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SPECIĀLIZLAIDUMS 
  
 

 

Maltas pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti! 

 
Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Maltas pagastu 

apvienība un tās struktūrvienības (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagastu 

pārvaldes) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ. 

 

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv 

Lūdzam, pēc iespējas visus maksājumus veikt izmantojot internetbanku. 

_______________________________________________________________________

 

Iedzīvotāju ievērībai! 
   

Pušas pagasta pārvalde strādās attālināti, tas nozīmē, ka dokumentus varat iemest pasta kastītē, kas 

atrodas pie ārdurvīm, ar speciālistiem varat sazināties zvanot pa tālruni vai sūtot e-pastu. 

 

Pušas pagasta pārvalde 

e-pasta adrese info@pusa.lv, tālrunis uzziņām: 29398491,64646045 

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa 

tālr.29289623;28308382 

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 26156607 vai e-pastu 

ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv 

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Kasieres tālrunis uzziņām: 29398491 

Maltas bāriņtiesas locekles Jeļenas Fiļimonovas tālrunis saziņai: 29110985. 

 

Ārkārtas situācijas laikā Pušas bibliotēka, Pušas tautas nams un jauniešu centrs apmeklētājiem ir slēgti! 

Pagasta kultūras, sporta un cita veida izklaides pasākumi tiek atcelti ! 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! 

 
Dārgie Kristum ticīgie! Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī arī baznīcām ir ierobežojumi. Nedrīkst notikt 

dievkalpojumi ar tautas līdzdalību. Svētās mises notiek tikai Andrupenē un tiek nosvinētas visas mises 

ar intenciju (ticīgā lūgto nodomu). Bet tā kā mises ir bez ticīgajiem svētdienās, baznīca paliek pagaidām 

līdz 15. aprīlim arī bez materiāla atbalsta, ziedojumiem. Tāpēc griežos ar lūgumu veikt ziedojumus uz 

draudzes kontu. LV81UNLA0050019696116 PUŠAS KATOĻU DRAUDZE 

Svētās mises var pieteikt pa telefonu 26578624, ziedojumu sūtot caur kontu ar norādi, ka tas ir 

ziedojums par sv.Misi.  Var ziedojumus nodot arī caur Pušas draudzes vecāko Veroniku Paplavsku. 

Tel.29398491  

Par bērēm un slimnieku apkalpošanu zvanīt prāvestam 26578624 

Vēlu visiem Dieva svētību un izturību šajā mūsu zemei pārbaudījumu laikā! Stiprināsimies lūgšanā! 

                                                                                               Draudzes prāvests Jānis Voverovs 
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Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta 
 

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, 

ka, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, mazinot 

pacientu savstarpējo kontaktu iespējas, turpmāk 

ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti 

pēc iepriekšēja pieraksta arī akūtajās stundās.   

NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie ģimenes 

ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes 

ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības 

un veselības stāvokli, izvērtēs vai nepieciešams 

prakses apmeklējums klātienē. Ja ārsts pieņems 

lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams ierasties 

klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu 

apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro.  

Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, ģimenes 

ārsti ir tiesīgi pārcelt  plānotās pacientu 

profilaktiskās pārbaudes uz vēlāku laiku. 

NVD atgādina ir svarīgi, lai ikvienam 

iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs 

ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā 

saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar 

savu veselības stāvokli.  

Informāciju par pieejamajām ģimenes ārstu 

praksēm atbilstoši savai dzīves vietai vai pie 

kāda ģimenes ārsta persona ir reģistrēta var 

noskaidrot: 

• apmeklējot NVD mājas lapu 

www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes 

pakalpojumi  Ģimenes ārsti atbilstoši 

teritorijām; 

• E-veselības portālā 

www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā 

"Iedzīvotājs" ar kādu no drošas piekļuves 

līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, 

elektronisko parakstu vai personas apliecību 

(eID); 

• zvanot uz Nacionālā veselības dienesta 

bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234. 

Darba laiks - no pirmdienas līdz ceturtdienai no 

plkst.  8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 

8.30 - 15.00. Pirmssvētku dienās: no plkst. 8.30 

- 16.00. 

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, 

ievērojot veselības nozares speciālistu un 

Slimības un profilakses centra norādījumus. 

 

 

Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās klientus 

apkalpos pēc pieprasījuma 
 

Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos 

pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības 

ierobežošanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka 

daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru 

telpās tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 

2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes 

pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. 

Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta 

pakalpojumus šajās teritorijās var saņemt pēc 

pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo 

pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.  

Lielākā daļa pasta pakalpojumu sniegšanas vietu 

lauku teritorijās atrodas vietējām pašvaldībām 

piederošu ēku telpās, kas līdz ar izsludināto 

ārkārtas stāvokli slēgtas apmeklētājiem, tāpēc, 

īstenojot drošības pasākumus, Latvijas Pasts no 

2020.gada 18.marta līdz turpmākajiem 

lēmumiem pārtrauc klātienes pasta pakalpojumu 

sniegšanu visās 253 pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietās lauku teritorijās. Pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietās pasta 

pakalpojumi ierastajā režīmā to zemā 

pieprasījuma dēļ tika sniegti stundu dienā.  

Minētajā laika periodā vietējie iedzīvotāji pasta 

pakalpojumus varēs saņemt pēc pieprasījuma, 

un tos klienta dzīvesvietā sniegs teritoriju 

apkalpojošais pastnieks vai arī klienti aicināti 

apmeklēt tuvāko pasta nodaļu. Pastnieks klienta 

dzīvesvietā nodrošinās visus tos pasta 

pakalpojumus, kas bija pieejami pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā:  pastkaršu un 

vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 

iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu 

abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas 

saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, 

iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā 

u.c. 

