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 Specizlaidums 

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 16.03.2020. līdz 
14.04.2020. Dricānu pagastu apvienības  struktūrvienība “Kantinieku 
pagasta pārvalde” iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems  
TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ un MANUĀLI, PIEŅEMOT 
IESNIEGUMUS PASTKASTĒ PIE PĀRVALDES ĀRDURVĪM 

Kantinieku pagasta pārvalde 
e-pasta adrese info@kantinieki.lv , tālrunis uzziņām: 64640550. 
Pārvaldes vadītāja: Tamāra Tutina, tamara.tutina@sakstagals.lv, tel. 27508050 
Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā 
www.latvija.lv 
Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa 
tālr. 26414342, e-pasts inese.zdanovska@rezeknesnovads.lv 
Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28305701 vai    
e-pastu andris.laizans@rezeknesnovads.lv 
Tehniskās sekretāres tālrunis uzziņām: 29442459 
Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Pagasta pārvaldes kasē 
skaidrās naudas darījumus neveicam. Soda nauda netiks iekasēta, ja kārtējais rēķins 
nebūs apmaksāts, bet tikai gadījumos, ja  nav iespējas norēķināties caur 
internetbanku . 
NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemt NĪN 
paziņojumu). 
Dricānu bāriņtiesas locekles Dainas Igaunes tālrunis saziņai: 20246111, e-pasts 
daina.igaune@rezeknesnovads.lv 
Ārkārtas situācijas laikā Kantinieku pagasta bibliotēka, Sporta un atpūtas centrs  
apmeklētājiem ir slēgti! 

Kantinieku FVP ārsta palīga 
 A. Stirānes darba laiks 

 AMBULATORĀ 
 PIEŅEMŠANA 

IZSAUKUMI 
MĀJĀS 

Pirmdiena 8.00-12.00 12.00-13.00 

Otrdiena 8.00-12.00 12.00-13.00 

Trešdiena 8.00-12.00 12.00-13.00 

Ceturtdiena 8.00-12.00 12.00-13.00 

Piektdiena 8.00-12.00 12.00-13.00 

Neatliekamos gadījumos zvanīt—113,112 vai 
griezties Rēzeknes slimnīcas neatliekamās 
medicīniskas palīdzības un pacientu uzņemšanas 
nodaļā tel. 64603367 
 
Rēzeknes veselības aprūpes centrā strādā 
dežūrārsts katru dienu no 15.00—19.00, 
Sestdienās no 8.00—15.00 
tel. 64603327, 64603330 
 

Ar elpceļu saslimšanām konsultēties 
tikai pa telefonu!  
 
!!!Feldšerpunktam atsevišķa ieeja!!! 

Mājas vizītes var pieteikt līdz 
12.00 pa tel. 64640643, 26419279 



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 aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, 
ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības 
un profilakses centra norādījumus. 

Informāciju sagatavoja:  
Sintija Gulbe 
Nacionālā veselības dienesta  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67045007; 28383970 

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.  
No 2020. gada 18. marta līdz 14. aprīlim Kantinieku 
pagasta pakalpojumu sniegšanas vieta nestrādās.  
Lai pasta pakalpojumus saņemtu savā dzīvesvietā, 
lūdzam sazināties pa tālruni 27892741. 

Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai 253 
pasta pakalpojumu sniegšanas vietās 
klientus apkalpos pēc pieprasījuma 

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 
izplatības mazināšanai pēdējo dienu laikā reģionālo maršrutu 
autobusos pārvadāto pasažieru skaits ir būtiski krities. 
Tādējādi no ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās 
situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. 
Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi 
plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam 
pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mūsu 
mājaslapā www.atd.lv!  

No 19. marta tiks samazināts reģionālo 
maršrutu reisu skaits  

Bāriņtiesas tiek aicinātas pievērst īpašu 
uzmanību bērnu drošībai un aprūpei 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
(VBTAI) ir izsūtījusi informāciju visām Latvijas 
bāriņtiesām, aicinot ārkārtējās situācijas apstākļos 
īpašu vērību pievērst bērnu drošībai un aprūpei. 
VBTAI uzsver, ka bāriņtiesai jānodrošina iespēja 
uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem 
bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību 
pārkāpumiem, kā arī jānodrošina nekavējoša 
informācijas pārbaude, ja tiek saņemtas ziņas par 
iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, 
dzīvības vai attīstības apdraudējumu. 
 
Informāciju sagatavoja: 
Taivo Trams, VBTAI, 22 007 194, 67 359 145 

Iedzīvotāju kopsapulce ir 
atcelta!!!  

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! 
I n f o r m ā c i j u  s a g a t a v o j a : 
Sabiedrisko attiecību daļa 
Tālrunis: 67027830, 67027384 
E-pasts: prese@lad.gov.lv 

Informatīvo izdevumu sagatavoja Anna Kluša, Tālr.64640641. 
Sekojiet mums līdzi arī www.facebook.com/kantiniekubiblioteka/  
Vairāk lasiet internetā -  par novada dzīvi un lēmumiem:  www.rezeknesnovads.lv  


