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PASĀKUMI  UN SPORTISKĀS AKTIVITĀTES 

LENDŽU PAGASTĀ 

 

16. decembrī plkst. 10.00 Lendžu kultūras nama telpās notiks „Veselības 

veicināšanas diena” projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros. Būs 

pieejami trīs speciālisti: narkologs – Jāzeps Korsaks (problēmas ar alkoholu 

jauniešiem), onkoloģe – Māra Lagzdiņa (vēžu veidi, profilakse utt.), ergoterapeite 

– Liene Bikerniece ( mugurkaula problēmas utt.). 

Būs arī mājražotāju tirdziņš „Lobs lobam”, kurā būs iespēja iegādāties 

pašražotus, garšīgus labumus par saprātīgām cenām! 

 

16.decembrī plkst. 13.00 notiks sporta diena “Jautrās stafetes” bijušās 

Kalnezeru skolas sporta zālē. Gaidīsim visus, kas grib aktīvi un jautri pavadīt 

brīvo laiku! 

 

17. decembrī plkst. 16.00  pie mums KN telpās viesosies koncertkompānija 

„Solaris” ar cirka izrādi „Pasakainā planēta”. Programmā sunīši, zaķis, čūskas 

u.c….. Būs arī iespēja nofotografēties ar dzīvniekiem. Ieeja: EUR 5.00. Visi 

vecāki un bērni tiek gaidīti uz šo izrādi! 

________________________________________________________________ 

 

Lendžu pagasta balle 

 
 18.novembrī kultūras namā tika svinēta Latvijas Republikas 99.dzimšanas diena. Šis 

pasākums tika apvienots ar Lendžu pagasta iedzīvotāju balli. Kopā uz svinīgo pasākumu bija 

sanācis ap diviem simtiem cilvēku. Pasākumā tika godinātas ģimenes, kuras pa gadu bija 

kļuvušas kuplākas. Sveica arī Jāņa un Monikas Borgu ģimeni, kuri šogad svinēja zelta kāzas. 

Tika godināti arī pagasta pārvaldes darbinieki Oļģerts Ivanovskis un Edgars Kipļuks par 

godprātīgu darba pienākumu veikšanu. Kā arī aktīvākie pagasta iedzīvotāji – Arvīds 

Latiševs-Čudars un Jāzeps Sutris. 

Sveica arī mūsu izcilo sportisti Guntu Latiševu–Čudari par Lendžu vārda nešanu pasaulē. 

Guntai šī ir bijusi panākumiem bagāta sezona. Ir uzstādīts jauns personīgais rekords 

vairākās disciplīnās. Šī gada 13.jūlijā Bidgoščā Eiropas U-23 čempionātā viņa ieguva pirmo 

vietu 400 m distancē, rezultāts – 52 s. Par panākumiem sportā Guntai tika piešķirts arī 

apbalvojums – Rēzeknes goda pilsone. 

Koncertā mūs priecēja pašmāju pašdarbnieki ar dziesmām un dejām, kā arī bija ciemiņi no 

Ludzas – Tihovsku ģimene. 

Paldies visiem, kuri apmeklē pie mums notiekošos pasākumus, darīsim to arī turpmāk un 

atbalstīsim viens otru gan bēdās, gan priekos! Tuvojas adventes laiks, padomāsim par 



 

skaisto, gaišo un labo un dāvāsim viens otram vairāk prieka un laimes, bet mazāk naida un 

dusmu! 

  

Projekta “’Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros pie mums notiks: 

 

Aerobikas nodarbības Lendžu KN:  
18. decembrī no plkst. 17.00 – 19.00. 

 

Boules spēles nodarbības Lendžu KN:  
29. novembrī no plkst. 17.00 – 19.00. 

 

Nūjošanas nodarbības Lendžos: 
 

2. decembrī no plkst. 11.30 – 12.30; 

9. decembrī no plkst. 11.30 – 12.30; 

16. decembrī no plkst. 11.30 – 12.30; 

 

 Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” norisināsies līdz 2019. gada 31.decembrim. 

Vēl vismaz divus gadus. Šajā laikā pagastu iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos 

veselību veicinošos un slimību profilakses pasākumos. Būs pieejams dažādu aktivitāšu cikli 

(nūjošana, aerobika u.c.), veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos. 

 
VISAS AKTIVITĀTES IR BEZMAKSAS UN TIEK NODROŠINĀTS VAJADZĪGAIS INVENTĀRS. 

