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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2021. gada novembrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                          Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 

  
                                Es Dievam pateicos par to, 
                                Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā... 
                                                    (Dz. Inkina-Paegle.)  

 
 

Sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā 
un 

aicinu ikvienu iedegt gaišu sveces liesmu kā piederības zīmi 
Latvijai – zemei un tautai, vēsturei un ticībai! 

 
Bērzgales pagasta pārvaldes vārdā  

vadītājs Arvīds Dunskis 

                          Izstāde par novadnieku Staņislavu Kambalu  

  Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 103 gadadienu, Bērzgales kultūras nama logos būs 

skatāma izstāde “Novadnieks Staņislavs Kambala un Latvijas Republikas  dibināšana”. Izstāde sniedz nelielu 

ieskatu par vienu no daudzpusīgākajām Latgales vēstures personībām Staņislavu Kambalu, kurš ir darbojies kultū-

ras, izglītības, finanšu un politikas jomās, bet sācis savu karjeru ir militārajā sfērā. Vēsturē viņš ir iegājis kā vienī-

gais Latgales pārstāvis Latvijas Republikas proklamēšanas sēdē Rīgā 1918.gada 18. novembrī.  

  Dzimis Rēzeknes apriņķa Kuļnevas pagasta  (vēlāk Bērzgales pagasta un tagadējā Lendžu pagasta) Stapuļu sādžā. 

Uzaudzis septiņu bērnu lielā ģimenē. Mācījies vietējā tautskolā un pēc tam Pēterburgas garīgajā seminārā, ko pabei-

dza 1914. gadā. Tā paša gada jūlijā iesaukts Krievijas impērijas 52. Sibīrijas strēlnieku pulkā, kura sastāvā piedalī-

jies Pirmajā pasaules karā. Kopš 1917. gada dienējis 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulkā.  

  Vienīgais no Latgales piedalījies Latvijas Republikas proklamēšanas aktā Tautas padomē 1918. gada 18. novem-
brī. Ievēlēts Satversmes sapulcē (1920—1922) no Latgales Zemnieku partijas. Iebalsots par priekšsēdētāja biedru, 

vadījis latgaliešu frakciju.   
  Pēc tam darbojies kā finanšu darbinieks. No 1925. līdz 1926. gadam bija Rēzeknes akciju bankas dibinātājs un di-

rektors-rīkotājs, no 1926. līdz 1936. gada Latvijas Bankas valdes loceklis, bet pēc tam līdz 1940. gadam Kambala 

bija viens no trim bankas direktoriem.  

  Līdztekus sabiedriskajai un politiskajai darbībai bijis aktīvs publicists. Rakstījis laikrakstiem „Zemnīka Ziņas” un 

„Latgolas Vōrds”. 1920. gadā dibinājis un līdz novembrim vadījis laikrakstu „Latgalīts”. Publicējies arī ar pseidonī-

mu Bute. 1918. gadā iznāca viņa darbs „Atskats par latgaliešu pareizrakstības apspriedi”, 1921. un 1922. gadā — 

„Latvīšu volūdas gramatika latgalim”.  

  Miris 1941. gada decembrī Rīgā. Apglabāts Rīgas svētā Miķeļa kapos. 

  Izstādē izmantoti fotoattēli no A. Rupaiņa muzeja krājuma un interneta, kā arī grāmatas no bibliotēkas fonda, kas 
vēsta par Latvijas un Latgales vēsturi. 
                                                                                                             A. Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne  
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                       Kultūras ziņas 

Izbraukuma vakcinācija  
                     Bērzgales pagastā 15.novembrī no plkst. 14.oo – 15.3o 

Lai vakcināciju pret Covid-19 varētu nodrošināt pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīvesvietai un ikdienas gaitām, 
līdz Valsts svētkiem Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ieplānojusi plašu iz-
braukuma vakcināciju Rēzeknes novada pagastos. Aicinām izmantot iespēju vakcinēties pret vīrusu un pasargāt sevi 
no smagas slimības gaitas! 

Paredzēts, ka vakcinēšanās notiks ar vakcīnu “Moderna” vai ar vakcīnu “Janssen”, kam nepieciešama viena 
deva. 

