
 

Siets FEBRUĀRIS - MARTS 2018 Nr.138 

RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

PASĀKUMI LENDŽOS 

 

Otrdien, 6. martā, plkst. 14.00, Lendžu kultūras namā notiks ikgadējā 

iedzīvotāju sapulce, kurā piedalīsies Rēzeknes novada pašvaldības vadība. 

Pārskatu par paveikto 2017.gadā un plānotajiem darbiem 2018.gadā sniegs 

pārvaldes vadītājs. Būs informācija par līdzekļu izlietojumu, sociālo darbu u.c. 

Pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties sapulcē un ņemt aktīvu dalību 

pašvaldības darbā. 

 18.martā Lendžu kultūras namā, plkst. 14.00 būs iespēja noskatīties filmu 

“PARADĪZE89”.  Režisore un scenārija autore: Madara Dišlere. Ieeja: 1.00 

Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas 

ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu. 

Ir 1989. gada augusts. Māsas Paula (9) un Laura, saukta Laurēns (7), vasaras brīvlaikā 

ierodas mazpilsētā ciemos pie māsīcām. Māsīcu 

mātes Ievas nav mājās, un meitenes izbauda 

"brīvību", iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām. Maija 

(11) uzņemas meiteņu sadzīves vadīšanu. Paulai pēc 

telefona sarunas ar māti rodas sajūta, ka viņas vecāki 

šķiras. Paula ir apjukusi, spriedzi kāpina televīzijas 

ziņas par asiņainiem notikumiem. Mijoties bailēm 

par tuvojošos karu un nespējai emocionāli tikt galā ar 

pieaugušo dzīvi, meiteņu attiecības kļūst saspīlētas. Domājot, ka situācija izvērtīsies par labu 

visiem, ja Latvija atgūs brīvību, Paula nolemj rīkoties un dodas uz Baltijas ceļu. Viņa cer, ka 

māsīcu māte Ieva atgriezīsies pie savām meitām un vairs  dienām un naktīm nerausies 

Tautas frontes darbos; nejaušam paziņam, lietuvietim Jonasam nebūs jāslēpjas no iesaukuma 

Padomju armijā, bet viņa ar Laurēnu tiks mājās un saglābs brūkošo ģimeni. Kad televīzija 

sludina ārkārtas stāvokli valstī, likteņa varā atstātās meitenes gatavojas karam. Mājās 

pārrodas Ieva. 

_______________________________________________________________________ 

 3. martā, plkst.10.00  bijušās Kalnezeru pamatskolas sporta zālē notiks volejbola 

turnīrs veterāniem, tiem kam 36 gadiem un vairāk. Būs komandas no Maltas, Nautrēniem,  

Kaunatas un Lendžu – Bērzgales apvienotā komanda. Visi, kuri vēlas piedalīties vēl līdz 2. 

martam var pieteikt savu komandu dalībai turnīrā. 

__________________________________________________________________________ 

 

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

Aerobikas nodarbības Lendžu KN:  

10. martā no plkst. 15.30- 17.30 

24. martā no plkst. 15.30- 17.30 
(t.29881396, 26670347) 

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

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



 

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

(joga, aerobika u.c.), veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos. 
VISI, KAM PATĪK AKTĪVA ATPŪTA LAIPNI AICINĀTI APMEKLĒT ŠĪS NODARBĪBAS!  

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 

Katru gadu bibliotēkai tiek pasūtīts plašs klāsts periodikas. Šogad klāt vēl nākusi “LA 

Tematiskā avīze”. Avīzē raksta par aktuālām tēmām – par svētku svinēšanas tradīcijām, 

kaķu šķirnēm un to kopšanu, dārzeņu šķirņu izvēli un to audzēšanu 

utt.  

Gribētos vēl lasītājiem atgādināt par SBA (Starpbibliotēku 

abonements) iespējām – izlasīt grāmatas, kas nav mūsu bibliotēkā, 

bet ir atrodamas citās bibliotēkās. Pagājušajā gadā daudzi lasītāji 

izmantoja tādu iespēju un izlasīja grāmatas, ko jau sen bija vēlējušies 

izlasīt.  

Februārī tika nopirktas arī deviņpadsmit jaunas grāmatas dažādām gaumēm. 

Grāmatu saraksts: 

 Karīna Račko turpina savu uzvaras gājienu, ar vēl jaunu romānu “Debesis 

pelnos”; 

 Māras Zālītes grāmatas “Pieci pirksti” turpinājums “Paradīzes putni”; 

 Dace Judina turpina iesākto grāmatu sēriju ar jau trešo grāmatu: “Kad klusums 

kliedz”; 

 Kā arī grāmatu sērijas “After” pēdējā jeb ceturtā grāmata: “After. Laimīgi mūžu 

mūžos”;  

 Daina Avotiņa “Likteņmezgli”; 

 Ilze Freimane “Magoņu laiks”; 

 Arnolds Auziņš “Mīlestības mācība”; 

Detektīvu cienītājiem:     

 Džozefs Fainders “Bezdibeņa malā”; 

 Kamilla Lekberga “Nāras sauciens”; 

 Pīters Svonsons “Līdz nāve mūs šķirs”; 

Romantikas cienītajiem: 

 Ketlīna Teraso “Smaržu kolekcionāre”; 

 Melānija Gideona “Mans slepenais pielūdzējs”; 

Kā arī tika nopirktas vairākas jaunas bērnu grāmatas.  

Visi, kuri vēlas izlasīt kādu no šīm grāmatām, laipni aicināti uz bibliotēku! 

No 19. marta līdz 23. martam ir e-nedēļa, kuras laikā visās bibliotēkās notiek pasākumi 

saistīti ar e-prasmju apguvi. Arī pie mums bibliotēkā būs iespēja apgūt tādas prasmes. Visi 

interesenti laipni aicināti uz bibliotēku. Izņemot 20. martu, jo tad būšu seminārā. 

No 14. marta līdz 17. martam bibliotēka nestrādās. 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 

e-pasts: ilga.gudrika@rezeknesnovads.lv 

Tālr. 62601053 

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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