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Olaines novada pašvaldības
informatīvs bezmaksas izdevums

Olaines domes vēstis
Covid-19
на русском
языке

Lai pavasaris
nāk ar saules
siltumu, ticību un
atbildīgu rīcību!

Priecīgas
Lieldienas!

Olaines novada domes noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī
Олайнская краевая дума ввела льготы на налог на недвижимость
в связи с чрезвычайном положением

• Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājuma termiņš –
2020. gada 15. novembris
• Papildinātas NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas
• Samazināta nomas maksa krīzes skarto nozaru komersantiem

• Срок оплаты налога на недвижимость (НН) – 15 ноября
• Пополнен список категорий налогоплательщиков, которым
полагается льгота на НН
• Снижена арендная плата для коммерсантов, представляющих
кризисом затронутые отросли

Atvieglojumu saņems
fiziska persona
Льготы физическому лицу

Atvieglojumu saņems
juridiska persona
Льготы
юридическому лицу

par dzīvojamo māju, dzīvokļiem un zemi,
ja tajā ir deklarēta dzīvesvieta īpašniekam
uz 2020. gada 1. maiju (nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam) – 50% apmērā

par ēkām – 50% apmērā
par zemi – 50% apmērā

за дом, квартиру и землю под
ними, если у налогоплательщика
задекларировано место жительства
на этом объекте на 1 мая 2020 года – в
размере 50%
par dzīvojamo māju, dzīvokļiem un zemi,
ja tajā nav deklarēta dzīvesvieta īpašniekam
uz 2020. gada 1. maiju (nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājam) – 25% apmērā
за дом, квартиру и землю под
ними, если у налогоплательщика не
задекларировано место жительства
на этом объекте на 1 мая 2020 года – в
размере 25%
par zemi – 25% apmērā
за землю – в размере 25%

-50%

-25%

-25%

Lēmums neattiecas uz NĪN maksātāju kategorijām, kurām jau ir
piešķirams atvieglojums, un kredītiestāžu (bankas) un to īpašumu
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas sabiedrībām.
Līdz lēmuma pieņemšanai iepriekš samaksātā NĪN pārmaksa tiek
novirzīta kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksāšanai
likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.
Lasi novada aktualitātes – www.olaine.lv.

за здания – в размере 50%
за землю – в размере 50%

Pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības – AS "Olaines
ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" –
samazina nomas maksu krīzes
skarto nozaru komersantiem līdz
100% par 2020. gadu

-50%

-100%

Учреждения самоуправления, в том
числе АО "Olaines ūdens un siltums"
и ООО "Zeiferti", в 2020 году снизят
плату за аренду до 100% для
коммерсантов, представляющих
кризисом затронутые отросли.

Решение не распространяется на налогоплательщиков, которые уже
получают льготы на НН согласно установленному думой обязательному
положению, и банки (кредитные учреждения), а также общества по
обслуживанию имущества банков.
У тех, кто уже заплатил НН, переплата налога, которая образуется после
присужденной льготы в рамках этого решения, будет направлена на
погашение налога на недвижимость за следующий период или возвращена
налогоплательщику в установленном законом "О налогах и пошлинах"
порядке. Читай новости края на www.olaine.lv
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Pašvaldības un citu iestāžu pakalpojumi
ārkārtas situācijas laikā
Olaines Sociālais dienests ierobežo
klientu apkalpošanu klātienē
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Olaines novada
pašvaldības aģentūra "Olaines Sociālais dienests" no šī gada
16. marta līdz 14. aprīlim vai līdz turpmākām norādēm pārtrauc:
• klientu apkalpošanu klātienē;
• skaidras naudas izmaksas un jubilāru sveikšanu dzīvesvietā;
• Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu
un jauniešu sociālā atbalsta centra "Olaks", klientu apkalpošanas
centra "Gaismas" darbību;
• lietoto drēbju pieņemšanu un izsniegšanu;
• trešo personu apmeklējumus Sociālās aprūpes centrā.

