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KULTŪRAS JAUNUMI 

 

 Vēl līdz 2. jūnijam – ir apskatāma izstāde kultūras nama logos “Baibas Adijānes 

akvareļi. 

 

    Baltā galdauta svētki Lendžos 
 

   Kas gan radīs skaistu vidi apkārt, ja ne mēs 

paši? 

    Turpinot koku stādīšanas tradīciju Baltā 

galdauta svētkos, arī šogad, ievērojot valstī 

noteiktos ierobežojumus, Lendžu brīvdabas 

estrādes teritorijā tika stādītas tūjas, radot 

piederības sajūtu savam pagastam, novadam, 

Latvijai. Paldies ikkatram kurš piedalījās!  

 

                       Foto Alise Meļko                                                              KN vadītāja Ligita Meļko 

_____________________________________________________________________________  

 
BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

 

 Vēl līdz 2. jūnijam bibliotēkas telpās ir apskatāma izstāde “Maza zaļa vardīte….” 

– Valentīnas Arbidānes vardītes. Kopā apskatāms ir 121 eksponāts.  

   Valentīna jau 15 gadus krāj vardītes – dažāda lieluma, formas un materiāla. 

Viņa tās pērk pati un Valentīnai tās tiek dāvinātas. “Viņa smej, ka daudzi saka, ka 

viņai viegli nopirkt dāvanu, kas patiks.. vardīti -  protams.” 

Ja vēlaties apskatīties, kādas vardītes Valentīna ir sakrājusi, laipni aicināti uz 

bibliotēku! 

 No 3. jūnija līdz 19. jūnijam bibliotēkas telpās būs apskatāma izstāde 

“Bizbizmārīte, kur tavi bērniņi...” – Janīnas Adijānes un Mārītes Kasparānes 

bizbizmārīšu kolekcijas.  

 “Ja tu krāj markas, apsveikuma kartītes, mīkstās rotaļlietas utt., tad zvani un 

parādi sakrāto arī citiem!”  

 Ir iegādātas jaunas grāmatas dažādām gaumēm. Ir arī nopirktas lasītāju ieteiktās 

grāmatas - T. Bahas “Atgriešanās Kamēliju salā”, T. Vestovera “Izglītotā”, L. 

Kota “Cilvēks ar zilo putnu”, L. Kovaļeva “Šoseja”. Kā arī jau sen iepazītu 

autoru detektīvromāni: N. Noihausa “Mātes diena”, Š. Linka “Pagātnes ēnas”, H. 

Nesers “Rūsa kungs”u.c. 

 

Bibliotekāre Ilga Gudrika (Mob.t. 22074313) 
 

 



 

 

SKAISTA MANA TĒVA SĒTA 

 

   Konkurss, kurā var pieteikties pretendenti līdz 31. maijam. “Sakoptākais viensētu 

pagalms un ciema teritorijā esošo  privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūve”. 

Pieteikuma anketa ir pieejama www.rezeknesnovads.lv vai pagasta pārvaldē. Pagasta 

uzvarētājs tiks virzīts uz finālu Nautrēnu pagastu apvienībā. Galvenā balva glezna ar 

Nautrēnu pagastu apvienības  uzvarētāja īpašuma attēlojumu. Visiem dalībniekiem 

specbalvas!  
 

Kapusvētki 

 
23. maijā – Vasarsvētkos, svētdien. 

Sv. Mise plkst. 12.00 Sarkaņu baznīcā 

Kapusvētki Ancižu kapos plkst.14.00 

Kapusvētki Kleperu kapos plkst. 15.00 

3. jūlijā, sestdien 
Sv. Mise plkst. 12.00 Sarkaņu baznīcā  

Kapusvētki Bižu kapos plkst. 14.00 

10. jūlijā, sestdien 
Sv. Mise plkst. 13.00 Sarkaņu baznīcā  

Kapusvētki Ceplīšu kapos plkst. 14.00 

Kapusvētki Lešku kapos plkst. 15.00 

17. jūlijā, sestdien 
Sv Mise plkst. 11.00 Sarkaņu baznīcā 

Kapusvētki Vasarānu kapos plkst. 12.00 

17. jūlijā, sestdien  
 Kapusvētki  Zeltiņu kapos plkst.13.00 

18. jūlijā, svētdien 
Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki 

Sv. Mise plkst. 12.00 Sarkaņu baznīcā 

Kapusvētki Sarkaņu kapos plkst. 14.00 

_______________________________________________________________________ 

 

KAPU KOPŠANAS NOTEIKUMI 

 

 Atkritumus, kuri nesadalās apkārtējā vidē (plastmasas puķu podi, pudeles, maisiņi, 

mākslīgie ziedi, stieples, sveces, spaiņus utt.)mest uzstādītajos konteineros. 

 Atkritumus, kas sadalās mest speciāli paredzētās vietās. 

 Sekot līdzi norādēm, kas izvietotas kapu teritorijā. 

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot kapu atkritumus, tādējādi veicot 

nozīmīgu darbu un ieguldījumu vides saudzēšanā. Cienīsim viens otru, 

saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā! 

    

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

http://www.rezeknesnovads.lv/

