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Rojas novada domes un tās struktūrvienību darbība 
ārkārtas situācijas laikā

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 
2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim 
(vai līdz nākamajam rīkojumam) Rojas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksi-
mālu piesardzību un bez īpašas vajadzības ne-
apmeklēt Rojas novada pašvaldību un tās ies-
tādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, 
darbība tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā maksāju-
mus veikt internetbankā, bet saņemt pakal-
pojumus un kārtot lietas attālināti. 

Rojas novada dome:
Tālrunis 27234281, e-pasts roja@roja.lv
Izpilddirektors: janis.puce@roja.lv 
Telefons 27052492.

Klientu apkalpošanas centrs:
roja@pakalpojumucentri.lv
Telefons 27234281.

Finanšu jautājumi:
aiga.grunte@roja.lv, telefons 26375053.

Būvvalde
Rojas novada būvvaldes pakalpojumus iespē-

jams saņemt un pieteikt elektroniski www.bis.gov.lv.  
Citu jautājumu gadījumā sazināties telefoniski 
pa tālr. 63232057, 292733310.

Dzimtsarakstu nodaļa
Klātienē nodrošinās miršanas un dzimšanas 

reģistrāciju (iepriekš telefoniski vienojoties), kā arī 
iepriekš pieteikto laulību reģistrāciju, arī ar svi-
nīgo ceremoniju, bet bez viesu klātbūtnes. Pakal - 
pojumus par atkārtotu dokumentu pie prasīšanu 
un saņemšanu nodrošinās attālināti (portālā 
www.latvija.lv). Attālināti nodrošinās arī iesniegu- 
mu laulību reģistrācijai (ar drošu elektronisko 
parakstu) pieņemšanu. Dzimt sarakstu nodaļas 
e-pasts dzimtsaraksti@roja.lv,  tel. 29231680.

Bāriņtiesa
Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, lū-

gums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju pa tālru-
ni 27234284.

Informatīvais izdevums „Banga”
Redakcija strādā attālināti. Telefons 

29913881.

Tūrisma informācijas centrs
TIC slēgts. Informāciju par tūrisma piedāvā-

jumiem novadā un apkārtnē pieejama interneta 
vietnē www.roja.lv sadaļā tūrisms, vai, zvanot 
pa telefonu 28630590, vai tic@roja.lv.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs
Rojas muzejs un muzeja filiāle „Kaltenes 

klubs” apmeklētājiem slēgti, visi muzeja pasā-
kumi atcelti. Muzeja darbinieki strādā attālināti, 
nodrošinot iespējamos muzeja pakalpojumus. 
Ja vēlaties gūt kādu konkrētu informāciju par 
muzeju piedāvājumiem, lūgums rakstīt e-pastu 
muzejs@roja.lv vai zvanīt 29432899 (Rojas mu-
zejs) vai 26203381 (Kaltenes klubs).

 Bibliotēkas
Rojas novada bibliotēkas aicina apmeklētā-

jus bez nepieciešamības bibliotēkas neapmek-
lēt. Tiek pārtraukti datorpakalpojumi. Grāmatu 
un periodis ko izdevumu apmaiņa notiek tikai, 
iepriekš sazinoties: Rojas bibliotēkās no pulksten 
11.00–16.00,  tālrunis 28616707, Kaltenes ciema 
bibliotēkā no 12.00–17.00, tālrunis 26144647.

 Sports
Atcelti visi sporta pasākumi, nodarbības un 

sacensības. Telefons informācijai 28394308 
(stadiona vadītājs). 

Rojas kultūras centrs
Atcelti visi pasākumi un mēģinājumi. Tele-

foni informācijai 29196478, 29646228.

Sociālais dienests
Dienests strādā attālinātā režīmā, iz-

ņemot gadījumus, kuri ir saistīti ar neat-
liekamiem ārkārtas pasākumiem (bērnu 
tiesību aizsardzību un neatliekamo sociālo 
palīdzību).

Kontaktinformācija: 
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, 

sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvē-
kiem un personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem Baiba Trūbiņa – tel. 27234288,  
e-pasts baiba.trubina@roja.lv;

Sociālā darbiniece darbā ar ģime-
nēm un bērniem – Linda Gerucka, tel. 
27234286, e-pasts: linda.gerucka@roja.lv;

Biroja administratore/sekretāre, Soci-
ālās palīdzības organizatore – Iveta Nei-
mane, tel. 28909271, e-pasts: iveta.neima-
ne@roja.lv

Rojas dzīvokļu komunālais uzņēmums
Rojas DzKU kase strādā no 8.00–12.00.

Pirmsskolas izglītības iestādes
Atbilstoši 12. marta Ministru kabineta 

lēmumam, – bērnudārzi turpina strādāt, bet, 
lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, 
vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz bērnudārzā 
rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene 
nav apmeklējuši „Covid-19” skartās valstis vai 
teritorijas, nav bijis kontaktā ar „Covid-19” sa-
slimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem 
nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Rojas vidusskola
Rojas vidusskolā mācību process turpmāk 

tiks organizēts, pamatojoties uz Izglītības un 
zinātnes ministrijas rīkojumu par attālinātu 
mācību procesa īstenošanu ārkārtas situācijā. 
Sīkāku informāciju par mācību norisi skolēni 
saņem E klasē un no klašu audzinātājiem. 

Rojas Mūzikas un mākslas skola
Izglītojamajiem stundas notiek pēc līdzši-

nējā stundu plāna, tikai tām tiek nodrošināta 
attālināta darbība. Saziņai ar audzēkņiem, ve-
cākiem, aizbildņiem, Rojas MMS pedagogi un 
admini strācija izmantos Skolvedības sistēmu 
E klase.

Neskaidrību un interesējošo jautājumu ga-
dījumos pedagogi un skolas administrācija 
vienmēr būs pieejama. Rojas MMS direktores 
Baibas Beraģes tālrunis 28321318.

Rojas novada Sporta skola

Saskaņā ar rīkojumu, treniņi un sacensības 
skolā nenotiks līdz turpmākam rīkojumam.

Informācija grūtniecēm 
saistībā ar COVID-19

Lai ierobežotu koronavīrusa COVID-19 izplatīšanos, Ziemeļ-
kurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā no 13.  marta 
tiek pārtraukti pacientu apmeklējumi, kā arī nav atļauts dzem-
dībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas 
partnerim, dūlai, mātei, draudzenei u.c.).

Ierobežojumi pieņemti, lai aizsargātu māmiņu un jaundzimušo 
veselību un dzīvību, kā arī atbalstītu vispārējos sabiedrības epidemio-
loģiskās drošības mērus.

Informējam, ka sūtījumus pacientēm būs iespējams nodot, pie-
zvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm.  Ierobežojumu laikā 
Dzemdību nodaļā atceltas arī lekcijas topošajiem vecākiem.  Par 
tālāku rīcību lūgums sekot slimnīcas mājaslapā. Vairāk informācijas, 
zvanot pa tālruni 63624404.

