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Lūznavas ziņas 

 Ņemot vērā Pasaules veselī-
bas organizācijas 2020. gada 
11. marta paziņojumu, ka Co-
vid-19 ir sasniegusi pandēmi-
jas apmērus, ar mērķi ierobe-
žot Covid-19 izplatību ,  visā 
valsts teritorijā līdz 2020. ga-
da 14. aprīlim izsludināta ār-

LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 
STRĀDĀ ATTĀLINĀTI 

Foto: L. Ivenkova PII "Jāntārpiņš" šobrīd ir iz-
veidota dežūrgrupa  bērniem, 
kuru vecāki nevar atstāt bēr-
nus mājas.  

Saslimstības statistikas dati 
uz 22.03.3020. 
!! Latvijā kopumā inficēti ar 
„COVID-19” - 180 personas!!  

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 
14.04.2020. Lūznavas pagasta pārvaldē iedzīvotāju iesniegumi un citi doku-
menti tiek pieņemti  ELEKTRONISKĀ veidā, sūtot tos uz e-pasta adre-
si info@luznava.lv vai iesniedzamos dokumentus var atstāt pasta kastē pie 
pagasta pārvaldes ieejas durvīm. Tālrunis uzziņām: 64607421.Dzīvesvietas 
deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portā-
lā www.latvija.lv 
Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbi-
niekiem pa tālr. 25561503 
Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 
64644844, 28223706 vai e-pastu marina.borisova@rezeknesnovads.lv 
Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Kasieres tālrunis uzzi-
ņām: 64607422. 
Maltas bāriņtiesas locekles Dainas Bules tālrunis saziņai: 26143838. 
Ārkārtas situācijas laikā Lūznavas muižas komplekss, Lūznavas bibliotēka, 
aktīvās atputas centrs „Zelta zvīņa”, Lūznavas pagasta pārvaldes zāle apmek-
lētājiem ir slēgti! 
No 23.03.2020 iedzīvotājiem priekštelpā pie bibliotēkas tiks novietots galds ar 
krēsliem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja  uzrakstīt iesniegumu un atstāt to pas-
ta kastē, kas ir izvietota pie pagasta pārvaldes  ieejas durvīm. 

 

Lūznavas pagastā VAS Latvi-
jas pasts ir pārtraucis savu 
darbību ārkārtas situācijas 
laikā.  T: 67008001 / 27008001  

Ja vēlies iegūt informāciju vai 
uzdot jautājumus par COVID-
19 

ZVANI 

67387661  

Ja ir saslimšanas simptomi, 
turpmāk analīzēm jāpiesakās, 
zvanot uz 8303  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
mailto:info@luznava.lv
http://www.latvija.lv/
mailto:marina.borisova@rezeknesnovads.lv
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 Ņemot vērā Pasaules veselības 
organizācijas 2020. gada 11. marta paziņo-
jumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas 
apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsar-
dzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 
4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" 
apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāci-
ju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta 
pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. 
punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 
8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 
3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemiolo-
ģiskās drošības un citus pasākumus: 
1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo 
situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 
2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot 
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spē-
kā esamības laikā. 
2. Noteikt Veselības ministriju par atbildī-
go institūciju darbību koordinācijai ārkārtē-
jās situācijas laikā. 
3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši 
kompetencei par līdzatbildīgajām institūci-
jām. 
4. Ārkārtējās situācijas laikā: 
4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt 
un iespēju robežās nodrošināt klātienes 
pakalpojumu sniegšanu attālināti; 
4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības 
iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. 
martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības 
iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un 
ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās 
valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar 
Covid-19 saslimušajiem vai kontaktperso-
nām un vecākiem nav iespēju citādi nodro-
šināt bērna pieskatīšanu; 
4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātie-
nē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 
2020. gada 13. marta mācības attālināti, 
izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu 
norisi; 
4.4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu mācību procesu (treniņu, sa-
censību un mēģinājumu norisi); 
4.5. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aiz-
liegt visus publiskos pasākumus, sapulces, 
gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem; 
4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ie-
spēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot 

tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām 
valstīm un teritorijām, no kurām atgriežo-
ties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, 
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 
centra mājaslapā publicētajai informācijai; 
4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplā-
not darba braucienus un komandējumus uz 
Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, 
no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesar-
dzības pasākumi, atbilstoši Slimību profi-
lakses un kontroles centra mājaslapā publi-
cētajai informācijai; 
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar 
iespējamu risku citu cilvēku veselībai 
(atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. 
jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par 
darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu 
cilvēku veselībai, un obligāto veselības pār-
baužu veikšanas kārtība"), netiktu nodarbi-
nātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas 
simptomiem; 
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes 
institūcijām un ieslodzījuma vietām ierobe-
žot apmeklējumus iestādē trešajām perso-
nām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju 
pamatfunkciju nodrošināšanai; 
4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās 
ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam; 
4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no 
ārvalstu braucieniem; 
4.12. personām un kontaktpersonām, kuras 
atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai 
teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasāku-
mi, tai skaitā: 
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no mi-
nētās valsts vai teritorijas novērot savu 
veselības stāvokli, divas reizes dienā (no 
rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatū-
ru; 
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās 
kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazī-
mes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, pa-
augstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas 
traucējumi); 
4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā 
(mājas karantīna) un jābūt pieejamam sazi-
ņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām 
ārstniecības personām; 
4.12.4. novērot savu veselības stāvokli; 
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās 
riskam, cenšoties samazināt tiešus kontak-
tus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, 
neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un 
nedoties privātās vizītēs u. c.); 
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties 
uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur 
uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās 
neizmantot sabiedrisko transportu; 
4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai 

pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām 
iespējām: 
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no 
kontakta ar piegādātāju; 
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvi-
nieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; 
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta 
palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar 
sociālo darbinieku; 
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu 
apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, 
kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 met-
ru distanci no veikala apmeklētājiem un 
pārdevējiem un ievērojot roku un klepus 
higiēnu; 
4.13. atļaut Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecī-
bas iestādēs strādājošām ārstniecības perso-
nām, kā arī Slimību profilakses un kontro-
les centrā strādājošiem epidemiologiem 
noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas 
pārsniedz Darba likumā noteikto maksimā-
lo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 
stundas nedēļā. Veselības ministrijai virs-
stundu darba apmaksai nepieciešamos pa-
pildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts 
budžeta programmas "Līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem". 
5. Pasākumus finansēt no institūcijām ieda-
lītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar 
likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", 
kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma 
no  valsts budžeta programmas 02.00.00 
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šā-
dos gadījumos lēmumu par finansējuma 
piešķiršanu pieņem Ministru kabinets. 
6. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāci-
ju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā 
daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās 
nozaru ministrijas, kuras apkopo un ie-
sniedz Finanšu ministrijā personu prasīju-
mus pret valsti par nodarīto kaitējumu. 
7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par 
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 
9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Pre-
zidijam par Ministru kabineta pieņemto 
lēmumu un atbilstoši minētā likuma cetur-
tajai daļai informēt sabiedriskos elektronis-
kos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto 
lēmumu. 

 
Ministru prezidents              A. K. Kariņš 
 
Veselības ministre                   I. Viņķele  

  Ministru kabineta rīkojums par ārkārtas situāciju saistībā ar kronavīrusu 
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Nacionālais veselības dienests (NVD) 
informē, ka, lai ierobežotu COVID-19 
izplatību, mazinot pacientu savstarpē-
jo kontaktu iespējas, turpmāk ģime-
nes ārstu praksēs pacienti tiks apkal-
poti pēc iepriekšēja pieraksta arī akū-
tajās stundās.   
NVD aicina iedzīvotājus nedoties pie 
ģimenes ārsta bez iepriekšējas pie-
teikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, 
noskaidrojot pacienta sūdzības un 
veselības stāvokli, izvērtēs vai nepie-
ciešams prakses apmeklējums klātie-
nē. Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pa-
cientam ir nepieciešams ierasties klā-
tienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu 
apmeklējuma laiku, kas pacientam ir 
jāievēro.  
Tāpat, ņemot vērā, ārkārtējo situāciju, 
ģimenes ārsti ir tiesīgi pārcelt  plāno-