Lai vakcinēties gribētājiem nebūtu jāsalst un jātērē laiks, stāvot rindā, aicinām pieteikties iepriekš, zvanot pa 
norādīto tālruņa numuru. Veicot pieteikšanos, varēs rezervēt arī sev vēlamo vakcīnu. Jāatzīmē, ka vakcinēties varēs 
arī “dzīvās rindas” kārtībā, vienīgi tādā gadījumā jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku rindā. 

Īpaši aicinām seniorus un cilvēkus ar kustību traucējumiem izmantot iespēju saņemt vakcīnu savā pagastā! 
Zvanot pa norādīto tālruni iespējams pieteikt pagasta pārvaldes transportu, kas palīdzēs nokļūt līdz izbraukuma vak-
cinācijas punktam pagasta centrā. 
            Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un potēšanas pase (ja tāda ir). 
Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. 
Vairāk info:  https://rezeknesnovads.lv/notiks-plasa-izbraukuma-vakcinacija-rezeknes-novada-pagastos/ 
 

15. novembris (pirmdiena) 
 

 

Vakcinācijas vieta Laiks 
Pieteikšanās pa tālru-

ni 

Vērēmu pagasts (kultūras nams) 
Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag. 

09:00 – 10:30 
      64628833 
      22458894 

Lendžu pagasts (kultūras nams) 
Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag. 

11:30 – 13:00       28346149 

Bērzgales pagasts (kultūras nams) 
Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag. 

14:00 – 15:30       26185204 

Ilzeskalna pagasts (tautas nams) 
Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag. 

16:30 – 18:00       64644580 

 
 Līdz 30. novembrim KN logos apskatāma tekstīlmozaīkas darbu izstāde KRĀSAINI SPILVENI pēc Imanta 

Ziedoņa “Krāsainas pasakas “motīviem. 
 
11.novembrī no plkst.18.00 Lāčplēša dienā iedzīvotāji tiek aicināti savu māju pagalmos un logos iedegt svecī-

tes par godu Latvijas Valsts neatkarības cīņām. Svecītes tiks iedegtas arī pie kultūras nama. 
 
No 8. – 30. novembrim KN logos izstāde “Novadnieks Staņislavs Kambala un Latvijas Republikas  dibināša-

na”. Materiāli no A. Rupaiņa muzeja krājuma un bibliotēkas fonda. 
 
No 15. – 30. novembrim kultūras namā foto izstāde “Rēzeknes novada lepnums”. Autors Aleksandrs Lebeds.  
 
18. novembrī “Latvijai – 103”. No plkst. 18.00 iedzīvotāji un pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki aicināti ie-

degt svecītes pagasta pārvaldes iestāžu un privātmāju, dzīvokļu logos, kā arī pie kultūras nama. 

https://rezeknesnovads.lv/notiks-plasa-izbraukuma-vakcinacija-rezeknes-novada-pagastos/
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Tuvojas Ziemassvētki! 
                     Ziemassvētku dekorāciju konkurss Bērzgalē “Lai nāk gaiši Ziemassvētki!” 

Lai gaišāku padarītu tumšo decembri un līksmi sagaidītu Ziemassvētkus un Jauno gadu, Bērzgales pagasta 
iedzīvotāji tiek aicināti atbilstoši svētkiem izrotāt savu dzīvokļu, māju logus, lodžijas, pagalmus. Dalību konkursā 
pieteikt līdz 20. decembrim kultūras namā, bibliotēkā vai muzejā. Nolikums tiks publicēts Rēzeknes novada mājas 
lapā, Bērzgales pagasta mājas lapā, www.facebook.lv. Vērtēšana notiks no 21.12. – 30.12. Savu favorītu būs iespēja 
izvirzīt arī pašiem iedzīvotājiem, atstājot komentāru www.facebook.lv profilos: Antona Rupaiņa muzejs, Bērzgales 
pagasta bibliotēka vai Bērzgales BJC “Baterija”. Vērtējums tiks paziņots un dalībnieki balvas saņems līdz Zvaigznes 
dienai (6.01.2021.)  

Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne 

Iedzīvotāju ievērībai! 
Kā pareizi šķirot atkritumus? 

 
Bērzgalē pie skolas katlumājas šķūnītī ir novietoti atkritumu šķirošanas konteineri. 

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot 
atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pār-
strādei. 
Plastmasas iepakojuma atkritumi: 
Tie ir: tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņi, HDPE plastmasas iepakojums. 
Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas palie-
kām, iespēju robežās saplacinot. 
Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, rotaļlietas, 
saimniecības preces, sadzīves priekšmeti. 
Stikla iepakojuma atkritumi: 
Tie ir: visa veida stikla burkas, burciņas, pudeles. 
Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas palie-
kām. 
Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, stikla lauskas. 
Papīra un kartona atkritumi 
Tie ir: visi papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes u.c. papīra/
kartona izstrādājumi - kastes, kastītes, arī saskavoti utt. 
Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem un iespēju robežās saplacinot. 
Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts. 
Metāla atkritumi 
Tie ir: visa veida metāla izstrādājumi, kā arī metāla iepakojums, piemēram, skārdenes vai konservu kārbas bez pie-
maisījumiem. 
Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, iespēju ro-
bežās saplacinot. 
Pārstrādei neder: taukaini, netīri metāla iepakojumi. 
Nolietotas elektroiekārtas  
Tās ir: jebkādas (lielas vai mazas) elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir darbināmas ar strāvas avotu. 
Kā vākt: pirms nodošanas pārstrādei nedrīkst pašrocīgi izjaukt. Ja iekšā atrodas baterijas, tās izņem un nodod pār-
strādei atsevišķi. 
Bērzgalē elektroiekārtas var atstāt atkritumu šķirošanas šķūnītī. 
Ja iegādājaties jaunu elektroiekārtu, pārdevējam atbilstoši likuma prasībām ir bez maksas jāpieņem no jums tāda pa-
ša veida nolietotā elektroiekārta un jānodrošina tās utilizācija. 
Lielgabarīta atkritumi un celtniecības atkritumi 
Tie ir: vecās salūzušās mīkstās un korpusa mēbeles, jebkādi remontdarbu atkritumi. 
Kur nodot: Jums ir jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju, ar lūgumu nodrošināt jums speciālu savākšanas konteine-
ru šiem atkritumiem. Tas ir maksas pakalpojums 
Lūgums būt atbildīgiem un šķirot atkritumus atbilstoši prasībām. Nepareizi sašķiroti atkritumi tiek pieskaitīti sadzī-
ves atkritumiem un par to izvešanu jāmaksā iedzīvotājiem pašiem.  
Vairāk info par atkritumu šķirošanu: http://www.zalajosta.lv/lv/ka-pareizi-skirot-atkritumus  

http://www.facebook.lv
http://www.facebook.lv
http://www.zalajosta.lv/lv/ka-pareizi-skirot-atkritumus
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                                               Lauksaimniekiem 

 Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                               Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte  Apeināne 

 

•  Līdz 30.novembrim Lauksaimniecības datu centrā  jāiesniedz informācija par bišu saimju skaitu uz 1. novembri. 

•  Lauku atbalsta dienests aicina sazināties tikai pa tālruņa numuru 67095000, zvanot darbdienās no plkst.8.00 – 

20.00. Par neskaidrībām var rakstīt arī uz e – pastu: pasts@lad.gov.lv 

 • Tāpat attiecībā uz jautājumiem, kas saistās ar Valsts ieņēmumu dienestu. Ja neizdodas sazvanīt numuru 67120000, 

var veikt saraksti, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) vai oficiālo iestādes e – pastu: 

vid@vid.gov.lv 

• Platību apsaimniekotāji var sagatavot platību maksājumu Provizorisko iesniegumu jau par 2022. gada sezonu. Tas 

nenozīmē, ka iesniegumu var iesniegt, bet tas ļauj lauksaimniekiem labāk izvērtēt dažādu prasību izpildes iespējas. 

Protams, mazajām saimniecībām šāds variants nav nepieciešams.  