Sakarā ar infekcijas kontroles pasākumiem un Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” punktu Nr. 4.9, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā 
Ventspilī un filiālē Talsos tiek pārtraukta pacientu apmeklēšana 
sakarā ar karantīnas ieviešanu.  Slimnīcas pacientus, sākot no 
13. marta, vairs nebūs iespējams apmeklēt visās nodaļās, lai ierobežotu 
inficēšanos ar Covid-19 vīrusu. Aizliegums apmeklēt slimnīcas 
pacientus tiks atcelts brīdī, kad normalizēsies situācija valstī.

Iespēja saņemt telefonisku konsultāciju par 
COVID-19

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes uz inte-
resējošajiem jautājumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Zvanot uz telefona numuru 
67387661 (darba dienās, no 08.30 līdz 17.00) SPKC speciālisti sniegs iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, 
kas saistīti ar COVID-19, tostarp par rekomendācijām attiecīgajā situācijā un norādīs, kur var meklēt vai-
rāk informācijas par interesējošo tēmu. Savukārt, ja cilvēks atgriezies no Covid-19 skartās valsts vai teritori-
jas, viņam un arī viņa kontaktpersonām pēc atgriešanās 14 dienu laikā parādās elpceļu saslimšanai raksturīgi 
simptomi, kā, piemēram, paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums, šādos 
gadījumos jāzvana uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārkārtas tālruni 113.

 Kā sevi pasargāt no COVID-19?

 Slimību profilakses un kontroles centrs visiem atgādina ievērot vispārējus sabiedrības veselības ieteikumus:

  ja iespējams, palieciet mājās;
  ja jūtieties slims, neapciemojiet vecākus cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, jo viņiem 

ir lielāks risks slimot smagāk;
  ievērojiet roku higiēnu, mazgājot ar ziepēm un ūdeni vai dezinficējot ar dezinfekcijas līdzekli uz 

alkohola bāzes;
  izvairieties no cieša kontakta un ievērojiet distanci vismaz 2 metrus no cilvēkiem;
  izvairieties aiztikt ar rokām acis, degunu un muti. 

Rojas novada domei adresētos sūtījumus iespējams 
atstāt priekštelpā izvietotajos statīvos. 

M. Pāvuliņas foto
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• Atbalstīt Rojas Jūras zvejniecības muzeja 
dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
projektu konkursa mērķprogrammā „Muzeju no-
zares attīstības programma” ar projektu “Ģipkas 
baznīcas stāsts”, kas paredz jaunas muzeja izstādes 
izveidi Ģipkas Evanģēliski Luteriskās baznīcas tor-
ņa 2. un 3. stāvā un noslēgt ar Ģipkas Evanģēliski 
Luterisko draudzi sadarbības līgumu. 

• Precizēt Rojas novada domes 17.04.2018. lē-
mumu Nr. 60 „Par biedrības „Rojas Tūrisma bied-
rība” projekta pieteikumu”. 

• Dzēst SIA „EKOTEKS” nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu EUR 84,71 apmērā par nekusta-
mo īpašumu „Dzintarkalni”, Rojas novadā.

• Rojas novada dome neiebilst Talsu novada 
pašvaldībai atsavināt nekustamo īpašumu V. Ru-
ģēna ielā 4, Talsos, kas sastāv no zemes vienības ar 
kopējo platību 0,2178 ha un nedzīvojamās ēkas ar 
kopējo platību 2188,7 m2.

• Nekustamā īpašuma „Kuģenieki”, Valgal-
ciems, Rojas novads, zemes vienības sadalīšanai 
(platība 0,5845 ha), izstrādājot zemes ierīcības 
projektu, saglabājot esošo adresi.

• Noteikt no nekustamā īpašuma „Valsts mežs 
Kaltene”, Rojas novadā, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8882 010 0232, jaunizveidojamai zemes 
vienības daļai, kas uzmērīta nomas līguma noslēgša-
nai 35,0000 ha platībā, zemes lietošanas mērķi.

• Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Jūras pie-
krastes josla”, Rojas novadā, zemes vienību, atdalot 
no tās jaunizveidojamu zemes vienību un nosakot 
zemes lietošanas mērķus.

• Precizēt Talsu rajona Rojas pagasta padomes 
2003. gada 11. marta sēdes protokolu Nr. 4. 29. lē-
mumu, apstiprinot grafisko pielikumu. 

• Atbalstīt Rojas Kultūras centra dalību Valsts 
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu kon-
kursa mērķprogrammā „Latvijas valsts mežu at-
balsts kultūras programmām reģionos” Kurzemes 
kultūras programmas 2020 konkursā ar projektu 
„Eiropas senioru deju kopu salidojums”, kas pa-
redz šī pasākuma norisi Rojas brīvdabas estrādē. 

Kopējais projekta finansējums – EUR 3000,00, ga-
rantējot Rojas novada pašvaldības līdzfinansēju-
mu Rojas Kultūras centra iecerētajam pasākumam 
EUR 1000,00 no Rojas Kultūras centra ieplānotā 
budžeta.

• Apstiprināt precizētus saistošos noteiku-
mus Nr. 2/2020 „Par grozījumiem Rojas novada 
pašvaldības 19.10.2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 21/2010 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Rojas 
novadā”.

Informāciju sagatavoja 
Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece / 

domes sekretāre 
 Marita Pāvuliņa

Rojas novada domes 2020. gada 17. martā sēdē tika izskatīti 11 darba kārtības jautājumi, 
kur deputāti lēma:

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. mar-
ta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, 
un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldī-
šanas likuma 4. panta pirmās daļas 1.  punkta „e” apakšpunktu, 
likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pan-
tu, 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 epidemioloģiskās 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 spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību 
koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdz-
atbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtējās situācijas laikā:
4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina 

bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbī-
ba, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pa-
kalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu 
pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, 
ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē 
rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu 
periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 sasli-
mušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi 
nodrošināt bērna pieskatīšanu;

4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības 
iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Pārtraukt valsts centrali-
zēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu 
norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam;

4.4. pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes formā īs-
tenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kul-
tūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības 
programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu 
norisi);

4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus 
sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultū-
ras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un disko-
tēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma „Par sapul-
cēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās 
darbības veikšanu pulcējoties.

Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, 
sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vien-
laikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu 
darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00;

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt 
pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām 
valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesar-
dzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 
mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. 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, atbil-
stoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai 
informācijai;

4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu 
cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018.  gada 24.  jū-
lija noteikumiem Nr.  477 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti 
ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības 
pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar 
akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;

4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām un 
ieslo dzījuma vietām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām per-
sonām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodro-
šināšanai;

4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības at-
bilstoši Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam, t.sk., 
paredzot iespēju noteikt notiesāto pirmstermiņa atbrīvošanas pro-
cedūru, ko veic ieslodzījuma vietas un Valsts probācijas dienests, 
kā arī noteikt tās izpildes termiņu pagarinājumu;

4.11.  aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucie-
niem;

4.12. personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Co-
vid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasā-
kumi, tai skaitā:

4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai terito-
rijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un 
vakarā) mērot ķermeņa temperatūru;

4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpo-
šanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, pa-
augstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi);

4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) un 
jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām 
ārstniecības personām. Šīs prasības neattiecas uz transporta un pa-
sažieru 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;

4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties 

samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, 
neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizī-
tēs u. c.);

4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedris-
kām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās 
neizmantot sabiedrisko transportu;

4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei iz-
mantot kādu no šādām iespējām:

4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstā-

jot 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 medicīnis-

ko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru 
distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot 
roku un klepus higiēnu;

4.13. atļaut kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir 
valsts kapitāla daļu turētāja, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienestā un stacionārās ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecī-
bas personām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu personām, kuras nav 
ārstniecības personas, kā arī Veselības ministrijas, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles 
centra, Valsts ieņēmumu dienesta, Aizsardzības ministrijas reso-
ra un Ārlietu ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem noteikt tādu 
virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto mak-
simālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Vese-
lības ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu 
finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”;

4.14. atļaut valsts kapitālsabiedrībām, Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienestam, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, 
Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 
Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, 
Valsts ieņēmumu dienestam, Ārlietu ministrijai un Aizsardzības 
ministrijas resoram nepiemērot Publisko iepirkumu likumu iegā-
dēm (precēm un pakalpojumiem), kas nepieciešamas Covid-19 
uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un šo pa-
sākumu organizēšanai. Ministrijām veikt uzskaiti par minēto 
iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem 
un pieprasīt tos no valsts budžeta programmas „Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”;

4.15. atbildīgajām ministrijām atjaunot valsts materiālās rezer-
ves un organizēt papildu preču iegādi valsts drošības un veselības 
pasākumu īstenošanai, ja nepieciešams, pārsniedzot valsts mate-
riālo rezervju nomenklatūrā noteiktos apjomus. Ministrijām veikt 
uzskaiti par minēto iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildus 
finanšu līdzekļiem un pieprasīt tos no valsts budžeta programmas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;

4.16. ar 2020. gada 17. martu atcelt starptautiskos pasažieru 

pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa 
transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa ku-
ģiem un militāro transportu. Satiksmes ministram atļaut izdarīt 
izņēmumus attiecībā uz starptautisko pasažieru pārvadājumu iz-
pildi. Satiksmes ministrs pieņem lēmumu pēc attiecīga pieprasīju-
ma saņemšanas;

4.17. ar 2020. gada 17. martu aizliegt personu un transportlī-
dzekļu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Ei-
ropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī 
robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiks-
mei, izņemot kravu pārvadājumus. Iekšlietu ministram un ārlietu 
ministram atļaut izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu un trans-
portlīdzekļu pārvietošanos;

4.18. atļaut Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un ārzem-
niekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, atgriez-
ties Latvijas Republikā caur šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā minē-
tajām robežšķērsošanas vietām;

4.19. atļaut ārzemniekiem izceļot no Latvijas Republikas caur šā 
rīkojuma 4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas vietām;

4.20. atļaut ārvalstu diplomātiem, kas strādā Latvijā, kā arī 
personām, kas ierodas Latvijā humānu apsvērumu dēļ un valsts 
interešu nodrošināšanai, ieceļot Latvijas Republikā un izceļot no 
Latvijas Republikas caur šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā minētajām 
robežšķērsošanas vietām;

4.21. Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecī-
bām ārvalstīs neizsniegt īstermiņa un ilgtermiņa vīzas ieceļošanai 
Latvijā, kamēr pastāv ārkārtējā situācija;

4.22. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar tirgotājiem ieviest 
pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības 
vietās;

4.23. gadījumos, kad netiek ievēroti šajā rīkojumā noteiktie 
pasākumi, tiek piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā 
atbildība;

4.24. uzņēmumiem primāri nodrošināt pārtikas, zāļu, pirmās 
nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu pie-
gādi vietējā tirgus vajadzībām;

4.25. Ministru kabineta sēdes var tik organizētas attālināti vai 
aptaujas kārtībā, izmantojot videokonferences, konferences zvanu, 
kā arī izmantojot citus informācijas tehnoloģijas rīkus saskaņā ar 
Ministru prezidenta noteikto kārtību;

4.26. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, konsultējoties ar apgabal-
tiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem, var noteikt kārtību 
un nosacījumus, kādā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai neizskata 
vai citādi ierobežo tiesvedības procesus, kas ir saistīti ar mutvārdu 
tiesas procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās;

4.27. Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Zvērinātu notāru 
padome var noteikt ierobežojumus vai lemt par apmeklētāju pie-
ņemšanas klātienē pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvē-
rinātu notāru prakses vietās .

(Grozīts ar MK  13.03.2020.  rīkojumu Nr. 104; 
MK 14.03.2020. rīkojumu Nr. 105)

5. Pasākumus finansēt no institūcijām iedalītajiem valsts bu-
džeta līdzekļiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2020. ga-
dam”, kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no  valsts bu-
džeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem 
Ministru kabinets.

6. Noteikt, ka likuma „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 
stāvokli” 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās 
nozaru ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu ministrijā 
personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu.

7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma „Par ārkārtējo situāci-
ju un izņēmuma stāvokli”  9.  panta  trešo daļu paziņot Saeimas 
Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši 
minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos 
plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

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

Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
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Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes 
ārkārtas situācijas apstākļos  
sakarā ar Covid-19 izplatību un  
noteiktajiem ierobežojumiem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 
saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežo-
šanu, Latvijas Pasts apkopojis biežāk uzdotos jautāju-
mus un atbildes par pasta pakalpojumu pieejamību. 
Citos jautājumos  Latvijas Pasts  aicina sazināties ar 
Klientu centru:  27008001, 67008001, info@pasts.lv. 

Man ir pienācis pasta sūtījums, taču šobrīd ne-
vēlos apmeklēt pasta nodaļu. Kādas ir alternatīvas 
sūtījuma saņemšanai?

 No 2020. gada 16. marta stājas spēkā jauna kārtība sūtījumu uzglabāšanai pasta 
nodaļās – līdzšinējo 30 dienu vietā sūtījumi tiks uzglabāti 60 dienas, un šo pakalpoju-
mu klienti var saņemt bez maksas. Līdz šim par sūtījumu uzglabāšanu pasta nodaļās 
ilgāk par 10 dienām no klientiem tika iekasēta pakalpojuma maksa. Līdz ar jauno kār-
tību klientiem nav steidzami jāapmeklē pasta nodaļa sūtījuma saņemšanai, jo 60 die-
nu periodā tie netiks nosūtīti atpakaļ izsūtītājam un bez maksas glabāsies nodaļā.

