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 Lai Ziemassvētkos sirdis silda svētku 

burvīgums un ticība brīnumam, lai 

dvēselē mājo laime un miers, lai 

īstenojas jūsu sapņi un ieceres! 

 Lai Jaunajā 2020. gadā daudz mīļu 

vārdu un gaišu domu, daudz labu 

darbu un spēka tos paveikt!  
Lendžu pagasta pārvalde 

 

PASĀKUMI LENDŽOS 

 
 21. decembrī plkst. 16.00 Lendžu KN būs iespēja noskatīties komēdiju “Jaungada 

taksometrs 2”, ieeja 2.00 EUR.  

Pagājis gads un "Jaungada taksometrs" varoņi atkal skaita stundas līdz Jaunajam 

gadam. Andrejs pavada to kopā ar savu mīļoto Ilzi, gaidot atbraucam viņas mammu, 

lai beidzot iepazītos un paziņotu par gaidāmo mazuli. Ilzes daudzo iegribu dēļ, viņš 

neviļus kļūst par salaveci neparastā pasākumā, kas var mainīt ne tikai viņa paša, bet 

arī jaunās ģimenes nākotni. Lomās: Lauris Reiniks, Anete Krasovska, Nauris 

Brikmanis, Ieva Florence, Zane Dombrovska, Andris Bulis, Valters Krauze, Baiba 

Sipeniece-Gavare, Anna Lieckalniņa 

 Ziemassvētki Lendžu KN 25. decembrī: 
   plkst. 13.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem   

   “Dāvanu maisiņš”, 

   plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts,  

   plkst.22.00 Balle, spēlēs Kaspars un Sanita, ieeja: 2.00 EUR. 

 4. janvārī plkst.16.00 Lendžu KN būs iespēja noskatīties filmu “Dvēseļu putenis”, 

ieeja 2.00 EUR. "Dvēseļu putenis" ir 2019. gada Latvijas vēsturiska pilnmetrāžas 

spēlfilma. Filmas režisors ir Dzintars Dreibergs. Balstīta uz Aleksandra Grīna 

1935. gada romānu ar tādu pašu nosaukumu. Filmas darbība norisinās Pirmā 

pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu laikā un stāsta par latviešu strēlniekiem. 

________________________________________________________________________ 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 Darba laiks Lendžu pagasta pārvaldē:  

21. decembrī līdz plkst. 15.00 

23. decembris brīvs 

27. decembrī līdz plkst. 17.00 

30. decembrī līdz plkst. 15.00 

 Bērni, kuri nevarēs dāvaniņas saņemt Ziemassvētku pasākumā, varēs tās saņemt  Lendžu 

pagasta pārvaldē  līdz 2020. gada 1. martam.  
 



 

 PRASĪBAS SUŅU ĪPAŠNIEKIEM 

 
Zemkopības ministrija informē, ka, stiprinot dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas 

likumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem, kas stāsies spēkā 2019. gada 24. 

decembrī. 

Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu 

centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu 

vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.  

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC 

datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  

reģistrēts LDC datu bāzē. 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms 

minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai 

nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei 

un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai 

LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija. 

 

PAR DEGVIELAS TVERTŅU REĢISTRĀCIJU 

 
Informējam, ka degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 

(turpmāk – EDS) tiek uzsākta 2019.gada 19.decembrī. 

Degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā 

komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto 

degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām (saimnieciskās darbības veikšanai), jādeklarē EDS 

degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks. Iesniegums jāiesniedz EDS 

sadaļā “Reģistri” par katru tvertni atsevišķi un tajā jānorāda šāda informācija: 

1.)tvertnes atrašanās vietas adrese (nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu 

informāciju par tvertnes atrašanās vietu); 2.)tvertnes numurs (nav obligāti);3.)tvertnes 

nominālais tilpums;4.)datums, no kura tvertne tiks izmantota. 

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir 

jādeklarē katram lietotājam, sadaļā “Papildu informācija par tvertnes atrašanās vietu”, 

norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji. 

No 2020.gada 1.janvāra lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā 

izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – 

VID) deklarētās, normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs, ja akcīzes preču 

apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

 Tātad jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, bet pārvietojamās tvertnes (tā saucamie kubi), kas 

paredzētas tikai degvielas pārvadāšanai, nav jādeklarē. 

Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē tiem degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto, 

pamatojoties uz VID saņemtu izziņu. Piemēram, lauksaimniecības (“zilās/zaļās”) degvielas 

tvertnes jādeklarē, bet apkures (“sarkanās”) degvielas tvertnes nav jādeklarē. 

Gadījumā, ja VID deklarētā tvertne vairs netiks izmantota, tvertņu reģistrā būs jāiesniedz 

informācija, norādot datumu, līdz kuram tvertne tika izmantota. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID Akcīzes preču aprites daļas 

Licenču nodaļas galvenajām nodokļu inspektorēm: 

Ainu Linužu – tālr.67120114; Daigu Bērzupi – tālr.67120104; Jolantu Tīrmani – 

tālr.67120113; Ritmu Laursoni - tālr.67120110. 

 

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

tālr.62601053 elektroniski izlasāma http://rezeknesnovads.lv/category/e-avizes/siets/  

http://rezeknesnovads.lv/category/e-avizes/siets/

