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Lieldienas rītā 

Ziedēj' zaļa zālīte; 

Pats Dieviņš staigāja 

Pa zaļu zālīti. 

Sirsnīgas, saulainas un prieka pilnas Lieldienas visiem 

pagasta iedzīvotājiem novēl Lendžu pagasta pārvalde. 

Lai pavasaris Lieldienu rītā ienāk katrā mājā un 

piepilda sirdis ar gaišumu, mīlestību un dzīvības spēku! 

 

Pasākumi Lendžu kultūras namā 

 
 02.04. plkst. 13.00 radošā darbnīca „Gaidot Lieldienas”, izgatavosim Lieldienu 

dekoru – vainagu. 

 05.04. – Lieldienu pasākums – plkst. 20.00 pašdarbības kolektīvu sagatavots 

Lieldienu koncerts „Sagaidīju lelu dīnu.” Dziedās sieviešu vokālie ansambļi 

„Rūžeņa” un „Omammas,” popgrupa „Medus” un Laura Doropoļska. Dejos jauniešu 

un vidējās paaudzes deju kolektīvi „Ūdzeņa.” Dažādās lomās iejutīsies teātra kopas 

„Atspūļa” dalībnieki, akordeonu spēlēs Marija Adijāne. Lieldienu balli spēlēs Juris, 

ieeja EUR 2.50, starpbrīžos tematiskas spēles un atrakcijas.  

Līdzi ņemiet stipras un krāsainas olas un labu noskaņojumu! 

 

 18.04. plkst. 15.00 Pensionāru pēcpusdiena, tiek aicināti visi pensionāri un viņu 

draugi un radi. Šogad tiek ieviesta jauna tradīcija, tiek sveikti pensionāri apaļajās 

jubilejās. Balli spēlēs Rita. 
Kursēs arī pagasta autobuss, maršruts:  

Lendži (13.45) – Skinči (13.55) – Stapuļi (14.00) – Kozubērži (14.05) – Zeltiņi (14.10) – 

Kozlova (14.15) – Ceplīši (14.20) – Lendži (14.30) 

Lendži (14.30) – Skobuļnīki (14.35) – Biži (14.40) – Kotāni (14.45) – Sarkaņi (14.50) – Apši 

(14.55) – Lendži (15.00) 

___________________________________________________________________________  

 

Notika deju kolektīvu skate 

 8.martā Rēzeknes kultūras namā norisinājās 

Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate, 

kurā piedalījās arī Lendžu pagasta jauniešu 

tautu deju kolektīvs “Ūdzeņa” un vidējās 

paaudzes tautu deju kolektīvs “Ūdzeņa”. Par 

spīti uztraukumam, sacensības gars netika 

novērots - visi Rēzeknes novada deju kolektīvi 

ir savstarpēji draudzīgi un izpalīdzīgi.   



 

 Skati vērtēja Deju svētku Goda virsvadītāja, 

horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, Latvijas 

Nacionālā kultūras centra dejas mākslas 

eksperte Maruta Alpa, Deju svētku 

virsvadītājs, horeogrāfs Jānis Ērglis un Deju 

svētku virsvadītājs, horeogrāfs Ilmārs Dreļs. 

 Lendžu vidējās paaudzes tautu deju 

kolektīvam tā bija 1. deju skate un ar 39,5 

punktiem tika iegūta 2. pakāpe. Savukārt, 

jauniešu tautu deju kolektīvs ieguva 41 punktu 

un 1. pakāpi.  

 Kolektīvu dalībnieki ir gandarīti un 

apmierināti ar rezultātiem, un tagad tikai 

atliek gatavoties nākamajam lielajam 

pasākumam - Lendžu estrādes atklāšanai, kas 

notiks 30.maijā! 

 

 
 

Deju kolektīvu vadītāja- Sintija Borise 

 

Dziedošās ziņas 

  

  28. februārī Feimaņu kultūras namā notika 

Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate. 

Piedalījās 17 kolektīvi no visa novada. Arī 

mūsu vokālie ansambļi piedalījās skatē.  

 

 
 

1. pakāpi ieguva tikai divi kolektīvi – mūsu 

„Rūžeņa” un sieviešu vokālais ansamblis no 

Bērzgales. Vokālajam ansamblim 

„Omammas” un meiteņu popgrupai 

„Medus” tika piešķirta 2. pakāpe. 

