
 

SIETS JANVĀRIS 2021 – Nr.162 

RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

SNIEGAVĪRU PARĀDE LENDŽOS 

 

 
   

 Janvāra sākumā Lendžu iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties “Sniegavīru 

parādē” un izveidot savu neatkārtojamo sniegavīru. Patiess prieks par radošumu un  

vēlmi darboties. Sniegavīri- tik dažādi- līmēti, zīmēti, veidoti no auduma un vates, 

eglīšu rotājumiem un pat izšūti. Paldies Birutai, Martai, Agatei, Jeļenai, Armīnam, 

Ernestam, Dzintaram, Ingai, Samantai, Sabīnei, Solvitai, Laurai un Ralfam par 

piedalīšanos. Un prieks redzēt arī izstādes lūkotāju pēdas sniegā.  Sniegavīrus līdz 

janvāra beigām var apskatīt kultūras nama logos. 

 

                                                    Lendžu kultūras nama vadītāja Ligita Meļko 

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

 

6. februāris - Meteņi 

 

Meteņos beidzas ziema un sākas pavasaris, taču vēl ir īstais laiks izbaudīt ziemas 

priekus un nosvinēt svētkus mūsdienīgi, bet ievērojot senču tradīcijas.  

Meteņdienas spēle visai ģimenei. 

Uzdevumi: 
o Brauc ar slēpēm vai ragavām, velies vai ripo no kalna… 

o Pagatavo masku, jautrojies, dejo, lēkā, trako… 

o Vel lielas sniega bumbas, tin lielus kamolus vai cep lielus pīrāgus… 

o Pagatavo tradicionālo Meteņdienas ēdienu, grūdeni (pamēģini uz ugunskura), 

plāceņus, pīrāgus vai izdomā jaunu savu oriģinālo Meteņdienas ēdienu…  

Visu iemūžini foto, vari pievienot aprakstu vai stāstu un atsūti WhatsApp 29397068 

Ligitai līdz 10.februārim. Dalībniekiem pārsteiguma balvas. 



 

14. februārī- visromantiskākajā gada dienā - Valentīndienā plkst.15.00 būs 

iespēja piedalīties tiešsaistes viktorīnā platformā ZOOM. Par dalību interesēties zvanot 

Dainai, mob.t. 26240336 

 

               IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 

 Bāriņtiesas darbiniece atkal pieņems pie mums Lendžos, bet pirms ierašanās, 

sazināties telefoniski, mob. t. 27351969 

 Lendžu pagasta bibliotēka apmeklētājus atkal pieņem. Visi laipni aicināti to 

apmeklēt! 
_____________________________________________________________________________ 

 

BARIKĀDĒM - 30 

 

Ir apritējuši trīsdesmit gadi, kopš barikādēm Rīgā. Pieminot tā laika notikumus, 

sarunājos ar vienu no barikāžu dalībniekiem Jāni Deksni  par tā laika notikumiem. 

Kā radās ideja braukt uz Rīgu uz barikādēm? Kā tika organizēta televīzijas ēkas 

apsardze? 
Braucot no manifestācijas, dzirdējām, ka tiek aicināti iedzīvotāji ierasties Rīgā un 

veidot barikādes no tehnikas un betona bluķiem, lai sargātu centrālās televīzijas ēku un 

citus objektus. Spontāni tika organizēts brauciens uz Rīgu, kopā savācās prāvs bariņš 

entuziastu, kas bija ar mieru doties ceļā. Otrā dienā gandrīz pilns autobuss  devās ceļā. 

Pa ceļam iebraucām Rēzeknē, kur tā laika Rēzeknes rajona padomes vadītājs  Gunārs 

Klindžāns bija izdalījis pārtikas produktus braucienam uz Rīgu. Galvaspilsētā 

ieradāmies vakarpusē. Redzējām pilnas ielas ar dažādu tehniku. Devāmies pāri Salu 

tiltam uz centrālo televīzijas ēku. Izbraukt bija grūti, jo visur bija sadzīta tehnika, lai 

tanki nevarētu tikt līdz TV ēkai. Pie televīzijas ēkas bija trīs rindas dzelzsbetona bloku, 

autobusu  un automašīnu ķēde. Visas televīzijas ēkas trepes bija cilvēku pilnas, 

nevarēja pat tikt garām. Daugavā bija pārstieptas troses, lai bloķētu kuģu satiksmi. 

Rīdzinieki nesa barikāžu dalībniekiem pārtiku, daudzi spēlēja mūzikas 

instrumentus, dega ugunskuri, pie kuriem varēja pasēdēt, atpūsties un sasildīties. Mūsu 

pagasta barikāžu dalībnieki gulēja un sildījās autobusā. 

Kādas izjūtas bija tad, braucot uz Rīgu un esot tur? 
Bija bail, bet ļoti gribējās brīvību. Nevarēja jau zināt, kā viss notiks un kā būs. 

Laika apstākļi arī bija normāli, lai varētu uzturēties tur divas diennaktis. Tad braucām 

uz mājām, lai mūsu vietā dotos citi, bet pa ceļam paziņoja, ka ir panākta vienošanās. 

Rīdzinieki palika sargāt, bet apkārtējo rajonu iedzīvotāji devās uz mājām. 

Redzot kā viss ir šodien, vai uzskatāt, ka bija vērts doties uz barikādēm? 
Jā, arī šodien ietu uz barikādēm. Jo uzskatu, ka Latvijai ir jābūt brīvai. Kaut arī  

viss nav tā kā vēlētos, aizstāvētu Latviju un tās brīvību!   

                     P.S. No sevis vēlētos pateikties visiem dalībniekiem par drosmi ! 

Ilga Gudrika 

 

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

tālr.62601053, Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rezeknesnovads.lv – mājas lapā e- 

http://www.rezeknesnovads.lv/

