
 

SIETS APRĪLIS 2021 – Nr.165 

RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

 

KULTŪRAS JAUNUMI 
 

 No 1. maija līdz 15. maijam – Silvijas Potašas gleznu izstāde “Jauns sākums” 

kultūras nama logos.  

 4. maijā Lendžu pagasta brīvdabas estrādes teritorijā “Baltā galdauta svētki”, 

“Stādīsim kokus katrs atsevišķi, veidojot nākotnes parku.” Piesaki savu laiku koku 

stādīšanai pa tālr. 29397068 līdz 30. aprīlim. 

 No 17. maija līdz 2. jūnijam – “Baibas Adijānes akvareļi” izstāde kultūras nama 

logos. 

      No 22.marta līdz 15. aprīlim notika pagasta rokdarbnieču izstāde un konkurss 

“Lieldienas gaidot”. Izstādē piedalījās: rokdarbnieces Ruta Rancāne un Anita 

Matvejenko. Lieldienu kompozīcijas veidoja: Jeļena ar dēliem Armīnu, Ernestu un 

Dzintaru, Solvita ar dēlu Ralfu un meitu Lauru, Biruta ar meitām Agati un Martu, Dana 

ar dēliem Linardu un Rimantu un Sabīne Kapača. Par dalību konkursā visi saņēma 

skaistas krūzītes ar Lieldienu simboliku. (Foto no izstādes var redzēt otrajā lpp.) 
_____________________________________________________________________________

_  

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 
 

 6. maijā  plkst. 13.00 notiks radošā darbnīca “Apsveikums māmiņai”, pieteikties 

pa tālr. 22074313 

 No 10. maija līdz 1. jūnijam bibliotēkas telpās būs apskatāma izstāde “Lendžu 

pagasta iedzīvotāju hobiji” – Valentīnas Arbidānes vardītes. 

     Gribu  aicināt atsaukties pagasta iedzīvotājus, kuriem ir kādi hobiji, ko varētu 

apskatīties arī citi. Gaidīšu zvanus, mob.t. 22074313! 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 
____________________________________________________________________________  

 

EUROPE DIRECT AUSTRUMLATGALĒ 

 
   Sagaidot Eiropas un Mātes dienu, Europe Direct Austrumlatgalē aicina piedalīties 

konkursā “Sievietes portrets”. 9.maijā atzīmēs Mātes dienu un Eiropas dienu, tāpēc 

konkurss veltīts gaviļniecēm. 

    Konkursa dalībniecēm jāuzraksta neliela eseja par to, kāda ir Eiropas sieviete? Var 

rakstīt par sevi vai kādu citu sievieti – māmiņu, vecmāmiņu, krustmāti, draudzeni, māsu, 

kaimiņieni vai kādu sievieti, ko pazīstat. Rakstiet par viņu talantiem, rūpēm un 

izaicinājumiem, par vaļaspriekiem, par profesijām utt..  

   Balvās būs piekarināmie petūniju podi, ko sarūpējusi Inga Zeile no Maltas. Aprakstus 

sūtiet uz “Rēzeknes Vēstu ”redakciju vai uz e-pastu marina@rv.lv līdz 1. maijam. 

Neaizmirstiet norādīt savu telefona numuru, lai būtu iespēja sazināties ar jums! 

Informācija no Europe Direct Austrumlatgalē ziņu lapas 

mailto:marina@rv.lv


 

KONKURSA “LIELDIENAS GAIDOT” DALĪBNIEKU DARBIŅI  

                 

    
           

   
 

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un skaistajiem darbiņiem! 
 

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

tālr.62601053, Elektroniski „Sietu” var izlasīt –  www.rezeknesnovads.lv  

http://www.rezeknesnovads.lv/