tās pacientu profilaktiskās pārbaudes 
uz vēlāku laiku. 
NVD atgādina ir svarīgi, lai ikvienam 
iedzīvotājam būtu pieejams un zināms 
savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamī-
bas gadījumā saņemtu konsultācijas 
un norādes saistībā ar savu veselības 
stāvokli.  
Informāciju par pieejamajām ģimenes 
ārstu praksēm atbilstoši savai dzīves 
vietai vai pie kāda ģimenes ārsta per-
sona ir reģistrēta var noskaidrot: 
• apmeklējot NVD mājas lapu 
www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības 

atbilstoši teritorijām; 
• E - v e s e l ī b a s  p o r t ā l ā 
www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties 
sadaļā "Iedzīvotājs" ar kādu no drošas 
piekļuves līdzekļiem: internetbankas 

piekļuves datiem, elektronisko parak-
stu vai personas apliecību (eID); 
• zvanot uz Nacionālā veselī-
bas dienesta bezmaksas informatīvo 
tālruni 8000 1234. Darba laiks - no 
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.  
8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 
8.30 - 15.00. Pirmssvētku dienās: no 
plkst. 8.30 - 16.00. 

NVD aicina iedzīvotājus rīkoties atbil-

dīgi, ievērojot veselības nozares spe-

ciālistu un Slimības un profilakses 

centra norādījumus.  
Informāciju sagatavoja: 

Sintija Gulbe 

Nacionālā veselības dienesta  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja  

Ģimenes ārsti arī akūtajās stundās pacientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta 

     Iedzīvotājiem 14 dienas pēc iz-
braukšanas no COVID -19 skartās 
valsts vai teritorijas jānovēro savs 
veselības stāvoklis un divas reizes 
dienā (no rīta un vakarā) jāmēra ķer-
meņa temperatūra. 
     Nekavējoties jāzvana uz 113, ja 
parādās kādas akūtas elpošanas ceļu 
infekcijas pazīmes (klepus, rīkles ie-
kaisums, paaugstināta ķermeņa tem-
peratūra, elpošanas traucējumi). 
    Jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā 
(mājas karantīna) un jābūt pieejamam 
saziņai un sadarbībai ar ģimenes ār-
stu un citām ārstniecības personām. 
Šīs prasības šobrīd neattiecas uz 
transporta un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, 
kuri atgriežas no darba braucieniem 
un komandējumiem, ja viņiem nav 
novērojamas akūtas elpošanas ceļu 
infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti 
par kontaktpersonām. 

     Jānovēro savs veselības stāvoklis. 
     Iedzīvotāji nedrīkst pakļaut citas 
personas inficēšanās riskam. Jācen-
šas samazināt tiešus kontaktus ar 
citiem cilvēkiem (tas nozīmē neuz-
ņemt viesus, neapmeklēt publiskas 
vietas, institūcijas, nedoties privātās 
v i z ī t ē s  u .  c . ) . 
     Iedzīvotājiem ir jāuzturas dzīves-
vietā, nedrīkst doties uz darbu, sa-
biedriskām vietām, vietām, kur uztu-
ras liels skaits cilvēku, iespēju robe-
žās iedzīvotāji aicināti neizmantot 
s a b i e d r i s k o  t r a n s p o r t u . 
     Pirmās nepieciešamības preču vai 
pārtikas iegādei jāizmanto kāda no 
šādām iespējām:  
 piegāde mājoklī, izvairoties no 

kontakta ar piegādātāju; 
 pārtikas vai preču piegāde ar tuvi-

nieku palīdzību, atstājot tās pie 
durvīm; 

 jālūdz pašvaldības sociālā dienes-
ta palīdzība, izvairoties no tieša 
kontakta ar sociālo darbinieku; 

 ja nav citu risinājumu, veikalu jā-
apmeklē ar medicīnisko masku 
(vai arī aizklājot muti un degunu ar 
lakatu vai šalli) stundās, kad veika-
lā mazāk cilvēku, ievērojot divu 
metru distanci no veikala apmeklē-
tājiem un pārdevējiem un ievērojot 
roku un klepus higiēnu. 