Olaines novada pašvaldība

P

amatojoties uz Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa 2020. gada 12. marta rīkojumu "Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu", iestāde "Olaines novada pašvaldība", tostarp Olaines novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim
ir ierobežojusi klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu. Lēmums tikties klātienē tiks
pieņemts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Apmeklētāji tiek aicināti risināt jautājumus attālināti:

telefoniski

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(Zemgales iela 33, 1. stāvs, Olaine) – tālr. 67964333, 20178620, 66954899
visu pašvaldībā strādājošo speciālistu tālruņi un e-pasta adreses ir pieejamas
pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā "Kontakti". Vēršam uzmanību,
ka lietotāju ērtībām šīs sadaļas augšdaļā ir pieejams meklētājs, kurā var sameklēt
attiecīgā speciālista kontaktus, ierakstot tajā amatu vai vārdu/uzvārdu

elektroniski

rakstot uz e-pasta adresēm pasts@olaine.lv, olaine@pakalpojumucentri.lv
izmantojot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus
tostarp iesniedzot iesniegumus vai citus dokumentus, kas parakstīti ar drošu
elektronisko parakstu

pa pastu

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

pastkastīte

iesniegumus, priekšlikumus, ierosinājumus un citus dokumentus var iemest
pastkastītē "Iedzīvotāju priekšlikumiem", kura ir novietota pie ieejas durvīm
pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pakalpojumi". Vēršam uzmanību, ka ikvienu šajā sadaļā pieejamu pakalpojumu fiziska persona var
pieprasīt arī elektroniski ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojuma "Iesniegums iestādei" starpniecību
(aizpildot pie pakalpojuma aprakstiem pieejamās veidlapas un tās pievienojot iesniegumam).
Šajā laika posmā Olainē, Zemgales ielā 33, ceturtdienās pakalpojumus nesniegs arī Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti. Nepieciešamības gadījumā VSAA klienti var sazināties ar
VSAA Pierīgas nodaļas Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni 20025408 vai 22319916.

Par laulību, dzimšanas un miršanas
faktu reģistrēšanu
Ārkārtējās situācijas laikā Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa ierobežojusi apmeklētāju
apkalpošanu klātienē un aicina risināt jautājumus attālināti, taču klātienē joprojām nodrošina
dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Apmeklējumu būtu vēlams pieteikt pa tālruni
67146018, 26174613 vai rakstot uz e-pasta adresi dzimtsaraksti@olaine.lv.
Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām Dzimtsarakstu
nodaļa pieņem elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv.
Iesniegumus laulību reģistrācijai šobrīd aicinām sūtīt Dzimtsarakstu nodaļai elektroniski; iesniegums
par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu ir jāparaksta abām personām, kas laulību
vēlas noslēgt. Ja nav šādas iespējas, lūdzam katra gadījuma izvērtēšanai sazināties telefoniski ar
Dzimtsarakstu nodaļu, lai vienotos par turpmāko rīcību.
Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās
laulības. Jāatzīmē, ka šobrīd drošības apsvērumu dēļ laulību reģistrācija notiek tikai liecinieku klātbūtnē
bez viesiem. Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt ārkārtējās situācijas laikā, laulības
reģistrāciju iespējams pārcelt, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu par citu laulības noslēgšanas laiku.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments vēlas vērst uzmanību, ka, ņemot vērā klātienē
sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, netiek pieņemti jauni vārda, uzvārda vai tautības ieraksta
maiņas iesniegumi.

Jautājumos par sociālo, materiālo palīdzību, sociālajiem
pakalpojumiem un citos sociālajos jautājumos sazināties
elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi soc.dienests@olaine.lv, vai
telefoniski:
• klientu pieņemšana Olainē – tālr. 67146041;
• klientu pieņemšana Jaunolainē – tālr. 67811295;
• klientu pieņemšana "Gaismās" – tālr. 25708263;
• Higiēnas centrs – tālr. 29735221;
• Sociālās aprūpes centrs – tālr. 20431042.
Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts tikai akūtu
pamatvajadzību nodrošināšanai (tālr. 20431042). Savukārt
transporta pakalpojumu nodrošina tikai gadījumos, kad cilvēkam
jānokļūst ārstniecības iestādē.
Ja ir jautājumi, var zvanīt darba dienās darba laikā uz informatīvo
tālruni 67146041. Lēmums tikties klātienē tiks pieņemts, izvērtējot
katru gadījumu atsevišķi.
Olaines novada bāriņtiesa ārkārtējās situācijas laikā aicina
iedzīvotājus neapmeklēt bāriņtiesu klātienē, bet
nepieciešamības gadījumā sazināties darba laikā pa tālruņiem
26351377, 67146048, 67146049 vai rakstot uz e-pasta adresi
barintiesa@olaine.lv.

