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Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam 
 

Turpinot darbu pie Covid-19 izplatības 
ierobežošanas un ar to saistīto seku novēršanas, 
Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas 
termiņu un pieņēmis vairākus lēmumus papildus jau 
spēkā esošajiem pasākumiem, tādā veidā nodrošinot 
valsts, pašvaldību un citu pakalpojumu sniedzēju 
darbu un sadarbību krīzes laikā. Lēmumi par 
ierobežojumu termiņa pagarinājumu ir pieņemti 
saskaņā ar epidemiologu rekomendācijām un 
rūpējoties par sabiedrības veselību un drošību. 
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru 
kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas 
pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi 
pagarinot 12. marta valdības rīkojuma par 
“Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku. 
Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, ir aizliegti 
jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremonijas 
ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek ievērota savstarpējā 
divu metru distance starp personām un citi 
epidemioloģiskās drošības noteikumi. Valdība ir 
atbalstījusi arī izņēmumu uz kristību ceremoniju 
noturēšanu neatliekamajos gadījumos. 
Visiem Eiropas Savienības valstspiederīgajiem, kā 
arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, 
tiks atļauts vienu reizi šķērsot Latvijas Republikas 
teritoriju noteiktās sauszemes robežšķērsošanas 
vietās, lai atgrieztos savā mītnes zemē. 
Turpmāk personām pirms atgriešanās Latvijā būs 
jānorāda pilna informācija par savu faktisko 
dzīvesvietu, kurā to var sasniegt. Gadījumā, ja 
faktiskās dzīvesvietas adrese atšķirsies no 
pašizolācijas vietas adreses, personai būs pienākums 
nekavējoties par to paziņot Valsts policijai. Par 
nepatiesu ziņu norādīšanu tiks piemērota 
administratīvā vai kriminālā atbildība. 

Bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālistu 
izglītotāji (piemēram, sociālie darbinieki, tiesneši, 
prokurori, policijas darbinieki, kuri strādā ar 
bērniem un ģimenēm) turpmāk varēs plašāk 
pielietot attālināto mācību iespējas. Parasti šādas 
mācības tiek īstenotas klātienē, tomēr, ņemot vērā 
pašreizējo situāciju, arī šī mērķa grupa varēs 
attālināti apgūt izglītības programmu teorētisko 
daļu. 
Lai nodrošinātu nepieciešamos risinājumus Covid
-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, 
ārstniecībai un attiecīgo pasākumu organizēšanai 
tiek noteikts, ka valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrības, pašvaldību institūcijas un 
iestādes var nepiemērot Publisko iepirkumu 
likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumu. Tas attiecas uz gadījumiem, 
kad nepieciešams iegādāties preces un 
pakalpojumus pašvaldības iestāžu un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju personālam, sociālo 
pakalpojumu saņēmējiem un pašvaldības 
iedzīvotāju izmitināšanai, uzraudzībai, 
ēdināšanai, higiēnai, drošībai un citu pasākumu 

īstenošanai. 
Rīkojumā tiek arī noteikta kārtība, kādā valsts mantu varēs 
nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem Covid-19 
izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai. 

Nacionālā veselības dienesta iegādātos individuālos 
aizsardzības līdzekļus turpmāk varēs nodot 
pašvaldībām, pašvaldību sociālās aprūpes 
iestādēm, pašvaldības policijai un Iekšlietu 
ministrijas institūcijām bez atlīdzības, pirms tam 
nenoskaidrojot valsts un citu iestāžu vajadzību 
pēc tiem. 
Tiek atvieglota uzskaite un gadījumu izmeklēšana 
iekšlietu un drošības iestāžu amatpersonām, 
nosakot, ka saslimšana ar Covid-19 nav 
uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā. 
Savukārt tieslietu ministrs varēs noteikt 
atvieglojumus, ko piemēro pašvaldību saistošo 
noteikumu publicēšanai Latvijas Vēstnesī 
ārkārtējās situācijas laikā. 
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Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu 
un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas. 

 
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu 
nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs 
un pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, 
daudzbērnu vai aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās 
situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos. 
Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada deklarētās 
personas. Pabalsta apmērs – viens eiro dienā.  Aprēķins tiks 
veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas mācības, 
izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas, 
sestdienas un svētdienas. 
Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu pārvaldes vienreiz divās nedēļās. Pagastu pārvalžu darbiniekiem tiks 
sniegti metodiskie norādījumi, kā tās komplektēt, lai bērni iespēju robežās saņemtu pilnvērtīgāku uzturu un lai paku 
saturs nedublētos ar Eiropas atbalsta fonda pārtikas pakām “Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem”, kurās ir plašs 
Latvijā ražots produktu klāsts – milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, sausais piens, sausais olu maisījums, sausais 
kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi produkti – kopā 15 preču pozīcijas. 
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aprēķinājis, ka šobrīd novadā 1208 bērni, kuri atbilst 
minētajai mērķgrupai. Pakas pēc to komplektēšanas izvadās pagastu pārvalžu darbinieki.  
 

