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PASĀKUMI LENDŽU KN 

 
❖ 13.novembrī plkst.12.00 Valsts svētku ieskandināšanas pasākums “Mana 

dziesma Latvijai”. Piedalās skolu kori, ansambļi un solisti.  

❖ 17. novembrī, plkst.19.00 pašdarbības kolektīvu svētku koncerts “Mēs savā 

pagastā”. Pagasta aktīvāko iedzīvotāju godināšana, valsts 101. dzimšanas 

dienas sagaidīšana, torte, balle. Balli spēlēs grupa “Aimari”.  

Tie, kuri vēlas apmeklēt šo pasākumu, jārezervē galdiņi. Galdiņu rezervēšana 

un sīkāka info pie Ligitas mob.t. 29397061. 

❖ 18. novembrī, plkst.17.00 spēlfilmas “Cilvēka bērns” kopīga skatīšanās, 

sarunas pie kopīgi klāta svētku galda. 

❖ 28. novembrī plkst.10.00 Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”.  

 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

❖ Visu novembra mēnesi, darba dienās no plkst. 9.00- 15.00, pusdienlaiks 12.00-

13.00, bijušās Kalnezeru skolas telpās ir iespēja izvēlēties lietotus apavus un 

apģērbu. 

❖ Lendžu pagastā deklarētos, pirmskolas vecuma bērnu vecākiem, lūgums pieteikt 

bērnus, ziemassvētku dāvanu saņemšanai – bērnu eglītes pasākumā Lendžu KN . 

Pieteikties var pie Ligitas mob.t. 29397061. (Pieteikties līdz 1.decembrim). 

❖ No nākamā gada 1. janvāra gan privātmājās, gan dzīvokļos būs jābūt uzstādītiem 

dūmu detektoriem. Privātmājās būs jābūt arī ugunsdzēsības aparātiem. 

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt 

CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14 

604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar 

komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti. 

Dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu dūmu detektoru, bet privātmājā tas jāuzstāda 

katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai 

uzturas mājokļa iemītnieki. Dūmu detektori darbojas uz baterijām, tādēļ būs 

nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats detektors, raidot 

īsus skaņas signālus. 

_______________________________________________________________  
 

Par vienu sakoptu vietu Lendžu pagastā vairāk jeb Morcinīku krystakolna 

krucifikss 

 

 Šī gada 1.septembrī notika atjaunotā Morcinīku Krystakolna krucifiksa iesvētīšanas 

pasākums. Tie, kuri piedalījās pasākumā, kā arī krucifiksa atjaunošanas darbos iesaistītie 

ar saviļņojumu gaidīja savas darbības rezultātu. Bet daļa iedzīvotāju, iespējams, par šādu 

notikumu dzird pirmo reizi un nezina, kur šāds krucifikss atrodas.  



 

Internetā pieejamā informācija liecina, ka 

Krucifiksi Latgales ciemos un ceļmalās 

parādījās 18. gadsimta beigās, bet 

izplatījās 19. gadsimtā, īpaši tā otrajā 

pusē. Krucifiksi ir katoliskās zemes tēlaini 

simboli, kas rotā lauku ainavu. Tie apzīmē 

vietu, pie kuras var lūgties jebkurā laikā. 

Tuvējo māju ļaudis pie krucifiksiem 

pulcējas maija vakaros, lai dziedātu 

slavas dziesmas Dievmātei un skaitītu 

lūgšanas. Gan senāk, gan arī mūsdienās 

tā ir ciema ļaužu iecienīta pulcēšanās 

vieta, kurā bez reliģiska satura darbībām tiek pārrunāti arī jaunākie notikumi, apspriesti 

darba jautājumi. Krucifiksu veidošana ietekmēja Latgales koktēlnieku darbības 

aktivizēšanos un jaunu mākslas darbu veidošanu. 

 Lendžu pagasta Morcinīkos (ciems atrodas apmēram 1km attālumā no Sarkaņu Jaunavas 

Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas) jau no seniem laikiem ir bijis 

uzstādīts koka krucifikss, bet pat Latgales vēstures muzejā par to nebija pieejamas nedz 

rakstiskas liecības, nedz fotogrāfijas. Diemžēl. Vietējie iedzīvotāji gan stāsta, ka kādreiz 

tur esot bijusi liela Jēzus skulptūra, kas veidota no koka (manam tētim Pēterim 

Krompānam bērnībā no tās pat esot bijis bail), bet laika zoba ietekmē un, iespējams, 

toreizējās politiskās iekārtas dēļ tā ap 1970.gadu tika noņemta. Vietējais iedzīvotājs 

Pēteris Jonikāns ar savu dēlu Valerijanu Jonikānu uzskatīja, ka to tā īsti atstāt nevar un 

pa nakti uzstādīja tās vietā metāla krucifiksu, kurš tur atrodas līdz pat šai dienai. 

 Man šis krucifikss ir kā viens mazs puzles gabaliņš no manām bērnības atmiņām, kad, ar 

babu Matildi Krompāni ejot tam garām, vienmēr man tika mācīts, ka ir jāpaskatās uz to un 

jāpārmet krusts, izsakot sveicienu „Lai ir slavēts Jēzus Kristus”. Un savu babu noteikti 

vajadzēja klausīt. 

Šī gada maijā tika organizēta loterija ar nosaukumu “Tīra māja – tīra Latvija” un bija 

iespēja pieteikt jebkuru publisku vietu tās sakopšanai un labiekārtošanai. Īsti nevaru 

atcerēties, kas mani pamudināja pieteikt šo vietu projektam, bet secinājums man ir viens – 

dažreiz ir jāklausa savai iekšējai balsij. Lai iegūtu projektam paredzētos 2000,00EUR bija 

jāuzvar balsošanā, kas notika interneta vidē. Liels paldies visiem projekta atbalstā 

iesaistītajiem! Varu piebilst, ka Rīgā bija pieteikti vairāki projekti un cīņa bija sīva, bet 

mēs zinām, ka latgalieši var daudz! Projektu izstrādāju pati, bet projekta realizāciju veica 

SIA “Havas Latvia”, t.sk., bruģēšanas un citus darbus. Palīgā nāca arī mans tētis Pēteris 

Krompāns un mans vīrs Vairis Eglītis, kā arī vietējie iedzīvotāji Valerijans Jonikāns un 

Jānis Adijāns. Iesvētīšanas pasākums notika, piedaloties priesterim Andrim Jonānam un 

arī dziedātājām no Isnaudas folkloras kopas – par ko atsevišķs paldies viņām un Marijai 

Spruktei!  

 Domāju, ka tie, kas kādreiz šo krucifiksu uzstādīja, varētu būt apmierināti, ka vieta nav 

aizmirsta un turpina pulcēt apkārtnes iedzīvotājus. Ja kādreiz braucat vai ejat tam garām, 

nekautrējoties piestājiet vienā no sakoptākajām vietām Morcinīkos - pie Krystakolna 

krucifiksa! 

Kristīne Krompāne-Eglīte 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625, 