VISI, KAM PATĪK AKTĪVA ATPŪTA LAIPNI AICINĀTI APMEKLĒT ŠĪS NODARBĪBAS! 
_______________________________________________________________________________________  

 

Pie mums Lendžos tikās jaunie stāstnieki  

 
              

23.novembrī Lendžu kultūras 

namā bija sabraukuši stāstnieki no 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Ludzas 

novadiem uz Ziemeļlatgales stāstnieku 

konkursa pusfinālu “Teci, teci 

valodiņa.” Tajā kopā piedalījās 16 

bērni, kuri dalījās divās grupās: vienā 

- septiņi līdz vienpadsmit gadi un otrā 

- divpadsmit līdz piecpadsmit gadi.  

Šo konkursu vadīja Rasma 

Igaune. Dalībniekiem bija jāstāsta 

pasaka, anekdote un notikums no 

dzīves. Katrs bērns tiek vērtēts individuāli un labākie brauks uz konkursa finālu Rīgā. Lai 

veicas mūsu reģiona pārstāvjiem Rīgā! 

 
Ilga Gudrika 

 

 

 

 



 

 

 

Konference  

“Staņislava Kambalas ieguldījums Latgales 
vēsturiskajos procesos” Lendžu pagasta 
Lendžu kultūras namā 

 

11.novembrī Lendžu kultūras namā kuplā skaitā pulcējās vietējie 

iedzīvotāji un citi interesenti, lai ņemtu dalību konferencē “Staņislava Kambalas ieguldījums Latgales 

vēsturiskajos procesos”. Konference kā Lendžu pagasta pārvaldes projekts tika organizēta ar Latgales reģiona 

attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu. Pasākumu 

atbalstīja arī Rēzeknes novada pašvaldība, piešķirot līdzekļus Lendžu pagasta pārvaldes iesniegtajam 

projektam novada radošo darbu 

finansēšanas konkursā. 

Konferences lektori sniedza ļoti pārdomātu 

un izzinošu ieskatu Latgales ekonomiskajā 

un politiskajā dzīvē pagājušā gadsimta 

sākumposmā. Vēsturiskās situācijas 

izpratne saistībā ar Staņislava Kambalas 

dzīves gājumu ikvienam konferences 

apmeklētājam rosināja pārdomāt ne tikai 

kopējo Latgales statusu un tās pārstāvju 

centienus, bet apzināt sevi kā ilgstošā laika 

periodā veidojošās tautas un valsts 

sastāvdaļu. 

Kartogrāfe Andra Zubko-Melne raksturoja 

vietvārdu rašanos, veidošanos, iespējamās 

formas, cēloņsakarības. Lektore savā 

referāta izklāstā pieturējās pie Lendžu apkārtnē esošo vietvārdu analīzes, kā piemērus minot arī Lendžu 

pagasta Stapuļu (Liel-Stapuļu) ciema vēsturiskos dokumentus, kartogrāfiskos materiālus, kas cieši saistās ar 

Staņislava Kambalas dzimtas mājām.  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asoc. profesors Vladislavs Malahovskis ļoti interesanti stāstīja par zemes 

jautājumu Latgalē. Zemes dalīšana šņorēs, iziešana uz viensētām, peļņas meklēšana ārpus Latgales – katra šī 

vietējo zemnieku un viņu kuplo ģimeņu sadzīves sastāvdaļa noteica arī noteiktus politiskos procesus gan 

vietējās kopienās, gan visā reģionā. Sādža kā saimnieciskās dzīves pamatelements, kas raksturīgs Latgalei, 

bija arī sociāla vienība ar sādžas vecāko un sapulcēm. 

Lektors norādīja arī uz saikni ar mūsdienām – zemes 

īpašumu atgūšana 20.gs. 90.gados, sādžu kā 

dzīvesvietas identifikāciju mūsdienās u.c. 

Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālists 

kultūrvēstures jautājumos Kaspars Strods sniedza 

ieskatu Latgales jautājuma dažādos aspektos 

politiskajās diskusijās 20.gadsimta sākumā, iepazīstinot 

ar Latgales jautājuma atspoguļojumu laikrakstu 

“Drywa” un “Liaužu Bolss” publikācijās. Strīdi un 

viedokļu apmaiņa bija par to, vai Latgale turpmāk iet 

attīstības ceļu kopā ar pārējo Latviju vai nē.  

