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IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 
  9. martā plkst.14.00 - Lendžu kultūras namā notiks ikgadējā iedzīvotāju 

sapulce, kurā piedalīsies Rēzeknes novada pašvaldības vadība. Pārskatu par 

paveikto 2019.gadā un plānotajiem darbiem 2020.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. 

__________________________________________________________________ 

 

PASĀKUMI LENDŽOS 

 

 No 10. marta līdz 27. aprīlim Lendžu KN būs apskatāma Silvijas Potašas 

gleznu izstāde. To apskatīt varēs šajā laika posmā, katru darba dienu no 

plkst. 9.30 līdz 12.00 

 14. martā plkst.12.00 Lendžu pagasta sporta zālē notiks sporta diena visai 

ģimenei. Būs stafetes, atrakcijas un spēles. Sīkāka informācija pie Ligitas 

(mob.t. 29397068) vai Līgas (mob.t.28632355). 

 20. martā plkst. 13.00 Lendžu pagasta Bibliotēkā notiks radošā darbnīca 

“Papīra ziedi”. Sīkāka informācija pie Ilgas (mob.t. 22074313 vai pa tālr. 

62601053). 
 

_________________________________________________________________ 

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS 

 
“Raidījumu cikla “Literatūre” tūroperatori Marta Selecka 

un Gustavs Terzens aicina ikvienu doties kopīgā lasīšanas 

tūrē – izlasīt 20 latviešu autoru grāmatas līdz 2020. gada 

beigām. Par šīm grāmatām un to autoriem skaties 

raidījumā “Literatūre” ik ceturtdienu plkst. 20.00 LTV1 

kanālā vai raidījumu ierakstus www.lsm.lv jebkurā sev 

ērtā laikā.  

Grāmatas atrodamas mūsu bibliotēkā speciālā 

“Literatūres” plauktā. Ja pieņem izaicinājumu, pastāsti 

par to citiem, lietojot mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.” 

 

Informāciju sagatavoja: 

Anete Franka 

“Literatūre” koordinatore 

https://ltv.lsm.lv/lv/kultura/literature/


 

 

No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs 

 

 No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai mazinātu 

putnu gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm. 

Valdība 4. februārī  apstiprināja Zemkopības ministrijas ierosinājumu no š.g. 7. februāra 

Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, lai mazinātu 

augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz 

mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu 

gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana. 

Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz: 

1) mājputnu turēšanu ārā; 

2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem; 

3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas 

putni; 

4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai; 

5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos 

izstādēs, skatēs un tirgos. 

Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams lietot darba vai maiņas 

apģērbu un apavus. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas 

vietā. 

`Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. 

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to 

nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi 

ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un 

barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu 

ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume. 

  

Informācija ņemta no Rēzeknes novada mājaslapas 

_______________________________________________________________________  

 

1. aprīlī plkst. 10.30 Lendžos, Viraudas ielā 3 notiks tehniskā apskate 

traktortehnikai un piekabēm. Apskates laikā vadītājam jābūt traktortehnikas 

apliecībai un derīgai OCTA polisei. 

__________________________________________________________________ 

 

LENDŽU KN JAUNIEŠU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS 

“ŪDZEŅA” 

AICINA PIEVIENOTIES JAUNUS DEJOTĀJUS AR VAI BEZ 

PRIEKŠZINĀŠANĀM 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS JAUTĀ JEBKURAM NO DEJOTĀJIEM, JA KĀDU 

PAZĪSTI, VAI SAZINIES AR VADĪTĀJU SINTIJU (mob.t. 28303789) 

 

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 

http://www.rezeknesnovads.lv/

