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PAZIŅOJUMI 

 

  Šogad algotajos darbos Lendžu pagastam piešķirtas tikai trīs vietas līdz gada beigām 

(trīs pieņemtie cilvēki strādā četrus mēnešus, tad ies strādāt nākošie, rindas kārtībā). 

Lendžu pagasta pārvalde atgādina:  tiem bezdarbniekiem, kuri vēlas piedalīties pasākumā 

“Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ir jāreģistrē sava vēlme pagasta pārvaldē, lietvedes 

kabinetā.  

 Katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 15.00 līdz 16.00 Lendžu pagasta 

pārvaldē  pieņem Rēzeknes iecirkņa kārtības policijas nodaļas 1.iecirkņa inspektors Artūrs 

Gaisiņš. 

 Lauku attīstības konsultantes pieņemšanas pirmdienās vairs nenotiks, ja būs izmaiņas, 

tad tiks ziņots. 

 24. martā, plkst.14.00 notiks ikkgadējā iedzīvotāju kopsapulce. Piedalīsies Rēzeknes 

novada pašvaldības vadība. 

  Katra mēneša trešā pirmdienā, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, pagasta pārvaldes 

telpās, pieņems novada domes deputāts Vilis Deksnis.  

_________________________________________________________________________  

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

 19. martā skolā notiks Sporta diena ģimēnēm. Sākums plkst.9.00, autobuss skolēnus uz 

skolu vedīs, kā parasti. Visi vecāki aicināti piedalīties pasākumā! 

  26. martā notiks radošā darbnīca, sīkāka informācija pie Ligitas, mob.t. 29397068. 

 18. aprīlī visi pagasta pensionāri tiek gaidīti uz pensionāru pēcpusdienu. Kā parasti tiks 

sveikti tikko aizgājušie pensijā, bet šogad ir ieviesta jauna tradīcija – tiks sveikti pensionāri 

apaļajās dzīves jubilejās. 

_________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

 Jau vienspadsmit gadus mūsu bibliotēka piedalās projektā 

“Bērnu un jauniešu žūrija”. Arī šogad bērni piedalījās projektā, 

kopā piecpadsmit dalībnieki, no kuriem divi pieaugušie. Paldies 

visiem bērniem, kuri piedalījās šajā projektā: Sabīnei Kapačai, 

Renāram Šarkovskim, Amandai Koroševskai, Elizabetei 

Prūsānei, Danielam Kozulam, Kristeram Gudrikam, Raineram 

Šulbergam,Santai Kozulei, Santai Latiševai – Čudarei, Agnesei Kravalei, Elizabetei 

Šimkevicai, Armandam Latiševam – Čudaram, Antonam Adijānam. Ceru arī uz turpmāku 

sadarbību!                                                                       

 

    Pagasta bibliotekāre Ilga Gudrika 

 

 



 

 

 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas ziņas 

 
Labas apņemšanās pilni visi esam 

uzsākuši 2.mācību semestri. Īpaši veiksmīgs tas ir 

mūsu 9.klases meitenēm, kuru neatlaidīgais 

darbs, gatavojoties latviešu valodas un 

literatūras olimpiādei, beidzies ar labiem 

panākumiem – Alisei Meļko 1.vieta, bet Santai 

Latiševai –Čudarei 2.vieta Rēzeknes un Viļānu 

novada latviešu valodas un literatūras 

olimpiādes 2.posmā 9.klašu grupā ( skolotāja 

Aiva Litauniece). 

Patīkamu pārsteigumu mums sagādāja 

„Muzikālās prāta bankas” komandas      (Agnese 

Adijāne, Jūlija Marija Adijāne, Liāna Brivere, 

Alise Meļko, Santa Latiševa – Čudare) starts 

Rēzeknes novada sacensībās. Mūsu meitenes 

ieguva 1.vietu, apsteidzot pat novada lielo 

vidusskolu komandas. 

3.februārī skolā tika organizēta tradicionālā 

„Mācību priekšmetu diena -LASĪTPRIEKS”. Tās 

galvenais mērķis šogad bija - pilnveidot jēgpilnas 

lasītprasmes iemaņas un aktualizēt lasīšanas 

nozīmi dažādu mācību priekšmetu apguvē.  

 

 
 

Pēc īpaši organizētajām mācību stundām 

skolēni pulcējās skolas zālē uz noslēguma 

„eksāmenu” un cīnījās par visvisgudrākās klases 

titulu. Goda titulu šogad ieguva 2.klase un 5.klase 

savās klašu grupās. Skolēni arī tikās ar mūsu 

skolas bijušajām skolniecēm - tagad Latvijas 

Universitātes studentēm Dainu  Leščinsku un 

Guntu Latiševu-Čudari. Meitenes pastāstīja par 

savas izglītības turpināšanu pēc Kalnezeru  skolas 

beigšanas un par studijām savā izvēlētajā 

profesijā – Daina par psihologu, bet Gunta par 

juristi. Gunta pastāstīja arī par savu mērķtiecīgo  

augšupeju pa sportistes karjeras kāpnēm, 

panākumiem un nākotnes plāniem un atbildēja uz 

klausītāju jautājumiem. Noslēgumā bija iespēja 

dejot diskotēkā ( dīdžejs Valdis Kipurs 8.klase). 

 

 
 

4. februārī 9. klases skolēns Jānis Zerniņš  

un 8.klases skolēns Aidas Cesnakovas piedalījās 

Latgales reģiona krievu valodas olimpiādē 

Rēzeknes valsts ģimnāzijā (skolotāja Maija 

Adijāne). 

11. februāris visā Latvijā bija Ēnu diena. 

8.klase bija pieteikušies par ēnotājiem 

muitniekiem Terhovas robežpunktā un par šo 

tēmu izstrādāja savu klases projektu, jo no 11. 

līdz 13. februārim skolā bija izvēlētais laiks  

projektu darbu izstrādei. Projektu tēmas bija 

sekojošas: 5. un 7.klase „Patiesība par 

košļājamajām gumijām”, 6. un 9.klase „Sveces”, 

2.-4. klase pētīja un iepazina dzīvniekus ziemā.  

17.februārī visiem skolēniem  bija iespēja 

parādīt citiem savus daudzveidīgos talantus 

pasākumā „To es varu, to es protu”. Par  

Meteņiem atbilstoša noskaņojuma radīšanu 

rūpējās Folkloras un Rotaļdeju pulciņu 

dalībnieki.   

No18. februāra līdz 4.martam 3.,6.,8., un 

9.klasēm tiek organizēti valsts noteiktie 

diagnosticējošie darbi dažādos mācību 

priekšmetos, kas pārbauda gatavību noslēgt 

mācību gadu un ļauj salīdzināt mūsu skolas 

skolēnu sniegumu ar Rēzeknes novada skolu un 

valsts vidējiem rādītājiem.  

Novēlu visiem veiksmi un izdošanos 

daudzveidīgajos pasākumos! 

 

Skolas direktore Kristīne Leščinska.  
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