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RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES 

INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

30 .maijā Lendžu estrādes atklāšanas pasākums 
Programma: 

 Jau no plkst. 15.00 darbosies piepūšamās atrakcijas bērniem; 

 Plkst. 17.00 Spilvenu feja ar muzikālu rotaļu programmu “Prieka vitamīns”; 

 Plkst. 18.00 koncerts “Īdzīdom un īdoncojom”. 

 Piedalās: Meža darbinieku vīru koris “Silvicola”, vīru vokālais ansamblis “Ozoli” no 

Mežvidiem, netradicionālo deju grupa “Šiks” no Bērzgales, deju kolektīvi “Vīmyns”no 

Feimaņiem un “Kūzuls”no Verēmiem, pašmāju deju kolektīvi “Ūdzeņa”, sieviešu 

vokālie ansambļi “Rūžeņa”un “Omammas”, bērnu popgrupa “Medus”. Pēc koncerta 

sadziedāšanās. 

Visu šo laiku darbosies arī kafejnīca “Angūra”. 

 Plkst. 22.00 Balle, spēlēs grupa “Nakts pastaiga” 

Visi mīļi  aicināti apmeklēt šo pasākumu! 

6. jūnijā, plkst. 13.00 notiks Bērnības svētki. 

_________________________________________________________________________ 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

  
 Katru mēnesi bibliotēkai tiek pirktas jaunas grāmatas, pārstāvēti dažādi žanri: kriminālromāni, 

romāni par mīlestību, vēsturiski romāni, kā arī bērnu un jauniešu literatūra. Vēlētos visus informēt, ka 

aprīļa mēnesī tika nopirktas astoņpadsmit jaunas grāmatas. 

 Kriminālromāni – D. Judinas jaunākais darbs “Siers otrajai pelītei”, L. Koberbīlas un A.Frīsas romāns 

“Zēns koferī”, L. Lehtolainenas divi romāni ”Mana pirmā slepkavība” un “Viņas ienaidnieks”, H. 

Makella  “Slepkavas bez sejas”. 

Romāni par mīlestību – L. Pakrastes “Spārīte”, M. Pēcas “Otrdienu draudzenes”, R. Šepetis “Papīra 

sapņi”, K. Ingemarsones “Citroni dzeltenie”, K. Ieviņa “Vīrs un laime”, I. Jansones “Vienīgais”, kā arī  

S. Košeļevas jaunais romāns “Rīga – Maskava”. 

Vēsturiskais romāns -  O. Peča “Bendes meitiņa”. 

Tika iegādātas arī trīs jaunas grāmatiņas priekš bērniem, kas mācās lasīt – “Lasīsim pa zilbēm” un 

pasaku grāmata “55 pasaciņas par dzīvniekiem”. 

No nozaru literatūras tika nopirkta I. Blūmas grāmata “Latvietes karma” – grāmata par mums sievietēm, 

par sievišķo enerģiju, par sievišķā spēka avotiem, par atiecībām ar partneriem, vecākiem un bērniem... 

 Drīzumā  bibliotēkā  būs pieejama arī eksprezidenta V. Zatlera grāmata “Kas es esmu”. 

Visi interesenti tiek mīļi gaidīti pie mums bibliotēkā! 

    Pagasta bibliotekāre Ilga Gudrika 

______________________________________________________________________________________

 

PAZIŅOJUMI 
 No 22. līdz 24. maijam Rogovkā notiks fotogrāfu plenērs. Šajā laikā plenēra dalībnieki fotografēs 

dabu un cilvēkus arī Lendžu pagastā. Lūgums būt saprotošiem un atsaucīgiem! 
  Lauku attīstības konsultants atsācis pieņemšanu Lendžu pagasta pārvaldes ēkā.  

Pieņemšanas laiks: Katra mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst. 11.30 līdz 13.00 vai Rēzeknē, Dārzu ielā 

7a, 304. kab.. Kontakti: e -pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, tālr. 28311079. Nākošā pieņemšana 

20.maijā. 

mailto:sintija.subrovska@llkc.lv


 

 

 Izvēlieties Jūsu saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no tabulā minētajiem variantiem un 

noskaidrojiet, vai un cik lielā mērā Jūsu saimniecībā būs jāievēro zaļināšana. 