Daugavpils Universitātes docenta Valentīna Lukaševiča 

referāta tēma bija “Marginālijas stāstam par Staņislavu Kambalu”. Lektors ļoti spilgti un interesanti sniedza 

ziņas par Staņislava Kambalas dzīves gājumu, uzsverot, ka šī personība ir bijusi ļoti daudzpusīga. Viņa 

devums kopējai Latgales attīstībai ir bijis ne tikai pārstāvniecība Latvijas Republikas dibināšanas procesā, bet 

arī ieguldījums pareizrakstības attīstībā, darbošanās banku sektorā u.c. Valentīna Lukaševiča stāstījums 

klausītājiem deva iespēju dzīvi iztēloties Staņislava Kambalas gaitas no nelielā Stapuļu ciema viensētas līdz 

brīvās Latvijas augstāko aprindu dzīvei Rīgā.  



 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās Enciklopēdijas redakcijas vadītājs Valters Ščerbinskis stāstīja par 

starpkaru Latvijas politiku, Latgales un latgaliešu partijām. Vispirms lektors iepazīstināja ar partiju vispārīgo 

tradicionālo iedalījumu un nozīmīgākajām politiskajām ideoloģijām. Turpinājumā tika sniegta informācija 

par latgaliešu partijām un to spilgtākajiem pārstāvjiem, kā arī šo partiju vēlēšanu rezultātā iegūtajām vietām 

Saeimā. Lektors ļoti zinoši sniedza ieskatu katra politiskā spēka interešu lokā, pārstāvju spējā aktīvi 

darboties, norādīja uz priekšvēlēšanu aģitācijas īpatnībām. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētniece Sandra Ūdre pievērsās kopīgajam un atšķirīgajam laikabiedru 

Staņislava Kambalas un Franča Kempa biogrāfijās, norādot, ka abiem piederēja dzirnavas. Šie objekti bija 

visvairāk iekārotie Latvijas Republikas agrārreformas laikā 20.gs. 20.gadu sākumā. Staņislavs Kambala 

ieguva Litenes dzirnavas un nodrošināja tur veiksmīgu komercdarbību. Francim Kempam piederēja 

Zvirgzdenes dzirnavas, bet saimnieciskā darbība viņam neveicās, daļēji dzirnavu arhaiskās darbības dēļ.   

Rakstnieks un tulkotājs Ivars Magazeinis (Juoņs Ryučāns) savā stāstījumā norādīja, ka Staņislavs Kambala 

un Francis Kemps bija guvuši līdzīgu izglītību – proģimnāzija, ģimnāzija, mācības Pēterburgas garīgajā 

seminārā, kam bija liela ietekme uz viņu politisko uzskatu veidošanos. Saskare ar personībām, kas tieši un 

netieši veidoja domāšanas formātus, rezultējās un atstāja paliekošu iespaidu un Staņislava Kambalas un 

Franča Kempa turpmāko darbību Latvijas valsts veidošanās, dibināšanas un turpmākās attīstības gaitā. Laiks, 

kad radās brīvā Latvija, bija juku laiks. Vai tas bija labi, vai slikti, grūti pateikt. Tas bija normāli. 

Konferences dalībnieku novēlējums, slēdzot pasākumu, bija darboties līdzīgu projektu realizācijā un 

pateicība par izzinoši pavadīto laiku. 

Lendžu pagasta pārvaldes lietvede Silvija Kipļuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts  

`Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde  

Lendžu kultūras namam` 
 

2017.gada 30.jūnijā Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-11/17/106-e par projekta 

iesnieguma Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006 „ Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un 

elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” apstiprināšanu. Projekta realizācijas termiņš ir no 

2017.gada 30.jūnija līdz 2017.gada 29.decembrim. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: Digitālo klavieru 

iegāde un Tautas tērpu komplekta iegāde. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6001,48, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

publiskais finansējums ir 90% - EUR 5401,33, pašvaldības budžeta finansējums ir 10% - EUR 600,15. 

Projekta mērķis ir Lendžu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība ilgākā laika posmā, 

iegādājoties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam “Ūdzeņa” un elektriskās (digitālās) klavieres 

kultūras nama vokālo ansambļu vajadzībām. 

Realizējot projektu, ir veikta plānoto pamatlīdzekļu iegāde. Elektriskās klavieres nonāca Lendžu kultūras 

nama rīcībā š.g. vasarā. Piegādātājs – “A-T Trade Music” SIA. Pašlaik klavieres tiek izmantotas pulciņu 

nodarbībās un pasākumos. Tautas tērpi jau ir sašūti un priecēs skatītājus Ziemassvētku pasākumā Lendžu 

kultūras namā. Pasūtījumu izpildīja biedrība “Ludzas amatnieks”. 

 

Lendžu pagasta pārvaldes lietvede Silvija Kipļuka 

 

 

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. 
 


