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INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

 

KULTŪRAS JAUNUMI 

 
7. augustā (pēc individuāliem laikiem) -  Bērnības svētki pagasta bērniem “Svētki brauc 

pie bērniem”  

_______________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

 No 2. augusta līdz 16. augustam bibliotēkas telpās būs skatāma bruņurupuču 

izstāde. Mārītes Tokeles hobijs, apskatāmie eksponāti atceļojuši no dažādām 

valstīm. Visi laipni aicināti!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 6. augustā notiks izbraukums ar velosipēdiem “Ciemos pie kaimiņiem.” Tikšanās 

pie Lendžu pagasta pārvaldes, izbraukšana plkst.11.00. Ontona Rupaiņa muzeja 

apmeklējums ( ieejas biļete EUR 1.00, bērniem līdz 18 gadiem ieeja bez maksas) 

Bērzgalē. Bērzgales KN un bibliotēkā apskatīsimies Agijas Stakas ceļojošo izstādi.  

 10. augustā radošā darbnīca “Dzimtas koks”  

 26. augustā radošā darbnīca “Grāmatzīme skolai” 

 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 

Sīkāku informāciju var uzzināt zvanot uz mob.t. 22074313 

_______________________________________________________________________  

 

SKAISTA MANA TĒVA SĒTA 

 Uz Lendžu pagasta “Spriguļu” mājām ceļš ved kalnā gar saimnieka Jāņa Dekšņa 

stādīto bērzu aleju, vectēva stādīto 

ozolu un lepni plīvojošu valsts karogu 

mastā. Vectēva māja, celta 1917. 

gadā, laikam ejot pārbūvēta un 

renovēta, pilna dzīvības un pozitīvas 

enerģijas, pateicoties garā stipriem 

saimniekiem. Īstas dzimtas mājas, 

kuru saknes ir stabilas, bet zari 

stiepjas visā Latvijā. Rīkojot dzimtas 

saietus, radu pulks pārsniedz četrus 

simtus. Mājas, kurās ir savs Līgo 

akmens, mājas, kurās mazmeitas 

stāda liepas nākamajām paaudzēm. 

P.S. Dekšņu saime bija starp trim laureātiem, kas saņēma specbalvu – gleznu ar īpašuma 

attēlojumu. Liels prieks par mūsējo drosmi un uzdrīkstēšanos! 

Foto: Madara Bērtiņa, informācija: https://rezeknesnovads.lv/nautrenu-apvienibas-

sakoptakas-setas/  

 

https://rezeknesnovads.lv/nautrenu-apvienibas-sakoptakas-setas/
https://rezeknesnovads.lv/nautrenu-apvienibas-sakoptakas-setas/


 

LENDŽU FAP PAZIŅOJUMS 

 

Lendžu pagasta FAP notiek vakcinācija pret Covid-19. Sīkāka informācija un 

pieteikšanās, zvanot uz mob.t. 29135967    

 

VOGULU KERAMIKA 

 
 18. jūlijā bija iespēja piedalīties Vogulu ģimenes 

cepļa izņemšanā, kā arī iegādāties traukus no viņu 

kolekcijas. Liels prieks bija vērot vairāku ģimeņu 

un paaudžu kopā darbošanos.  

 

 

 

 

 

 
 

Ikvienam bija iespēja uzzināt visu par cepļa 

kurināšanu - kādu malku izmanto, kā 

jāizvieto podi, lai glazūra būtu skaista, cik 

ilgi jākurina, kādai temperatūrai jābūt utt.. 

Brāļi atbildēja uz visiem interesējošajiem 

jautājumiem. 

Saimnieki bija parūpējušies arī par cienastu  

apmeklētājiem.  

Liels paldies par patīkamo gaisotni un iespēju redzēt trauku izņemšanu. Lai veicas ar 

podu pārdošanu!  

Ilga Gudrika  

 
EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS 

“Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” 

 
Projekta mērķis – veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo 

bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Sīkāka 

informācija www.nva.gov.lv  

 
    

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

http://www.nva.gov.lv/

