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RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA 

PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

PASĀKUMI LENDŽU PAGASTĀ 

 
 

9. februārī plkst.19.00 Lendžu KN notiks atpūtas pasākums “Pavasari 

gaidot.” 

Cienījamie Lendžu pagasta aktīvie iedzīvotāji – zemnieki, uzņēmēji, 

mājražotāji, amatnieki, rokdarbnieki u.c. čaklie darbu darītāji. Ziema ir tas 

laiks, kad darbus varam nolikt pie malas, lai sanāktu kopā, satiktu draugus 

un kaimiņus, aprunātos, priecātos un jauki pavadītu laiku.Tāpēc tiksimies 

pasākumā, kuru kuplinās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, par jautru 

dejas soli rūpēsies grupa “Nakts pastaiga.” Lustīgākam prātam līdzi ņemiet 

groziņu. Galdiņu rezervēšana pie Ligitas personīgi vai zvanot uz mob.t. 

29397068 

 

17. februārī plkst.13.00 animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie 

suņi.” Vasaras piedzīvojumu stāsts par diviem bērniem, runājošu suņu 

baru un priekšpilsētas glābšanu. 

Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk sapņot un viņš tic, ka sapņi 

piepildās. Pēkšņi tētis paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa būs jāpavada pie 

radiem pilsētas nomalē. Maskačkas svešādā vide, pašpārliecinātā māsīca 

Mimmi, tēvocis – pirāts un suns, kas miedz ar aci, ir tikai sākums 

neparastiem piedzīvojumiem. Izrādās, uzņēmējs Rausis plāno pārvērst 

romantisko priekšpilsētu bezpersoniskos debesskrāpjos. Bērni un suņi ir 

gatavi to glābt. Vai izdosies? 

 

23. februārī plkst.10.00 notiks zemledus makšķerēšanas sacensības. 

Sīkāka informācija par pasākumu pie Līgas vai zvanot uz mob.t. 

28632355 

 

2. martā notiks pasākums pagasta pensionāriem. Sakarā ar datu 

aizsardzības regulu, nevar atrast informāciju par tiem, kas aiziet pensijā, 

tāpēc aicinām pieteikties pagasta iedzīvotājus, kuri 2018. gadā aizgājuši 

pensijā un tos, kuri svinēja apaļās jubilejas – 70., 80., 90. … 

 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

 

 Lendžu pagasta pārvaldes kāpņu telpā un otrā stāva koridorā remonts ir pabeigts, 

vairs nav nekādu sarežģījumu apmeklēt vajadzīgo instanci.  

 



 

 

 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 
 Arī 2019. gadā bibliotēkā ir pasūtīts diezgan daudz prese 

izdevumu: “Ieva”, “Ievas Stāsti” “Citāda Pasaule”, “Ko ārsti 

tev nestāsta”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Dari Pats”, 

“Ilustrētā Zinātne”, “Privātā Dzīve”, “Praktiskais latvietis”, 

“Patiesā dzīve”, “Annas Psiholoģija”, “Leģendas”, “Likums 

un Taisnība”, “Dārza Pasaule”, “Mājas Viesis”, “LA 

tematiskā avīze”, “Čaklās Rokas”. Bērniem pasūtīti ir divi 

žurnāli “Ilustrētā Junioriem” un “Avene”. Jaunieguvumi ir 

“Ievas Māja” un “Ievas Virtuve.” Arī “Rēzeknes Vēstis” ir iespējams izlasīt izlasīt pie 

mums! Bibliotēkā ir pieejama prese visiem vecumiem un interesēm! 

 Kopš janvāra sākuma bibliotēkā ir apskatāma izstāde no Rēzeknes -“Citādi redzošie”.

 Izstādē ir apskatāmas grāmatas braila rakstā un ierunātas kasetes, kuras izmanto cilvēki 

ar redzes traucējumiem.  

Domāju, ka daļa lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju ir dzirdējuši par portāliem –

LATVIJA.LV un MANA.LATVIJA.LV. Portāls Latvija.lv ir valsts pārvaldes pakalpojumu 

portāls, kas nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par valsts un pašvaldības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 130 iestāžu e-pakalpojumi 

un norādes uz vairāk nekā 400 e-pakalpojumiem, kas pieejami citos portālos. 

Savukārt Latvija.lv atbalsta vietnē mana.latvija.lv ir pieejami dzīves situāciju apraksti un 

video pamācības, lai Tev palīdzētu orientēties plašajā e-pakalpojumu piedāvājumā. Tev 

nav jāpārzina katrs e-pakalpojums un iestāde, kas to nodrošina, bet jāspēj atpazīt savu 

dzīves situāciju. Lai varētu pilnvērtīgi izmantot šos pakalpojumus, jāizmanto savas 

bankas konts un kodu karte. Ja, kādam ir interese par šiem portāliem, tad nāciet uz 

bibliotēku un jums tiks paskaidrots! 

Bibliotekāre Ilga Gudrika 

 

Atgādinājums, par izmaiņām Lendžu pagasta pārvaldē- 

Kasiera darba laiks Lendžu pagastā: 

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 

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 
Nautrēnu pagastu apvienība būs PVN nodokļa maksātājs. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā 

visiem maksājumiem tiks aprēķināta atbilstoša PVN likme. 

 

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

4625,tālr.62601053, Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rezeknesnovads.lv – mājas lapā e – 

http://www.rezeknesnovads.lv/