Pienākumi personām, kas atgriežas no norādītajām slimības COVID-19 skartajām 

valstīm 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
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Ko darīt aizdomu gadījumā par jauno koronavīrusu? 

Slimību profilakses un kontroles 
centrs turpina sekot epidemioloģiskās 
situācijas attīstībai un veiktajiem pasā-
kumiem saistībā ar jaunā koronavīru-
sa (2019-nCoV) izraisīto uzliesmoju-
mu. Koronavīrusi ir vīrusu grupa, kas 
atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvē-
kiem. Cilvēkiem koronavīrusu infekci-
jas tiek reģistrētas visu gadu, īpaši 
rudenī un ziemā. Tie var izraisīt gan 
vieglas elpceļu infekcijas, gan smagas 
saslimšanas ar nopietnām komplikāci-
jām (pneimoniju, nieru mazspēju) un 
pat nāvi. Nopietnus saslimšanas gadī-
jumus iepriekš ir izraisījis SARS un 
MERS koronavīruss.2019-nCoV infek-
cijas avots (rezervuārs) pagaidām nav 
zināms. Ir apstiprināta 2019-nCoV 
pārnešana no cilvēka uz cilvēku, to-
mēr. Visticamāk infekcijai raksturīgs 
pilienu un kontakta izplatīšanās ceļš. 
Nozīmīgs inficēšanās ziņā tuvs kon-
takts bez IAL lietošanas. Lai pilnībā 
novērtētu infekcijas izplatīšanās ceļus 
un riskus, ir nepieciešams vairāk infor-

mācijas. Pašreiz PVO neiesaka pie-
mērot nekādus ceļošanas vai tirdznie-
cības ierobežojumus Ķīnai. Tomēr 
PVO norada, ka sakarā ar ceļošanu 
saslimšanas gadījumi var parādīties 
jebkurā valstī. PVO ģenerāldirektors 
pagaidām neizsludināja starptautiska 
mēroga ārkārtas situāciju. PVO turpi-
na sekot situācijai un atgriezīsies pie 
šī jautājuma izskatīšanas vē-
lāk. Atbilstoši PVO sniegtajām reko-
mendācijām dalībvalstīm Slimību Pro-
filakses un kontroles centru sadarbībā 
ar Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas dienestu un citām iesaistītajām 
institūcijām nodrošina aktīvu epide-
mioloģisko uzraudzību un gatavību 
sabiedrības veselības aizsardzības 
pasākumu īstenošanai: agrīnai ievesto 
gadījumu atklāšanai, izolēšanai, diag-
nostikai un pretepidēmijas pasākumu 
veikšanai 2019-nCoV infekcijas tā-
lākas infekcijas izplatīšanās ierobežo-
šanai, t. sk. kontaktpersonu izsekoša-
nai, kā arī sadarbībai, t. sk. pilnīgai 

datu apmaiņai ar PVO, ECDC un Eiro-
pas Komisiju. Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC) ir izplatījis 
rekomendācijas ārstniecības iestādēm 
un ārstiem kā rīkoties ja ir akūtas res-
piratoras saslimšanas gadījumi perso-
nai, kura 14 dienu laikā pirms saslim-
šanas apmeklēja Uhaņu vai bija kon-
taktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc 
ceļojuma uz Uhaņu. Šādos gadījumos 
nekavējoties jāziņo SPKC. Vienlaikus 
arī paši pacienti tiek aicināti ziņot ārst-
niecības personālam par novērotajiem 
simptomiem – attiecīgi informējot savu 
ģimenes ārstu, vai arī Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu 
(NMPD).NMPD šādiem gadījumiem ir 
izstrādāts rīcības algoritms ar kuru 
iepazīstināts zvanu pieņemšanas die-
nests, brigādes dienests, kā arī reģio-
nālās nodaļas. Aktuālākai informācijai 
par koronovīrusa (2019-nCoV) izraisī-
to uzliesmojumu sekot līdzi Slimību 
profilakses un kontroles centra tīmekļa 
vietnē spkc.gov.lv  

