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„Baltica” pasākums arī Lendžu estrādē: 

18.jūlijā plkst.12.00 
 

 
   

Lendžu pagasta pārvalde aicina visus uz koncertu, ko sniegs 

festivāla „Baltica” dalībnieki: 

Vectilžas folkloras kopa „Saime” 

Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī latgalīši” 

Liepājas folkloras kopa „Saknes” 

Vidrižu folkloras kopa „Delve” 

folkloras kapela „Maskačkas spēlmaņi” 

viesi no Norvēģijas –  

folkloriste, māksliniece Elfi Sverdrupa ar grupu 
 

Izmantosim iespēju baudīt muzikālos priekšnesumus un 

priecāties kopā ar tālu ceļu mērojušajiem ciemiņiem. 



 

 
Šovasar realizētie projekti Lendžu pagastā: 

 

EZF projekts Nr.14-01-ZL20-Z401101-000002  

„Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana  

izbūvējot laivu piestātni ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā” 
  

  Lendžu pagasta Lendžu ciemā ir pabeigti 

darbi, kas bija plānoti Viraudas ezera krastā: 

ir uzbūvēts piebraukšanas laukums, uzstādīta 

peldošā laivu piestātne un iegādāts laivas 

komplekts. Gan vietējie iedzīvotāji, gan citi 

atpūtas uz ūdeņiem mīļotāji jau ir novērtējuši 

veikto darbu kvalitāti. Pašlaik vēl tiek 

apzinātas veikto darbu nepilnības un 

organizēta to novēršana, kā arī tiek sakārtota 

dokumentācija. Pavisam drīz varēs teikt, ka 

projekts ir veiksmīgi realizēts un Lendžu 

pagastā ir vēl viena pievilcīga un sakārtota 

teritorija. 

.  

 ELFLA projekts Nr.14-01-LL23-L413201-000003  

„Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Lendžu pagasta Lendžu ciemā” 

 

Brīvdabas estrādes kompleksa teritorijas 

labiekārtošanas ietvaros tika realizēts 

projekts, kura rezultātā estrādes tuvumā ir 

ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 

vingrošanas kompleksu, kas paredzēts 

bērniem no 6 gadu vecumam, iekārtu 

vienlaicīgi var izmantot 13 bērni. Otrs 

rotaļu komplekss paredzēts bērniem no 3 

līdz 6 gadu vecumam. Šeit vienlaicīgi var 

darboties 8-10 bērni.  

Pašlaik teritorija aiz skolas ir veiksmīgi 

labiekārtota – ierīkoti celiņi, apgaismojums. 

Lendžu iedzīvotājiem ir radīta patīkama 

pastaigu un atpūtas vieta. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsadzības fonda finansētais projekts 

”Materiālu iegāde Lendžu ciema brīvdabas estrādes kompleksa apkārtnes labiekārtošanai” 

 

 

Novada Vides aizsardzības fonda padome 2014.gada 

beigās atbalstīja Lendžu pagasta pārvaldes iesniegto 

pieteikumu līdzekļu piešķiršanai brīvdabas estrādes 

kompleksa zaļās zonas saglabāšanai un aizsardzībai. 

Tika iegādāti materiāli un veikta teritorijas 

labiekārtošana, lai novērstu estrādes apkārtnes zaļās 

zonas apstādījumu un zālāju postījumus. 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde,  

Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts,  

Rēzeknes novads, LV-4625 tālr.64644734 

 