Informāciju sagatavoja: 
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – Diāna Selecka 
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Rēzeknes novadā nepiemēros telpu nomas maksu komersantiem uz  
ārkārtējas situācijas laiku 

Lai atbalstītu Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes 
novada dome pieņēma lēmumu nepiemērot telpu 
nomas maksu komersantiem uz ārkārtējas situācijas 
laiku. 
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes drīkst 
nepiemērot pašvaldībai piederošo telpu nomas maksu 
tikai tiem nomniekiem – komersantiem, kuru darbību 
ir ietekmējusi ārkārtējās situācijas izsludināšana, tas 
attiecināms tikai uz ārkārtējās situācijas laiku. Lai 
uzņēmums saņemtu minētos atbalsta pasākumus, tam 
ir jāiesniedz iesniegums iznomātājam. 
Telpu nomas maksu augstāk minētajiem nomniekiem 
nepiemēro, ja saņemts attiecīgā nomnieka 
argumentēts iesniegums ar lūgumu nepiemērot telpu 
nomas maksu. Informācija no novada uzņēmējiem 
liecina, ka visvairāk ārkārtējas situācijas 
ierobežojumi skāruši ēdināšanas, 
skaistumkopšanas, ražošanas uzņēmumu darbību. 
Noteikumi nav attiecināmi uz citu privātpersonu 
īpašumā esošas mantas nomu. Ja telpas tiek īrētas 
no privātā komersanta, tad abām pusēm par 
nomas maksu un citiem maksājumiem, ja tādi ir, 
ir jāvienojas savā starpā. 
2020.gada 2.aprīlī ir apstiprināti Ministru kabineta 
noteikumi Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 
piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”. Uz 
nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu var 
pretendēt tikai komersants, ja tas vienlaikus atbilst 
visiem kritērijiem: 

1. komersanta ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 2020.gada 
martā vai aprīlī, salīdzinot ar 
2019.gada attiecīgo mēnesi, ir 
samazinājušies vismaz par 30%, 
bet, ja komersants saimniecisko 
darbību uzsācis 2019.gada martā 
vai vēlāk, tā ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības 2020.gada 
martā vai aprīlī ir samazinājušies 
vismaz par 30%, salīdzinot ar 
vidējo mēneša ieņēmumu apmēru 
no saimnieciskās darbības laika 
periodā līdz 2020.gada 
29.februārim; 
2. komersantam uz iesnieguma 
iesniegšanas brīdi nav Valsts 
ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 1000 euro; 
3. komersantam uz iesnieguma 
iesniegšanas brīdi nav uzsākts 
maksātnespējas process; 
4. komersantam pēdējā gada laikā nav 
bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un 
citu saistīto maksājumu kavējumi vai 
jebkādas citas būtiskas neizpildītas 
līgumsaistības pret iznomātāju. Ja 

pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai 
vairāk nomas maksas un citu 
saistīto maksājumu kavējumi, uz 
2020.gada 29.februāri ir dzēstas 
visas parādsaistības pret 
iznomātāju vai norēķini pilnā 
apmērā veikti saskaņā ar 
iznomātāju saskaņoto parādu 
atmaksas grafiku. 

Informāciju sagatavoja: 
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Diāna Selecka 
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv 

tel.: 64607198, 26531297 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

 Čornajas pagasta pārvaldes speciālistu kontakttelefoni! 
 

Pārvaldes vadītājs – 26136507; e-pasts: olegs.kvitkovskis@cornaja.lv   
Lietvede – e-pasts: julija.greivule@rezeknesnovads.lv; tālr. - sazināties 

ar pārvaldes vadītāju 
Kasiere – 26564007 

Grāmatveži – 64637558; natalija.kudrjavceva@cornaja.lv  
Soc. Darbinieki – 64637599; 26343406 

Komunālās saimniecības pārzinis – 26135707; 
 anatolijs.krasnonosovs@cornaja.lv  
Zemes lietu specialists – 28786267 

 
Cilvēka galvenais pienākums  
rūpēties par savu veselību! 

 
Veselības profilakse tās ir zināšanas kā 
izvairīties no slimībām un kā savlaicīgi 
atklāt slimības to pašā sākuma stadijā, lai 
veiksmīgāk izārstētos. 

Izvairīties no slimībām var ar veselīgu un 
aktīvu dzīvesveidu - kustoties, lietojot 
veselīgu uzturu, ierobežojot kaitīgos 
ieradumus, iegūstot zināšanas, kas ir derīgs 
un veselīgs, bet no kā jāizvairās mums 
katram pašam. 

Savukārt, savlaicīga slimību profilakse nozīmē regulāri apmeklēt savu ģimenes ārstu, 
doties uz bezmaksas profilaktiskajām pārbaudēm. Un vienmēr atcerēties, ka slimība atklāta 
sākuma stadijā ir vieglāk un ar labākiem rezultātiem ārstējama, kā arī radīs mazākus 
izdevumus budžetā. 

Ja slimība mūs tomēr ir pārsteigusi, vēršoties pie ārsta, ceram saņemt laipnu un cieņas 
pilnu, un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no slimības rakstura un tās smaguma pakāpes. 
Ārstēšanas gaitā vēlamies saņemt pilnu informāciju par slimības gaitu, prognozēm un 
izvēlētajām ārstēšanas metodēm. Savukārt, mums kā pacientiem ir pienākums ievērot visus 
ar ārstēšanu un aprūpi saistītos norādījumus. 
Pacienta tiesības un pienākumi ir noteikti "Pacientu tiesību likumā".    

mailto:olegs.kvitkovskis@cornaja.lv
mailto:julija.greivule@rezeknesnovads.lv
mailto:natalija.kudrjavceva@cornaja.lv
mailto:anatolijs.krasnonosovs@cornaja.lv
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/slimibu_profilakse/
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veseligs_un_aktivs_dzivesveids/
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veseligs_un_aktivs_dzivesveids/
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/gimenes_arsti/
http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/slimibu_profilakse/valsts_apmaksatas_veza_savlaicigas_atklasanas_programmas1/
http://likumi.lv/doc.php?id=203008

