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RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS 

IZDEVUMS 

 

 

Gausi nāca, nu atnāca 

Tie bagāti Ziemassvētki: 

Trīs dieniņas, trīs naksniņas 

Nāk pār kalnu kūpēdami. 
 

Lai Ziemassvētku prieks ienāk jūsu mājās un 

piepilda tās ar mieru un gaišumu! 

 Lai Jaunais gads nāk ar gaišām un radošām 

domām un jūsu sapņu piepildījumu! 
Lendžu pagasta pārvalde 

 

_______________________________________________________________________ 

 

KULTŪRAS JAUNUMI 

 

 22.decembrī plkst.12.00 Māra Martinsona romantiskā komēdija “Jaungada 

taksometrs”. Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau 

gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana 

viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa 

automobilī, – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu 

līgavaini un pat grūtnieci. Katra pasažiera stāstā Andrejs nospēlē savu lomu, bet 

vai pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu? Ieeja:2.00 euro 

 25.decembrī plkst.13.00 pasākums pagasta pirmskolas vecuma bērniem “Kā Dūmu 

rūķi pie Mazziediņu rūķiem ciemojās.” 

25.decembrī plkst.20.00 pašdarbnieku koncerts “Un visa pasaule ir atkal kopā.” 

25.decembrī plkst. 22.00 balli spēlēs Jānis Poplavskis, ieeja 2,00 euro.  

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

 

 Lendžu pagasta pārvaldes kāpņu telpā un otrā stāva koridorā vēl joprojām notiek 

remonts. Tas var ilgt vēl kādu laiku. Kad tiks flīzētas kāpnes, galvenā ieeja tiks slēgta. Lūgums 

pirms pagasta pārvaldes apmeklējuma, telefoniski sazināties ar instanci, kuru vēlaties 

apmeklēt. 

___________________________________________________________________________   
 

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros Lendžu pagasta sporta zālē notiks 

skriešanas/ slēpošanas nodarbību cikls: 

23.decembrī plkst. 17.00; 

30.decembrī plkst.17.00 
Nodarbības vadīs Gunta Vaičule 



 

 

Dievkalpojumu saraksts Ziemassvētku dienās 

 
 Sarkaņu draudzē: 

 25.decembrī plkst. 8.00; 

 30.decembrī plkst. 12.00; 

 1.janvārī plkst.12.00; 

 6.janvārī plkst.12.00 

Bērzgales draudzē: 

 24.decembrī plkst.19.00; 

 25.decembrī plkst.10.00; 

 26.decembrī plkst.10.00; 

 30.decembrī plkst.10.00; 

 31.decembrī plkst.10.00; 

 1.janvārī  plkst.14.00; 

 6.janvārī  plkst.10.00. 

___________________________________________________________________________  

 

Izmaiņas Lendžu pagasta pārvaldes statusā 

 

No 2019.gada 1.janvāra, pamatojoties uz 2018.gada 18.oktobra Rēzeknes novada domes 

lēmumu (protokols Nr.22, 3.§) “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

reorganizāciju”, Lendžu pagasta pārvalde tiek reorganizēta un iekļauta jaunās pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” sastāvā. Lendžu pagasta pārvalde turpmāk būs 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība (Kopā ar Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, 

Nautrēnu, Vērēmu pagastu pārvaldēm). Saskaņā ar pagasta pārvaldes kā struktūrvienības 

nolikumu, no 2019.gada 1.janvāra būtiskas izmaiņas pārvaldes funkcijās netiks veiktas. 

Strukturālo izmaiņu rezultātā mainās grāmatvedības uzskaites un norēķinu kārtība. Lendžos 

būs tikai viens grāmatvedības darbinieks – kasiere (0,5 slodzes).  

Informācija par izmaiņām: 

1)Kasiera darba laiks: 

Pirmdien   08.00-12.00 

Otrdien   08.00-12.00 

Trešdien   13.00-17.00 

Ceturtdien   13.00-17.00  

Piektdien   08.00-12.00 

2)Mainās Lendžu pagasta pārvaldes bankas konts maksājumu veikšanai (zemes nomas maksa, 

maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanas maksa u.c. maksājumi). Pēc 

1.janvāra maksājumi jāveic uz sekojošu kontu:  

Nautrēnu pagastu apvienība, reģistrācijas Nr. 40900027430 

AS Swedbank, kods HABALV22, konts: LV44HABA0551046048423 
3)Nautrēnu pagastu apvienība būs PVN nodokļa maksātājs. Tas nozīmē, ka nākošajā gadā 

visiem maksājumiem tiks aprēķināta atbilstoša PVN likme. 

 

 
Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625,tālr.62601053, 


