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SACENTĀS COPĒTĀJI 

    
24. janvārī notika sacensības „Zemledus makšķerēšanā”. Pulksten 8.45, 

visi bļitkot gribētāji sapulcējās pie kultūras nama. Bija ieradušies desmit 

dalībnieku no visa pagasta. Visi tika piereģistrēti, sarakstīti makšķernieku 

karšu numuri, kā arī paskaidroti noteikumi dalībai sacensībās. 

Plkst. 9.00 tika dots starts sacensībām. Uz Viraudas ezera tika norobežota 

teritorija, kurā notika sacensības. Makšķerēšanai bija paredzētas četras 

stundas (no plkst. 9.00 līdz 13.00).  

Sacensību rezultāti bija dažādi: dalībniekiem bija iespēja parādīt savu 

māku ķert zivis, bez veiksmes arī neiztika. Pēc četru stundu makšķerēšanas 

tika svērti lomi un noteikti uzvarētāji. 

Visi dalībnieki tika aicināti uz kultūras namu, kur notika uzvarētāju 

apsveikšana: 1. vieta Andris Kozuls, 2. vieta Arnolds Kozuls, 3. vieta Ainis 

Pekšs. Pirmajām trīs vietām balvā bija dāvanu kartes makšķernieku veikalā, attiecīgi 20, 15 un 10 eiro 

vērtībā. Pārējiem dalībniekiem tika izsniegti pateicības raksti un 

nelielas veicināšanas balvas. 

Pēc svinīgās daļas visi kopā varēja pārrunāt sacensības, kā arī 

dalīties ar pieredzi pie kafijas galda.  

Februārī paredzētas vēl vienas sacensības „Ziemas sporta 

spēles” – pagasta iedzīvotājiem. Sīkāk par to norises vietu un laiku 

varēs uzzināt pa mob. t. 28632355 

 

Atbildīgā par sportu - Līga Latiševa – Čudare 

________________________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 
 

  No 21. janvāra līdz 6. februārim Lendžu KN mazajā zālītē ir apskatāma fotoizstāde „Latgales 

bibliotekārs - radošuma avots”. Izstādē apskatāmi dažādu autoru darbi, kas tapuši vairākās Latgales 

bibliotēkās. Latgales bibliotekāri ir attēloti gan ikdienas darbā, gan īpašos svētku brīžos.  

  Arī šogad bibliotēkā ir abonēti daudzi žurnāli dažādām gaumēm: mistisku lietu cienītājiem patiks 

„Citāda pasaule”, „Leģendas”; tiem, kam patīk stādīt, sēt, noderēs „Dārza Pasaule”. Lasītājiem, kuri 

interesējas par vēsturi, dažādiem faktiem un zinātniskiem atklājumiem, būs pa prātam „Ilustrētā pasaules 

vēsture”, „Ilustrētā junioriem” un „Ilustrētā Zinātne”. Cilvēkiem, kuriem patīk apraksti par ceļojumiem, 

intervijas ar interesantiem un atpazīstamiem cilvēkiem, patiks lasīt „Mājas viesi”, „Ievu”, „Ievas stāstus”, 

„Patieso dzīvi” un „OK”. Tiem, kuriem interesē īpašuma un mantojuma jautājumi noderēs „Praktiskais 

Latvietis”. Šajā izdevumā ir ne tikai raksti par dažādām tēmām, bet arī atbildes uz lasītāju jautājumiem 

(katram ir iespēja uzrakstīt uz redakciju un uzzināt par sevi interesējošo jautājumu).Psiholoģisku jautājumu 

cienītājiem patiks „Annas psiholoģija” . Vīriešiem piemērotākie preses izdevumi būs „Copes lietas” un „Dari 

pats”. Lasītājiem, kuri interesējas par slavenību dzīvēm un gaitām, pa prātam būs „Privātā dzīve”. Kuriem 

nav iespējas pasūtīt „Rēzeknes vēstis”, var tās izlasīt pie mums.  

Rēzeknes novada pašvaldība jau otro gadu mūsu bibliotēkai dāvina žurnālu „A12” – rakstīts tiek par dzīvi 

Latgalē - par uzņēmējiem, mūziķiem, māksliniekiem, keramiķiem, zemessargiem un slavenām dzimtām.

Gandrīz katru mēnesi tiek pirktas jaunas grāmatas dažādām gaumēm un vecumu grupām. Grāmatas, kuras 

nav atrodamas mūsu bibliotēkā, ir iespējams pasūtīt no citas bibliotēkas (SBA – starpbibliotēku abonements). 

Visi mīļi aicināti apmeklēt bibliotēku un izvēlēties savai gaumei atbilstošu literatūru! 

 

Lendžu pagasta bibliotekāre Ilga Gudrika  

 



 

 

MŪSĒJO SASNIEGUMI 

 
Runājot par sportu, gribētos atgādināt par Guntas Latiševas – Čudares jaunākajiem sasniegumiem 

vieglatlētikā. Šī gada 17. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika „Kuldīgas Katrīnas kauss 2015”, 

kurā piedalījās arī mūsu Gunta. Viņa sasniedza jaunu Latvijas rekordu 300m telpās – 38.06 sekundes. Gunta 

laboja visvecāko rekordu, tas nebija labots kopš 1970. gada.  

Kuldīgas kauss notiek jau piekto gadu. Tajā piedalās sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. 

Šogad bija pieteikušies sportisti no divpadsmit valstīm -  Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, 

Krievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Grieķijas, Itālijas, Ungārijas, Lielbritānijas un Nīderlandes. 

Apsveicam Guntu ar šo lielisko panākumu un novēlam arī turpmāk veiksmīgus startus! 

 

„Muzikālajā prāta bankā” uzvarēja mūsu meitenes 

 

 
Attēlā no kreisās: A. Meļko, L. Brīvere, A. Adijāne, J. M. Adijāne, S. Latiševa – Čudare 

Foto: Madara Ļaksa 

 
 27. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības pārvalde rīkoja muzikālu konkursu skolēniem „Muzikālā 

prāta banka” un Kalnezeru Katoļu pamatskolas meitenes kopvērtējumā izcīnīja godpilno 1. vietu (Jūlija 

Marija Adijāne, Liāna Brīvere, Agnese Adijāne, Santa Latiševa – Čudare un Alise Meļko). Mūsu meitenes 

aiz sevis atstāja Nautrēnu vidusskolas un Kaunatas vidusskolas komandas.  

 Konkursā vajadzēja zināt atbildes uz dažādiem jautājumiem saistītiem ar mūziku, gan klasisko, gan 

popmūziku, atpazīt dziesmas un dziedātājus.  

_________________________________________________________________________ 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas klientu klātienes 

apkalpošanas laiki 2015. gadā: 

TN nosaukums 

Klientu klātienes apkalpošanas laiki 

Pirmdiena 

Otrdiena 

Trešdiena 

Ceturtdiena 

Piektdiena 

Rēzeknes klientu 

apkalpošanas centrs 
08:30 - 18:00 08:30 - 17:00 08:30 - 15:00 

Tālr. Nr. 64607340 

e-pasts rezekne@vsaa.lv 

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