
 

SIETS SEPTEMBRIS 2015 – Nr.117 
RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

 

Klāt jaunais mācību gads – pārmaiņu, cerību 

un jaunu ieceru laiks. 

Visiem Kalnezeru Katoļu pamatskolas 

skolēniem un skolotājiem novēlam izturību un 

neizsīkstošu enerģiju jaunajā mācību gadā! 

 
Lendžu pagasta pārvalde 

 
__________________________________________________________________________ 

 

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA 

 

 Lai varētu saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai vispārējas izglītības iestādēs un 

pabalstu bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs ( viena ēdienreize dienā – 

pusdienas ) vecākiem jāgriežas pie sociālā darbinieka Lendžu pagasta pārvaldē un 

jānokārto attiecīgie dokumenti septembra mēneša sākumā. 

 Lūgums laicīgi izņemt Eiropas atbalsta fonda pakas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem 

Lendžu pagasta pārvaldē, obligāti uzrādot trūcīgās ģimenes ( personas) izziņu. 

 

Andrejs Kasparāns, Lendžu pagasta pārvaldes sociālais darbinieks 

__________________________________________________________________________ 

KULTŪRAS JAUNUMI 

 

 Šodien, 4. septembrī, plkst. 19.00 ikviens interesents ir gaidīts uz jauniešu istabas 

atklāšanu – skolas telpās (ieeja no sporta zāles puses) 

 

 

Pieminot izcilo fotomākslinieku Jāni Gleizdu 
 

  „Liels paldies par Tavu spēku, darbu, labestību un mīlestību, ko Tu mums esi dāvājis. Tu 

esi paraugs visiem, ka dzīvē nekas nav neiespējams.” Šos vārdus saka Annele Gleizda par 

savu vīru Jāni Gleizdu – slaveno fotomākslinieku, kurš tiešām ir pierādījums tam, ka dzīvē 

nekas nav neiespējams. 24 gadu vecumā Jānim pēc nelaimes gadījuma tika amputētas abas 

plaukstas, bet tas viņam netraucēja strādāt par fotogrāfu un papildus nodarboties ar 

fotomākslu. 

  Maija beigās trīs dienu garumā Rēzeknes novada Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales un mūsu 

pagastā, notika fotoplenērs, kas bija veltīts Jāņa Gleizda piemiņai. Tajā piedalījās fotogrāfi 

no visas Latvijas. Plenēra laikā tapa vairāk kā seši tūkstoši fotogrāfiju, no kurām daļu būs 

iespēja apskatīt fotoizstādē. 

Aicinām visus pagasta iedzīvotājus uz fotoizstādes atklāšanu 12. septembrī, 

plkst. 12.00 Lendžu pagasta kultūras namā! 



 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

    Šā gada 21.augustā norisinājās „Rēzeknes un 

Viļānu novada grāmatu svētki”. Tie jau 

četrpadsmito reizi pulcēja lielas laužu masas un 

šoreiz tie notika Strūžānos. 

   Pieaugušajiem bija iespēja tikties ar iekšlietu 

ministru Rihardu Kozlovski, kas bija ieradies uz 

publisko diskusiju „Vai Latvijā varam justies 

droši?” Kurš gan cits, ja ne iekšlietu ministrs var 

atbildēt uz jautājumiem saistībā ar iekšējo drošību. 

Vēl uz diskusiju bija ieradušies Valsts robežsardzes 

priekšnieks Normunds Garbars un Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa 

priekšnieks Gunārs Paškevičs. Diskusijā apsprieda daudzus ar valsts drošību saistītus 

jautājumus, kā arī bēgļu jautājumu. Iekšlietu ministrs paskaidroja, kādi pabalsti būs pie 

mums dzīvojošiem bēgļiem un cik ilgi tie būs.  

  Jauniešiem un bērniem bija iespēja mācīties dažādu mūsdienīgu deju soļus un apskatīties 

ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumus. Tas bija kas jauns - vērot, kā viss pakārtots tam, lai 

ugunsdzēsēji pēc iespējas ātrāk varētu doties uz izsaukumu. Interesentiem bija iespēja 

uzģērbt skābekļa maskas un citu ugunsdzēsēju ekipējumu. 

    Neiztika arī bez kopīgām pusdienām pie Strūžānu ezera kurās bija iespēja baudīt zivju 

zupu. 

    Pasākuma noslēgumā visi grāmatu pircēji piedalījās jauno grāmatu izlozē, kā arī bija 

iespēja baudīt atraktīvo brāļu Puncuļu koncertprogrammu. 

Paldies visiem, kas organizēja un visu gatavoja šim jaukajam pasākumam! 
Lendžu pagasta bibliotekāre Ilga Gudrika 

__________________________________________________________________________    

 

Mazo dziedātāju koncerts 

 
   25. augustā, plkst.17.00 Lendžu estrādē bija iespēja 

klausīties pašus mazākos dziedātājus. Ansambļu vadītāja 

Ingūna Lipska organizēja nelielu koncertu, lai atnākušajiem 

būtu iespēja paklausīties un novērtēt pašu mazāko 

dziedātāju balsis un ieguldīto darbu. Bērni dziedāja 

dažādas dziesmas, atbilstoši savām spējām un balss 

tembram.  

   Ingūna bija sagatavojusi nelielu dosjē par katru dalībnieku – cik gadu, mīļākais ēdiens 

(vairumam bija cepti kartupeļi) un par ko nākotnē, vēlas būt. Lielākā daļa zēnu vēlas būt 

lauksaimnieki vai policisti. Meitenēm bija vēlme kļūt par dizaineri, frizieri, pārdevēju.  

   Visu priekšnesuma laiku strādāja žūrija, kas vērtēja bērnu uzstāšanos. Pēc koncerta bija 

dalībnieku apsveikšana un dejas kopā ar mammām un tēviem. 

Prieks bija vērot jaunos izpildītājus un paldies Ingūnai par ieguldīto darbu bērnu 

muzikālajā izglītošanā! 
 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.62601053 ), 
Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rezeknesnovads.lv – mājas lapā e – avīzes. 

http://www.rezeknesnovads.lv/