Aicinājums Olaines novada
iedzīvotājiem!
Ja jums zināmi gadījumi, kad jāsniedz palīdzība vientuļiem
veciem cilvēkiem, ziņojiet Olaines novada Sociālajam
dienestam – tālruņi 67146041, 26196881,
e-pasts: soc.dienests@olaine.lv.
Ja jums zināmi gadījumi, kad jāsniedz palīdzība bērniem,
gadījumā, ja vecāki veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt
bērnam aprūpi, ziņojiet Olaines novada bāriņtiesai
pa tālruņiem 26351377, 67146048, 67146049 vai rakstot uz
e-pasta adresi barintiesa@olaine.lv.
Ja jūsu rīcībā ir informācija par bērnu, kurš saistībā ar
ierobežojumiem ārkārtējās situācijas laikā palicis bez vecāku
pārstāvības (bērna vecāki nevar atgriezties Latvijā valstu
noteikto pārvietošanās ierobežojumu dēļ), aicinām ziņot
Olaines novada bāriņtiesai pa tālruņiem 26351377, 67146048,
67146049 vai rakstot uz e-pasta adresi barintiesa@olaine.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ārkārtējās situācijas laikā (līdz 14. aprīlim) Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti Olainē
apmeklētājus nepieņem un pakalpojumus klātienē nesniedz.
Nepieciešamības gadījumā VSAA klienti var sazināties ar VSAA
Pierīgas nodaļas Klientu apkalpošanas daļu, zvanot pa tālruni
20025408 vai 22319916.
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"Olaines ūdens un siltums" un "Zeiferti" arī
ārkārtas situācijā turpina sniegt pakalpojumus
AS "Olaines ūdens un siltums"
(OŪS) un SIA "Zeiferti" pateicas
saviem klientiem, kuri ar
sapratni spējuši pieņemt jauno
dienaskārtību, kas ir izaicinājums
pilnīgi viesiem – gan pakalpojumu
saņēmējiem, gan sniedzējiem.
Uzņēmumu klientu apkalpošana
• OŪS un SIA "Zeiferti" līdz 14. aprīlim
ir pārtraukušas klientu apkalpošanu
klātienē.
• Ar SIA "Zeiferti" var sazināties pa
tālruni 67965897 un rakstot uz
e-pasta adresi zeiferti@inbox.lv.
• Atgādinām, ka saziņai ir pieejami
visi OŪS speciālisti. Vispārīgai
informācijai: tālrunis 67963102,
e-pasta adrese info@ous.lv.
• Klientu apkalpošanas daļa atgādina
iedzīvotājiem, ka ērtākai saziņai
ar uzņēmumu var izmantot
pašapkalpošanās vidi e-ous.lv, kur
var operatīvi nodot ūdensskaitītāju
rādījumus un uzdot sev interesējošos
jautājumus.
Atkritumu apsaimniekošana
• Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa
turpina darbu ierastajā režīmā un
nodrošina atkritumu izvešanu,
saglabājot ierasto grafiku.
• Turpina lielgabarīta atkritumu
savākšanu pēc ierastā grafika Olainē,
Jaunolainē un Stūnīšos.

SVARĪGI!
• Tiem klientiem, kas paši brauca
uz OŪS pēc atkritumu maisiem,
jāsazinās ar Atkritumu
apsaimniekošanas nodaļu
telefoniski, lai vienotos par maisu
saņemšanu.
• Tāpat uzņēmuma darbinieki būtu
pateicīgi, ja klienti savu iespēju
robežās dezinficētu atkritumu
konteineru rokturus, kad izliek
konteinerus paņemšanai un pirms
saņemšanas atpakaļ.