   

Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem 

iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu 

no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams 

pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu centram 

pa tālruni 67008001, 27008001 vai e-pastā 



Laipa 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 3 

info@pasts.lv. Piesakot skaidras naudas piegādi 

dzīvesvietā līdz 2020.gada 27.martam, noteikta 

pazemināta šī pakalpojuma cena – 4,88 eiro. 

Minētajā periodā Latvijas Pasts monitorēs 

pakalpojuma pieprasījumu un apzinās savus 

resursus šā pakalpojuma turpmākai 

nodrošināšanai atkarībā no pieprasījuma. 

Pārējos pastnieka pakalpojumus savā  

 

dzīvesvietā iedzīvotāji varēs pieteikt, zvanot uz 

noteiktiem tālruņa numuriem. Precīzs saraksts 

ar pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kas 

turpmāk apkalpos klientus pēc pieprasījuma, un 

tālruņu numuriem pasta pakalpojumu 

pieteikšanai klienta dzīvesvietā katrā teritorijā 

pieejams te.  

Katras uz laiku slēgtās pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietas adresē tiks izvietots 

paziņojums par pasta pakalpojumu saņemšanas 

iespējām no 2020.gada 18.marta.   

Ja tiks noteikti papildu ierobežojumi, Latvijas 

Pasts nekavējoties informēs par turpmākajām 

darbībām. 

 

 

Lielā Talka - pārcelta 

 
 

 
 

 

 

Ņemot vērā mūsu valstī noteikto ārkārtas 

stāvokli, Lielās Talkas organizatori pieņēmuši 

lēmumu pārcelt talkas norisi no 25. aprīļa uz 16. 

maiju.  

Izprotot šī brīža neviennozīmīgo situāciju, tika 

pieņemts lēmums talku pārcelt uz 16. maiju. 

Vēlamies būt pārliecināti, ka Lielās Talkas 

norises dienā, iedzīvotāji droši un bez bailēm 

varēs sanākt kopā, sakopjot un labiekārtojot 

savu sētu, un valsti kopumā. Mūsu pienākums ir 

saglabāt Latviju tīru un zaļu arī nākamajām 

paaudzēm.  

Tāpat pārceļas arī ikgadējais koordinatoru  

 

 

 

pasākums, kas jau tradicionāli notiek mēnesi 

pirms talkas. Par visiem tālākajiem Lielās 

Talkas norises un organizatoriskajiem 

jautājumiem Jūs informēsim nedaudz vēlāk. 

Jau otro gadu Lielās Talkas moto ir “Mēs 

piederam nākotnei - Latvija pieder nākotnei!” 

un šogad šim sauklim ir arī papildus vēstījums: 

“Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā 

mērķis veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par 

savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, 

jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. 

Katrs tās kvadrātmetrs ir mūsu zeme, kura 

mums ir jāuztur vesela, skaista un zaļa. Līdz ar 

to, ir notikušas nelielas izmaiņas un korekcijas 

talkas vietu interaktīvajā kartē: 

Ar ko atšķiras šīs talkas: labiekārtošanas talkas 

var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai 

talkošanas notiek privātajā vai publiskajā 

sektorā. Tās var būt ģimeņu talkas, organizāciju, 

uzņēmumu vai citas talkas, kuras tie organizētas 

uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs 

saskaņojums ar pašvaldību. un kurās atkritumus, 

ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji. 

Uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās 

teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības 

saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un 

kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu 

izvešana. 

Paldies Jums un uz tikšanos! 
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Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klientu apkalpošana 

un saziņa ar sadarbības partneriem NVA notiks attālināti 
 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju 

Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo, 

ka no 16.marta līdz 14.aprīlim saziņa ar 

klientiem un sadarbības 

partneriem visās NVA filiālēs notiks attālināti, 

kā arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, 

kas paredz 

vairāku cilvēku pulcēšanos. 

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem 

klātienes vizīte NVA ir bijusi ieplānota laikā no 

16.marta līdz 14.aprīlim, NVA filiālē būs 

jāierodas saskaņā ar grafiku, kas ir pieejams 

NVA tīmekļvietnē. 

Savukārt iesniegumi par bezdarbnieka vai darba 

meklētāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai 

neklātienē. 

Aicinām NVA klientus ārkārtas situācijas laikā 

izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA 

tīmekļvietnē (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). 

Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var 

gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, 

uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar 

elektronisko parakstu, gan 

ar eParaksts mobile. 

Kā pieteikumu bezdarbnieka vai darba 

meklētāja statusa piešķiršanai NVA CV un 

vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) 

iesniegt elektroniski? 

1. solis Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās 

bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam. 

2.solis Jāautorizējas, izmantojot vienu no 

portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. 

3.solis Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai 

darba meklētāja statusa piešķiršanai un 

jāaugšupielādē kā pielikums. (Iesniegums 

bezdarbnieka statusa piešķiršanai vai 

Iesniegums darba meklētāja statusa 

piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē); 

4.solis Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties 

sadarboties. 

5.solis Jānosūta iesniegums NVA. 

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot 

tālruni, NVA pārvaldes un filiāļu 

kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē 

(https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27). 

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206. 

Atgādinām, ka attālināti iesniegumu 

bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa 

piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts 

pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv 

ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei 

starpniecību (e-paraksts nav 

nepieciešams)

 

 

                                                                                                                       Atbildīgais par izdevumu L.Ratnika 

 (liga.ratnika@rezeknesnovads.lv) 

                                                                                                                   Izdevējs: Pušas pagasta pārvalde 
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