
 

SIETS 2020 MARTS – specizlaidums 

RĒZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA 

PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

Nautrēnu pagastu apvienība un tās 

struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti! 

 

Informējam, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ no 2020. gada 16. marta 

līdz 14. aprīlim Nautrēnu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Audriņu, 

Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu un Vērēmu pagastu pārvalde) 

iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems elektroniskā veidā vai 

ievietojot pastkastītē pie pagasta pārvaldes durvīm. 

Attiecīgi pagastu kultūras un sporta objekti, bibliotēkas un jauniešu centri 

nedarbosies. 

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas 

portālā www.latvija.lv 

Lūdzam visus maksājumus veikt izmantojot internetbanku, skaidrā naudā 

maksājumi netiks pieņemti. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 

 

Cienījamie Lendžu pagasta pārvaldes apmeklētāji! 

 

Pagasta pārvalde strādā attālināti, tas nozīmē, ka dokumentus varat 

iesniegt iemetot pasta kastē, kas atrodas pie durvīm, ar speciālistiem varat 

sazināties zvanot pa telefonu vai sūtot e-pastus. 

 

Lendžu pagasta pārvalde 

 

e-pasta adrese info@lendzi.lv ;tālrunis uzziņām: 64644726. 

Pārvaldes vadītājs: Voldemārs Deksnis, t. 64644726, m.t.28346149 

Lietvede, zemes lietu speciāliste: Anita Karačkova, t. 64644726, e-pasts:  

anita.karackova@lendzi.lv  

Sociālais darbinieks: m.t. 26429667 -  sociālajam darbiniekam līdz 

23.03.2020. - slimības lapa, pirms apmeklējuma piezvanīt. 

 Komunālās saimniecības vadītājs: m.t. 29102815  

Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625 

 

 

https://www.latvija.lv/


 

 

Bankas rekvizīti: AS “Swedbank” 

Kods HABALV22 

Norēķinu konts: LV44HABA0551046048423 

Reģistrācijas kods: 40900027430     
  

_________________________________________________________________ 

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, tajā skaitā izbraukumi 

uz pagastiem. 

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. 

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 Rēzeknes filiāles darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni – 64607808 

(bezdarbniekiem), 64607807 (darba devējiem), 64607800 (informācijai) 

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). 

 

Lendžos paredzētā NVA darbinieku ierašanās no 23. marta tiek pārcelta uz 22. 

maiju. 

Rēzeknes filiāles informatīvais tālrunis 64607808, mob. 25428394 
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206 

 

Izdevējs: Lendžu pagasta pārvalde, Viraudas iela 3, Lendži, Rēzeknes nov., LV – 4625, 

tālr.62601053, Elektroniski „Sietu” var izlasīt – www.rezeknesnovads.lv – mājas lapā. 

sasadaļā  e- – avīzes 

https://cvvp.nva.gov.lv/
https://cvvp.nva.gov.lv/#/priv/klients/pieteikties-statusam
https://www.latvija.lv/
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5de4de4cbc8b87.76465222.doc
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5a1e99af1567e9.80647772.doc
https://www.nva.gov.lv/docs/31_5a1e99af1567e9.80647772.doc
http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
http://www.rezeknesnovads.lv/

