
 

 SIETS DECEMBRIS 2015 – Nr.5 

SPECIĀLIZLAIDUMS 
RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

     
 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

Un siltums, ko izstaro sirds – 

Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz. 

                               /V. Egle/ 
 

Ziemassvētku vēlmju piepildījums 

lai bagātina Jauno gadu un lai 

arvien dzimst jaunas ieceres 

labiem darbiem! 

Gaismu dvēselē 2015. gada nogalē 

saviem pagasta iedzīvotājiem 

novēl Lendžu pagasta pārvalde 

_________________________________________________________________  

Iedzīvotāju konsultatīvā padome jaunā sastāvā 

12.novembrī Lendžu pagasta iedzīvotāju sapulcē uz nākamajiem četriem gadiem tika ievēlēta 

Lendžu pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome. Tās sastāvs: Arvīds Latiševs-Čudars, Vilhelms 

Butlers, Dainis Gudriks, Jāzeps Smelters, Juris Kravaļs, Jānis Koroševskis, Jānis Adijāns. Pirmajā 

padomes sēdē 13.novembrī par priekšsēdētāju ievēlēja Arvīdu Latiševu-Čudaru, par viņa vietnieku 

Vilhelmu Butleru. 

Saskaņā ar Lendžu pagasta konsultatīvās padomes nolikumu Padome ir sabiedriski aktīvu 

cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā 

arī veido sabiedrisko domu pagastā. Padomē jābūt ne mazāk kā septiņiem cilvēkiem. Katram 

Padomes loceklim ir viena balss. Padomes locekļu darbs nav algots. Padomes lēmumiem ir 

ieteikuma raksturs un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem atklāti balsojot. 

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Rēzeknes novada 

pašvaldībai par šādiem jautājumiem: 

1. pagasta pārvaldes budžets (ienākumu un izdevumu tāme); 

2. novada Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti; 

3. atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra; 

4. nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana pagastā un Rēzeknes novadā, kā arī 

ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem; 

5. pašvaldības izdotie saistošie noteikumi; 

6. nodokļu politika novadā, pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un 

tarifi; 

7. iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības; 

8. vides aizsardzība;  

9. Rēzeknes novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana; 

10. pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa; 

11. citi iedzīvotājiem svarīgi jautājumi. 

Novēlēsim jaunievēlētajai konsultatīvajai padomei nest savu ieguldījumu Lendžu pagasta un 

tās iedzīvotāju izaugsmē un identitātes saglabāšanā. 

Informāciju sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka 



 

Ziemassvētku pasākumi Lendžu kultūras namā 
 

25. decembrī: 
Plkst.13.00 Pasākums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem „Pie lielā rūķa.” 

Plkst.20.00 Koncerts „Ar mīlestību Ziemassvētkos.” Uzstāsies jauniešu un vidējās paaudzes 

deju kolektīvi „Ūdzeņa”, ansambļi „Mazais medus”, „Rūžeņa”, „Omammas”, popgrupa  

„Medus”, teātris „Atspūļa” un Akvelīna Martinsone no Jūrmalas. 

Plkst.22.00 Balle, spēlēs grupa AIMARI, ieeja EUR-2.50 
_______________________________________________________________________________________________  

Aicinām pieteikties audžuģimenes statusam 

         Vērēmu bāriņtiesa aicina iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies 

apzināt tās ģimenes, kuras būtu gatavas uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieņemot 

viņus uz laiku savā ģimenē un tādējādi aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.  

  Situācijas, kāpēc bērnus izņem no ģimenēm ir dažādas, un tas nebūt nenozīmē, ka ģimene 

bijusi nelabvēlīga. Bērnus no ģimenēm izņem arī, ja, piemēram, vecāki saslimst un viņiem 

nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Gadījumos, ja bērns no ģimenes ir izņemts, mēs vispirms 

meklējam bērna radiniekus un iespēju viņu ievietot audžuģimenē, kas dzīvo tuvumā. Tikai tad, ja tas 

nav iespējams, bērnus ievieto aprūpes iestādē, bet ģimeniskā vide bērna attīstībai ir daudz 

svarīgāka, vēlamāka. 

