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Pasākumi Lendžos 
 

 26. martā, plkst. 14.00 Lendžu KN viesosies Viļānu kultūras 

nama amatierteātris “Kas ir, tas ir” (vadītāja Ināra Grietiņa) ar 

Monikas Zīles izrādi “Savediejs”. Ieeja EUR 1.00 

 

 16. aprīlī plkst. 12.00 estrādē visus gaidīsim uz kopīgu olu 

krāsošanu, šūpošanos, konkursiem un citām Lieldienu izdarībām. 

Plkst. 20.00 Lieldienu koncerts, uzstāsies kultūras nama pašdarbības kolektīvi un 

ciemiņi, šova deju studija “Oreo” no Madonas. 

Plkst. 22.00 balle- spēlēs grupa Aimari, ieeja-2.00 euro 
 

 23.aprīlī plkst. 13.00 Lendžu KN tiks atklāta Agates Kūkojas zīmēto darbu 

izstāde. Agate nāk no mūsu pagasta “Požogiem”, beigusi Kalnezeru Katoļu 

pamatskolu, šobrīd mācās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. “Mazs cinītis gāž lielu 

vezumu.”, tā varētu teikt par Agati, viss, ko viņa zina un prot, ir apgūts 

pašmācības ceļā. Agates zīmējumos ir redzama liela un patiesa mīlestība pret 

darbu ko iegulda zīmējumos. Šī izstāde ir sākums kaut kam lielam. Aicinām visus 

uz izstādes atklāšanu! 

 29.aprīlī plkst. 15.00 Pensionāru pēcpusdiena, pasākums visiem pagasta 

iedzīvotājiem. Ar pavasara koncertu mūs priecēs ciemiņi no Strūžānu kultūras 

nama un pašmāju pašdarbības kolektīvi. Tradicionāli sveiksim pensionārus 

apaļajās jubilejās un tos, kuri pēdējā gada laikā kuplinājuši pensionāru rindas. 

Līdzi ņemiet “groziņu” un labu noskaņojumu. Balli spēlēs Rita.  

 4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Latvijas simtgadi 

gaidot šajā dienā visā Latvijā svinēs baltā galdauta svētkus. Mūsu kultūras namā 

šajā dienā atklāsim izstādi “Pie balti klāta galda.” Izstādi veidosim visi kopā, 

ceļot godā arī mūsu vecmāmiņu darinājumus. Austi, tamborēti, visdažādākajās 

tehnikās izšūti vai adīti galdauti, sedziņas, dvieļi. šajā izstādē būs kā simbols, kā 

saikne starp paaudzēm, kas stāsta mūsu senču likteņstāstus, stāsta par  ikdienas 

sadzīvi, modes tendencēm un  rokdarbnieču prasmēm. Tie ir galdauti, ap kuriem 

pulcējušās ģimenes, saimes, novadu un rajonu ļaudis. Tie ir dzimtu galdauti, kas 

rūpīgi glabāti un pārmantoti. Varbūt kādam iedvesma radīsies tieši šobrīd un līdz 

izstādei taps jauns galdauts - Latvijas simtgadei par godu. Aicinām būt 

atsaucīgiem un piedalīties izstādes tapšanā.  Darbus gaidīsim līdz 26.aprīlim. 

Zvanīt Ligitai tel:29397068 
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Ceturtdien, 23.martā, plkst.13.00,  
Lendžu kultūras namā notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kurā piedalīsies Rēzeknes 

novada pašvaldības vadība.  

Pārskatu par paveikto 2016.gadā un plānotajiem darbiem 2017.gadā sniegs pārvaldes 

vadītājs. 

Būs informācija par līdzekļu izlietojumu, sociālo darbu u.c. 

Pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties sapulcē un ņemt aktīvu dalību 

pašvaldības darbā. 

 

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 

11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta 

Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  atbilstoši izbraukumu 

grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus 

elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un 

parole). Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00. Lendžu kultūras namā LAD 

konsultanti būs 21.aprīlī. Pieteikties uz pieņemšanu šajā dienā noteiktā laikā var pa 

t.62602067. 
Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona  -  

Marina Sumarokova – tālrunis 26464739. 

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

 

Informācija zemes nomniekiem. 
 

 Rēzeknes novada pašvaldība vērš zemes nomnieku uzmanību uz to, ka zemes 

vienību, kas ir iznomātas lauksaimnieciskajai izmantošanai, valdītājs ir pašvaldība. Uz 

iepriekšminētajām zemes vienībām augošos kokus nedrīkst cirst un izmantot savām 

vajadzībām vai pārdot. Ja nomniekam ir nomā zemes platības, kas netiek izmantotas, jo uz 

tām ir apaugums, ir jāvēršas pagasta pārvaldē nomātās zemes platības samazināšanai, 

grozot noslēgtajos nomas līgumos nomas objekta platību. Tuvāka informācija pa 

t.64644726. 

_____________________________________________________________________ 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem. 

 

 Jau ir izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi. Ja kāds nav 

saņēmis šo dokumentu, tad var griezties pagasta pārvaldē un tiks izdrukāts atkārtots 

paziņojums. Tuvojas nodokļa maksāšanas pirmais termiņš šajā gadā. Nekavējiet maksājumu, 

jo parāda esamība rada papildus izdevumus, jo jāmaksā nokavējuma nauda. 

 

Lappusi sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka 

 

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

LV – 4625( tālr.62601053 ), 

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

 