Saimniecības aramzemes 

platība 2015.gadā būs: 

Vai saimniecības aramzemē 

2015.gadā būs jāievēro 

kultūraugu dažādošana? 

Vai saimniecībā 

2015.gadā būs 

jāizveido/jāuztur ENP? 

Vai jāsaglabā esošie 

ilggadīgie zālāji? 

mazāk par 10 ha Nē Nē 

 

 

JĀ! 

 

no 10,00 līdz 15,00 ha 

Jā – vismaz 2 kultūraugi 

(galvenais kultūraugs 

ne vairāk par 75% 

no aramzemes platības) 

Nē Lauksaimnieks nedrīkst 

uzart vai pārveidot 

aizsargājamos ekoloģiski 

jutīgos ilggadīgos 

zālājus – BDUZ 

(ES nozīmes zālāju 

biotopi un putnu 

dzīvotnes)! 

Ja ilggadīgo zālāju 

platības īpatsvars valsts 

līmenī samazināsies  

vairāk par 5% 

salīdzinājumā 

 ar atsauces vērtību, kas 

tiks noteikta 2015.gadā, 

lauksaimniekam pēc 

 LAD pieprasījuma 

uzartās ilggadīgo  

zālāju platības 

 būs jāpārveido atpakaļ 

par ilggadīgajiem zālājiem! 

no 15,01 līdz 30,00 ha 

Jā – vismaz 2 kultūraugi 

(galvenais kultūraugs 

ne vairāk par 75% 

no aramzemes platības) 

Jā 
ENP jāatbilst 5% no 

deklarētās 

saimniecības 

aramzemes 

vairāk par 30 ha 

Jā – vismaz 3 kultūraugi 

(galvenais kultūraugs 

ne vairāk par 75% un divi 

galvenie kopā ne vairāk par 

95% no aramzemes 

platības) 

Jā 
ENP jāatbilst 5% no 

deklarētās 

saimniecības 

aramzemes 

 Ilggadīgie stādījumi netiek iekļauti kultūraugu dažādošanā. Platībās ar ilggadīgajiem stādījumiem ENP 

izveidošana un/vai uzturēšana nav obligāta. 

 Lai nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, 

sākot ar 2015.gadu pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski ir obligāta. Lūdzam reģistrēties par 

LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu jau tagad! 

 Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu 

apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā. 

 Šim materiālam ir informatīvs raksturs. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām lauku atbalsta dienasta  mājas lapā 

www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuāla informācija. /Informācija no LAD mājaslapas/ 

_____________________________________________________________________________________ 
 Katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no plkst. 15.00 līdz 16.00 Lendžu pagasta pārvaldē  pieņem Rēzeknes 

iecirkņa kārtības policijas nodaļas 1.iecirkņa inspektors Artūrs Gaisiņš. 

  Katra mēneša trešā pirmdienā, no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00, pagasta pārvaldes telpās, pieņems novada domes 

deputāts Vilis Deksnis.  

 Informējam, ka sākot ar 25.04.2015. Valsts meža dienests visā valsts teritorijā ir izsludinājis uguns nedrošo laika 

posmu mežos. Tāpēc uzturoties mežā jāievēro ugunsdrošības noteikumi: 

1. Ugunskurus kurināt, tikai speciāli paredzētās vietās; 

2. Ugunskurus nekurināt tuvu mežmalai; 

3. Visas ugunskura vietas labi nodzēst; 

4. Ja redz ugunsgrēkus, tad jāpaziņo operatīvajam dežurantam, mob.t. 29400401 

IEVĒROSIM UGUNS DROŠĪBAS NOTEIKUMUS MEŽĀ!    

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625( tālr.62601053 ), 
Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rdc.lv – mājas lapā e – avīzes. 
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