 Audžuģimenes statuss var tikt piešķirts gan ģimenei (laulātajam pārim ar abu partneru 

piekrišanu), gan personai, kura dzīvo viena. Lai pieteiktos šī statusa saņemšanai, jādodas uz 

bāriņtiesu, jāuzrāda pase, jāraksta iesniegums un jāiesniedz vairāki dokumenti - laulības apliecības 

kopija, darba vietas izziņa un dokuments par izpeļņu, izziņa par novada teritorijā deklarēto 

dzīvesvietu. Bāriņtiesa pretendentu nosūta pie ģimenes ārsta, jo nepieciešams arī slēdziens par 

personas veselības stāvokli. Kad dokumenti iesniegti, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pretendenta 

piemērotību audžuģimenes statusam. Ja tas ir pozitīvs, jāapgūst bezmaksas apmācības, ko rīko 

Labklājības ministrija. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par audžuģimenes statusa iegūšanu, 

bāriņtiesas un sociālie darbinieki ģimeni apciemo, apskata un izvērtē dzīves apstākļus, pārrunā 

interesējošās lietas. 

Informāciju sagatavoja Vērēmu bāriņtiesa 

___________________________________________________________________________  

 

 „Lielākais atalgojums gan man, gan 

dejotājiem ir skatītāju aplausi,” tā saka 

Sintija 

  

Sintija Borise strādā par deju kolektīvu 

vadītāju mūsu pagastā un katrā pasākumā var 

redzēt Sintijas darba augļus. Šogad viņa tika 

izvirzīta Rēzeknes novada domes Atzinības 

raksta saņemšanai.  

Valsts svētku priekšvakarā Sintijai tika 

pasniegts Atzinības raksts un Latvijas Bankas 

piemiņas monēta. Šīs balvas pasniedz 

cilvēkiem, kuri aktīvi darbojas savā pagastā. 

Vai izvirzīšana apsveikšanai bija 

pārsteigums?  

Jā, es pat teiktu, liels pārsteigums! 

Protams, bija ļoti patīkamas sajūtas, kas 

mijās ar domu, ka neesmu to pelnījusi, jo 

neesmu paveikusi „neko lielu”! 

Vai darbs, ko Tu dari, nes Tev prieku un 

gandarījumu? Vai mācot dejot ir jāpārvar 

arī kādas grūtības?  

Jā, šis darbs viennozīmīgi rada prieku un 

gandarījumu. Tas drīzāk ir hobijs, nevis 

darbs. Pirms katras jaunas dejas liekas, ka 

šo deju nu gan neiemācīšu, šī ir par grūtu, 

bet mēģinājumu rezultātā redzi: „Nē, viss 

sanāca!”  



 

Lielākais atalgojums gan man pašai, gan 

dejotājiem, ir skatītāju aplausi. Parasti 

mēģinājumos deja izskatās pilnīgi citādi, nekā 

koncertā. Liekas – nu kas tas ir – nav ne 

smaida, ne attieksmes, bet koncertā skaties un 

nepazīsti savu kolektīvu – viss tiek izdarīts pēc 

labākās sirdsapziņas! Pat ja kādreiz kaut kas 

nesanāk vai sajūk – nekļūdās tikai tas, kurš 

neko nedara! 

Vai deja ir arī Tavs vaļasprieks?  

Noteikti. Uz mēģinājumiem drīzāk eju kā uz 

atpūtu, nevis darbu, jo abi kolektīvi ir atvērti, 

draudzīgi. Mēģinājums it kā noris neformālā 

gaisotnē, tajā pašā laikā ,ieguldot pietiekami 

daudz darba, pacietības un nereti arī fiziska 

spēka.  

Cik gadus Tu jau strādā par deju kolektīvu 

vadītāju? Kopš kura laika māci divus deju 

kolektīvus ?  

