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KULTŪRAS JAUNUMI 

 

 Joprojām ir apskatāma fotoizstāde. Izstādē var redzēt 30 fotogrāfijas ar mūsu 

pagasta dabas skatiem un vietējo iedzīvotāju foto gan ikdienas gaitās, gan svētku 

reizēs. Visiem, kuriem interesē fotoizstāde - laipni aicināti to apmeklēt! 

 14. novembrī, plkst. 19.00 - notiks Lendžu pagasta svētki. Ar koncertu priecēs 

pašmāju pašdarbības kolektīvi un ciemiņi: Akvelīna Martinsone no Jūrmalas un 

Artis Pūpols no Alūksnes. Balli spēlēs „Nakts pastaiga”. Lūdzam iepriekš pieteikt 

galdiņus pie Ligitas personīgi vai zvanot pa tālr. 29397068.  

Pasākuma vakarā kursēs pagasta autobuss 

         Autobusa maršruts: 

           Lendži (17.45) - Škinči (17.55) – Stapuļi (18.00)–Kozubērži (18.05) – 

           Zeltiņi (18.10) –Kozlova (18.15) - Ceplīši (18.20) - Lendži (18.30) 

 

          Lendži (18.30)- Skobuļnīki (18.35)- Biži (18.40)-  Kotāni (18.45)-  

           Sarkaņi (18.50)- Apši (18.55)- Lendži (19.00) 

 Tālrunis šoferim: 26429667 

 

 18. novembrī, plkst. 16.00 – Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums „Mēs savai 

Latvijai.” Konkursi, sadziedāšanās, vēlējumi Latvijai un svētku torte. 

 19. novembrī, plkst. 12.00 - skolu koru un ansambļu sadraudzības pasākums 

„Mana dziesma Latvijai” 

 24. novembrī, plkst. 10.00 - Ziemeļlatgales stāstnieku konkursa pusfināls „Teci, teci 

valodiņa”, piedalās skolu folkloras kopas. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

PAZIŅOJUMS 

 

 Ceturtdien, 12. novembrī plkst. 13.00 - notiks iedzīvotāju kopsapulce. Darba kārtībā 

ir jautājums par iedzīvotāju konsultatīvās padomes ievēlēšanu. 

___________________________________________________________________________ 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas ziņas 

 
 Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku pasākums skolā notiks 17. novembrī:  

 Plkst. 10.00 - Svētā Mise. 

 Plkst. 10.40 - Svētku koncerts un interaktīvā viktorīna „Mēs mīlam Latviju”. 

__________________________________________________________________________  

 

Aicinājums pieteikties par audžuģimeni 
 

 Vērēmu bāriņtiesa aicina pieteikties ģimenes (personas), kuras vēlas kļūt par 

audžuģimeni un sniegt atbalstu un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Par 



 

audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek saņemta atlīdzība. Statusa piešķiršanai bāriņtiesā ir 

jāiesniedz noteiktas formas iesniegums; ģimenes ārsta, psihiatra un narkologa izziņa par 

veselības stāvokli; jānoklausās mācību kursi, kas ir bezmaksas. Bāriņtiesa sniedz atzinumu 

par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un pieņem lēmumu 

par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 

Tuvāka informācija pa t.64644726 vai 26418606. 

Nākošajā Sieta izdevumā būs plašāka informācija par audžuģimenes statusa iegūšanu un ar 

to saistītām problēmsituācijām. 

     Vērēmu bāriņtiesas locekle Silvija Kipļuka 

___________________________________________________________________________ 

 

Projekts “Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”  

Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/002 PUBLISKAIS INTERNETA PIEKĻUVES 

PUNKTS 

Projekts tika īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 01.10.2014. līdz 

30.06.2015. 

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43 

EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%. 

Projekta ietvaros izveidoti 19 jaunus un pilnveidoti 18 esošie publiskie interneta 

pieejas punkti, no tiem 30 interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai, kā arī visos 

punktos ir pieejama bezmaksas 24 stundu bezvadu interneta piekļuves zona. 

Lendžos publiskā interneta piekļuves punkts izvietots Lendžu bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Bibliotēkas ziņas 
 

 Tūlīt tiks parakstīta prese nākošajam gadam, varbūt kādam ir ieteikumi attiecībā uz to, kādu 

periodiku parakstīt? Ar ieteikumiem var vērsties bibliotēkā pie bibliotekāres vai zvanot pa 

tālr. 62601053 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30. 

 Turpinās projekts „Bērnu žūrija” un jau vairākus gadus tajā var piedalīties arī vecāki. 

Tiem, kam interesē iespēja kļūt par grāmatu kritiķi, nāciet un piedalieties! 

 Bieži tiek papildināts grāmatu klāsts ar jaunāko literatūru, tiek atjaunotas jau nolietotās 

grāmatas. Ir pieejamas grāmatas dažādām gaumēm un vecuma grupām. Bet, ja grāmata nav 

mūsu bibliotēkā, ir pieejams Starpbibliotēku abonements (SBA), iespēja pasūtīt sevi 

interesējušo grāmatu no citām bibliotēkām. 

        Bibliotekāre Ilga Gudrika 

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/