•

•

•

•
•

•

Daudzdzīvokļu namu renovācija
Renovācijas nodaļas darbinieki
turpina darbus pie projektiem,
uzklausot klientu zvanus.
Turpinās darbs pie daudzdzīvokļu
namu Parka ielā 4, Jelgavas ielā 7 un
Kūdras ielā 10, Olainē, Pionieru ielā 84,
Jaunolainē, un Gaismas ielā 1,
Stūnīšos, būvniecības iepirkumu
dokumentācijas izvērtēšanas.
Turpinās iesākto projektu tehniskās
un pārējās dokumentācijas
sagatavošana un saskaņošana
atbildīgajās iestādēs
(būvvalde, "Altum").
Tiek pārtraukta īpašnieku kopību
kopsapulču sasaukšana.
Nenotiek renovācijas projektu gaitas
apspriedes vairāku cilvēku
(klientu) lokā.
Turpinās daudzdzīvokļu namu
renovācijas darbi Zemgales ielā 25 un
Zemgales ielā 43, Olainē.

"Olaines ūdens un siltums" un "Zeiferti"
pievērš papildu uzmanību māju
koplietošanas telpu dezinfekcijai

R

ūpēs par iedzīvotājiem, lai mazinātu
Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus,
AS "Olaines ūdens un siltums" (OŪS)
mazgās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu
grīdas, izmantojot papildus dezinfekcijas
līdzekļus pie jau ierastajiem tīrīšanas
līdzekļiem.
Tāpat sētnieki dezinficēs kāpņu telpu
durvju rokturus, kāpņu lenterus, lifta
pogas.
OŪS valdes priekšsēdētājs Mārcis
Mazurs stāsta, ka, ņemot vērā valdības
izsludināto ārkārtas stāvokli un pret
vīrusa izplatīšanos noteiktos preventīvos
pasākumus, valstī ir izveidojies
ļoti liels pieprasījumu pēc virsmu
dezinfekcijas līdzekļiem. "Šobrīd ir ļoti
sarežģīti vajadzīgā laikā un apjomā
nodrošināt uzņēmumu vajadzības pēc
šiem līdzekļiem. Esam ļoti pateicīgi
SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca Biolars"
vadībai, kas atrada iespēju ātri piegādāt
uzņēmumiem virsmu dezinfekcijas

līdzekli, ar kuru daudzdzīvokļu
namos veiksim papildu dezinfekcijas
pasākumus", norāda Mazurs.
Sētniekiem, kas ārkārtas apstākļos veiks
papildu darbus, uzņēmums nodrošinās
individuālos aizsardzības/higiēnas
līdzekļus, kā arī papildu līdzekļus
dezinfekcijas nodrošināšanai.
AS "Olaines ūdens un siltums" aicina
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
higiēnas un drošības nolūkos izvairīties
turēt koplietošanas telpās velosipēdus,
bērnu ratus un citus priekšmetus, ar
kuriem varētu viegli pārnēsāt infekcijas
un kam pieskaras cilvēku rokas.
Sētnieki centīsies iespēju robežās
tīrīšanas pasākumus realizēt agrās rīta vai
vēlās vakarā stundās, kad koplietošanas
telpās ir mazāka cilvēku plūsma.
Cienīsim sētnieku darbu šajā krīzes
situācijā un būsim atbildīgi pret sevi un
līdzcilvēkiem!

•

•

•

•

Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana
un apsaimniekošana
Namu apsaimniekošanas nodaļas
darbinieki turpina apkalpot klientus,
uzklausot zvanus uz avārijas
izsaukumu tālruni, atbildot arī uz
klientu e-pasta vēstulēm un telefona
zvaniem.
Santehniķi un elektriķi, ievērojot
higiēnas prasības un dezinfekcijas
pasākumus, ierastajā grafikā turpina
apsaimniekot daudzdzīvokļu namu
elektroapgādes, ūdensapgādes
un kanalizācijas komunikācijas
kopīpašuma daļās.
Turpinās kāpņu telpu remonti
Stacijas ielā 2 un Stacijas ielā 22,
Olainē.
Daudzdzīvokļu namu sētnieki
ierastajā grafikā turpina veikt
kopīpašuma (kāpņu telpu, liftu u. c.)
telpu uzkopšanu, papildus veicot
kāpņu telpu grīdas, ārdurvju
rokturu, lifta pogu un kāpņu
lenteru dezinfekciju, izmantodami
dezinfekcijas līdzekļus pie jau
ierastajiem tīrīšanas līdzekļiem.