Nu jau sesto gadu. Kad sāku vadīt jauniešu 

deju kolektīvu „Ūdzeņa”, man bija 17 gadi. 

Pašai šķiet neticami! Atceros, ka bija ļoti bail, 

uztvēru to visu ar lielu atbildību. Ar laiku klāt 

nāca arī vidējās paaudzes deju kolektīvs, un nu 

viņi visi man ir ļoti mīļi. Katrs mazliet 

citādāks, ar saviem niķiem un stiķiem, bet tieši 

dažādībā ir lielākais spēks! 

Vai atšķiras mācīšanas stili jauniešu un 

vidējās paaudzes deju kolektīviem?  

Jā, noteikti. Katrā kolektīvā ir savas stiprās 

puses. Piemēram, profesionālajā ziņā, ir 

vieglāk strādāt ar jauniešu kolektīvu, jo viņiem 

gandrīz visi soļi liekas viegli atkārtojami un 

ātri iegaumējami, kamēr vidējās paaudzes 

kolektīvā ir dejotāji, kas ilgus gadus nav 

dejojuši, taču ir arī otrs aspekts – disciplīna. 

Jaunieši kā jau jaunieši – grib atnākt un 

parunāt ar pārējiem, kamēr es mēģinu iemācīt 

jaunus soļus, mēdz aizmirst par 

mēģinājumiem, atrod svarīgākas lietas par 

koncertiem, bet vidējās paaudzes dejotāji ir 

daudz atbildīgāki un disciplinētāki. Reti kad ir 

kaut kas jāatkārto. 

Tuvojas Ziemassvētki, ko tu vēlētos novēlēt 

mūsu lasītājiem? 

Ziemassvētki vienmēr asociējas ar kaut ko 

gaišu, mīļu un sirdssildu. Atrodiet brīvu brīdi, 

kad pateikties sev mīļajiem cilvēkiem! Tikai 

vienotā komandā ir spēks un nav svarīgi – vai 

šī komanda ir ģimene, klase vai darba 

kolektīvs!  

Un nāciet dejot! Dejot ir forši! 

 
Sintija pēc Atzinības raksta 

saņemšanas 

 

___________________________________ 

 

Dziedošās ziņas 

  

 Laura Doropoļska - meitene, kas 

mācās tikai otrajā klasē Kalnezeru Katoļu 

pamatskolā, bet ir jau sasniegusi pietiekami 

daudz, lai būtu ar ko lepoties! 

Jau kopš bērnības meitene aizraujas ar 

dziedāšanu un tas viņai arī padodas. Kopā 

ar meiteņu popgrupu „Nianse” no 

Ozolniekiem Laura piedalījās konkursā 

„Balss pavēlnieks”. Pusfinālā meitenes 

ieņēma godpilno 3. vietu un līdz ar to 

„Nianse” iekļuva arī finālā. Finālā no 

divpadsmit pārstāvju konkurences meitenes 

ieņēma 5. vietu. 

Vai dalība šajā konkursā ir kaut ko 

mainījusi Tavā dzīvē?  

Laura saka ka, uz skatuves jūtas droši, bet 

dalība „Balss pavēlniekā” tikai vairoja 

drosmi un pārliecību par saviem spēkiem. 

Vai braukšana un ceļā pavadītais laiks 

nenogurdināja? 

Braucieni nogurdināja, bet tas ir tā vērts, 

lai turpinātu iesākto. Vēlme dziedāt ir 

stiprāka par nogurumu. 

 



 

 
Laura otrā no kreisās puses, kopā ar meitenēm 

un Ingūnu Lipski. 
 

Kā sākās sadarbība ar popgrupu „Nianse”? 

Sadarbības ideja nāca no muzikālās 

pedagoģes Ingūnas Lipskas un kopā ar 

meitenēm Laura uzstājās gan „Lido”, gan 

Ozolniekos.  

