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PASĀKUMI LENDŽOS 

 

 10. oktobrī plkst. 12.00 “Sporta un atpūtas diena” 
Aicināti visi sportot un aktīvi atpūsties gribētāji, gan lieli, gan mazi.  

Būs dažādas stafetes un rotaļas, kopā vārīsim zupu un jauki pavadīsim laiku. 

Pulcējamies estrādē (lietus gadījumā sporta zālē) 

 Lendžu Kultūras namā, 24. oktobrī plkst.17.00 

Saimnieču diena “Vasara manā burciņā” 

Nu jau vasara no mums ir atvadījusies un rudens ieradies visā savā krāšņumā. 24. 

oktobrī noskaidrosim, cik nu kuram ir izdevies noķert vasaru aiz astes un ieslēpt to kādā 

gardā kulinārijas meistardarbā. 

Kopā degustēsim, dalīsimies ar receptēm, stāstiem un noslēpumiem- 

kā labāk, interesantāk un gardā saglabāt vasaru burciņā. 

Īpašu uzmanību pievērsīsim arī noformējumam un pasniegšanai.  

Balvas visiem dalībniekiem. Pieteikšanās līdz 16. oktobrim 29397068 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina: 

1.)  Pirms apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana; 

2.) Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana; 

3.) Esiet piesardzīgi, izmantojot elektriskās sildierīces; 

4.) Uzstādiet un pārbaudiet dūmu detektorus, jo tie brīdina un līdz ar to glābj dzīvības. 

Rūpējieties par savu un savu tuvāko drošību! 

 

  

 Atgādinām, ka sakarā ar strauju Covid-19 izplatību valstī turpmāko mēnesi (līdz 6. 

novembrim) pasažieriem sabiedriskajā transportā obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā 

maska, vizieris vai sejas vairogs (bet ne šalle, lakats u.tml.). Papildus tam Autotransporta 

direkcija aicina autobusos un vilcienos maksimāli ievērot distanci, iespējas gadījumā 

sēdvietas ieņemt pamīšus (aizņemot katru otro sēdvietu), kā arī iegādāties biļeti internetā, 

autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus. Tāpat pasažieri tiek 

aicināti būt atbildīgiem un ievērot noteiktos drošības pasākumus, lai nebūtu vajadzība 

ieviest papildu ierobežojumus. 

 

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

SVECĪŠU VAKARI  

Ceplīšu kapsētā -  17. oktobrī plkst. 14.00 

Bižu kapsētā - 31. oktobrī plkst. 13.00 

Lešku kapsētā - 7. novenbrī plkst. 14.00 

Sarkaņu kapsētā - 8. novembrī plkst.13.00 

Bērzgales kapsētā - 1. novembrī, plkst.11.00 



 

Pārgājiens „Ciemos pie bitēm” 
 

 Svētdien, 4. oktobrī, ikvienam interesentam bija 

iespēja viesoties z/s „Lapegles”, kur saimnieko 

mūsu pagasta biškopis Vitālijs Sprūga. Sākumā 

ielūkojāmies bišu dravā, kur uzzinājām, kā 

izskatās iekšā stropā, kāds ir bites dzīves cikls, kā 

notiek ziemošana un daudzas citas lietas. Teju 

visiem atnākušajiem aizrāvās elpa, kad biškopis 

paņēma pilnu sauju ar bitēm un ļāva tām brīvi 

kustēties pa viņa rokām. Iespaidīgi!  

Turpinājumā bišu pavadībā devāmies uz ēku, kur notiek visi citi procesi, kas saistīti ar biškopību. 

Piemēram, medus atvākošana, sviešana, fasēšana. Bitenieks gan secīgi izstāstīja, kā šie procesi 

notiek, gan praktiski parādīja vairākus etapus, ļaujot sajust šī darba daudzveidību un sarežģītību.  

 Viens no pārgājiena gaidītākajiem brīžiem bija medus degustēšana. Vitālijs piedāvāja nogaršot 

pavasara ziedu medu, pieneņu medu, dažādu ziedu medu, griķu medu un viršu medu. Izmēģinājām 

arī veselīgo bišu maizi. Domas dalījās un 

katram bija savs favorīts par garšīgāko 

produktu. Dzerot tēju, ēdot medusmaizes un 

mājas saimnieka sarūpētos pīrāgus, tika 

atbildēts uz visiem jautājumiem un vēl vairāk 

izzinātas biškopja profesijas nianses. 

 Atvadoties un vēlot stipru veselību, Vitālijs 

katram uzdāvināja arī burciņu medus.  

Prieks, ka Rēzeknes novada jauniešu iniciatīvu 

projekta ietvaros, bija iespēja viesoties z/s 

„Lapegles”, kur tikām sirsnīgi uzņemti, 

uzzinājām daudz ko interesantu un secinājām, 

ka medus ir tik daudzveidīgs, ka teju katrs var atrast savām vēlmēm piemērotu produktu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaunas spēles Jauniešu istabā 
 

 2020. gada septembrī tika realizēts Rēzeknes 

novada jauniešu inventāra iegādes projekts „Lendžu 

Jauniešu istabas labiekārtošana”, kura ietvaros 

iegādātas jaunas galda spēles un sporta inventārs.  

Līdz šim Jauniešu istabā jau bija iespēja spēlēt 

vairāk nekā 30 dažādas galda spēles, bet šoruden to 

klātu ir papildinājušas šādas spēles: „Codenames”, 

„Mistakos”, „Burtošanas čempionāts”, „Pigasus”, 

„The Mind” un „Shit happens”. Drīzumā būs 

pieejams arī galda futbols un galda hokejs.  

 Atgādinu, ka Jauniešu istabu var apmeklēt ikviens 

Lendžu pagasta iedzīvotājs jebkurā dienā un sev ērtā 

laikā līdz plkst. 21.00, paņemot atslēgas Leščinsku 

mājā. Tomēr jāņem vērā, ka Jauniešu istabā drīkst 

atrasties maksimums 4 cilvēki vienlaicīgi. 

Jaunatnes lietu speciāliste 

Daina Leščinska 
 

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/