 Lai nebūtu jāuzkavējas pasta nodaļā, Latvijas Pasts aicina izmantot uzņēmuma 
mobilās lietotnes iespējas, kas ļauj pakalpojumiem pieteikties attālināti un nodaļā 
ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu. Attālināti pieteikties pakalpojumiem 
iespējams 86 lielākajās un noslogotākajās pasta nodaļās visā Latvijā. 

Kā alternatīvu reģistrētu sūtījumu saņemšanai pasta nodaļās Latvijas Pasts iesa-
ka šo sūtījumu pārvirzīšanu uz  jebkuru no Latvijas Pasta pakomātiem visā valstī, 
izmantojot uzņēmuma mobilo lietotni.  Latvijas Pasts  nodrošina iespēju mobilajā 
lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sū-
tījumu uz kādu no uzņēmuma 61 pakomāta visā Latvijā. 

Vienlaikus Latvijas Pasts lūdz klientus, kas izmanto uzņēmuma pakomātus, sū-
tījumus no tiem izņemt savlaicīgi, lai tie neuzkrātos un savus sūtījumus pakomātos 
varētu saņemt arī citi klienti. 

Vai obligāti ir jāapmeklē pasta nodaļa, lai saņemtu pensiju no Pasta norēķinu 
sistēmas (PNS)?

Klientiem, kas pensijas un pabalstus saņem PNS, nav obligāti jādodas uz pasta no-
daļu to saņemšanai. Latvijas Pasts šo pakalpojumu nodrošina arī klienta dzīvesvietā, 
un izmaksu no PNS konta iespējams pieteikt Latvijas Pasta Klientu centrā: 27008001, 
67008001,  info@pasts.lv. Piesakot piegādi dzīvesvietā, līdz 2020. gada 27. martam 
noteikta pazemināta pakalpojuma  Skaidras naudas izmaksa no PNS konta  cena – 
4,88 eiro. Šajā laikā Latvijas Pasts monitorēs šī pakalpojuma pieprasījumu un apzinās 
savus resursus šī pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai atkarībā no pieprasījuma.

Vai Latvijas Pasts turpinās nodrošināt pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi 
saņēmēja dzīvesvietā?

Pensiju, pabalstu vai atlīdzības piegāde saņēmēju dzīvesvietās Latvijas Pasts nodro-
šinās līdzšinējā kārtībā – izmaiņas šī pakalpojuma sniegšanā patlaban nav plānotas.  

Kā es varu zināt, vai mana pasta nodaļa strādā līdzšinējā darba režīmā? 
Sakarā ar ārkārtas stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem koronavīrusa Co-

vid-19 izplatības ierobežošanai, Latvijas Pasts no 2020. gada 21. marta pārtrauc visu 
pasta nodaļu darbību sestdienās un svētdienās, kā arī virknei nodaļu tirdzniecības 
centros no 17. marta visā valstī saīsina darbalaiku. 

Visa aktuālā informācija par pasta nodaļu darbību ir pieejama Latvijas Pasta mā-
jaslapā www.pasts.lv sadaļā Pasta nodaļas, kā arī šo informāciju iespējams saņemt, 
sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru: 27008001, 67008001, info@pasts.lv.

Manas teritorijas pasta pakalpojumu sniegšanas vieta nedarbojas. Kā es varu 
saņemt pasta pakalpojumus? 

Latvijas Pasts no 2020. gada 18. marta līdz turpmākajiem lēmumiem pārtrauc 
klātienes pasta pakalpojumu sniegšanu visās 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tās lauku teritorijās. 

Vai es varu saņemt pasta pakalpojumus, ja mana pasta nodaļa ir slēgta? 
Lai saņemtu pasta pakalpojumus, Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus tos saņemt savā 

dzīvesvietā pie pastnieka. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu 
nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonē-
šanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c. Ar pastnieka starpniecību iespē-
jams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šos pakalpojumus iespējams 
pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu centram pa tālruni 67008001 vai 27008001. 

 Vai ar Latvijas Pasta starpniecību iespējams nosūtīt pasta sūtījumus Latvijā 
un uz ārvalstīm?

A. Pasta sūtījumu apmaiņa Latvijas teritorijā pagaidām tiek nodrošināta līdz-
šinējā kārtībā. Taču saistībā ar Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu 
no 2020. gada 17. marta atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus koronavīru-
sa Covid-19 ierobežošanas pasākumu dēļ, būtiski tiks ierobežota un/vai kavēta pasta 
sūtījumu apmaiņa ar ārvalstīm. Pārrobežu sūtījumi nosūtīšanai uz ārvalstīm pasta 
nodaļās tiek pieņemti, taču jārēķinās, ka sūtījumu piegāde tiks kavēta. Visi sūtījumi 
tiks uzglabāti Latvijas Pasta šķirošanas kompleksā un izsūtīti uz ārvalstīm, tiklīdz 
tas būs iespējams.

Latvijas Pasts patlaban aktīvi meklē alternatīvas iespējas maksimāli daudz pārro-
bežu sūtījumu piegādei saņēmējiem.

Pārrobežu pasta sūtījumu piegāde ar ārvalstīm būs ierobežota un kavēta vismaz 
līdz patlaban noteiktajam ārkārtas stāvokļa noteiktajam gala termiņam – 14. aprī-
lim, ja nebūs papildu izmaiņu un ierobežojumu. 

 Vai joprojām iespējams nosūtīt arī eksprespasta sūtījumus uz ārvalstīm? 
Šobrīd saņemtie ārvalstu sūtījumi tiek piegādāti uz visiem pieprasītajiem gala-

mērķiem, neskatoties uz to, ka ārkārtas situācijas dēļ iespējama piegāžu aizkavē-
šanās. Šie jautājumi šobrīd tiek aktīvi risināti un nepieciešamības gadījumā tiek 
meklētas alternatīvas. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, aicinām sekot līdzi  Ekspres-
pasta un Latvijas Pasta sociālo tīklu kontiem, kuros operatīvi tiek ievietoti visi ak-
tuālie jaunumi. 

Vai pasta nodaļu darbinieki un pastnieki ievēro drošības pasākumus korona-
vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai?

Latvijas Pasta nodaļu darbiniekiem atbilstoši valstī izsludinātajiem ārkārtas situā-
cijas nosacījumiem un Slimību profilakses kontroles centra rekomendācijām noteikti 
pastiprināti personiskās higiēnas un pasta nodaļu inventāra papildu dezinfekcijas pa-
sākumi. Nodaļas ir apgādātas ar papildu dezinfekcijas līdzekļiem kā personiskajai lie-
tošanai, tā nodaļu telpu un inventāra apstrādei. Arī visi pastnieki ir attiecīgi informēti 
un apgādāti ar dezinfekcijas un citiem drošības līdzekļiem personiskajai lietošanai. 
Analogi drošības līdzekļi piemēroti arī šķirošanas kompleksa darbiniekiem.