Vai filmēšana raidījumam „Kas te? Es te” 

bija interesanta un aizraujoša? (6. decembra 

raidījumā piedalījās Laura) 

Laura saka, ka televīzijā bijusi jau otro reizi 

un tas nebija nekas jauns, bet bijis interesanti 

filmēties kopā ar Pukšu.  

Vai patīk mācīties Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolā?  

Ir grūti, bet neskatoties ne uz ko, Laura 

turpinās mācības un apgūs vokālu un 

klavierspēli.   

Viņa mūzikas skolu apmeklē pirmdienās un 

trešdienās. Tajās dienās vairāk nogurst, jo vēlu 

tiek mājās.  

Ko Tu plāno darīt nākotnē?  

Uz šo jautājumu meitene atbildēja, ka vēlētos 

arī turpmāk dziedāt un šajā jomā sasniegt pēc 

iespējas vairāk. 

_____________________________________ 

 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas ziņas 

 

Gada tumšāko laiku palīdz pārdzīvot jauko, 

gaismu nesošo svētku gaidīšana. Jau iededzot 

pirmo Adventes sveci, mūsu domas un darbi 

novirzās labestības gultnē, kad vairāk tiek 

domāts par citiem nekā par savu pašlabumu.  

 Decembrī skolā norit intensīvs mācību darbs, 

jo jānotur un jāuzlabo sasniegtais, bet 

atsevišķos gadījumos arī jācenšas apgūt, 

izprast un iemācīties to, kas nevarēšanas vai 

negribēšanas dēļ paslīdējis garām, bet ir 

nozīmīgs, lai zināšanu celtni būvētu tālāk. 

Liels prieks un gandarījums skolotājiem, 

skolēniem un viņi ģimenēm ir par 9.klases 

skolēnu Santas Kozules, Aidasa 

Cesnakovas, 8.klases skolēnu Agneses 

Adijānes, Jūlijas Marijas Adijānes, Liānas 

Briveres, 6.klases skolnieces Sabīnes 

Kapačas, 5.klases skolnieces Amandas 

Koroševskas, 4.klases skolēnu Elizabetes 

Šimkevicas un Rainera Šulberga  

sniegumu, jo sekmju vērtējumi liecībā visos 

mācību priekšmetos ballu skalā  nav 

zemāki  par 6 ballēm . Labi rādītāji mācību 

prasmju apguvē ir lielākajai daļai 2. un 

3.klases skolēnu, kur mācību sasniegumus 

vērtē  galvenokārt aprakstoši nevis izsakot 

ballēs.  

Ziemsvētku noskaņu skolā ienes bērnu un 

skolotāju kopīgi gatavotie rotājumi un 

eglītes, priekšnesumu gatavošanas 

mēģinājumi un „Skolas pasta” darbība. 

Pēdējā semestra dienā visi klātesošie 

saņēma pirmssvētku Dieva svētību Svētajā 

Misē un pagasta sarūpētās Ziemassvētku 

dāvanas pasākumā kopā ar Santu, Lauri un 

Rūķi, kuri viesmīlīgi uzņēma ķekatniekus. 

Rotaļdeju pulciņš skolotājas Aivas 

Litaunieces vadībā bija galvenie rotaļu 

organizētāji.  

Noslēdzies kārtējā skolas gada 1.semestris 

– pirmklasniekiem dzīvē pirmais, bet 

9.klasei pēdējais pamatskolā. Dzīve rādīs 

snieguma kvalitātes nozīmīgumu. 

Lai Ziemsvētku zvaigzne ikvienam nes 

Debesu gaišumu, lai svētībām bagāts 

Jaunais gads! 

Šajā skaistajā laikā visiem vēlu saticību, 

mīlestību un dzīves piepildījuma sajūtu! 

 

Direktore Kristīne Leščinska 

 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, 

Viraudas LV – 4625 

Elektroniski „Sietu” var izlasīt Rēzeknes 

 novada  iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., 

mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv, 

sadaļā: e – avīzes 
 

http://www.rezeknesnovads.lv/

