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Bibliotēkas ziņas 
 

 Arī šogad notiks „Grāmatu svētki”, jau 

trīspadsmitie Rēzeknes un Viļānu novadā. 

Iepriekšējā gadā tie notika Rikavā, šogad tie 

būs  Feimaņos, 22.augustā. No mūsu pagasta 

tiek organizēts brauciens uz šo pasākumu. 

Visiem, kas vēlas braukt, lūgums pieteikties pie 

bibliotekāres: tālr. 64644734, mob.t. 

22074313. Vietu skaits ierobežots. 

 Jau atkal ir klāt „Bērnu žūrija” un   

lielākā daļa grāmatu jau ir bibliotēkā. Visiem, 

kam interesē, gan lieliem, gan maziem ir 

iespēja kļūt par šī projekta ekspertiem – izlasot 

piecas grāmatas un aizpildot anketu. Tas ir 

jāizdara līdz šī gada decembra beigām. Visi 

esat mīļi gaidīti! 

    Atvaļinājums sāksies no 21. jūlija, 

trešdienās strādāšu, kā parasti: no plkst.8.00 – 

16.30                                                                                                                                                

Bibliotekāre, Ilga Gudrika 

 

Sacentās makšķernieki… 
 

  12. jūlija rītā Viraudas ezera krastā notika 

makšķernieku sacensības. Sākumā tika 

reģistrēti visi dalībnieki: Rainers Šulbergs, 

Daniels Kozuls, Armands Latiševs – Čudars, 

Toms Čudars, Matīss Čudars un Andris 

Saukāns. Kopā piedalījās tikai seši 

dalībnieki. Vislielāko zivi noķēra Andris  

Saukāns , apmēram, 0.8 kg. 

  Pēc sacensībām visi kopā vārīja zivju zupu 

un tad draudzīgi to notiesāja. Visiem  tika 

pasniegtas nelielas piemiņas dāvaniņas 

(makšķerēšanas piederumi).   

  Arī turpmāk ir nodoms rīkot šāda veida 

sacensības, bet vēlētos lielāku atsaucību no pagasta iedzīvotāju puses! 

 
Atbildīgā par sportu  Līga Latiševa - Čudare 

 

  

Svētceļojums uz Aglonu 

2.augustā 
 

Izbraukšana plkst. 9.00 no laukuma pie 

Lendžu pagasta pārvaldes, plkst. 12.00 -  

Svētā Mise Aglonas bazilikā, 

atgriešanās Lendžos plkst. 16.00. 

Godināsim Jaunavu Mariju - Eņģeļu 

Karalieni, kuras dienu Baznīca svin 

2.augustā. Garīgi būsim vienoti īpaši ar 

tām svētceļnieku grupām, kuras jau 

devušās uz Aglonu kājām. 

Dalības maksa 6 eiro. Pārtiku jāņem  

līdz pašiem. Lai noskaidrotu 

nepieciešamo vietu skaitu autobusā, 

nepieciešams pieteikties līdz 26. jūlijam 

pa telefonu 29454640 vai rakstot uz e-

pastu:  sarkanuaicinajums@inbox.lv   

Ja dalības maksa ir šķērslis, palīdzēsim. 

Svētceļojumu organizē biedrība 

„Sarkaņu aicinājums”. 

 

mailto:sarkanuaicinajums@inbox.lv


 

 
 

XI Starptautiskā akordeonistu plenēra „Rēzekne 2014” koncerti Lendžu kultūras namā: 

Piektdien, 25. jūlijā, plkst.18.00. 

Ģenerālmēģinājuma koncerts – sestdien, 2.augustā, plkst.18.00. 

Piedalīsies: 

  Rahmaņinova Tambovas Valsts mūzikas pedagoģijas institūta rektors, pedagoģijas 

zinātņu kandidāts, akordeonists, starptautisko konkursu laureāts, nopelniem bagātais 

Krievijas Federācijas mākslinieks, komponists Romans Bažiļins ar ģimeni; 

 Studenti no Sanktpēterburgas valsts kultūras un mākslas universitātes Tautas 

instrumentu katedras; 

 Instrumentālais ansamblis „Excelsus” no Rēzeknes, vadītāja Zane Ludborža. 

Ieeja uz koncertiem -  brīva. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Orientēšanās sacensības „Iepazīsti savu 

pagastu” 
 

  15. jūlijā Rēzeknes novada svētku nedēļas 

ietvaros Lendžos notika orientēšanās 

sacensības „Iepazīsti savu pagastu”. Redzējām 

dažādus objektus, dzirdējām atmiņu stāstus, 

kalām nākotnes plānus, sportojām un izdarījām 

pašu galveno – iepazinām savu pagastu. 

Aplūkojām gan tādas ievērojamas un daudziem 

zināmas vietas kā Sarkaņu baznīcu un Antona 

Rupaiņa sētu, gan arī personīgi man un 

daudziem citiem pirmo reizi redzētas un dzirdētas lietas. Piemēram, 4,25 m plato Eļkovas 

liepu, kas ir viena no Latvijā sastopamajiem dižkokiem, gan dabas liegumu Gaiļu kalnā, 

kurā aug paegļi, gan uzkāpām Lendžu pagasta augstākajā virsotnē Kozukolnos, aplūkojām 

vairākus no Lendžu pagastā sastopamajiem ezeriem, sajutām vecās Ceplīšu skolas auru un 

daudz ko citu. Katrā pieturas punktā mūs gaidīja kāda sportiska aktivitāte – spēlējām 

bumbu, lecām ar lecamauklām, piedalījāmies dažādās stafetēs, gājām rotaļās un spēlējām 

spēles. Jo vairāk objektus mēs apmeklējām, jo radās lielāka un lielāka interese un tika 

izdarīts secinājums – Lendžu pagastā tiešām ir ko redzēt un mums ir ar ko lepoties. 
 

Sacensību dalībniece Daina Leščinska  

 

 Lendžu ciemā tuvojas noslēgumam projekta „Rēzeknes novada Lendžu 

pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” 

(identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) ietvaros veicamie 

būvdarbi. SIA „VENTARS”, ar ko ir noslēgts iepirkuma līgums par 

darbu veikšanu, ir rekonstruējis pašteces kanalizācijas tīklus visā 

plānotajā apjomā (tehniskajā projektā plānoti 1385 m). Ir ierīkotas akas. Pašlaik rit pēdējie rekonstrukcijas 

darbi un tiek līdzinātas trašu vietas.  
 

Transports uz Novada dienām sestdien, 19.jūlijā: 
 

Pagasta autobuss izbrauks uz Novada dienu pasākumu kartodromā 19.jūlijā, sestdien, pl.14.00 no 

Lendžiem. Pulcēšanās pie pagasta ēkas. Pieteikties pie Andra Kasparāna, t.26429667. Par 

braukšanu atpakaļ braucēji vienosies uz vietas. 
 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.64644734 ), 
Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rdc.lv – mājas lapā e – avīzes. 

http://www.rdc.lv/

