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Čornajas pagasta  
pārvaldes informatīvā lapa 

Aprīlis 2020 Nr. 61 
 

 

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas 
laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes  

dzīvojamā sektorā 

 

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu 

aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka 

pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas 

laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora 

plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu. 

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā 

atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD 

lēmums. 

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta 

apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad 

neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu. 

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 

67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot 

Valsts policijai, zvanot 110. 

Informāciju sagatavoja 

Agrita Vītola 

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa 

Tel.: 27899657, 67075871, prese@vugd.gov.lv 

Var pieteikties platību maksājumiem. 
Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī 

pa tālruni 
 

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta 

klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var 

pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto 

iesniegumu.  

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem 

šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību.  

 

http://www.vugd.gov.lv/kontakti
https://eps.lad.gov.lv/login
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Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet 

dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.  

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija 

nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī 

šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.  

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa 

tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma 

saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta 

veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar 

klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti 

pārliecināsies par klienta identitāti.  

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un 

iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.  

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas 

sākumam (no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz 

EPS.  

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000.  

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību 

maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas” 

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
Tālrunis: 29420515 

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv 

Maija brīvdienās izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutu 
Sakarā ar valsts svētku brīvdienām no 2020. gada 30. aprīļa līdz 5. maijam gaidāmas izmaiņas gandrīz 500 
reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas, Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv 
sadaļā Kustības saraksti. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, savukārt citos maršrutos to skaits tiks 
samazināts. 

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no visiem reģionālajiem autobusu maršrutiem, kur pasažieru pārvadājumus 
nodrošina 25 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas 
autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils 
reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ekspress Ādaži”, SIA “Galss Buss”,  SIA “Jelgavas autobusu parks”, 
SIA “Migar”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Aiva auto”, SIA “AIPS”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA 
“Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils 
autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Madonas ceļubūves SIA” un SIA “Ceļavējš”. 

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti 
par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. 
Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā 
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621. 

   

 Informāciju sagatavoja                                                                                                                             
Lilita Pelčere, 

VSIA Autotransporta direkcija 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālr.: + 371 67356129; + 371 26627578 

E-pasts: lilita.pelcere@atd.lv 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
http://www.atd.lv/lv
mailto:lilita.pelcere@atd.lv
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Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas 
pakalpojumus attālināti 

 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa 
dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šā gada 14.aprīlim 
ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. 
Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis 
iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par izmaiņām 
klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar 
interneta bankas pieejām. Līdz šim Klientu reģistrācijas/Izmaiņas 
klientu datos veidlapas šādi iesniegt nevarēja. 
Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt 
attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 
67095000 vai rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, 
nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 

Dienests ir atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un konferences. 
 

Pateicamies mūsu klientiem par sapratni! 
 

 
Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālrunis: 67027830, 67027384 

E-pasts: prese@lad.gov.lv 
 

Iedzīvotāju informācijai! 

 

Aicina dažādu profesiju speciālistus pieteikties 

projektā „Mācītspēks” un jau šogad sākt apgūt  

skolotāja profesiju 

 

Skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām 

ikvienā sabiedrībā. Lai veicinātu Latvijas izglītības 

kvalitāti un risinātu kvalificētu pedagogu trūkumu, 

dažādu jomu pārstāvjiem tiks sniegta iespēja iegūt 

pedagoga izglītību un dalīties savās zināšanās un 

pieredzē ar skolēniem. 23. aprīlī sācies šogad 

pēdējais pieteikšanās posms projektā „Mācītspēks” 

ar mērķi Latvijas skolotāju rindas papildināt ar 100 dažādu jomu profesionāļiem. Projekta kandidāti 

var pieteikties līdz 18. maijam. 

Projekts tiek īstenots visā Latvijā – plānots, ka topošo 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu „Skolotājs” būs iespējams apgūt Latvijas Universitātē un tās filiālēs, kā arī Daugavpils 
Universitātē un Liepājas Universitātē. Arī darba iespējas jaunajiem skolotājiem tiks piedāvātas visos 
reģionos. Projekta otrajā gadā jaunie skolotāji turpinās saņemt atbalstu un papildināt zināšanas “Iespējamās 
misijas” mācībās. 
Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Interesenti aicināti neatlikt vairākas 

stundas ilgo pieteikšanos uz pēdējo brīdi. Jo ātrāk pieteikums iesniegts, jo ātrāk tiek uzsākta atlase. 

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, topošās 2. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” direktore: „Šis ir unikāls un ambiciozs projekts, lai ne 

tikai veicinātu kvalitatīvu skolotāju skaita pieaugumu Latvijas skolās, bet arī ieviestu darba vidē balstītu 

studiju īstenošanu. Radot platformu cilvēku izaugsmei un skolotāja talanta attīstībai, redzam, ka ilgtermiņā 

samazināsim pedagogu trūkumu Latvijas skolās.” 

http://www.macitspeks.lv
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

 Līdz šim interesi par projektu izrādījuši jau 1040 cilvēki, savukārt pieteikumus iesnieguši jau 310 projekta 

kandidāti. Lielākā atsaucība novērojama tieši studijām Latvijas Universitātē, bet ļoti tiek gaidīti arī 

kandidāti Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē. 

„Ja gribam, lai bērni izaug par pārliecinātām un radošām personībām, tādiem jābūt arī viņu skolotājiem,” 

pārliecināts ir Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors. „Ceram ieraudzīt vēl lielāku 

aktivitāti eksakto un humanitāro jomu speciālistu vidū, saņemot pieteikumus arī no programmētājiem, 

statistiķiem, tulkiem, grāmatvežiem, pētniekiem, vēsturniekiem un citu jomu pārstāvjiem,” papildina 

projekta pārstāvis, atgādinot, ka pieteikties var gan nesen studijas beigušie jaunie speciālisti, gan dažādu 

jomu profesionāļi jebkādā vecumā.  

„Diemžēl nesenās pārmaiņas darba tirgū saistībā ar ārkārtas situāciju valstī daudzus kvalificētus 

speciālistus atstājušas bez darba – iespējams, šis projekts būs pagrieziens daudziem profesionāļiem, lai 

attīstītu sevi jaunā virzienā,” rezumē K. Kravis. 

Plānots, ka jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu 

studējot izvēlētajā augstskolā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs” un 

paralēli strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji, savukārt otrajā gadā mācības turpināsies 

„Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī 

atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.  

 

Par projektu „Mācītspēks” 

Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu 

piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta 

„Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt 

pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no 

Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv. 

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums 

„Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots 

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, 

pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros. 

 

 

 
 

 
Informāciju sagatavoja : 

Klinta Mežapuķe 

Projekta „Mācītspēks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

+371 26278178 

klinta.mezapuke@prae.lv  

http://www.macitspeks.lv
mailto:klinta.mezapuke@prae.lv

