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PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

               IEZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 

 Bāriņtiesas darbiniece  Lendžos pieņems trešdienās, bet pirms ierašanās lūgums 

sazināties telefoniski, mob. t. 27351969 

 Sociālais darbinieks Raivo Petrovs Lendžos pieņems pirmdienās no plkst. 8.00 - 

16.00, pirms ierašanās lūgums  sazināties telefoniski, mob.t. 28307447 

 Lendžu pagasta bibliotēka apmeklētājus atkal pieņem kā parasti. Darbdienās no 

8.00- 16.30.  Ir jauns grāmatu iepirkums dažādām gaumēm! Visi laipni aicināti apmeklēt 

bibliotēku! 

_______________________________________________________________________  
 

RĒZEKNES NOVADĀ VEIDO MEDIJU KLUBU 

 

 Vairāku pagastu informatīvo izdevumu veidotāji piedalījās diskusiju cikla projektā “Mediju 

klubs”.  Tas bija vajadzīgs, lai varētu izvērtēt interneta lietošanas paradumus, iemācītos 

kritisko domāšanu, kā arī saprastu, kā veidot saturu sociālajos medijos. Projekta ietvaros 

notika vairākas nodarbības, kurās piedalījās arī vietējās ietekmes līderi – žurnālisti, kultūras 

namu vadītāji un informatīvo izdevumu izdevēji pagastos.  

 Pirmajās nodarbībās tika pievērsta uzmanība dezinformācijai, kas šobrīd ļoti izplatās sakarā 

ar ārkārtas situāciju valstī. Tāpēc katram no mums ir jābūt atbidīgam par ziņām, ko mēs 

iesakām citiem. Jāpārliecinās par to patiesumu! 

 Šo projektu realizēja biedrība “Viedokļu līderu skola”, atbalsta British Council 

pārstāvniecība Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē 

www.britishcouncil.lv (http://www.britishcouncil.lv/). 

Izmantota informācija no www.rezeknesnovads.lv 

 Bija liels gandarījums piedalīties šajā  projektā, ar cerību uz turpinājumu! 

Projekta dalībniece Ilga Gudrika 

___________________________________________________________________________  

 

KULTŪRAS JAUNUMI 

 Tiek izsludināts konkurss ”Lieldienas gaidot”. Jāsagatavo Lieldienu galda kompozīcija, 

galda dekori vai rotājumi. Visi pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties konkursā! 

Konkursa dalībnieku darbus varēs redzēt kultūras nama logos (22.03.- 31.03.), 

dalībniekiem pārsteiguma balvas. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar KN vadītāju L. 

Meļko (mob.t. 29397068) 

 No 1. marta līdz 19. martam Lendžu pagasta kultūras namā “Vogulu ģimenes keramikas 

darbu izstāde kultūras nama logos”.  

 No 22. marta līdz 31. martam – “Pagasta rokdarbnieču izstāde un konkursa “Lieldienas 

gaidot” darbu izstāde kultūras nama logos.  

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

Par mūža ieguldījumu Latgaliešu kultūras attīstībā 

 

Šogad, pasniedzot Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks” par ieguldījumu 

latgaliešu kultūras attīstībā, tiks godināts  keramiķis Voldemārs Voguls. Balvas 
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pasniegšanas ceremonija tiešraidē no Latgales vēstniecības GORS būs skatāma 

Latvijas Televīzijā 6. martā, plkst.21.05. 

 Voldemārs Voguls ir viens no Latgales 

keramikas vecmeistariem. Dzimis 1952. 

gadā, mācījies Rēzeknes Mākslas vidusskolā, 

savas profesionālās prasmes tālāk 

pilnveidojis pie tādiem Latgales 

dižmeistariem kā Jānis Backāns, Ādams 

Kāpostiņš un Antons Ušpelis. Kopš 1976. 

gada Voldemārs Voguls darbojas savu 

vecāku mājās uzbūvētajā keramikas ceplī un 

darbnīcā Ceplīšos, kur viņa iesākto darbu 

pie podnieka virpas turpina ne tikai viņa 

sieva Olga Vogule, bet arī abi dēli – dvīņi 

Jānis un Māris. Pats mākslinieks, raksturojot 

savu darbību, ir teicis: “Man sirdī mūsu 

Latgale – Latvija. Mūsu valoda. Dvēselē 

prieks par to, ka tā ir saglabājusies, dažreiz 

skumji, ka pilnībā to nenovērtēja. Latvija 

man ir – mani senči, mana sieva un dēli, un 

viņu nākotne”.                                                                          

(Informācija no GORS relīzes, foto M. Justs) 

____________________________________________________________________________ 

Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gadam 

 

 Saskaņā ar likumu “”Par nekustamā īpašuma nodokli”, informāciju par nekustamā īpašuma 

nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam vai viņa 

pilnvarotajai personai līdz taksācijas gada 15.februārim. Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts 

uz nodokļa maksātāja deklarēto dzīvesvietu (fiziskām personām), reģistrēto juridisko adresi 

(juridiskām personām), uz citu norādīto adresi, ja ir saņemts atbilstošs iesniegums. 

Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts uz e-pastu, ja nodokļu maksātājs ir pieteicies maksāšanas 

paziņojuma saņemšanai e-pastā, kā arī uz oficiālo e-adresi, ja nodokļu maksātājam tāda ir 

aktivizēta.  

 Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts par ēkām un zemi, un to var maksāt arī avansā , 

samaksājot visu aprēķināto summu līdz pirmajam maksājumam termiņam, vai pa daļām 

norādītajos termiņos. Maksājumu termiņi ir 31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15. novembris. 

Ja maksājums netiks veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar likumu tiks aprēķināta nokavējuma 

nauda. 

 Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli var pārskaitot maksāšanas paziņojumā norādītās 

nodokļa summas uz kādu no norādītajiem pašvaldības kontiem bankās. Veicot pārskaitījumu uz 

bankas kontu, ir jānorāda maksāšanas paziņojumā noteiktā  informācija, lai veiktais 

maksājums tiktu korekti identificēts un samaksātā summa tiktu ieskaitīta atbilstošā nodokļa 

maksātāja uzskaites kontā.   

 Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pēc 2021.gada 1.jūlijā var mainīties pašvaldības 

bankas konti, par to maiņu pašvaldība informēs atsevišķi. 

 Iepriekš sazinoties ar ar attiecīgo pagasta pārvaldi, nodokļa maksājumus var veikt, maksājot 

jebkurā jebkurā no Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu  kasēm (skaidrā naudā).  

Neskaidrību gadījumā zvanīt 64607188, 28668496, kā arī pa e-pastu: 

ninr@ezeknesnovads.lv, info@rezeknesnovads.lv.  

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

mailto:ninr@ezeknesnovads.lv
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