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KULTŪRAS JAUNUMI 

 Joprojām ir apskatāma fotoizstāde. Izstādē var redzēt 30 fotogrāfijas ar mūsu 

pagasta dabas skatiem un vietējo iedzīvotāju portretiem. 

 26. septembrī, plkst. 12.00 - Sporta diena sporta laukumā (lietus gadījumā sporta 

zālē). Tiek aicināti visi sportot gribētāji – gan lieli, gan mazi, ar draugiem un radiem. 

Komandas veidosim uz vietas.  

Visiem, kam interesē iespēja pa vakariem sportot vai apmeklēt trenažieru zāli, jāgriežas 

pie Līgas mob. t. 28632355 

 16. oktobrī radošā darbnīca „Dekupāža”, sīkāka informācija zvanot Ligitai mob. t. 

29397068  

_____________________________________________________________________________ 

 

Lendžos atklāta Jauniešu istaba  
Aprīļa beigās Rēzeknes novada dome izsludināja 

jauniešu invertāra iegādes projektu, kurā bija iespēja iegūt 

finansējumu dažādu ieceru realizācijai. Es, Daina Leščinska, 

uzrakstīju projektu „Spēlētprieks”, kura mērķis bija veicināt 

jauniešu lietderīgu, saliedējošu un attīstošu brīvā laika 

pavadīšanu, spēlējot dažādas galda spēles.  

Projekts veiksmīgi izturēja konkursu un no Rēzeknes novada domes tika piešķirts 

finansējums 405 eiro apmērā. Par šo summu tika iegādātas 15 galda spēles un mūzikas 

atskaņotājs - radio. Šobrīd Jauniešu istabā pieejamas šādas spēles: „Aliass”, „Pokers”, 

„Katanas ieceļotāji”, „Ticket to ride Europa”, „Dixit”, „Sabotieri 1 un 2”, „Mikado”, 

„Jenga”, „Labyrinth”, „Karkasone”, „UNO”, „Saderēsim?”, „99 vienā”, „OMNOMNOM” 

un spēļu kārtis. 

Lai jauniešiem būtu iespēja satikties un kopā pavadīt laiku skaistā telpā, lielu 

ieguldījumu sniedza Lendžu pagasta pārvalde un vadītājs Voldemārs Deksnis, atbalstot ideju 

par Jauniešu istabas izveidi un veicot telpas remontu.  

Lai spētu pilnvērtīgi un mājīgi iekārtot telpu, savu ieguldījumu un palīdzību sniedza arī 

Kalnezeru Katoļu pamatskola, piešķirot dažādas mēbeles un traukus. Līdz ar to telpā šobrīd ir 

iespēja gan ērti iekārtoties dīvānā, gan sasēsties uz grīdas, izmantojot spilvenus, iedzert, 

piemēram, piparmētru tēju un, protams, spēlēt dažādas 

galda spēles. 

Kā jau ziņots iepriekš, 4. septembrī notika 

jaunizveidotās Jauniešu istabas atklāšana, uz kuru tika 

aicināts ikviens interesents. Bija svinīgās sarkanās lentas 

pārgriešana, uzrunas, tika spēlētas spēles un bija 

sarūpēts neliels cienasts. 

Lai gan Jauniešu istaba vairāk paredzēta tieši 

jauniešu aktivitātēm, tās sniegtās iespējas droši var 

izmantot ikviens interesents. Tā atrodas sporta kompleksā un lai tur varētu nokļūt, ir 

nepieciešams paņemt atslēgas no Dainas vai Kristīnes Leščinskas. 

Idejas autore - Daina Leščinska 

 



 

                                          BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

 11. septembrī, Dzejas dienu ietvarā, 

notika tikšanās ar dzejnieci un kultūras 

darbinieci Inetu Atpili – Jugani. Bērni 

skaitīja dzejoļus no Inetas dzejoļu 

grāmatas bērniem latgaliski „Otkon giunu 

sapynus”. Grāmata tapusi sadarbībā ar 

dzejnieces meitu Agnetu, kura ir visu 

ilustrāciju autore. 

 

Daži pantiņi no dzejoļa „Otkon giunu 

sapynus” 

„Cyti doncoj i dzīd, 

Cyti zeminīs īt. 

Es otkon guinu sapynus 

I tod izkruosoju” 

 

„Cyti karuselī brauc, 

Puori jiurom trauc.  

Es otkon giunu sapynus  

I sātu izrūtoju.” 

 Autore bija priecīga par bērnu sagādāto pārsteigumu, viņa atzinās, ka pati nezina dzejoļus no 

galvas, bet bērni zina.  

Nelielas sarunas laikā Ineta pastāstīja par savu darbību – top jauna dzejoļu grāmata pieaugušajiem, 

tiek kopā likta filma par dziedātāju Aiju, kā arī strādāts Latgales kultūrvēstures muzejā. 

Pēc profesijas viņa ir filoloģe, šis fakts palīdzējis dzejas rakstīšanā, bet interese par dzeju veicināja 

profesijas izvēli.  

 Dzimtā puse Inetai ir Balvu novada Bērzpils, bet 

jau ilgāku laiku par dzimto vietu sauc Rēzeknes 

novada Ozolmuižu, kur dzīvo kopā ar ģimeni. 

2013. gadā dzejniece ir apbalvota ar latgaliešu 

kultūras gada balvu „Boņuks”, nominācijā 

„labākā dzeja” latgaliski. „Boņuks” ir vienīgā 

balva, kas godina un izceļ sasniegumus latgaliešu 

kultūras dzīvē. Šī balva tiek pasniegta kopš 2007. 

gada. 

 Paldies Inetai Atpilei – Juganei par iespēju 

satikties un interesanti pavadīt laiku! 

  

  

17.septembrī Lendžu pagasta bibliotēkā notika bibliotēkas akreditācija. Akreditācijas komisijā 

darbojās: Kultūras Ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa, Rīgas 

Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Doloresa Veilande un Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 

direktores vietniece Dzintra Punga. Komisiju pavadīja Rēzeknes novada bibliotēku informācijas 

speciāliste Anastasija Belogubova. Tika pārbaudīta dokumentācija,  telpu tehniskais stāvoklis, kā 

arī bibliotekāres zināšanas meklējot informāciju.  

Lendžu pagasta bibliotekāre Ilga Gudrika 
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