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Pār kalniņu Jānīt,s brauca 

Ar to ziedu vezumiņu, 

Še puķīte, te puķīte, 

Lai zied visa pasaulīte! 

Lendžu pagasta pārvalde sveic visus pagasta iedzīvotājus Līgo svētkos! 

Lai šo svētku burvība dod spēkus turpmākajiem darbiem! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 22.jūnijā plkst.20.00 ielīgojam Lendžu estrādē. Dziedāsim, dejosim, 

kurināsim ugunskuru kopā ar ciemiņiem-bērnu tautas deju kolektīvu no 

Bērzgales 

un pašmāju kolektīviem 

jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīviem „Ūdzeņa”, 

sieviešu vokālajiem ansambļiem „Rūžeņa” un „Omammas”, 

un bērnu ansambli „Mazais medus”, 

līdzi jāņem jāņu zāļu pušķus, vainagus, pašu sietu sieru un alu konkursam. 

 22.00 Balle- spēlēs- Ainārs Lipskis 

___________________________________________________________________  

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

 1. jūlijā plkst. 21.00 Lendžu estrādē būs skatāma Jāņa Streiča filma 

„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 

 9. jūlijā Lendžu estrādē: 

 Plkst. 14.00 - Jaunības svētki, 

Plkst. 20.00 – pašdarbības kolektīvu sadraudzības koncerts, 

Plkst. 22.00 – balle, spēlēs grupa „Ezers”. 

___________________________________________________________________  

 

Kalnezeru Katoļu pamatskolas pēdējās ziņas 
 

Skolas dzīve arvien vairāk tuvojas savam noslēgumam – jau no datu bāzes izrakstīti 

un citas skolas atraduši visi skolēni, skolotāji devušies atvaļinājumā, lai vairs neatgrieztos 

šajā skolā. Daļā skolas klašu skolēnu solu vietā izvietotas gultas, kas aicina atpūsties 

gribētājus. Citas telpas cenšamies iekārtot kā „Iespēju centra” daļu. Darbs notiek un 

pagaidām pavisam klusi te nav. 



 

Aizritējis pēdējais skolas izlaidums un skolotāju, darbinieku un absolventu tikšanās 

pasākums, kurā piedalījās gandrīz 300 dalībnieku.  

Skolotāju mājās plaukst un smaržo sadāvinātās lilijas. Rozes, krizantēmas un citas 

puķes iekārtojušas vāzēs uz palikšanu un cenšas pēc iespējas ilgāk priecēt un neļaut aizmirst 

kopā pavadītos mirkļus. Iestādīti sadāvinātie košumkrūmiņi un puķes. Skolas dienvidu galā 

iestādīta absolventu dāvātā eglīte, kura gaidīs visus ciemos. Arī soliņš, kā tika minēts 

dāvinot, ir gandrīz līdzās un aicina piesēst un pakavēties atmiņās. 

 Pēc kopīgās tikšanās, 

vislielākais mans un visu skolotāju 

prieks ir par to vārdos 

neizsakāmo pozitīvās enerģijas 

daudzumu, sirsnīgajām emocijām, 

kuras vēl tagad un ilgi uzjundīs 

miklumu acīs un sniegs 

gandarījuma sajūtu dvēselei. 

Paldies tiem, kuri atnāca, paldies 

tiem, kuri neatnāca, bet bija 

domās kopā ar mums un paldies 

arī tiem visiem pārējiem, kuri 

kādreiz ir bijuši mūsējie, jo 

pateicoties mūsu kopā būšanai, skola bija dzīva un tāda paliks mūsu visu atmiņās. 
Direktore Kristīne Leščinska 

________________________________________________________________________________________  

 

Tikšanās ar Ievu Trimalnieci 
 

„Cilvēki zemei piedošanu lūdz. Ne vārda nesakot, vien klusi sējot 

miljoniem sēklu zemē. Ielūkojos savā plaukstā. Tajā viena sēkla 

smaida klusi, klusi. Bet tā nav ne puķes, ne koka, ne krūma. Un 

tagad gan es dzirdu, ko liktenis man saka, kāds ir mans dzīves 

gājums pēc minūtēm piecām un gadiem simt. Tas tāds ir bijis arī 

pirms tūkstoš gadiem. 

 Es pieliecos....” 

Tas ir citāts no Ievas trešās grāmatas „Zemei piedošanu lūdzot.” 

Kopā viņa ir uzrakstījusi trīs grāmatas: „Lai paliek viens 

vārds”(2008), „Zvaigznes plaukstā”( 2012) un „Zemei piedošanu 

lūdzot”(2015). Ieva dzeju raksta prozā. Savus darbus ir publicējusi 

arī vairākos žurnālos un dzejas almanahos.  

Dzimusi un augusi dzejniece ir Rīgā, bet jau vairāk nekā 25 gadus 

dzīvo Latgalē – Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā. Mācījusies 

Ogres meža tehnikumā un strādā par mežsardzi Maltas mežniecībā. 

Mežā Ieva jūtas ļoti labi – pasargāta un drošībā. Viņai patīk 

fotografēt - gan dabas skatus, gan interesantus notikumus. Ieva piedalās dažādos pasākumos un 

pārgājienos. 

„Dzeju raksta tad, kad ir iedvesma, jādara to pat naktī, jo ja nepierakstīsi uzreiz, tad rītā vairs 

neatcerēsies”, tā saka Ieva par iedvesmas brīžiem. 
Ilga Gudrika, Lendžu bibliotekāre 
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