Vai ar pasta sūtījumiem iespējams izplatīt koronavīrusu Covid-19?
Lai gan Slimību profilakses un kontroles centrs, atsaucoties uz Pasaules veselības 

organizāciju, jau janvārī informēja Latvijas Pastu, ka nav pierādījumu koronavīru-
sa Covid-19 izplatībai saistībā ar pasta sūtījumiem un nekādi drošības ierobežojumi 
tiem nav noteikti, Latvijas Pasts papildu drošības nolūkos visus ienākošos starptau-
tiskos sūtījumus pirms apstrādes un tālākas nosūtīšanas klientiem līdz 72 stundām 
uzglabā īpašās teltīs, kas ir atdalītas no saskarsmes ar darbiniekiem. 

Pasta nodaļu vienotie informatīvie tālruņi    +371 27008001
                    +371 67008001

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas 
pakalpojumus attālināti

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka līdz šī 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! Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384; e-pasts: prese@lad.gov.lv

Latvijā līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtēja situācija, lai 
ierobežotu COVID-19 izplatību. Izsludinātā ārkārtas situāci-
ja ietekmē, vai var ietekmēt arī darbiniekus un darba devējus, 
tāpēc ir būtiski visiem iesaistītajiem, kopīgi sadarbojoties, 
rast iespējami veiksmīgākus dažādu problēmu situāciju risi-
nājumus. 

Normatīvajos aktos ne vienmēr ir ietverts precīzs un 
skaidrs risinājums katrai situācijai, tomēr, izmantojot tiesību 
normu iztulkošanas metodes, var rast taisnīgāko un pragmā-
tiskāko risinājumu šajā ārkārtas situācijā. 

Protams, būtiska loma šajā situācijā ir arī darbinieku pār-
stāvjiem (arodbiedrībām) un darba devēju organizācijām, 
kuras sociālā dialoga ietvaros var rast konkrētam uzņēmu-
mam vai nozarei atbilstošāko risinājumu, tādējādi iespējami 
efektīvāk nodrošinot gan darbinieku, gan arī darba devēju 
interešu aizsardzību.

Ko Darba likums paredz, ko darbinieks un darba devējs 
var darīt šādā situācijā?

– Darba likums nosaka, ka darba devējs un darbinieks 
savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba lī-
gumu. Taču likumā ir teikts, ka darbinieks un darba devējs 
var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties. Tas nozīmē, 
ka nepieciešamības gadījumā var vienoties par darba līguma 
grozījumiem, tādējādi atrisinot vienu vai otru situāciju, kas 
radusies saistībā ar COVID-19 izplatību. Šādiem darba līgu-
ma grozījumiem, ja tādi tiek veikti, ir jābūt kā brīvas gribas 
izpausmei. 

– Notiekošais vienlīdz skar gan darbinieku, gan darba 
devējus. Tāpēc situācijā, kad darba veikšana ikdienas režīmā 
tiek būtiski ietekmēta, primāri būtu ieteicams izvērtēt tādus 
risinājumus, kas ir iespējami saudzīgāki attiecībā pret darbi-
niekiem. 

– Atbilstoši likumam, darbiniekam ir pienākums veikt 
tos darbus, kurus viņš ir uzņēmies. Savukārt darba devējam 
ir pienākums nodrošināt tādu darba organizāciju un darba 
apstākļus, lai darbinieks varētu savu darbu izpildīt. Arī šajā 
ārkārtas situācijā ir iespējami risinājumi. Piemēram, tie var 
būt gan darba laika pielāgojumi, gan arī kā darba izpildes vie-
tas pielāgojumi. Proti – ir iespējams vienoties, piemēram, par 
nepilna darba laika noteikšanu, par darba veikšanu attālināti, 
vai citiem darba organizēšanas veidiem. 

– Darbinieks un darba devējs nepieciešamības ga-
dījumā var vienoties arī par tādiem risinājumiem, kas 
saistīti ar dažāda veida atvaļinājumu izmantošanu. Pie-
mēram, drīkst  vienoties par ikgadējā apmaksātā atvaļi-
nājuma izmantošanu šajā laikā. Darba devējam nav tie-
sību piespiest darbinieku doties atvaļinājumā bez darba 
samaksas saglabāšanas. Taču darbinieks var pieprasīt šāda 
atvaļinājuma piešķiršanu vai arī puses, ņemot vērā ārkār-
tas situāciju, var vienoties par šādu atvaļinājumu. Būtis-
kais ir atcerēties, ka par šādu atvaļinājumu netiek maksāts.  
    – Darba likums regulē arī situācijās, kad darbiniekam ir no-
drošināma atlīdzības izmaksa arī gadījumā, ja darbinieks ne-
veic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ. Likumā gan nav sniegts 
izsmeļošs uzskaitījums, tomēr atsevišķi COVID-19 saistītie 
pasākumi var būt uzskatāmi par attaisnojošu gadījumu, kad 
darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību darbiniekam, 
kurš neveic darbu.

Ko Darba likums saka par dīkstāvi, kas var rasties šajā 
situācijā?

– Dīkstāve ir situācija, kad darba devējs darbinieku neno-
darbina vai nepieņem darbinieka darbu.  Darba likumā pare-
dzēts, ka atlīdzība ir izmaksājama arī tad, ja notiek dīkstāve. 
Likums gan nenosaka dīkstāves noteikšanas iemeslus, tādējā-
di par dīkstāvi ir uzskatāmas visas situācijas, kad darba devējs 
objektīvu apstākļu dēļ nevar nodarbināt darbinieku vai arī 
nepieņem darbinieka darbu. Taču – ja dīkstāve radusies dar-

binieka vainas dēļ, darba devējam atlīdzība nav jāizmaksā.
– Būtiski, lai šajā ārkārtējā situācijā darba devējs ar darbi-

nieku sazinātos, un abas puses vienotos par to, vai darbinie-
kam fiziski ir jāatrodas darba vietā dīkstāves laikā, jo īpaši, 
ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos piesardzības pasā-
kumus.

– Likumā arī teikts, ka situācijās, kad darba devējs nevar 
nodarbināt darbinieku darba līgumā nolīgtā darba izpildei 
(lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu 
ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas), viņam ir tiesības norīkot 
darbinieku arī darba līgumā neparedzētu darbu veikšanai. 
Taču – ne ilgāk par vienu mēnesi gada laikā, bet dīkstāves 
gadījumā – ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem viena gada laikā. 
Par darba līgumā neparedzētu darbu veikšanu darba devējam 
ir pienākums izmaksāt atbilstošu darba samaksu, kuras ap-
mērs nedrīkst būt mazāks par darbinieka iepriekšējo vidējo 
izpeļņu. 