 • Lauku bloku precizēšanas iesnieguma iesniegšanas termiņš gadu no gada nemainās – 1.aprīlis, bet iesniegt iesnie-

gumu LAD drīkst jau no 5.novembra. Pieteiktajām platībām gan jābūt sakoptām – bez krūmiem, koku, krūmu sak-

nēm, nenopļautā zāle (kūla) jānovāc. 

• Atgādinājums saimniecību īpašniekiem, kuriem ir dalība kādā LAD projektā vai uzņemtas citas saistības. Pārska-

tiet, pārliecinieties, vai sasniegti plānotie rādītāji, vai izpildīti nosacījumi.  
                                                                                 
                                                                                 Ziņas sagatavoja Anastasija Saleniece, lauku attīstības konsultante 

                                  Skolas ziņas 
   

 

       

  Mācību gads skolā iesākās ar atkalredzēšanās prieku, sajūsmu, bet arī ar nelielu satraukumu un zināmām bažām 

par epidemioloģisko situāciju valstī un turpmāko mācību procesu. Skolas saimei piepulcējās 8 skolēni, no tiem 5  

pirmklasnieki -Elīna Krukovska, Sintija Micāne, Nikola Sarkane, Deniss Gabrusāns, Aivis Kalnejs-, kā arī  6.klasē 

-  Armands Mortukāns, 7.klasē – Viesturs Kairišs, 8.klasē – Jānis Andris Kačkāns.  

  Jauns mācību gads nāca ar jaunām pārmaiņām: skolēnu iknedēļas testēšana, mācību iestādes apmeklēšana tikai 

ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu,  sejas masku lietošana  mācību laikā. 
  Likās, ka mācību process noritēs  ierastajā ritmā, bet skolēnu  brīvdienu nedēļa nesa negaidītas pārmaiņa, izjauca 

mūsu plānus,  tās tika  pagarinātas par nedēļu un tika izlemts, ka mācību darbs pēc tam 1.-3.klašu skolēniem  nori-

tēs    klātienē, bet 4.-9.klašu skolēniem - attālināti. 

  Arī pa šo neilgo kopābūšanas laiku paspējām diezgan daudz paveikt. Noorganizējām pārgājienus : 1.-4.klase un  
9.klase  vēroja dzimto vietu, staigājot pa bērniem mazāk iepazītajiem pagasta ceļiem, 5., 6.klase devās uz Kovšu 
ezera parku ,7.klase pabija rakstnieka A. Rupaiņa dzimtajās mājās Lendžu pagasta Pūriskos. Izmantojām “Latvijas 

skolas somas” piedāvātās iespējas: 1.-4.klase iepazina Ludzu, apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju, piedalī-
jās muzejpedagoģiskajā programmā “Meža Māte ”, 5.,6.,9.klašu skolēni devās uz Alūksni, nodevās skaistām pas-
taigām pa Tempļa kalna parku , paviesojās  Alūksnes Bānīša stacijā, Veclaicenes muižā. 

  Arī šogad neizpalika tradicionālais Miķeļdienas tirgus un dārzeņu – augļu izstāde. 

  Nosvinējām  arī Skolotāju dienu, kuras laikā 9.klases skolēni pārējie noorganizēja dažāda veida pieturas. 

  Tagad  gatavojamies Latvijas dzimšanas dienai, dekorējam skolas telpas, atsvaidzinām zināšanas par Latvijas sim-

boliem, piedalāmies radošo darbu konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”. 

  Ceram pavisam drīz, 15.novembrī, tikties  visi kopā klātienes mācībās.  
 
                                                                                                                                     Ziņas sagatavoja Gunta Kopeika 

mailto:pasts@lad.gov.lv
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                                                         Sociālās ziņas 

  Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka no 01.07.2021. pilnībā izmainījās mājokļa pabalsta 

piešķiršanas un apmēra aprēķināšanas kārtība. Ja līdz šim piešķiršana un mājokļa pabalstu apmērus noteica pašvaldī-

bas saistošie noteikumi (pabalsta apmērs bija euro 120,00 kalendārajā gadā),  tad no 1. jūlija pabalsta apmērs tiek no-

teikts, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situāci-

jas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

Mājokļa pabalsts — materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. 

