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Īsa, īsa Jāņu nakts,  

Par visām naksniņām: 

Vienā malā saule gāja, 

Otrā saule uzlīgoja. 

  Lendžu pagasta pārvalde sveic visus iedzīvotājus 

vasaras saulgriežu svētkos! Lai jums veselība un 

dzīvesprieks, veiksme darbos un ikdienas gaitās! 

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

 

KULTŪRAS ZIŅAS 

 

 21. jūnijā, plkst. 18.00 ielīgojam Lendžu estrādē. Dziedāsim, dejosim, vārīsim sieru, 

kurināsim ugunskuru kopā ar jauniešiem un vidējās paaudzes deju kolektīviem 

„Ūdzeņa,” sieviešu vokālajiem ansambļiem „Rūžeņa” un „Omammas”, bērnu 

popgrupu „Medus” un „Mazais medus”. Līdzi ņemiet Jāņu zāles, vainagus un pašu 

sietu sieru konkursam. 

 Plkst. 22.00 balle – spēlēs grupa „AIMARI” 

 18. jūlijā, plkst. 12.00 festivāla „Baltica 2015” ietvaros notiks koncerts estrādē. 

Piedalīsies Vectilžas folkloras kopa „Saime”, Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī 

latgalīši”, Liepājas folkloras kopa „Saknes”, Vidrižu folkloras kopa „Delve”, 

folkloras kapela „Maskačkas spēlmaņi” un viesi no Norvēģijas – folkloriste, 

māksliniece Elfi Sverdrupa ar grupu. 
 Festivāls „Baltica 2015” notiks no 15. līdz 19. jūlijam. Festivāla galvenie pasākumi notiks Rīgā, 

Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Festivālā piedalīsies etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, tautas 

mūzikas grupas, stāstnieki un citi individuālie izpildītāji. Šogad „Baltica” dalībnieku skaits būs lielākais 

festivāla vēsturē - 3500. Festivāla tēma šogad „Mantojums”. Tradicionāli „Baltica” programmu 

papildina arī viesi no ārzemēm – Baltkrievijas, Gruzijas, Igaunijas, Īrijas, Krievijas, Lietuvas, 

Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Ukrainas.   

 Festivāls „Baltica” ir Baltijas tautām un valstīm nozīmīgs notikums, kas demonstrē tradicionālas 

kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, rotaļas, dejas, stāstījumus, kā arī lietišķo mākslu. 

Kopš 1987. gada ik gadu pēc kārtas festivāls notiek Lietuvā, Igaunijā vai Latvijā. Šogad tas Latvijā 

notiek jau desmito reizi. Starptautisko folkloras festivālu „Baltica” rīko un organizē Latvijas Nacionālais 

kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām. 

 25. jūlijā , plkst. 15.00 estrādē notiks Jaunības svētki. Plkst. 22.00 balle, spēlēs 

„Sastdīnis muzykants” 

_________________________________________________________________________ 

 

ATVAĻINĀJUMI 

 

 Bibliotekāre atvaļinājumā no 2. jūlija līdz 3. augustam ( bibliotēkas pakalpojumi 

apmeklētājiem būs pieejami trešdienās), 

 Sociālais darbinieks atvaļinājumā no 27. jūlija līdz 24. augustam. 

 
______________________________________________________________________________________

 



 

 
PUBLISKĀ INTERNETA PIEKĻUVES PUNKTS 

 

 Projekta “Rēzeknes novada publisko interneta pieejas 

punktu attīstība” Nr.:3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/002 

Projekts tika īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika 

posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015. 

 Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem 

ERAF finansējums – 121414,43 EUR jeb 85%, 

pašavaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%. 

 Projekta ietvaros izveidoti 19 jauni un pilnveidoti 18 esošie publiskie interneta pieejas 

punkti, no tiem 30 interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai, kā arī visos punktos ir 

pieejama bezmaksas 24 stundu bezvadu interneta piekļuves zona. 

 Pie mums projektā iegūtā aparatūra ir izvietota bibliotēkas telpās un apmeklētājiem ir 

pieejama atbilstoši bibliotēkas darba laikam – darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30. 

 

 
_________________________________________________________________________  

 

LENDŽU CIEMA IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI  

 

 Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2015. gada 4. jūnija lēmumu „Par kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Lendžu pagasta Lendžu ciemā”(protokols Nr. 12, 12) no 

2015. gada 4. jūlija tiek noteikti sekojoši kanalizācijas pakalpojumu tarifi: 

1.) par 1m
3
 ūdens skaitītāju – 0.88 EUR (bez PVN), notekūdeņu daudzums tiek noteikts 

aprēķinu ceļā, sastāda 84% patērētā ūdens daudzuma. 

2.) bez ūdens skaitītāja 3.92 EUR /cilv. mēnesī (bez PVN).     

 _________________________________________________________________________ 

 

KAPUSVĒTKI 

 

 27. jūnijā, plkst. 14.00 – Zeltiņu kapsētā; 

 5. jūlijā, plkst. 14.00 – Bižu kapsētā (plkst.12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā) 

 11. jūlijā, plkst. 16.00 – Vasarānu kapsētā; 

 19. jūlijā, plkst. 14.00 – Sarkaņu kapsētā ( plkst.12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā); 

 26. jūlijā, plkst. 14.00 – Lešku kapsētā ( plkst.12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā); 

 26. jūlijā, plkst. 15.00 – Ceplīšu kapsētā (plkst.12.00 Sv. Mise Sarkaņu baznīcā); 

 8. augustā, plkst. 14.00 – Bērzgales kapsētā ( plkst. 12.00 Sv. Mise Bērgales baznīcā) 

 

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

Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rdc.lv – mājas lapā e – avīzes. 

http://www.rdc.lv/