Ko darīt, ja darbinieks ārkārtas situācijas dēļ nevar 
veikt savus pienākumus?

– Īslaicīga prombūtne nav pamats uzteikt darba līgumu.  
Darba likumā ir regulēta arī rīcība situācijā, kad darbinie-
kam nav iespējams veikt darbu nepārvaramas varas, nejauša 
notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Likumā ir skaidri 
noteiktas darbinieka tiesības uz īslaicīgu prombūtni. Par šādu 
īslaicīgu prombūtni darbiniekam savlaicīgi ir jāpaziņo darba 
devējam. Vienkāršāk sakot, darbiniekam pēc iespējas ātrāk 
ir jāinformē darba devējs par to, ka ir iestājušies objektīvi 
iemesli, kādēļ darbinieks nevar ierasties darbā. Piemēram, 
valstu noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ persona nevar 
savlaicīgi atgriezties Latvijā.  

Ko darīt, ja darbiniekam nepieciešama pašizolācija?
– Ja darbiniekam nav izsniegta darbnespējas lapa, bet viņš 

nevar veikt savus darba pienākumus saistībā ar ieviestajiem 
drošības pasākumiem, situācijas var būt atšķirīgas, un tādē-
jādi ir rūpīgi vērtējamas. Piemēram, ja darbinieks ar darba 
devēja rīkojumu ir bijis komandējumā vai darba braucienā, 
vai bijis nosūtīts veikt darbu citā ES vai EEZ valstī un viņam 
pēc atgriešanās no vīrusa skartās valsts vai teritorijas ir jāveic 
pašizolēšanās dzīvesvietā, tad šāda situācija būtu uzskatāma 
par attaisnotu prombūtni un darba devējam būtu pienākums 
izmaksāt noteikto atlīdzību. 

Savukārt, ja šāda situācija ir radusies tāpēc, ka darbinieks 
pats ir devies uz COVID-19 skartajām valstīm vai teritori-
jām, tad, kad valsts pārvaldes iestādes ir aicinājušas atturēties 
no šāda veida braucieniem, darba devējs varētu izvērtēt atlī-
dzības izmaksu par šo laikposmu.

– Ja darbiniekam ir izsniegta darbnespējas lapa, tad slimī-
bas naudas un slimības pabalsta izmaksa tiek veikta atbilstoši 
normatīvo aktu noteikumiem. Darbnespējas lapu izsniegša-
nas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi „Darbnespē-
jas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, savukārt slimī-
bas naudas un slimības pabalstu izmaksu regulē likums „Par 
maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Papildu informācija darbiniekiem un darba devējiem 
ir meklējama arī Valsts darba inspekcijas tīmekļvietnē 
www.vdi.gov.lv.

 Esošajā situācijā normatīvo aktu piemērošana var radīt 
neskaidrības, tādēļ aicinām darba devējus un darbiniekus, 
un arodbiedrības mēģināt rast domstarpību risinājumus 
savstarpējās pārrunās, iecietīgi vienam pret otru un ne-
pieciešamības gadījumā vērsties Valsts darba inspekcijā 
elektroniski vai zvanot (kontakti pieejami Valsts darba in-
spekcijas tīmekļvietnē). 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas 

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar 
koronavīrusa izplatību, Rojas novada Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs klientus klātienē NE-
PIEŅEM. VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) aicina VSAA pakalpojumus pieprasīt elektroniski 
portālā latvija.lv:

• izmantojot e-pakalpojumu „Eiesniegums VSAA pa-
kalpojumiem”

• iesniegumu brīvā formā, izmantojot „Iesniegums ies-
tādei”. Saziņai: KAC telefons 27234281.

Arī maksājumus aicinām veikt internetbankā, jo Ro-
jas novada domes kase ir slēgta. Konsultācijas par portālā 
www.latvija.lv pieejamajiem pakalpojumiem un to aizpil-
di (dzīvesvietas deklarēšana, iesniegums slimības pabal-
sta saņemšanai, iesniegums iestādei, nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksa utt.) iespējams saņemt, zvanot Rojas 
novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālistei 
pa tālruni vai uz portāla www.latvija.lv lietotāju atbalsta 
dienestu.

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA KLIENTU IEVĒRĪBAI 

Par darbinieku un darba devēju attiecībām 
ārkārtējās situācijas laikā
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Laikraksts iznāk kopš 
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Iespiests Talsu tipogrāfijā. 

Bezmaksas izdevums. 
«BANGA» iznāk 2 reizes mēnesī: 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā.

29. maijā plkst. 19.00
Muzikāla vīzija 

 „Leģendas dzimšana”. 
Stāsts par 

Maestro Raimonda Paula jaunību
„Leģendas dzimšana” ir emocio-

nāls un krāšņs uzvedums, kas aptver laika posmu no 
pirmās Maestro radītās dziesmas līdz pat pirmajiem 
lielajiem panākumiem ar dziesmu «Mežrozīte». 

Piedalās: Gints Andžāns vai Mārtiņš Egliens, Juris 
Jope, Ieva Sutugova, Aija Vītoliņa, Līga Kupča, Jēkabs 
Ludvigs Kalmanis, Kristaps Kiršteins, Artūrs Biķer-
nieks; izcils mūziķu sastāvs – Anatolijs Livča (klavie-
res), Indriķis Veitners (klarnete, saksofons), Viktors 
Veličko (kontrabass), Mareks Logins (sitamie instru-
menti).  Mākslinieciskais vadītājs un horeogrāfs Jānis 
Putniņš.  Biļešu cenas: 10.00–17.00 EUR.

6. jūnijā plkst. 19.00
Mazie šlāgermūzikas svētki

Grupas „ROJA” 22 gadu jubilejas svinības.
Grupas dibinātājs, solists un komponists, Rojas brīvda-

bas estrādes idejas autors Jānis Kalniņš pasākumu iecerējis 
kā mazos šlāgermūzikas svētkus, uzaicinot tajā piedalīties 
savus mūzikas draugus: „Rumbas kvartets”, „Apvedceļš”, 
„Baltie lāči”, „Brīvdiena” un dziedātājus – Hariju Joniškā-
nu no grupas „Kantoris 04” un Aivaru Birzmali. Pasāku-
mu vadīs dziedošais aktieris Rihards Lepers.

Pēc koncerta plkst. 22.00–04.00 par zaļumballes at-
mosfēru rūpēsies grupas „Kurland”, „Pa ceļam”, „Apved-
ceļš”, „Rumbas kvartets”, „Miera vējos” un, protams, pati 
gaviļniece grupa „ROJA”.

Uz mazās skatuves darbosies Dj Ilmis.
Biļešu cenas: 10.00 EUR un 12.00 EUR. Bērniem līdz 

7 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, koncertā 
ieeja bez maksas.

Biļešu cena, apmeklējot tikai balli: 7.00 EUR. 
Pasākuma informatīvie atbalstītāji: Kurzemes Radio 

un Latvijas Radio 2.

