
Informatīvā lapa Nagļu pagasta iedzīvotājiem 
 

 

Nagļu pagasta pārvaldes visi darbinieki strādā pēc ikdienas darba dienas grafika, taču 

pieņemšana notiek attālināti, sazinoties pa telefonu vai internetā.  

No 2020.gada 17.marta pagasta pārvaldes, bibliotēkas, pirmsskolas izglītības iestādes, feldšeru 

punkta, Tautas nama ārdurvis ir slēgtas, taču, ja ir nepieciešamība, tad var sazināties, zvanot 

uz dotajiem tālruņiem. 

Nagļu pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus rēķinus ( komunālie pakalpojumi, NĪN maksājumi) 

apmaksāt, izmantojot internetbanku. Ja tas nav iespējams pašam, lūgt palīdzību radiem vai 

draugiem. 

Nagļu pagasta pārvalde: 

e-pasta adrese : info@nagli.lv ,  

tālrunis uzziņām: 64644360 ( lietvede) ;  

29160122 ( V.Puste) 

 

 Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas 

portālā www.latvija.lv 

 Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa 

tālr. 26119105. 

 Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 26678123 vai 

e-pastu:  janis.zelcs@rezeknesnovads.lv 

 NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemt  NĪN 

paziņojumu). 

 Kasieres tālrunis uzziņām: 26102759 

 Dricānu  bāriņtiesas locekles Ivetas Rebles tālrunis saziņai: 28604669 

 Ārkārtas situācijas laikā Nagļu ciema bibliotēka, Nagļu Tautas nams apmeklē-

tājiem ir slēgti! 

 Pirms Nagļu pagasta pārvaldes apmeklējuma sazināties ar lietvedi pa tālruni 

64644360. 

 

 

LATVIJAS PASTA INFORMĀCIJA 

CIENĪJAMIE KLIENTI! 

 

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai no 

2020.gada 20.marta līdz 18.aprīlim Nagļu pasta nodaļa nestrādās. 
Par pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā lūdzam iepriekš sazināties pa tālruni 

23281670. 

Tuvākā pasta nodaļa: Viļānos, Rēzeknes ielā 24. 

Darba laiks: darbdienās no 9.00. līdz 18.00. 

 

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM 

 

No 19. marta tika būtiski samazināts reģionālo maršrutu autobusu reisu skaits saistībā 

ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības samazināšanai.  

Plānojot braucienu, pārbaudi aktuālo kustības sarakstu www.atd.lv vai zvani 1188!  

 

 

https://www.latvija.lv/
mailto:janis.zelcs@rezeknesnovads.lv


 

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 atgādina: ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs 

ģimenes ārsts, lai nepieciešamības 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 persona ir reģistrēta var noskaidrot: 

apmeklējot NVD mājas lapu www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes 

pakalpojumi  Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām; 

E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, autorizējoties sadaļā "Iedzīvotājs" ar kādu 

no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai 

personas apliecību (eID); 

zvanot uz Nacionālā veselības 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 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 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldība informē: 
 

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, sakarā 

ar vīrusa COVID-19 izplatību, paredz sekojošo: 

             1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes 

pakalpojumu sniegšanu attālināti; 

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 kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna 

pieskatīšanu; 

3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 

2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi; 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757


4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi); 

6. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, 

gājienus un piketus; 

4. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz 

Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības 

pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai 

informācijai; 

5. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām ierobežot apmeklējumus iestādē 

trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju ; 

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez vajadzības neapmeklēt valsts un 

pašvaldību iestādes, iespēju robežās pakalpojumus saņemot attālināti, nepulcēties, lai 

samazinātu inficēšanās risku. 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un 

sociālajos tīklos, nepieciešamības gadījumā informāciju var saņemt pie novada 

amatpersonām: 

 

Jautājumi par izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) darbību- 

Guntars Skudra, tel. 29495624; 

Jautājumi par sociālo darbu-  Inta Greivule – Loca, tel. 26531970; 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs- tel. 29424321; 

Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds – tel. 29388271; 

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns, tel.  26451063; 

Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs, tel. 26128599; 

Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja Līvija Plavinska, tel.  29468107; 

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.  

Informāciju sagatavoja: 

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Diāna Selecka 

 

 

 Veselības inspekcija līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē 

un pakalpojumus iedzīvotājiem sniegs attālināti 
 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 16.marta līdz šā gada 14. aprīlim ar 

mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, Veselības inspekcija lēmusi klātienes pakalpojumus 

klientiem sniegt attālināti. Iedzīvotāji klātienē netiks apkalpoti Centrālajā birojā Rīgā, ne arī  

teritoriālajās nodaļās – Latgalē (Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Aizkrauklē, Krāslavā, Ludzā), 

Kurzemē (Kuldīgā, Talsos, Ventspilī, Liepājā, Saldū), Vidzemē (Valmierā, Gulbenē), Zemgalē 

( Jelgavā, Tukumā, Bauskā).   

Veselības inspekcija informē, ka iesniegumus iedzīvotāji varēs iesniegt, sūtot vēstulē 

pa pastu, e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot elektroniskos 

pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Veselības inspekcijas e-

pakalpojumu saraksts pieejams šeit.  

Savukārt iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu uz 

Inspekcijas mājas lapā norādītajām adresēm vai elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes 

http://www.latvija.lv/
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/kontakti


pakalpojumu portāla www.latvija.lv  pieejamo pakalpojumu „Iesniegums Veselības 

inspekcijai”.Jautājumu gadījumos aicinām zvanīt pa informatīvo tālruni 67081600. 

Reģistru nodaļa: tālr. 67507989; Higiēnas novērtēšanas nodaļa: tālr. 67317787. 

Darba dienās no plkst. 8.30 - 17.00. 

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālai informācijai par COVID-

19 Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā.  

Informāciju sagatavoja: 

Saiva Luste  

Veselības inspekcijas  

Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa  

Tālr.: 67819677, 28342858.  

 

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju! 
 

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. 

Tāpēc Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma 

lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – 

organizēt savas individuālās SOLO talkas. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Lielā Talka vienmēr ir bijis brīdis, kad 

cilvēki pulcējas un sanāk kopā radu, darba kolēģu, skolas un studiju biedru vai vienkārši 

kaimiņu lokā, tāpēc ņemot vērā neviennozīmīgo situāciju, esam nolēmuši pārcelt talkas norises 

laiku. Tomēr es vēlētos rosināt cilvēkus neieslēgties savās mājās, bet gan vairāk laika pavadīt 

svaigā gaisā, ko iesaka arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri vēlas talkot jau līdz un pēc 16. maija Lielās 

Talkas, izmantot šo pavasara laiku apkārtnes sakopšanai, mēs piedāvājam un aicinām rīkot 

savas individuālās SOLO TALKAS, kurās piedalītos ierobežots cilvēku skaits. Taču tikpat labi, 

talkot var arī vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot garām zemē nomestiem gružiem, 

tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. 

Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!” 

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējaties par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī 

rīkojaties atbildīgi pret līdzcilvēkiem! 

 

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! 

http://www.latvija.lv/
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