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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

Lendžu pagastā labiekārtots administratīvās ēkas piebraucamais  

laukums 

Īstenots Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” 

iesniegtais projekts  Nr. 19-01-

AL15-A019.2201-000011   “ 

Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības „Lendžu pagasta 

pārvalde” administratīvās ēkas 

piebraucamā laukuma seguma 

nomaiņa un labiekārtošana”. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju 

vajadzībām un projekta idejām.  

Projekta ietvaros SIA ”Vaivars” veica administratīvās ēkas piebraucamā laukuma 

bruģēšanu, izbūvēja uzbrauktuvi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību 

traucējumiem, veica vides labiekārtošanas darbus, lai veidotu sakoptu un pievilcīgu vidi 

vietējiem iedzīvotājiem.   

Projekta kopējās izmaksas EUR 31 573,84, t.sk. attiecināmās izmaksas EUR 21439,29,  no 

tām ELFLA finansējums 90% jeb EUR 19295,36 un  pašvaldības līdzfinansējums  EUR 

12278,48.  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas 

Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/index_lv.htm 

Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis 
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INFORMĀCIJA  IEDZĪVOTĀJIEM 

PAR ZEMES LIETU SPECIĀLISTA DARBU 

 
No 2020. gada 2. novembra Zemes lietu speciālista darba pienākumus Vērēmu, 

Audriņu un Lendžu pagastā veiks LAIMDOTA MELNE 

Kontaktinformācija: 

Tālrunis 64605901; 

Mob.29522980 (tikai darba laikā); 

e-pasts – laimdota.melne@veremi.lv  

Pieņemamās dienas (Covid-19 augsta riska laikā) 

Vērēmu pagasta pārvaldē, adrese J. Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads (iepriekš piesakoties) 

PIRMDIEN  8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 

CETURTDIEN 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 

Ņemot vērā  Covid-19 augsto izplatības riska pakāpi, pakalpojumi pēc iespējas 

tiek nodrošināti attālināti, ierobežojot apmeklējumus klātienē. 

Lai saņemtu pakalpojumu: 

  elektroniski parakstītus iesniegumus var sūtīt uz e-pastu: 

info@rezeknesnovads.lv, info@veremi.lv, info@audrini.lv, info@lendzi.lv; 

  sūtīt ar pasta starpniecību,  

  iesniegt attiecīgajā pagasta pārvaldē, saskaņā ar tajā noteikto kārtību.  

Nepieciešamības gadījumos var  sazināties ar zemes lietu speciālisti, 

izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju, paskaidrojot pakalpojuma būtību 

(noma, atsavināšana, īpašumu sadale, apvienošana u.c.). Zemes lietu speciālists izvērtēs 

saņemto informāciju un veiks nepieciešamās darbības pakalpojuma nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 

KUUP JAUNA KAFIJA 
 

 Lendžos esošajai “KUUP Kafijas Grauzdētava” pieejama jauna kafija - MALNAIS 

ONTONS. Espresso grauzdējums. Sastāv no 60% Kolumbijas un 40% Brazīlijas kafijas 

pupiņām. Īpaši labi garšo kopā ar pienu. 

 Katrā saimē noteikti ir kāds, kas līdzinās mūsu ONTONAM. Izlasi un pārliecinies pats! 

 Itys, myusu Ontons, pagaidom ir jaudeiguokais nu vysys KUUP saimis. Lai tū sajustu, 

navāg jam praseit, lai jis tev atšaun pļauku par byudu voi lai diskotekā truopa pa pīri. Ite 

scenarejs cyts. Juo spāks īt nu vyda bolsa, kur puorsamejuši vysaidi ašņa sastuovi. Jo vaira 

stypruoku cylvāku saimī, jo vaira ir iz kuo pasaļaut, kam lyugt padūma. Ja atbiļdis nav babai voi 

dzedam, to, saprūtams, padūms juovaicoj Malnajam Ontonom. Vaira variantu, vairuok īspieju 

tikt pi rezuļtata. Ka gribi tonizejūšu blīzīni, tod Tev dzelys juorunoj ar Malnū Ontonu. Sevkurā 

situacejā jis tevi uzmundrynuos gon ar dziļu i spieceigu bolsu, gon paleigu. 
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IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 

 Līdz 10. novembrim ārsta palīgs (feldšere) atrodas atvaļinājumā; 

 Pagasta pārvaldi apmeklēt var tikai ar sejas maskām; 

 Sociāls darbinieks klientus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta. 

 
 

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/

