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RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

..No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 

No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs, 

Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās, 

Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, 

Un pašiem mīlestību paust. 

/Lita Apine/               
Lai šie svētki atnes jums cerību gaišākai nākotnei 

un dod spēku jauniem darbiem! 

Prieka pilnas un gaišas jums visiem Lieldienas! 

Lendžu pagasta pārvalde 
Foto: Dana Šarkovska 

___________________________________________________________________ 

 

KULTŪRAS JAUNUMI 

 

 No 22.marta līdz 15. aprīlim – “Pagasta rokdarbnieču izstāde un konkursa 

“Lieldienas gaidot” darbu izstāde kultūras nama logos.  

 2. aprīlī plkst. 11.00 Putnu dienas Lendžos. Putnu būrīšu izvietošana Lendžu 

brīvdabas estrādes teritorijā. (Individuāli vai mājsaimniecības ietvaros)  

No 2. aprīļa līdz 5. aprīlim: 

1.)Meklē interesantus faktus par putniem ozolos pie bijušās skolas ēkas; 

2.)Uzzīmē putnus vai to, ko vēlies, laukumā pie bijušās skolas ēkas (krītiņi būs 

pieejami); 

3.)Paņem no pastkastes  krāsojamās lapas ar putniem un izkrāso tās mājās.  

Atbildīgā par pasākumu: Daina Leščinska, 26240336, dainalescinska@gmail.com   

 No 4. aprīļa līdz 6. aprīlim  Spēle “Lieldienu izaicinājums.” Piedalies Lieldienu 

spēlē un gūsti pozitīvas emocijas. 
-Šūpojies Lieldienu šūpolēs. 

-Krāso, meklē ripini Lieldienu olas. 

-Pagatavo savu Lieldienu ēdienu, pievieno recepti. 

-Mazgājies tekošā strautā. 

-Satiec savu Lieldienu zaķi. 

Uzdevumiem pieej radoši, visu nofotografē un sūti WhatsApp 29397068 līdz 

6.aprīlim. Dalībniekiem pārsteiguma balvas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BEIDZIES PROJEKTS “MEDIJU KLUBS” 
 

 Vairāku pagastu informatīvo izdevumu veidotāji, kultūras namu vadītāji, žurnālisti un 

interesenti piedalījās diskusiju cikla projektā “Mediju klubs”. Dažas no nodarbībām bija par 

dezinformāciju, kas tagad tiek izplatīta saistībā ar Covid -19. Tās vadīja Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā Informācijas un komunikācijas vadītāja Kristīne Liepiņa. Viņa 

pastāstīja kā darbojas viltus ziņu izplatītāji un ko cenšas panākt, kā arī saprast, kad ir 

dezinformācija.  Katram ieteiktu pasekot tam, ko jūs iesakāt un pārbaudīt vai ziņu avots ir 

mailto:dainalescinska@gmail.com


 

drošs, jo pretējā gadījumā arī jūs būsiet tas, kas izplata viltus ziņas. Pirms informāciju nodot 

tālāk vajag ievērot trīs nostādnes – patiesība, uzticamība un atbildība. 

Laikraksta “Rēzeknes vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko stāstīja, kā cīnīties ar izdegšanu un 

nesajukt prātā pandēmijas laikā.  

 Šo projektu realizēja biedrība “Viedokļu līderu skola”, atbalstīja British Council 

pārstāvniecība Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv  

 Bija liels gandarījums piedalīties projekta turpinājumā! Paldies Intai Rimšānei un Diānai 

Seleckai par šo iespēju! 

Projekta dalībniece Ilga Gudrika 

_____________________________________________________________________________  

 

BIBLIOTĒKAS JAUNIEGUVUMI 
    Gandrīz katru mēnesi bibliotēkā tiek papildināts grāmatu 

klāsts ar jaunieguvumiem. Ir iznācis Aijas Mikeles jaunākais 

darbs “Zirneklis”, turpinājums darbiem “Kritušais eņģelis” 

un “Zelta būrītis”, kuros izmeklēšanu veic Maksis Mežals.  

Ir nopirktas arī daudzu jauno latviešu rakstnieku darbi – 

Annas Burgas “Tētis”, Lauras Vinogradovas “Upe”, Leldes 

Jaujas “Virs, bērni un pieci radiņi”. 

Šogad bibliotēkā ir pieejami šādi žurnāli: “Ilustrētā 

pasaules vēsture”, “Ilustrētā zinātne”, “Ilustrētā 

junioriem”, “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Ievas virtuve”, “Dārza 

pasaule”, “Leģendas”, “Privātā dzīve”, Patiesā dzīve”, 

“Praktiskais latvietis”, “Mājas viesis”, “Praktiskie 

rokdarbi”, “Ko ārsti tev nestāsta”, ‘Citāda pasaule”, 

“A12”, “Sporta avīze” un “Rēzeknes vēstis”. 

Visi laipni aicināti apmeklēt bibliotēku! Nepieciešamības gadījumā zvanīt: tālr. 62601053 

_____________________________________________________________________________  

 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 

Sociālā darbinieka Raivo Petrova pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 8.00-16.00, mob.t. 

28307447 (brīvdienās lūgums nezvanīt); 

Bāriņtiesas darbinieces mob.t. 27351969; 

Zemes lietu speciālistes Laimdotas Melnes, mob.t. 29522980, tālr. 64605901 

_____________________________________________________________________________ 

 9. aprīlī no plkst. 14.00 notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas diena, kas tiks 

organizēta attālināti – skolēni un skolotāji ar RTA pārstāvjiem – lektoriem, studentiem un 

absolventiem – aicināti satikties Zoom platformā. 
Tiešsaistes tikšanās laikā varēs uzzināt: 

* par daudzpusīgajām studiju iespējām RTA; 

* par valsts finansētajām budžeta vietām; 

* par uzņemšanas noteikumiem; 

* par aizraujošo studentu dzīvi. 

RTA mācībspēki iepazīstinās ar studiju programmu piedāvājumu, bet studenti un absolventi 

dalīsies savā pieredzē – par studiju laiku un īstās profesijas izvēli. 

Lai piedalītos tiešsaistē, aizpildi pieteikuma anketu, ko meklē www.rta.lv  8.aprīlī savā e-pastā 

saņemsi saiti ar uzaicinājumu pievienoties pasākumā.  
 

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

http://www.rta.lv/

