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29. martā valdība speciāli sasauktā ārkārtas sēdē 
pastiprinājusi ar Covid-19 saistītos ierobežojumus. Turpmāk 
publiskās vietās, neievērojot divu metru distanci, kopā drīkstēs 
doties tikai divatā vai ģimenes lokā. Visos citos gadījumos ir 
jāievēro noteikums, ka personām vienai no otras ir jāievēro 
divu metru distance. 
Turpmāk ārkārtējās situācijas laikā ārpus mājām vienkopus 
būs ļauts atrasties tikai 2 cilvēkiem. Tāpat būs jāievēro divu 

metru distance. Divu metru atstarpe jāievēro visur – veikalā, darbā un arī mežā. Izņēmums 
attieksies uz vienas ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā. 
Par noteikumu neievērošanu varētu paredzēt bargākus sodus. Par to valdība lems nākamnedēļ. 
Sakaru operatoriem būs pienākums epidemioloģiskajai izmeklēšanai nodrošināt datus par Covid-
19 inficēto vai to kontaktpersonu atrašanās vietu. 
Saskaņā ar valdības lemto gan iekštelpās, gan ārtelpā cilvēkiem jāievēro savstarpēja divu metru 
distance, kā arī fiziskā distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi. Savukārt, 
neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās vietās drīkst maksimums divi cilvēki 
vai vienas ģimenes un mājsaimniecības locekļi. 

 

Единый бесплатный телефон 
поможет найти ответы на часто 

задаваемые вопросы о  

COVID-19 - 8345 

 Телефон для справок Центра про-
филактики и контроля заболеваний: 
67387661. По рабочим дням с 8:30 до 
21:00, по выходным с 8:30 до 17:00. 
 Лицам, оказашимся в чрезвычайной 
ситуации за границей, звонить на круг-
лосуточный телефон Консульской по-
мощи +371 26337711. 
 Консультации Центра по защите 
прав потребителей об отмененных пу-
тешествиях, мероприятиях: +371 
65452554 (в рабочие дни Пн–Чт 8:15–
1 7 : 0 0 ,  П т  8 : 1 5 – 1 5 : 4 5 ) 
(рассматривается возможность изме-
нить время работы). 
 Круглосуточная горячая линия Го-
сударственной пограничной службы по 
вопросам пересечения государствен-
ной границы 67075616. 
 
www.rezeknesnovads.lv 

Visa valsts iestāžu apkopotā informācija par 
Covid-19 vienuviet!  

https://covid19.gov.lv 

Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls 
pārtikas piegādēm risku grupām un 
cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā 

Aizvadītajā nedēļā, no 17. līdz 20. martam, Latvijā 
norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura 
mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes 
radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir arī 
kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez 
maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču 
piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās 
karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var 
jebkurš, zvanot pa 
tālruni 25661991 vai 
apmeklē jot  mājas 
lapu www.pal iec-
majas.lv.  



Nacionālais veselības dienests 
(NVD) informē, ka no pirmdienas, 
23. marta vairākās reģionu pilsētās 
darbu sākuši jauni papildus 
izveidoti COVID-19 analīžu 
nodošanas punkti, kur, pēc 
iepriekšēja pieraksta un 
ierodoties ar privāto automašīnu, 
pacienti var veikt valsts 
apmaksātas analīzes, ja radušās 
aizdomas par saslimšanu. Kopumā 
L a t v i j ā  i e d z ī v o t ā j i ,  k u r i 
atgriezušies no ārvalstīm un 
kuriem ir viegli saslimšanas 
simptomi, COVID-19 analīzes 
tagad var nodot septiņās pilsētās 
visā Latvijā jeb 13 analīžu 
nodošanas vietās. 
Reģionos, ārpus Rīgas, pacienti 
pēc iepriekšēja pieraksta valsts 
apmaksātas COVID-19 analīzes 
šobrīd var nodot Valmierā, 

Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, 
K u l d ī g ā  u n  V e n t s p i l ī . 
Laboratori sko izmeklējumu 
veikšana ārpus galvaspilsētas tiek 
nodrošināta E. Gulbja laboratorijas 
filiālēs un “Centrālās laboratorijas” 
analīžu nodošanas punktos.  
Visu analīžu nodošanas punktus 
iespējams aplūkot interaktīvajā 
kartē: http://j.mp/2xb6vtY . 
Svarīgi – uz analīžu nodošanas 
punktiem drīkst ierasties tikai ar 
savu automašīnu un tikai 
i e p r i e k š  p i e z v a n o t  u n 
pierakstoties. Bez pieraksta, ar 
kājām, sabiedrisko transportu 
vai taksometru ierasties aizliegts!  
Lai pieteiktos valsts apmaksātu 
analīžu veikšanai, pacientiem 
jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa 
darba laiks ir katru dienu no plkst. 
9.00 līdz 18.00. Tā darbību 

n o d r o š i n a  N e a t l i e k a m ā s 
medicīniskās palīdzības dienests 
(NMPD). Tālruņa operatori 
reģistrēs pacientus un nodos 
informāciju SIA “Centrālajai 
laboratorijai”, kas sazināsies ar 
pacientiem un informēs par analīžu 
veikšanas vietu un laiku. 

Otrā iespēja pieteikties valsts 
apmaksātu analīžu veikšanai ir, 
zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa 
tālruni 67801112, kas zvanus 
pieņem katru dienu no plkst. 8.00 
līdz 20.00 un nodrošina analīžu 
nodošanu Rīgā, Daugavpilī, 
Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā. 

     

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 
17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi pašvaldība 
saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā 
paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt 
citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, 
kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2020. gada ietvaros.  
Izmantojot likumā “Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzētās tiesības, 
Rēzeknes novada dome 2020. gada 26. marta ārkārtas 
domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 2020. gadā noteikt 
citus, no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
atšķirīgus nodokļa samaksas termiņus, nosakot, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 
2020.gada pirmo un otro ceturkšņiem, ir 
samaksājama līdz 2020. gada 15. jūlijam, savukārt tā 

nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un 
ceturto ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 
16. novembrim. Tāpat novada domes lēmums paredz, 
ka šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz visiem 
nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem samaksas 
termiņš ir noteikts 2020. gada ietvaros, tai skaitā arī 
par 2019. gadā neapstrādāto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi.  
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju 
Rēzeknes novada pašvaldības administrācija un visas 
novada pagastu pārvaldes ir slēgti apmeklētājiem, 
tādējādi zaudēta iespēja par pakalpojumiem 
norēķināties skaidrā naudā, taču joprojām nomaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams veikalu tīkla 
“Maksima” kasēs, bankā, internetbankā, 
portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv  
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, attiecīgi 
noteiktajiem jaunajiem samaksas termiņiem, jo 
saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.  
Info no www.rezeknesnovads.lv 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Rēzeknes novada pašvaldība 
pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņus 

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  

Sintija Gulbe 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

NVD: Paplašinātas iespējas nodot COVID-19 analīzes reģionos; izmaiņas 
analīžu ņemšanas nosacījumos 