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
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Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, 
un līdz ar to ikvienam, proti, katram 
valsts pilsonim, darba devējam un 
darbaņēmējam, ir jāuzņemas ne tikai 
atbildība, ievērojot visus ierobežoju-
mus, bet arī jāveic attiecīgi pasāku-
mi, ierobežojot jaunā koronavīrusa 
izplatību ārkārtējās situācijas laikā. 
Valdības rīkojums nosaka stingrus 
ierobežojošos pasākumus un precī-
zas norādes par iestāžu darbu pār-
traukšanu un attālināto pasākumu 
nodrošināšanu. 
Jau 13. martā Rēzeknes novadā tika 
pārtraukts mācību process skolās, 
bet pirmsskolas izglītības iestādēs 
tika nodrošināta dežūrgrupu darbība, 
ievērojot visus nepieciešamos pasā-
kumus, kā arī ar apliecinājumu ap-
stiprinot, ka bērns un ģimene nav 
bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā 
ar Covid-19 saslimušajiem vai kon-
taktpersonām, savukārt vecākiem 
nav nekādu iespēju nodrošināt bērna 
pieskatīšanu. 13. martā bērnudārzus 
apmeklēja 256 audzēkņi no visiem 
930 audzēkņiem un 19. martā – 83. 
Skolēnu brīvdienās skolotājiem bija 
milzīgs darbs, strādājot pie attālināto 
mācību norises sākot ar 23. martu. 
Izmantojot visādus saziņas veidus – 
e-pasts, telefons, sms, whatsapp, e-

klase, mykoob.lv, tiek nodrošināta 
saziņa ar skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem par mācību norisi attālināti. 
Izmantojot dažādas e-platformas – 
uzdevumi. lv, soma.lv, maco-
n i s . z v a i g z n e . l v ,  m a n a k l a -
se.weebly.com, fizmix.lv, letonika.lv, 
google classroom, tiek nodrošināta 
mācību vielas apgūšana attālināti. 
Skolotāji ir gatavi veidot video skaid-
rojumus sarežģītu mācību vielu ap-
gūšanai, ko nosūtīt skolēniem. Arī 
interešu izglītībā, sporta skolā, mūzi-
kas skolā, mākslas skolā un speciā-
lajā skolā mācību process organizē-
jams attālināti, t.i., audzēkņiem būtu 
uzdodami patstāvīgie darbi, kas vei-
cami līdz noteiktam laikam saskaņā 
ar viņa individuālajām interesēm un 
vajadzībām. Centralizētie eksāmeni, 
kas bija paredzēti šajā nedēļā, ir pār-
celti uz maiju. Ja izdosies nodrošināt 
mācības attālināti pietiekamā kvalitā-
tē un ārkārtas situācija netiks pagari-
nāta, tad varam cerēt, ka mācību 
gads netiks pagarināts. 
Šis ir izaicinājums mums visiem, it 
īpaši skolotājiem, skolēniem un ve-
cākiem, kur katram būs jāiegulda 
savs darbs, izmantojot dažādus in-
formācijas tehnoloģiju rīkus, būs jā-
saskaras ar interneta plūsmas pār-

traukumiem un iespējamo pārslodzi, 
ar nokavētām, iepauzētām vai sistē-
mā noklīdušām īsziņām, e-pastiem, 
veicot atgriezenisko saikni skolotājs 
– skolēns – vecāki. Šobrīd ir izstrā-
dāti ļoti daudz dažādu materiālu par 
mācību plānošanu un norisi attālināti, 
ko sagatavoja Izglītības un Zinātnes 
ministrija, ir notikušas daudzas video 
konferences, tiešraides, ir izstrādātas 
vadlīnijas attālinātu mācību īstenoša-
nai, daudzas e-platformas piešķir 
bezmaksas piedāvājumus. Izmanto-
j a m  w w w . I z m . g o v . l v , 
www.visc.gov.lv, www.skola2030.lv 
precīzas un operatīvas informācijas 
iegūšanai. 