 

 
 

 21. martā Vidzemē, Priekuļos notika 

ikgadējais bērnu popmūzikas konkurss 

„Skudru pūznis.” Arī Lendžu pagasta bērni 

piedalījās šajā konkursā: septiņgadīgā 

Laura Doropoļska ieguva 3.vietu (savā 

vecuma grupā), popgrupa „Medus” arī 

ieguva 3. vietu ( savā vecuma grupā), kā arī 

žūrijas specbalvu. 

 Vislielāko paldies saku Lendžu pagasta 

pārvaldei par materiālu palīdzību, paldies 

arī bērniem un viņu vecākiem par izturību, 

paldies arī šoferim par vizināšanu! 

Vokālo ansambļu vadītāja – Ingūna Lipska 

______________________________ 
 

„Rēzeknes novada uzņēmums” ir 

uzņēmējdarbības atbalsta pasākums, 

kas notiek jau trešo gadu. Nominācijā 

„Gada amatnieks” no mūsu pagasta 

šogad tika izvirzīta Ruta Rancāne. 

 

2002. gadā Ruta Rancāne atgriezās savās 

dzimtajās mājās „Raudavās” Sarkaņos. 

Ruta tamborē sedziņas, lakatus un ada 

cimdus, zeķes. Ar rokdarbiem Ruta 

nodarbojas sava prieka pēc, īpašu peļņu ar 

tiem nevar gūt. 

Kopš kura laika Jūs nodarbojaties ar 

rokdarbiem? Kas to veicināja? 

No bērnības biju saistīta ar tāda veida 

darbošanos. Mamma un tante mācēja aust, 

bet es visādi palīdzēju. Skolā iemācījos 

aust prievītes. Tad bija pārtraukums – 



 

darbs, ģimene. Pie rokdarbiem atgriezos jau 

aizejot pensijā. 

Kādas tehnikas Jūs izmantojat, radot savus 

darbus?  

Gan adu, gan tamborēju, bet vairāk patīk 

tamborēt. Daudz tamborēju lakatus, sedziņas. 

Adu cimdus, zeķes, bet vairāk savām 

vajadzībām vai arī ja kāds palūdz.  

 Vai rokdarbu tehnikas ir apgūtas 

pašmācības ceļā?  

Visu, ko tagad daru esmu apguvusi 

pašmācības ceļā.  

No kurienes tiek ņemti rakstiņi?  

Tiek vākti no žurnāliem, avīzēm. Pasūtu arī 

speciālu presi – „Rokdarbu vācelīti” un 

„Pavardu. ”Ja ir nepieciešamība arī 

sakombinēju rakstus pati. 

Diegus pērku veikalos gan Rēzeknē, gan 

Ludzā. Vairāk izmantoju linu un vilnas diegus. 

Kur iespējams redzēt un iegādāties Jūsu 

darbus? 

Piedalos izstādēs, sieviešu biedrības 

„Sidrabrasa” organizētajos ziemassvētku 

tirdziņos, kā arī citos tirdziņos. 2. aprīlī notiks 

Lieldienu tirdziņš Rēzeknes novada ēkā, kur 

arī būs iespējams iegādāties manus darbiņus. 

Piegādāju savu produkciju arī amatniecības 

veikaliem Rēzeknē – „Lādei” un „Zeltenei” un 

Ludzā – „Ludzas amatnieku centram.”  

Kur ņemat informāciju par gaidāmajiem 

tirdziņiem un izstādēm? 

Daudz informācijas iegūstu no preses. 

Darbojos biedrībā „Sidrabrasa,” arī kolēģes 

paziņo par gaidāmajiem pasākumiem.  

Uz izstādēm aicina paši – sazinās ar mani un 

visu sarunā. 

 
Foto: Rutas plecu lakati izstādē Lendžu 

kultūras namā 

 

Nobeigumā novēlējums lasītājiem svētkos. 

Gaišas un laimīgas Jums Lieldienas! 

 

 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas 

ziņas 
 

 Skolā noslēdzies valsts pārbaudes 

darbu 1. posms. Februāra beigās un 

marta sākumā 3.,6.,8.,9.klases rakstīja 

diagnosticējošos darbus dažādos 

mācību priekšmetos. Skolā un Rēzeknes 

novadā darbu rezultāti jau izvērtēti, bet 

valstī vēl šis process turpinās. Balstoties 

uz skolas vērtējumu, ir uzsākti darbi 

konstatēto trūkumu skolēnu zināšanās, 

prasmēs un attieksmēs mazināšanai un 

novēršanai. Salīdzinot mūsu skolas 

sniegumu ar Rēzeknes novada vidējiem 

rādītājiem varam secināt, ka mūsu 

rezultāti ir labāki. Sevišķi prieks par 

3.klases veikumu. Otrais valsts 

pārbaudes darbu posms būs 9.klases 

eksāmeni, kas sāksies maija otrajā pusē. 

