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PASĀKUMI LENDŽU PAGASTĀ 

18. maijā plkst.13.00 Lendžu pagasta brīvdabas estrādē notiks koncerts ”Kad ābeles 

zied, sirds un dvēsele dzied”. Koncertā piedalīsies vokālie ansambļi “Omammas” un 

“Rūžeņa”, kā arī ciemiņi “Noskaņa”, “Raduga”, “Ivolga”, “Sudaruški”, “Čarger” 

un “Rudens ziedi”.  

Lietus gadījumā pasākums notiks kultūras namā.  

Visus gaidām uz koncertu! 

 

26. maijā plkst. 15.00 Lendžu pagasta brīvdabas estrādē notiks garīgās mūzikas 

koncerts “Tāva sāta”. Pasākumā piedalīsies Kokneses KN sieviešu koris “Anima”, 

Kokneses mūzikas skolas bērnu koris, Aizkraukles novada vidusskolas jauniešu 

koris “De Cantere”, Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Koransa”, 

Rēzeknes poļu kultūras biedrības koris “Jutrženka”, Dricānu KN sieviešu vokālais 

ansamblis” Almus”, Maltas KN sieviešu koris “Madariņa”, JIRMV audzēkņi, 

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles koris “Adoramus”, Krāslavas KN sieviešu vokālais 

ansamblis “Noktirne”, Ingūna Lipska, Irēna Zaķīte, Guntra Minkevica, Dzintra 

Delpere, Jānis Kupčs, sieviešu vokālie ansabļi “Rūžeņa”un “Omammas”, JDK 

“Ūdzeņa”. 

Visus gaidām uz koncertu! 

 

1. jūnijā plkst. 13.00 Lendžu KN notiks Bērnības svētki. Bērnus kopā ar vecākiem, 

krustvecākiem, radiem un draugiem, aicinām uz svētku svinībām. 

_______________________________________________________________________  

Baltā galdauta svētki Lendžos 

 Ne pirmo gadu Latvijā 4. maijā svin 

Baltā galdauta svētkus. Tas ir veids, kā 

nosvinēt Latvijas otro dzimšanas dienu. Arī 

pie mums pagastā ir izveidojusies tradīcija, 

to svinēt ar kociņu stādīšanu un kopā 

pabūšanu pie tējas un pīrādziņiem.  

Šāda tradīcija Lendžos ir jau ceturto gadu. 

Pirmajā gadā stādījām tūjas, otrajā gadā 

stādījām ozolus, trešajā stādījām liepas un 

šogad stādījām priedītes.  

 Lai jau arī bija atnācis nedaudz 

dalībnieku, bet tas nemazināja darbošanās 

prieku. Pēc stādīšanas gājām apraudzīt iepriekšējo gadu stādījumus un kalām plānus, kas 

vēl ir jāpaveic un jāiestāda. Tad visi devāmies dzert Ligitas (KN vadītājas) sarūpēto 

piparmētru tēju un ēst katra atnesto cienastu. Pie jautrām sarunām un balti klāta galda 

tika pavadīta šīs dienas priekšpusdiena. Domāju, ka šī iesāktā tradīcija jāturpina, lai 

mūsu pagasta centrs kļūtu skaistāks ar katru gadu. Gribētos aicināt apkārtējos, būt 

aktīvākiem un apmeklēt šo jauko pasākumu! 

                                                                                      Pasākuma dalībniece Ilga Gudrika 

 



 

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros Lendžu KN notiks: 

 
•  19. maijā plkst. 12.30 “NŪJOŠANA”. Nodarbību vadīs Aivars Kaupužs.  

 
• Fizisko aktivitāšu cikls “AEROBIKA”:  

20. maijā plkst.18.00, 27.maijā plkst. 18.00,  

3. jūnijā plkst. 18.00, 10. jūnijā plkst.18.00.  

Nodarbības vadīs Inese Leitāne 

________________________________________________________________________  

 

Kapusvētki Lendžu pagastā: 

 
22. jūnijā plkst. 14.00 – Zeltiņu kapsētā 

9. jūnijā plkst. 14.00 – Ancižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā) 

9. jūnijā plkst. 15.00 – Kleperu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā) 

6. jūlijā plkst. 14.00 – Bižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā) 

13. jūlijā plkst. 14.00 – Ceplīšu kapsētā 

13. jūlijā plkst. 15.00 – Lešku kapsētā 

14. jūlijā plkst. 14.00 – Sarkaņu kapsētā (plkst. 12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā) 

20. jūlijā plkst. 13.00 – Vasarānu kapsētā 

________________________________________________________________________  

“Mazo talantu saiets” 
 

 Aprīļa beigās pie mums Lendžu KN notika pasākums pirmskolas vecuma bērniem. 

Piedalījās bērni no Dricānu PII, Audriņu pamatskolas, Nautrēnu PII “Vālodzīte”, 

Ilzeskalna PII, Gaigalas PII, Uļjanovas 

PII “Skudriņa”, Bērzgales PII, 

Gaigalavas pamatskolas, Strūžānu PII 

“Zvaniņš” un Verēmu pamatskolas. 

Bērni kopā ar audzinātājām bija 

sagatavojuši dažādus priekšnesumus - 

gan dziedāja, gan dejoja, gan rādīja 

akrobātiskus trikus, gan arī skaitīja 

dzejoļus. Bērni bija nopietni apņēmušies 

parādīt visus savus talantus.  

 Kaut arī pie mums nav ne skolas, ne 

bērnudārza, tomēr mūsu pagasta bērnus 

tur varēja redzēt vairākus, jo daļa no 

viņiem apmeklē Bērzgales PII. Vecāki arī bija atnākuši atbalstīt savas atvasītes. Varēja 

saprast cik, tas bērniem ir svarīgi, ka vecāki ir atnākuši viņus atbalstīt! 

 

 

No 27. maija līdz 9. jūnijam bāriņtiesas locekle Silvija Kipļuka būs atvaļinājumā. 

 

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. 


