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BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

 

  Tika īstenots projekts, kura laikā tika iegādātas jaunas grāmatas, kopā 44  

grāmatas dažādām gaumēm. Ir iegādātas trīspadsmit jaunas bērnu grāmatas. 

Koko un Riko nedarbi turpinās, Mūmamma arī turpina savas izcilās gaitas 

kāpjot kokos un svinot vārnai dzimšanas dienu. Bet Līzelotei šoreiz sanāk 

problēmas ar mazgāšanos.  

   Sporta cienītājiem būs iespēja izlasīt par Latvijas izcilajiem skeletonistiem 

brāļiem Dukuriem. 

   Vēstures grāmatu cienītājiem būs iespēja palasīt Vinsenta Hanta grāmatu 

“Asinis mežā”, Tālvalža Marģeviča “Zirgu gaļas tirgotājs” un Baibas Šāberes 

grāmatu”Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks”. 

    Un virkne romānu: Dzintras Žuravskas ''Nepabeigtā portreta noslēpums”, 

Ineses Dreimanes  '' Vēstule ar pielikumiem”, Daces Priedes ”Kur sarkanās ogas 

aug”, Irēnas Nemirovskas “Franču svīta”, Pētera Hēga “Sjūzanas efekts”, 

Anšlava Eglīša “Homo Novus”, Aleksandra Grīna “Dvēseļu putenis” un 

daudzus citus interesantus darbus. 

    Ir nopirkta arī jaunā “Latvijas nacionālā enciklopēdija,” kurā var atrast daudz 

un dažādus faktus par Latviju. 

   Visi lasīt gribētāji, pēc ierobežojumu atcelšanas, laipni gaidīti bibliotēkā! 

 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 

 



 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 
 

• Bāriņtiesas darbiniece, kas apkalpoja Lendžu pagastu ir uz slimības lapas. 

Vajadzības gadījumā var sazināties ar Dricānu bāriņtiesu: kontaktinformācija 

Tālr.64640644, mob.t.20228847,e-pasts: barintiesa.dricani@rezeknesnovads.lv 

• Sociālais darbinieks līdz 30.12.2020 atrodas atvaļinājumā. 

• Pirms apmeklēt pagasta pārvaldi, lūgums sākumā sazināties ar vajadzīgo instanci, lai 

zinātu par pieņemšanas laikiem. 

• Lendžu pagasta bibliotēka apmeklētājus līdz 11.01.2021. nepieņem. Par turpmāko 

sekojiet līdz masu medijos. 

• Maksājums var atkal maksāt Lendžu pagasta pārvaldes kasē. Darba laiks nemainīgs 

(P., O., T., P. no 8.00-12.00, C. no 13.00-17.00) 

• Sakarā ar Ziemassvētku un Jaunā gada svētku brīvdienām laika periodā no 2020.gada 

23.decembra līdz 2021.gada 3.janvārim gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu 

maršrutos visā Latvijā. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena 

atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā 

kustības saraksti vai portālā 1188. 
___________________________________________________________________________________ 

NVD: Sākot ar rītdienu tiek paplašinātas iespējas nodot Covid-19 analīzes 

Sākot ar 19. decembri, līdz pat 3. janvārim iedzīvotājiem Covid-19 analīzes būs 

iespējams nodot arī bez ārsta nosūtījuma, ja ir parādījušies slimības simptomi 

(akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, 

garšas izjūtas zudums u.c.). Tas nodrošināts, lai saglabātu iedzīvotājiem iespēju 

brīvi nodot Covid-19 analīzes arī svētku laikā, kad saņemt ģimenes ārsta, ārsta 

speciālista vai dežūrārsta nosūtījumu analīžu veikšanai varētu būt apgrūtināti. 

• Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot: 

• Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303 

• Centrālās laboratorija – 8330  

• E. Gulbja laboratorija – 67801112 

• MFD Laboratorija – 66164606 

• NMS Laboratorija – 67144015 

• Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560 

Pieraksta tālruņu un analīžu nodošanas punktu darba laiki pieejami Nacionālā veselības 

dienesta mājaslapā.  

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski: 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā – 

https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php 

E. Gulbja laboratorijas mājaslapā – https://www.egl.lv/autorizacija/?auth 

Centrālā laboratorija – rakstot uz e-pastu analizes@laboratorija.lv norādot vārdu, 

uzvārdu un savu tālruņa numuru un laboratorijas darbinieki sazināsies, lai vienotos par 

analīžu nodošanas laiku un vietu. 

Analīzes bez nosūtījuma varēs nodot arī pēc augstākminētā laika posma, ja pieteikums uz tām 

veikts līdz 3. janvārim (ieskaitot). 

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: 

"COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā". 

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  
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