Kam tas paredzēts? Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā esošā (tajā skaitā ar 

hipotekāro kredītu iegūtā) vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis 

tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.  

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā? 

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot izti-

kas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldī-

bas sociālajā dienestā. 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus: 

 par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); 

 par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodroši-

nāšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pār-

valdīšanas darbībām; 

 ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uz-

stādīšanu un verifikāciju. 

Lai aprēķinātu mājokļa pabalstu pēc jaunajiem principiem, klientiem jāvēršas sociālajā dienestā un jāiesniedz  dati no 

iepriekšējā vai kārtējā mēneša rēķiniem/kvītīm  par visām paredzētajām ar mājokli saistītajām izdevumu pozīcijām, 

kas ir konkrētajai mājsaimniecībai.  

 

Ikmēneša 20 eiro pabalsts vakcinētajiem senioriem 

   

  Lai Covid-19 izplatības laikā valstī veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu ar šīs infekcijas izraisītu 

slimību, Latvijā dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada novem-

bra līdz 2022. gada marta beigām maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro  mēnesī. 

Labklājības ministrija ir apkopojusi būtiskākos sabiedrības jautājumus par šo pabalstu un kopā ar 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes. 

 

  Esmu vakcinēts pensionārs, kas man jādara, lai saņemtu pabalstu 20 eiro mēnesī? 

  Jums nav jādara nekas, ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā ga-

dījumā VSAA izmaksās pabalstu 20 eiro mēnesī  automātiski. Informāciju par to, ka esat  pabeidzis 

pilnu vakcinācijas kursu, VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta. Pabalstu izmaksās līdzīgi 

kā pensiju un tā izmaksu uzsāks decembrī, kad Jūs saņemsit 20 eiro par novembri un 20 eiro par de-

cembri, tātad kopā 40  eiro. 

https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
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  Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vak-

cinācijas sertifikātam? 

  Ja vakcinācija veikta nesen, ir svarīgi, lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam, kas noteikts kon-

krētai vakcīnai, atbilstošs vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits. Vai arī 

ar RNS testu ir bijusi apstiprināta inficēšanās (saslimšana)  ar Covid-19 un pēc tam ir ievadīta viena 

vakcīnas deva. Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts var arī nebūt. 

  Vai pabalstu varēs saņemt, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ tikai novembra baigās var doties 

vakcinēties un līdz ar to otrā pote būs decembrī? 

  Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts, piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad pabalstu maksās par 

2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un martu. Par novembri 20 eiro neizmaksās. 

  Vai pabalsts 20 eiro mēnesī  pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies jau vasarā, bet 60 gadi apri-

tēs tikai 30.decembrī? 

  Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021.gada vasarā un 60 gadu vecu-

mu sasniedz 2021.gada 30.decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.gada 1.decembra. 

Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par novembri pabalstu nesaņems. 

Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi, bet pensiju vai citu pa-

kalpojumu no VSAA,  nesaņem?  

   Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu pabalsta 20 eiro mēnesī  piešķir-

šanai VSAA var iesniegt: elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elek-

tronisko parakstu, kas satur laika zīmogu); 

 elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parak-

stu, kas satur laika zīmogu); 

 nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās 

pasta kastītēs darba laikā. 

Iesniegumā jānorāda:    

 vārds, uzvārds, personas kods, 

 tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese saziņai, 

Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs. 

Vai pabalstu 20 eiro mēnesī  var saņemt arī cilvēki, kas izslimojuši ar Covid-19 un ieguvuši 

pārslimošanas sertifikātu? 

  Nē, pabalstu 20 eiro mēnesī tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas 

kursu, līdz ar to Covid-19 testa un pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai. Tomēr, 

ja cilvēks veselības dēļ ir saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsili-

ja atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 līdz 2022. gada 31.martam, tad šā-

dā gadījumā persona var iesniegt iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai, tam klāt pievienojot atzi-

numu. 

                                                                                                                Ziņas sagatavoja Natālija Platpīre 

mailto:Latgale@vsaa.gov.lv

