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RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA 

PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 

 

Rīt, 27.martā plkst. 14.00 Lendžu KN notiks Lendžu pagasta 

iedzīvotāju ikgadējā sapulce ar Rēzeknes novada 

pašvaldības vadības piedalīšanos. 

_____________________________________________________ 

 

PASĀKUMI LENDŽU PAGASTĀ 

 

 31.martā  plkst. 13.00 Lendžu KN tiks demostrēta Andreja Ēķa jaunā 

spēlfilma “Klases salidojums.” Komēdija stāsta par trim draugiem, kas 

cenšas piemirst pusmūža krīzi, dodoties uz klases salidojumu. Ieeja 

EUR 2.00.  

 7.aprīlī plkst. 13.00 Lendžu KN tiks demonstrēta spēlfilma “1906”- 

vēsturiska piedzīvojumu filma par romantiskiem un pārgalvīgiem 

cilvēkiem revolūcijas un terora laikmetā. Režisors Gatis Šmits. Ieeja 

EUR 1.00 

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

20.aprīlī plkst. 10.00 notiks volejbola turnīrs “Sābru 

kauss, ” Lendžu sporta zālē. Turnīrā piedalīsies 

volejbola komandas no Rēzeknes novada. 

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

 21.aprīlī –Pasākumi Lieldienās: 

Plkst. 20.00 - Pašdarbnieku sagatavots koncerts. 

Plkst. 22.00 – Balle, spēlēs Gregs, ieeja EUR 2.50 

 27.aprīlī plkst.15.00 Atpūtas pasākums pagasta pensionāriem. 

Programmā kultūras nama pašdarbības kolektīvu sagatavots koncerts, 

jubilāru sveikšana. Pēc sveikšanas – balle. 
 

 
BEZMAKSAS REDZES PĀRBAUDE 

 

 Pārbaude notiks 2.aprīlī plkst. 14.30 Lendžu KN. Reģistrēties var darba 

dienās no plkst. 9.00-16.00, sestdienās no plkst. 11.00 – 14.00, tel. 28790980.  



 

 

Zemledus sacensības Lendžos 

 
 Kā jau katru gadu janvāra vai februāra mēnesī Lendžu pagastā tiek organizētas zemledus 

makšķerēšanas sacensības. Šogad tās norisinājās 23. februārī uz Viraudas ezera. Bija 

pieteikušies deviņi dalībnieki: Jānis Adijāns, Andris Soldons, Arnolds Kozuls, Daniels 

Kozuls, Paulis Dālderis un kuplā Opincānu ģimene – tētis Juris, mamma Biruta un viņu 

atvasītes Agate un Marta. Vecākajam 

dalībniekam bija 75 gadi(Paulim no 

Aizkraukles) un jaunākajai dalībniecei bija 

5 gadi (Martai).  

 Laika apstākļi šajā dienā sacensību 

dalībniekus nelutināja, pūta stiprs vējš un 

putināja sniegs, bet tas dalībniekus 

nenobiedēja un visi izturēja līdz sacensību 

beigām.  

 Pēc sacensību beigām visi nāca krastā, 

kur tika apkopoti rezultāti – mērītas un svērtas izzvejotās zivis.  

 Pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem un dāvanu kartēm. Pirmo vietu 

ieguva Jānis Adijāns, otro vietu ieguva Arnolds Kozuls un trešajā vietā palika Daniels 

Kozuls. Pārējiem dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un veicināšanas balvas. 

 Pēc apbalvošanas visi kopā baudījām garšīgo zivju zupu, dzērām siltu tēju un jautri 

pavadījām šo laiku. 

 Paldies Ligitai, Egijai un Arvīdam par garšīgo zivju zupu, pagasta pārvaldes vadītājam 

Voldemāram Deksnim par materiālo atbalstu sacensību rīkošanā.   

 Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem un apmeklētājiem par labi pavadīto laiku!  

 Uz tikšanos nākošgad! 

 

Sporta organizatore Līga Latiševa – Čudare 

________________________________________________________________________  

 

2019. gada 3. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Rēzeknes novada pašvaldības 

telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 1.stāva Lielajā zālē 

notiks  

Vakanču gadatirgus 

Ar NVA un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks piedāvātas reģionā uz 

pasākuma brīdi aktuālās vakances. 

Vienlaikus, gadatirgus apmeklētāji varēs rast atbildes uz daudziem ar darbu un 

profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem. 

Vakanču gadatirgus laikā darba devēji klātienē informēs par vakancēm, darba 

nosacījumiem un karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā. 

Dalība vakanču gadatirgū gan darba devējiem, gan ikvienam apmeklētājam ir bez maksas. 

 

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