12. jūnijā plkst. 19.00
Koncertstāsts „Atkal, atkal ir debesis pušu”

Koncertstāsts ir veltījums izcilajam dzejniekam 
M. Čaklajam, kuram šogad paliktu 80 gadi. Māra Čaklā 
dzeju izcilā komponista Imanta Kalniņa ieaustajā mū-
zikā izdziedās Marts Kristiāns Kalniņš, Olga Rajecka, 
Antra Stafecka, Dainis Skutelis vai Andris Ērglis, Jānis 
Buķelis. Mūziķu pavadošais sastāvs – Jānis Kalniņš, Jā-
nis Miltiņš, Jānis Rubenis, Gidons Grinbergs. Koncerta 
muzikālais vadītājs Emīls Zilberts. Samtainās balss īpaš-
nieks, aktieris Mārtiņš Vilsons, kurš koncerta apmeklē-
tājiem ļaus aizplūst Māra Čaklā liriskajā dzejas pasaulē. 
Biļešu cenas: 8.00–15.00 EUR.

11. septembrī plkst. 19.00   Koncerts „Eolikai 40”.
Estrādes leģendārā grupa „Eolika” šogad atzīmē 

40. skatuves jubileju. Koncertā skanēs visu laiku labā-
kais „Eolikas” repertuārs. Biļešu cenas: 12.00–20.00 EUR.

Biļetes uz visiem pasākumiem iegādājamas 
„Biļešu Paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv, 

 kā arī  Rojas novada domes kasē!
Bērniem līdz 5 gadu vecumam, ieeja pasākumos 

bez maksas, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.

Sagatavoja estrādes vadītāja Madara Aizgrāve

Sludinājumi

Rojas novada pašvaldība, 
reģ. nr. LV90002644930,

AICINA DARBĀ
sporta darba organizatoru 

uz nepilnu slodzi.

Alga 200 EUR mēnesī 
(pirms nodokļa nomaksas). 

Pieteikumu un CV sūtīt 
uz e pasta adresi roja@roja.lv  

līdz 31. martam.

Zivju pārstrādes uzņēmums 
SIA „Banga Ltd”,

reģistrācijas nr. LV41203031343 Rojā,
PIEDĀVĀ DARBU

ceha iekārtu mazgātājam/ai.
Darbu var veikt arī divatā.
Darbs katru darba dienu, 

darbu var sākt laika posmā no 16.00–17.00, 
darba laiks dienā aizņems 3–5 stundas, atkarībā 

no darba veikšanas ātruma.
Bruto darba samaksa 700 EUR mēnesī.

Tālrunis 29475820.

Rojas kultūras centrs informē, ka saka-
rā ar pasākumiem COVID-19 infekcijas 
ierobežošanai,     līdz 14. aprīlim atcelti visi 
plānotie pasākumi, kā arī amatiermākslas 
kolektīvu un interešu izglītības pulciņu no-
darbības. Nenotiks arī šajā laikā ieplānotie 
kopmēģinājumi un skates.

Maksima Trivaškevica Stand – Up izrāde 
„Latviešu komiķis” pārcelta uz   8. novembri 
plkst. 16.00.

Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes 

„Vien reiz jau var!” Rojas kultūras centrā no 
21. marta   pārceltas uz 28. novembri plkst. 
16.00 un plkst. 19.00.

Iegādātās biļetes   derīgas minētajā dienā 
un attiecīgajos pulksteņlaikos.

Arī mēs ievērosim drošības pasākumus un 
līdz 14. aprīlim strādāsim pamatā attālināti. 
Tālruņi saziņai – 29196478 , 29646228. 

Tiekamies drīz!
Dace Broka,

Rojas novada 
 kultūras pasākumu organizatore

Informē Rojas KC 

No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos 
nepieciešams uzstādīt dūmu detektorus, bet 
papildus tam arī visās privātmājās, darba vie-
tās un automašīnās jābūt ugunsdzēšamajam 
aparātam. Uzņēmumi ir apraduši ar regulā-
rām darba drošības noteikumu apmācībām, 
bet ar ikgadēju ugunsdzēšamo aparātu apkopi 
joprojām grēko kā uzņēmumi, tā privātperso-
nas. Kā skaidro SIA “Sunstar Group” tehnis-
kais eksperts Mareks Tipa, ar ugunsdzēšamā 
aparāta iegādi nav gana, - lai tas ugunsgrēka 
brīdī patiešām palīdzētu, ar to ir jāmāk rīko-
ties, kā arī obligātas ir regulāras apkopes.

Kā izdarīt pareizo izvēli?
Uzņēmumos un iestādēs ugunsdzēšamo 

aparātu skaitu un veidu nosaka Ministru 
kabineta ugunsdrošības noteikumi Nr. 238. 
Savukārt, lai izvēlētos mājvietai atbilstošu 
ugunsdzēšamo aparātu, jāzina dažādu veidu 
galvenās atšķirības un atbilstošas dzēstspējas 
nozīme.

Dažādi veidi. Pastāv dažādu veidu aparā-
ti – ogļskābās gāzes, pulvera, ūdens-putu un 
F klases ugunsdzēšamie aparāti. Tā kā ogļskā-
bās gāzes aparātiem nav A klases dzēstspējas 
un tie neatbilst noteikumu prasībai, jāizvēlas 
pulvera vai putu ugunsdzēšamais aparāts. 

„Lai gan pulvera aparāts ir lētākais un efek-
tīvākais dzēšanas veids, šo pulveri vēlāk ir ļoti 
grūti savākt, un visbiežāk tas neatgriezeniski 
sabojā iedzīvi. Neatkarīgi no tā, vai meklējat 
ugunsdzēšamo aparātu darba vietai, mājoklim 
vai automašīnai, iesaku izvēlēties ūdens-putu 
ugunsdzēšamo aparātu, jo tas noklās noteiktu 
vietu un ir krietni praktiskāks – to būs vieglāk 
sakopt,” uzsver eksperts. Savukārt attiecībā uz 
virtuvēm ieteicams izvēlēties F klases aparātu, 
jo tas paredzēts dzīvnieku tauku dzēšanai.

Dzēstspēja. To, cik daudz aparāts var no-
dzēst, nosaka nevis tilpums vai svars, bet gan 
dzēstspēja, kas norādīta uz ugunsdzēšamā 
aparāta, – tas arī ir galvenais kritērijs, pēc kā 
ir jāizdara izvēle. Privātmājā derētu četru ki-
logramu smags pulvera aparāts vai sešu litru 
ūdens-putu aparāts, ja vien uz tā atrodama 
informatīvā norāde „21A 113B”, kas apzīmē 
Ministru kabineta noteikumos norādīto mini-
mālo dzēstspēju, vai vairāk.

