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BIBLIOTĒKAS JAUNUMI 

 

 No 27. septembra līdz 31.oktobrim bibliotēkas telpās ir apskatāma Zojas 

Šariginas hobiju izstāde. 

 Ir iegādātas jaunas grāmatas dažādām gaumēm.  

Detektīvromāni: D. Judinas “Pēdas putekļos” no detektīvu sērijas, ko izmeklē 

Anna, E. Šepas “Dēla vārdā”, F. Askats “Vienīgā izeja”, R. Kreiss “Zaglis” un 

K. Hanteres “Kāds no savējiem”. 

Romantiskās grāmatas: L. Railija “Mīlestības vēstules”, Dz. Žuravska “Aizejot 

neaizcērt durvis” un “Tauriņa lidojums ugunī”, kā arī D. Gabaldones “Spāre 

dzintarā” romāna“Svešzemniece“ turpinājums. 

No dokumentālajiem romāniem ir nopirkts M. Bērziņa darbs par Vili Lāci 

“Nākotnes kalējs”. 

 22.oktobrī plkst. 13.00 notiks radošā darbnīca “Grāmatas pārvērtības”. Līdzi var 

paņemt vecas grāmatas ar cietiem vākiem, otiņu, šķēres. Apgūsim jaunas tehnikas.   

 Aicinu bērnus piedalīties zīmējumu konkursā “Manas ģimenes dzimtas koks.” 
Izpildes tehnika brīva, darbus nest uz bibliotēku līdz 1.novembrim. Katram 

dalībniekam būs nelielas balviņas. 

Bibliotekāre Ilga Gudrika (Sīkāka informācija zvanot uz mob.t. 22074313)  

 

Svecīšu vakari Sarkaņu draudzes kapos 

Vasarānu kapsētā – 9.oktpbrī plkst. 15.00 

Ceplīšu kapsētā – 16.oktobrī plkst. 14.00 

Ancižu kapsētā – 17.oktobrī plkst. 14.00 

Bižu kapsētā – 30.oktobrī plkst. 13.00 

Lešku kapsētā – 6. novembrī plkst. 14.00 

Sarkaņu kapsētā – 7. novembrī plkst.13.00 

Svecīšu vakars Bērzgales draudzes kapos  
Bērzgales kapsētā - 31.oktobrī plkst. 11.00 

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

Dievkalpojumi Sarkaņu baznīcā notiek katru svētdienu plkst.12.00.  

_______________________________________________________________________ 

 

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemessargi aicina 

dienēt Lūznavā 

Zemessardze ir lieliska iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku vai veidot 

militāro karjeru profesionālajā dienestā. 

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons Latvijas pilsoņiem piedāvā divas iespējas: 

1.KĻŪSTI KARAVĪRS! Ja mācies neklātienē vai esi savas nākotnes profesijas 

meklējumos, vai ja esi bez darba, tad pašlaik Tev ir iespēja dienēt vienīgajā 



 

profesionālā dienesta vienībā Latgalē, kļūstot par karavīru. Tas nozīmē, ka turpmākā 

dienesta vieta būs Rēzeknes novada Lūznavā. Pēc pieteikšanās profesionālajam 

dienestam (zvanot uz mob.t. 26676291 vai rakstot uz e-pastu: dienests36kab@mil.lv), 

seko kandidātu atlase. To nokārtojot, tas ir, sekmīgi veicot medicīnisko pārbaudi, 

nokārtojot fiziskās sagatavotības pārbaudi un psiholoģisko izpēti, Tevi sagaida trīs 

mēnešu militārā pamatapmācība Kājnieku skolā Alūksnē. Kandidātam jābūt Latvijas 

Republikas pilsonim bez kriminālās sodāmības vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kurš 

pārvalda valsts valodu B1 līmenī. Profesionālajā dienestā pieņem abu dzimumu 

pilsoņus. 

Ieguvumi profesionālajā dienestā: atlīdzība, sākot no 900 eiro (pēc nodokļu nomaksas), 

plašas sociālās garantijas, tostarp, apmaksāta veselības aprūpe, iespēja virzīties pa 

militārās karjeras kāpnēm, piedalīties militārajās mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī 

citas priekšrocības.Esi viens no mums – kļūsti karavīrs! 

2.STĀJIES ZEMESSARDZĒ! Ja mācies klātienē vai vidusskolā vai strādā pilna laika 

darbu jebkurā profesijā, arī tad, ja esi bez darba, Tev ir iespēja apmeklēt apmācības 

Zemessardzes bataljonā un būt par zemessargu. No pamatdarba vai 

pamatnodarbošanās brīvo laiku Tu, būdams zemessargs, varēsi ļoti saturīgi pavadīt 

militārajā apmācībā vai dienesta uzdevumos. Pēc pieteikšanās (zvanot uz numuru 

26676291 vai rakstot uz e-pastu dienests36kab@mil.lv) seko kandidāta datu 

pārbaude un valsts apmaksāta medicīniskā komisija. Pēc pārbaudēm Tu svinīgā 

ceremonijā dosi zemessarga zvērestu un uzsāksi militāro pamatapmācību, kas tiek 

organizēta nedēļas nogalēs vai pamatapmācības nometnē 21 dienas garumā 

(pavasarī vai rudenī). 

Kandidātam jābūt Latvijas Republikas pilsonim bez kriminālās sodāmības vecumā no 

18 īdz 60 gadiem. Zemessardzē pieņem abu dzimumu pilsoņus. 

Latvijas pasts atgādina 

 
  Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta 

dzīvesvietā vairākās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotā Ŗēzeknes 

novada teritorijā. Arī Lendžu pagasta iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem 

savā dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas 

Pasta klientu centru pa tālruni 27008001 vai 67008001. Saņemot aicinājumu par 

sūtījuma saņemšanu, Lendžu pagasta iedzīvotāji var pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi 

savā dzīvesvietā. Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi pakalpojumi: 

 Iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu 

korespondences ( vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku 

sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; 

 Pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde; 

 Preses izdevumu abonēšana; 

 Iemaksas un izmaksas Pasta norēķinu sistēmā; 

 Naudas pārvedumu izmaksa; 

 Komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa; 

 Komercpreču iegāde u.c. 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625, 
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