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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. 

 Visi interesenti laipni aicināti to izdarīt! 

 Novembrī notiks pagasta iedzīvotāju balle, datums tiks precizēts.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Svecīšu vakari Sarkaņu draudzē: 

 
Bižu kapsētā – 25.oktobrī plkst.14.00; 

Lešku kapsētā – 31.oktobrī plkst. 14.00; 

Ceplīšu kapsētā – 31.oktobrī plkst.15.00; 

Sarkaņu kapsētā – 8.novembrī plkst.13.00. 

 

Dievkalpojumi Sarkaņu baznīcā: 
 

Novembra mēnesī katru svētdienu – plkst. 12.00 

1. novembrī visu Svēto dienā – plkst. 12.00 

2. novembrī dvēseļu dienā – plkst.12.00 

___________________________________________________________________________ 

 

Aicinām Rēzeknes un Rēzeknes novada rokdarbnieces piedalīties akcijā 

„Radīsim sirds siltumu”! 
Šogad Rēzeknes pilsēta nosvinēja 730 gadus. Mēs esam jau cienījamā vecumā un radās 

doma pilsētai, pilsētniekiem un viesiem, kas apciemo mūsu pilsētu, dāvināt Musturdeķi. 
 

Tā kā mūsu pilsēta atrodas Septiņu pakalnu zemē, tāpēc arī radās doma par nosaukumu – Rēzeknes zaļie 

pakalni. Krāsu toņi Musturdeķim - visi zaļie toņi, no gaiši zaļā līdz tumši zaļajam, var klāt pievienot 

brūnu, dzeltenu, baltu krāsu. Kvadrātiņu lielums ir 15*15cm. 

 

No kvadrātiņiem sašūto Musturdeķi dāvināsim Rēzeknes Kultūrvēstures muzejam. Pats Musturdeķis vēl 

arī mazliet ceļos pa pilsētu. Kādu laiku tas būs redzams Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā 

„Zeimuļs”, kā arī Latgales vēstniecībā „GORS”. 

 

Aicinām visas Rēzeknes un Rēzeknes novada rokdarbnieces piedalīties šajā akcijā un uztamborēt vai 

uzadīt kaut vai pa vienam kvadrātiņam. Klāt vajag pievienot bildi ar izveidotajiem kvadrātiņiem vai bildi 

procesa laikā. Kā arī pašas rokdarbnieces bildi, vārdu un uzvārdu, un no kādas pilsētas vai pagasta esi. 

 

Darbiņus ir jāiesniedz līdz 2016.gada 31.martam. Visus darbiņus var nodot personīgi idejas autorei 

Aļonai Soldonei (t.28729396), Santai (t.28861830) vai arī atstāt Māmiņu kluba telpās - Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, 1.9.kabinetā. 

 

 



 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas ziņas 
 

Rudens saule un salnas iekrāsojušas tik pierasto zaļumu visās varavīksnes krāsās. 

Daba steidz nosvinēt Rudens svētkus pirms mierīgā Ziemas baltuma atnākšanas. Visās malās 

redzama rosība, pabeidzot darbus, sakopjot apkārtni un arī psiholoģiski gatavojoties 

garajam ziemas šķietamā miera periodam. 

Skolā šis mācību gads iesācies kā ierasti – ar 

vēlēšanos un nevēlēšanos mācīties, ar daudziem labiem 

darbiem un arī nedarbiņiem. Šogad mācības uzsāka 5 

skolēni 1.klasē. Skolā mācās 41 skolēns, tiek mācīti visi 

mācību priekšmeti atbilstoši skolas licencētajai mācību 

programmai, vienu reizi nedēļā ir iespēja izmantot 

logopēda konsultācijas, darbojas pagarinātās dienas 

grupa, bibliotēka un pieci interešu izglītības pulciņi: 

sporta, tehniskās jaunrades, folkloras, rotaļdeju un 

mūzikas. 

Septembrī skolas Vanadzēni brauca uz sporta- draudzības pasākumu Viļānos un 

atgriezās ar diplomu un pateicības rakstu par savu sniegumu. Septembra beigās visas klases 

devās rudens pārgājienos, kur izglītojās, atpūtās, apguva dažādas tūrisma iemaņas un 

iepazina viens otru neierastākās situācijās. Mūsu skolā un Rēzeknes novadā 9.oktobrī bija 

Svētā Mise un Skolotāju svētki. Par atbildīgu un radošu darbu skolotāja Maija Adijāne tika 

apbalvota ar Rēzeknes novada Pateicības rakstu. 

1. oktobra Rēzeknes novada domes sēdē tika apstiprināta darba grupa izglītības 

iestāžu tīkla optimizēšanai. Šī darba grupa organizē situācijas izpēti skolās un bērnudārzos 

tagadnē un nākotnes perspektīvās, gan no skolēnu skaita, gan ekonomiskā viedokļa. Savā 

darba plānā komisija ir norādījusi datumus: līdz 1.novembrim savākt informāciju, līdz 

15.novembrim veikt aprēķinus un līdz 15.decembrim izdarīt secinājumus un izstrādāt 

priekšlikumus skolu un bērnudārzu tīkla optimizācijai Rēzeknes novadā. Īpaši tiks vērtētas 

skolas un struktūrvienības, kurās skolēnu skaits mazāks par 75. Mūsu skolā ir tajā skaitā.   

Saulei ejot pretī Ziemas saulgriežiem, arvien pagarinās diennakts tumšais laiks, kad 

īpaša vērība jāvelta drošībai uz ceļiem. Klašu audzinātāji un skolotāji stundās veic 

pārrunas, analizē dažādas situācijas, rāda īsfilmas par drošību, pārliecinot skolēnus lietot 

atstarotājus un atstarojošas vestes. Aicinu visus vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai, 

iegādāties atstarojošās vestes, lietot pašiem un sekot, lai bērni tās lieto diennakts tumšajā 

laikā, atrodoties uz ceļiem! 
 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas direktore Kristīne Leščinska 

___________________________________________________________________________ 

 

PAZIŅOJUMS 

 

Ja vēlas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu e-pastā, tad uz vienu no šīm 

adresēm jānosūta ziņas par nekustamo īpašumu un savs e-pasts: 

indra.kroice@rezeknesnods.lv vai nin@rezeknesnovads.lv 

 
 

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. 
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