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Visa laba Jāņu zāle, 

Ko plūc Jāņu vakarā; 

Visas labas līgo dziesmas, 

Ko dzied Jāņu vakarā. 

Lendžu pagasta pārvalde sveic visus pagasta 

iedzīvotājus skaistajos Saulgriežu svētkos! 

--------------------------------------------------------- 

Vasaras Saulgriežu koncerts- ielīgošana 
Lendžos, aiz kultūras nama (ja līs, tad kultūras namā), 

Jūs visus gaidīsim uz Vasaras Saulgriežu koncertu - ielīgošanu 21.jūnijā plkst. 20.00 

Vārīsim sieru, dziedāsim un apdziedāsim, godināsim Jāņus un Līgas, iesim rotaļās, 

dejosim, pīsim ziedu un lapu vītni, līdzi ņemam pļavu ziedu pušķus un vainagus. 

Par jautru dejas soli gādās Jānis Poplavskis. Ieeja brīva. 
_________________________________________________________________________ 

Kultūras jaunumi 
11.07. plkst.19.00- Etnodienu ietvaros pie mums Lendžu KN viesosies ciemiņi no -

Baltkrievijas tautasdziesmu ansamblis „Zbornaja subota” un tautas deju ansamblis no 

Turcijas. 

Novada dienu pasākumi: 
12.07. plkst.10.00 Zvejnieku diena. Makšķerēšanas sacensības pie Viraudas ezera. 

Pulcējamies plkst. 9.45, makšķerēšana no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. Lomu svēršana, 

mērīšana, apskatīšana. Zivju zupas vārīšana. Noslēgumā apbalvošana. 

12.07. plkst. 15.00 Lendžu KN Jaunības svētki, balle. Spēlēs Rita, ieeja 1.50 Eur. 

14.07. plkst. 10.00 Vietējo rokdarbnieču un amatnieku darbu izstādes atklāšana, radošā 

darbnīca - filcēšanā. Visiem, kas vēlas piedalīties izstādē, lūgums pieteikties. 

14.07. plkst. 13.00 - Pētera Gailuma keramikas darbnīcas apmeklējums, praktiskās 

darbošanās, būs iespēja izvirpot savu trauku. 

15.07. plkst. 11.00 - Sporta diena.Orientēšanās sacensības ekskursijas veidā „Iepazīsti savu 

pagastu.” Pulcēšanās pie KN plkst. 10.45, izbraukšana plkst. 11.00. Iepriekš lūgums 

pieteikties. 

16.07. plkst. 20.00 - Jaunatnes diena. Laukumā pie skolas tikšanās ar salsas dejotājiem, 

dejas soļu apguve. Viss notiks pie ugunskura, ja ir vēlēšanās var ņemt „groziņu”, piem. 

desiņas cepšanai. 

16.07. - jauniešiem ir iespēja piedalīties novada rīkotajā Jaunatnes dienā Nautrēnu pagastā 

No 13:00 - radošās darbnīcas, 16:00 - volejbola sacensības, 17:00 - strītbola sacensības,  

18:00 – orientēšanās, 20:00 - ēšanas / kvasa dzeršanas sacensības, 21:00 - jauno grupu 

koncerts, no 23:00 - grupa "AK 69" (Rīga) un DJ. Tiks nodrošināts transports, iepriekš 
jāpiesakās. 

17.07. apmeklēsim lauku dienu Nautrēnu pagastā. Interesentiem zvanīt Ligitai - 29397068. 



 

Novada dienu noslēguma koncerts notiks 19. jūlijā no plkst. 19.00 - 3.00 Ančupānu 

kartodromā. Piedalīsies: Bad Boys Blue (Vācija), Otava yo (Krievija), Big Al &The Jokers 

(LT, LV), Ivo Fomins (LV), Olga Rajecka (LV), Dzelzs Vilka Jāņu Orķestris (LV), klaidonis 

(LV), Tranzīts (Lv), Bez PVN (LTG), Dabasy Durovys (LTG), Sovvaļņīks (LTG), Patrioti 
(LTG).____________________________________________________________________ 

Lauku diena Viļānos 

 Jau daudzus gadus vasaras vidū Viļānu – Rēzeknes šosejas malā, SIA „Latgales 

Lauksaimniecības zinātnes centra” izmēģinājumu laukos notiek Lauku diena. Arī šogad 

10.jūlijā no pulksten 10.30 Lauku diena pulcinās kuplu dalībnieku un viesu skaitu no teju 

visiem Latvijas novadiem. SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra” un Rēzeknes 

novada pašvaldības organizētā pasākumā dalībnieki demonstrēs jaunāko lauksaimniecības 

tehniku, sniegs informāciju par laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehniku, kā arī 

rādīs jaunākās vasaras rapša un kaņepju šķirnes. 

Darba kārtība: 

9.30 – 10.30 – dalībnieku reģistrācija; 

10.30 – atklāšana; 

11.00 – 16.00 – jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi.  

---------------------------------------------- 

Sīkāka informācija ir pieejama: 

 Veneranda Stramkale mob t. 29465004, e-pasts: strzin@apollo.lv   

Par tehnikas demonstrējumiem – Aldis Stramkalis, mob.t. 26665575, 

Par tirdzniecības iespējām – Maija Bule, tālr. 64607178, mob.t. 26554478, e-pasts: 

novadadienas@rezeknesnovads.lv  
_______________________________________________________________________ 

Atkal ciemojās Spilvenu Feja… 
 Maija beigās pie mums atkal ciemojās 

komponiste un dziedātāja Ingūna Lipska ar 

jaunu koncertprogrammu. Skolēni viņu atceras 

kā Spilvenu Feju, no iepriekšējās ciemošanās 

reizes. Bērni gan dziedāja, gan dejoja, arī 

skolotāji tika iesaistīti uzvedumā. Koncertu 

skatījās arī ciemiņi no Vērēmu pamatskolas. 

Visiem bija iespēja atpūsties un jautri pavadīt 

laiku. Pēc koncerta bērniem bija iespēja 

izdiskoties. 

______________________________________________________________________ 

Atvaļinājumi: 
 Feldšere divu nedēļu atvaļinājumā ies no 25. jūnija līdz 8. jūlijam. 9. jūlijā notiks 

ģimenes ārsta V. Masjuļa pieņemšana. 

 Bibliotekāre ies atvaļinājumā no 21. jūlija. Bibliotēka būs atvērta trešdienās. 

  _________________________________________________________________________ 

Iepriekšējā „Sieta” numurā (maijs, Nr.106) bija ielaista drukas kļūda: Bižu kapos 
kapusvētki būs 6. jūlijā, plkst. 14.00, bet Vasarānu kapos - 12. jūlijā, plkst. 16.00 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.64644734 ), 
Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rdc.lv – mājas lapā e – avīzes. 
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