Tāpat eksperts kliedē mītu, ka ar ūdens-
putu aparātu nedrīkst dzēst iekārtas zem 
sprieguma – gan ar ūdens-putu, gan pulvera, 
gan ogļskābās gāzes ugunsdzēšamo aparātu 
drīkst dzēst līdz pat 1000 voltu spriegumam.

Alternatīva. Mazāk zināma un iecienīta 
alternatīva liesmas apslāpēšanā ir ugunsdzē-
sības pārklāji. Tie ir piemēroti nelielu vietu 
un objektu, kur radusies ugunsnelaime, pār-
segšanai un nodzēšanai, ierobežojot skābekļa 
piekļuvi. Šāds risinājums būs īpaši piemērots 
paklājiem, mīkstajām mēbelēm un citai iedzī-
vei, jo nepieprasīs attīrīšanu no ugunsdzēsības 
vielas. Turklāt šādu pārklāju varēs izmantot 
kā aizsardzību, ja ir nepieciešams iziet cauri 
telpai ar atklātu uguni. Tomēr jāpatur prātā, 
ka neatkarīgi no citu veidu ugunsdrošības 
līdzekļu nodrošinājuma, ugunsdzēšamajam 
aparātam ir jābūt obligāti!

Izvietošana. Tā kā katrā dzīvesvietā plāno-
jums ir citādāks, grūti ieteikt vienu konkrētu 
vietu, kur turēt ugunsdzēšamo aparātu, tomēr 
skaidrs, ka to nedrīkst novietot tālu bēniņos 
vai pagrabā. Nebūtu ieteicams to glabāt arī 
apkures telpā, kur ugunsgrēka gadījumā, vis-
ticamākais, tam būs grūti piekļūt. Labs vari-
ants būtu koridors, kur aparāts pieejams no 
daudzām vietām.

Kā rīkoties ugunsgrēka situācijā?
Lai izmantotu ugunsdzēšamo aparātu, ir 

labi jāpārzina tā lietošana. Lai gan uz katra 
ugunsdzēšamā aparāta ir uzlīme ar lietošanas 
instrukciju, ļoti svarīgas ir praktiskās apmācī-
bas, lai nepieciešamības gadījumā var, pirm-
kārt, izvērtēt situāciju, vai ugunsgrēku var 
nodzēst vai nepieciešams nekavējoties evaku-
ēties. Otrkārt, ugunsgrēka dzēšanas gadījumā 
ir jāprot izmantot ugunsdzēšamo aparātu – 
nepareiza vai neprasmīga rīcība var bīstamu 
situāciju tikai pasliktināt. 

Situācijas novērtēšana. Eksperti atgādina 
un lūdz nepārvērtēt savas spējas un atcerē-
ties, ka ugunsdzēšamo aparātu paredzēts 
izmantot tikai ugunsgrēka sākuma stadijā 
un tad, ja jūtaties pārliecināts par savām dar-
bībām, kā arī nekļūdīgi zināt ugunsdzēšamā 
aparāta atrašanās vietu. Ja ugunsgrēks jau 
attīstījies, jāveic evakuācija un obligāti jāzi-
ņo glābšanas dienestam. Materiālās vērtības 
var atgūt, bet veselību un dzīvību atgūt nav 
iespējams!

Ugunsdzēšamā aparāta lietošana. 
Teju visiem aparātiem palaišanas princips 

ir vienāds, – svarīgākais stingri turēt šļūtenes 
galu. Ugunsdzēšamā aparātā spiediens ir 15 
bāri un vairāk, tāpēc jāuzmanās no šļūtenes 
nekontrolētas šaudīšanās, kas var izraisīt trau-
mas pašam dzēsējam.

Pulvera ugunsdzēšamā aparāta strūkla ir 
trīs metrus gara, un efektīvākais dzēšanas at-
tālums ir viens metrs. Jāņem vērā, ka augsta 
temperatūra un sadūmojums var apgrūtināt 
pieeju ugunsgrēka vietai, tādēļ var palikt arī 
divu, trīs metru attālumā. 

Ugunsgrēks var iekļūt ventilācijas sistēmā 
vai starpstāvu pārsegumos un būvkonstruk-
ciju tukšumos, tādēļ rūpīgi jāpārliecinās, ka 
ugunsgrēks ir likvidēts. Drošības labad vērts 
izsaukt ugunsdzēsējus, lai viņi pārbauda, ka 
viss patiešām ir kārtībā.

Praktiskās apmācības. Liela priekšrocība 
ir nodarbinātiem cilvēkiem, jo vairums uzņē-
mumu darbiniekiem nodrošina ugunsdrošī-
bas apmācības. Iegūtās zināšanas un prasmes 
noderēs arī mājvietas ugunsnelaimes gadīju-
mā, kā arī, lai ģimenes lokā izrunātu, kā rī-
koties ugunsgrēka gadījumā, kur stāv uguns-
dzēšamais aparāts un kā to lietot. Ja šādas 
apmācības darba vietā netiek organizētas, par 
to var runāt ar uzņēmuma vadību vai sazinā-
ties ar ugunsdrošības speciālistiem.

Apkope. Kad ugunsdzēšamie aparāti ir 
izvietoti un to lietošana ir apgūta, rūpes par 
mājvietas ugunsdrošību nebūt nebeidzas. 

Ja ražotājs nav noteicis citādāk, tad Latvijā 
ugunsdzēšamā aparāta apkope ir jāveic vie-
nu reizi gadā un jāuztic sertificētai personai 
neatkarīgi no tā, vai runa ir par privātmājām 
vai darba vietām. Ik pēc pieciem gadiem tiek 
veikta lielā apkope, kad aparātu atver, nomai-
na blīves un pārpilda pašu ugunsdzēsīgo vielu. 
Ja apkopes netiek veiktas, palielinās iespēja, ka 
negadījuma situācijā aparāts nebūs darba kār-
tībā. 

SIA „Sunstar Group” speciālisti izbrauc pie 
klienta ar mobilo apkopes punktu, tāpēc ikga-
dējā apkope nesagādās apgrūtinājumu. Tāpat 
speciālisti zinās pastāstīt arī par ugunsdzēša-
mo aparātu lietošanu, un varēsiet vienoties 
par praktisko apmācību vadīšanu gan darba 
vietās, gan mājokļos. 

Vairāk par ugunsdrošības inventāra 
apsekošanu un apkopi: https://youtu.be/
y382K2sN9h4.

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates 2020. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu 

uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehni-

kas reģistrācijas apliecībai un derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis uzziņām 29341374; 26139989 vai  www.vtu.gov.lv
Rojā – 7. maijā un 17. jūnijā pulksten 10.30 Ostas ielā 7a

Rudē – 20. aprīlī un 20. maijā pulksten 10.30 „Mazdīķos” (Rudes darbnīcas, „Arāji”).

Rūpējoties par savu dzīvību:  
kā izvēlēties un kopt  
ugunsdzēšamo aparātu


