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KULTŪRAS ZIŅAS 
 

 9.novembrī plkst. 10.00 Lendžu KN Ziemeļlatgales stāstnieku konkursa „Teci, teci 

valodiņa” pusfināls. Pēc konkursa plkst. 13.00 danču apguve Mārtiņdienas 

priekšvakarā. Laipni aicināt apmeklēt pasākumu! 

 

 10.novembrī plkst. 12.00 koru un ansambļu piecu gadu sadraudzības koncerts „Mana 

dziesma Latvijai”.  

 Gaidām visus uz koncertu! 

 

 18.novembrī plkst. 19.00 visi aicināti uz Latvijas dzimšanas dienas un Lendžu 

pagasta svētkiem Lendžu kultūras nama zālē. Līdzi ņemiet „groziņu” un labu 

noskaņojumu. Par jautrību rūpēsies kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi, ar savu 

koncertprogrammu viesosies Inga un Normunds. Balli spēlēs grupa „Aimari.” 

 Iepriekš lūdzam pieteikties zvanot Ligitai: 29397068 

 

 Novembra mēnesī, Kinopunktos visā Latvijā tiks demonstrēta latviešu režisora 

Viestura Kairiša spēlfilma “Melānijas hronika“. Tas ir stāsts par rakstnieces 

Melānijas Vanagas (1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas 

Vanagas atmiņu romāna “Veļupes krastā” motīviem.  

 3.decembrī plkst.13.00 filmu varēs skatīties Lendžu KN, IEEJA: EUR 1.00 

Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnumu, gara plašumu un ciešanu pilnajiem 

likteņiem Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts par latviešu sievietēm, 

kurām bija jācieš, jāizdzīvo un jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvija.  

__________________________________________________________________________ 

 

Iedzīvotāju zināšanai 

 
BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE 

Redzi pārbaudām ar rokas NIDEK ARK-30 Autorefraktometru/Keratomtru. Klientu briļļu lēcu stiprumu 

nosaka ar GL-7000B auto lensmetru. Acu spiedienu mēra ar bez kontakta Reichart PT100 portable NCT 

tonometru. 

IESPĒJA IEGĀDĀTIES BRILLES: 

Piedāvājam arī BEZMAKSAS RĀMĪŠU kolekciju! Jūs maksāsiet tikai par briļļu lēcām un izgatavošanu;  

Brilles pēc pasūtījuma; 

Saules brilles. 

Acu spiediena mērīšana tikai 5 € !!! (glaukomos un kataraktas profilaktikai  rekomendējams acu 

spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā). 

PĀRBAUDE NOTIKS:  10. NOVEMBRĪ plkst. 12.30 

SKOLAS  TELPĀS (1.stāvā) 

Reģistrēties darba dienās no 09.00-16.00 

Tel. 28790980 

 



 

„Savās mājās vislabāk” 

 
 Bieži vēlamies apceļot tālākus novadus un 

zemes, bet maz pazīstam savās mājās esošo. 

 Tā, mēs, interesentu grupa no Lendžu ciema 

devāmies uz rakstnieka Antona Rupaiņa 

dzimtajām mājām tepat „Pūriskos.” 

 Bijām ļoti patīkami pārsteigti, iebraucot 

pagalmā, skatam pavērās ļoti pārdomāti sakopta 

vieta, kā arī atjaunotā Rupaiņu dzimtas māja, 

kas pilnībā saglabājusi K. Ulmaņa laika 

noskaņu. 

 Apbrīnojama ir rakstnieka brāļa meita Genovefa Rupaine, kas pēc Lendžu pagasta 

ierosinājuma, izveidojusi tādu skaistumu. Padomāts par visiem: par bērniem, lai būtu rotaļu 

laukums, šūpoles, vieta, kur izskrieties; par pieaugušajiem, kuri var atpūsties pie āra 

kamīna, pasēdēt lapenītē, ieiet pirtiņā. Visa mājas apkārtne burtiski slīgst puķu jūrā, kuras 

kopj Genovefas čaklās rokas. 

 Ļoti interesanta un neparasta ir mājas iekšpuse, tur mēs 

jutāmies kā īstā muzejā. Vienu mājas sienu rotā plašs Rupaiņu 

dzimtas „koks.”  Ir iekārtota rakstnieka istaba. Visi Rupaiņu 

sētas notikumi atainoti fotogrāfijās. Redzami pašas Genovefas 

darbi. Uzreiz var just, ka mājas saimniece ir mantojusi Rupaiņu 

dzimtas talantus – ir lieliska mākslinieciskā noformētāja, 

skaistas balss īpašniece, brīnišķīga stāstītāja par rakstnieka un 

visas dzimtas vēsturi un pats galvenais, milzīga sava darba 

entuziaste.  

 Paldies par pārsteigumiem bagāto, jauko dienu! Pareizs ir 

teiciens: „Savās mājās vislabāk!” 

Nellija Smeltere. 

__________________________________________________________________________  

  

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 
  Ir radusies ideja, ka varētu izveidot (līdzīga pieredze jau ir Latvijā)arī pie mums kaut ko 

līdzīgu izbraukuma bibliotēkai. Tas varētu būt tā, ka reizi mēnesī noteiktā datumā 

bibliotekāre brauktu pie lasītājiem. Bet varētu arī tā, ka pagasta autobuss brauc un atved 

cilvēkus uz bibliotēku. Lai realizētu kādu no šīm idejām, gribētos zināt lasītāju domas par to 

– vai tāda nepieciešamība būtu? Ar savām domām varētu dalīties zvanot uz bibliotēku darba 

laikā (darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30) tālr. 62601053 vai mob.t. 22074313 - Ilgai.! 

Gaidīšu jūsu zvanus!  

  Tūlīt būs klāt tas laiks, kad tiks parakstīta periodika (avīzes un žurnāli) nākošajam 

gadam, varbūt kāds ieteiktu ko jaunu, ko parakstīt. Arī šajā jautājumā var zvanīt uz 

bibliotēku, vai atnākt un klātienē izteikt savu viedokli. Ceru uz mūsu sadarbību!  

  15. novembrī bibliotēka nestrādās, būšu seminārā! 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 

 
Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.62601053 ), 

Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rezeknesnovads.lv – mājas lapā e – avīzes. 

http://www.rezeknesnovads.lv/