Aicinājums vecākiem regulāri intere-

sēties par mācību procesa norisi at-

tālināti, ja ir kādi neskaidri jautājumi 

– lūgums rakstīt, zvanīt klases audzi-

nātājai, priekšmetu skolotājam, sko-

las direktoram, izglītības pārvaldei 

(Guntars Skudra, tālr. 29495624). Šī 

ir ārkārtas situācija, līdz ar to strādā-

sim atbildīgi ārkārtējā režīmā, sagla-

bājot mieru un saudzējot cits citu. 

Guntars Skudra, 

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītī-

bas pārvaldes vadītājs  

Attālināta apmācība — izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem 
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Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums” 

informē, ka sākot ar 2020. gada 01. 

aprīli ir apstiprināti jaunie ūdenssaim-

niecības pakalpojumu tarifi:  

Par ūdens ražošanu un ūdens piegā-

di Maltas pagastā un Lūznavas pa-

gasta Zosnas, Vertukšnes un Lūzna-

vas ciemos – ūdensapgādes pakal-

pojuma tarifs – 1.05 EUR/m3 (bez 

PVN), 1.27 EUR/m3 ar PVN 21 %. 

Par notekūdeņu savākšanu un attīrī-

šanu Maltas pagastā un Lūznavas 

pagasta Lūznavas  ciemā – kanalizā-

cijas pakalpojuma tarifs – 1.20 EUR/

m3 (bez PVN), 1.45 EUR/m3 ar PVN 

21 %.  

Kā arī atgādinām, ka saistībā ar iz-

sludināto ārkārtas situāciju valstī Co-

vid-19 vīrusa izplatības dēļ, pašvaldī-

bas SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 

saimniecības uzņēmuma” birojs un 

kase adresē Brīvības iela 6, Malta, 

Maltas pagasts, Rēzeknes novads un 

uzņēmuma kase adresē Pils iela 6, 

Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzek-

nes novads no 16.03.2020. apmeklē-

tājiem ir SLĒGTI!  (līdz turpmākajiem 

paziņojumiem)! 

Informāciju par ūdensskaitītāju  rādī-

jumu nodošanu un remontdarbu pie-

teikšanu var iegūt: 

zvanot uz: 64631056, 26364437, 

26443266. 

rakstot  uz e-pastu:  maltas-

dzksu@maltasdzksu.lv, norādot tāl-

ruņa nr. atzvana veikšanai. 

Rēķinu apmaksu lūdzam veikt caur 

internetbanku. Kasieres tālrunis uzzi-

ņām: Malta - 64631056, 26443266, 

Lūznava – 64607425. 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums” 

nodrošinās nepārtrauktu darba režī-

mu un pakalpojumu sniegšanu.  

Esam atbildīgi pret klientiem un dar-

biniekiem, aicinām arī Jūs būt atbildī-

giem un saprotošiem! 

Informācija bankas Citadele  klien-

tiem! Īpašs piedāvājums senioriem 

par iespēju nomaksāt rēķinus attāli-

nāti– rēķinu apmaksa telefoniski! Ār-

kārtas situācijas laikā viena rēķina 

apmaksa telefoniski maksās vien 

0.38 EUR. Lai saņemtu pakalpojumu, 

zvani uz klientu atbalsta  

centru 6701 0000. 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-

komunālās saimniecības uzņēmums”  

Lūznavas ziņas 
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvaldes  bezmaksas  

informatīvais izdevums 

Izdevējs: 
Rēzeknes novada pašvaldības  
Iestāde „Maltas pagastu apvienība”  
Struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvalde  

Reģ.Nr. 40900027426  
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag.,  
Rēzeknes novads, LV - 4627 
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
E-pasts: info@luznava.lv;  
Tālrunis: 64607421 Fakss: 6460742 
Rekvizīti:  
Banka: SWEDBANK  AS 
Norēķinu 
konts: LV45HABA0551046064410   

 
Tirāža: 200 eksemplāri 
www.luznava.lv 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē 

mailto:info@luznava.lv