 Skolas kora grupa intensīvi gatavojas 

Rēzeknes novada un Ziemeļlatgales 

koru skatēm. Ceram, ka sniegumu labi 

novērtēs Rīgas žūrija un korim būs 

iespēja piedalīties XI skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos Rīgā jūlija 

sākumā. Ziemeļlatgales folkloras kopu 

skatei gatavojas skolas folkloras 

pulciņš.  

 

 
 

 26.martā mūsu skola uzņēma 

ciemiņus – Daugavas vanadzēnus no 

visas Latgales. Bija atbraukušas 

dambretes spēlētāju un volejbola 

komandas no 7 skolām. Sīvā konkurencē 

volejbolā uzvarēja Viļānu un Rekavas 



 

(Balvu novads) volejbola komandas. Labu 

sniegumu dambretes mačos uzrādīja mūsu 

skolas komanda, iegūstot 2.vietu 

kopvērtējumā un individuāli Ivaram 

Pujatam 2.vieta un Danielam Kozulam 

3.vieta. Paldies skolas Daugavas 

vanadzēnu kopas vadītājai Aivai 

Litauniecei un Rēzeknes Daugavas vanagu 

grupas vadītājam Gunaram Spodrim par 

pasākuma organizēšanu. 

 Novēlu visiem svētīgu gavēņa noslēguma 

laiku un saturīgas, līksmas, mīļuma un 

jautrības pilnas Lieldienas! 

 

Direktore Kristīne Leščinska 

 

Projekti ar ES līdzfinansējumu, kas tiks 

realizēti Lendžu pagastā 2015.gadā 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu 

pagasta pārvalde 2015.gadā realizēs 2 

projektus, kuri tiks līdzfinansēti no ES 

fondiem: 

1.) 2014.gada 24.novembrī Lauku atbalsta 

dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-

11/14/1554 par projekta Nr.14-01-ZL20-

Z401101-000002 „Viraudas ezera 

teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu 

piestātni ar piebraukšanas laukumu Lendžu 

ciemā” apstiprināšanu. Projekta 

realizācijas termiņš no 2014.gada 

24.novembra līdz 2015.gada 31.augustam. 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: 

- Tehniskā projekta izstrāde, 

būvuzraudzība, autoruzraudzība, 

- Piebraukšanas laukuma ierīkošana, 

- Peldošās piestātnes un laivas komplekta 

iegāde. 

Projekta kopējās izmaksas bez PVN 

sastāda EUR 22780,89, no kurām Eiropas 

Zivsaimniecības fonda publiskais 

finansējums ir 90% - EUR 20502,80, 

pašvaldības budžeta finansējums ir 10% - 

EUR 2278,09. 

 

 
 

Šobrīd jau ir noslēgts līgums par 

peldošās piestātnes un laivas komplekta 

piegādi ar SIA „Beibuks”, līguma 

izpildes termiņš - 2015.gada 22.maijs. 

Līgums par piebraukšanas laukuma 

ierīkošanu ir noslēgts ar SIA „RIVIERA 

L”, termiņš – 2015.gada 15.maijs. 

2.) 2014.gada 11.decembrī Lauku 

atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu 

Nr.01.6-11/14/1677 par projekta Nr.14-

01-LL23-L413201-000003 „Bērnu 

rotaļu laukuma ierīkošana Lendžu 

pagasta Lendžu ciemā” apstiprināšanu. 

Projekta realizācijas termiņš no 

2014.gada 11.decembra līdz 2015.gada 

1.jūnijam. Projekta ietvaros plānotā 

aktivitāte: Bērnu rotaļu laukuma 

aprīkojuma iegāde. 

Projekta kopējās izmaksas bez PVN 

sastāda EUR 3304,85, no kurām 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai publiskais finansējums ir 90% 

- EUR 2974,36, pašvaldības budžeta 

finansējums ir 10% - EUR 330,49. 

Šobrīd ir spēkā vienošanās par bērnu 

rotaļu laukuma aprīkojuma iegādi ar 

SIA „Ksil Baltic”. 

Informāciju sagatavoja: Silvija 

Kipļuka 

 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, 

Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., 

LV – 4625 

Elektroniski „Sietu” var izlasīt Rēzeknes 

 novada mājaslapā: www.rdc.lv, 

sadaļā: e - avīzes 

http://www.rdc.lv/