SVARĪGI!
• Tiek pārtraukti visa veida
elektroapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu remontdarbi
daudzdzīvokļu namu īpašnieku
atbildībā esošajās komunikāciju
daļās – maksas pakalpojumi par
remontdarbiem dzīvokļos netiek
pieņemti un veikti.

• Uz ārkārtas situācijas laiku ir
pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju
maiņa un plombēšana daudzdzīvokļu
namos.
Pašvaldības teritoriju uzturēšana
un labiekārtošana
• Ielu, gājēju celiņu, parku un citu
teritoriju ikdienas uzturēšana notiek
ierastajā grafikā un kārtībā.
Siltumapgāde un ūdensapgāde
• Tiek nodrošināta nepārtraukta
siltumapgādes un ūdensapgādes
sistēmu darbība un uzraudzība.
• Tiks veikti notekūdeņu tīklu
remontdarbi pie daudzdzīvokļu nama
Zemgales ielā 30.
• Turpinās sadzīves kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu paplašināšana
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Jaunolaines lielciemā, III kārta"
ietvaros (projekta identifikācijas
Nr. 5.3.1.0/17/I/009).
• Uzņēmumi turpina darbu no ikdienas
atšķirīgā režīmā un šobrīd neplāno
darbinieku skaita samazināšanu.
Neskatoties uz šo neierasto
situāciju, uzņēmumi turpina sniegt
pakalpojumus, rūpējoties par
saviem darbiniekiem, nodrošinot
attālinātā darba iespējas, individuālos
aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas
līdzekļus, kā arī atbilstoši likumdošanā
noteiktajam – darba samaksu.

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu
aprīlī Jaunolainē un Stūnīšos
Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs nodot
11. un 25. aprīlī, savukārt Stūnīšos lielgabarīta atkritumus
būs iespēja nodot 25. aprīlī.
Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē,
iedzīvotāji divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves
atkritumu laukumiem Meža ielā un Pionieru ielā.
Laukumā Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00
Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00
Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot lielgabarīta atkritumus pie
Gaismas ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma katra mēneša 4. sestdienā.
Gaismas ielā 6 plkst. 15.00–16.30
Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus,
lielākus sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu
saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un
ražošanas atkritumus.
Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā
iepriekš norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš pie
sadzīves atkritumu laukumiem.
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Tālruņi, uz kuriem zvanīt ārkārtas situācijas laikā
Uz kādiem jautājumiem atbildēs?

Tālrunis

Kad var zvanīt?

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir
jautājumi par saslimšanu ar
Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un
karantīnu

67387661

P–Pk: 8.30–21.00
S–Sv: 8.30–17.00

Aizdomu gadījumā par Covid-19
Lai pieteiktos valsts apmaksātu
Covid-19 analīžu veikšanai, ja
persona ir atgriezusies no ārzemēm
un 14 dienu laikā pēc atgriešanās
ir parādījušies viegli saslimšanas
simptomi (paaugstināta temperatūra,
klepus, rīkles iekaisums), kā arī
SPKC epidemiologu noteiktajām
kontaktpersonām, kuras atrodas
karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir
parādījušies saslimšanas simptomi

8303

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos
valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm
(ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai
pieteiktos maksas analīzēm

67801112

Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti
augsta temperatūra, elpas trūkums)

113

Katru dienu
9.00–18.00

Katru dienu
8.00–20.00

8000 0800

P–Pk: 8.15–17.00
P: 8.30–18.00
C: 8.15–18.00
Pk: 8.15–16.00

Ģimenes ārstu konsultatīvais
tālrunis akūtu saslimšanu un traumu
gadījumos, kā arī hronisku slimību
saasinājuma brīžos

66016001

24/7

Nacionālais veselības dienests par
pieejamajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem un izmaiņām to
sniegšanā

80001234

Satiksmes ministrija par satiksmes
ministra atļauju izsniegšanu pasažieru
pārvadājumu veikšanai

67028209
Aviācijas
pārvadājumi
67028029
Dzelzceļa satiksme
67028325
Autosatiksme

P–C: 8.15–17.00
Pk: 8.15–15.45

Veselības inspekcija, lai ziņotu par
ārstniecības personu pārkāpumiem
saistībā ar Covid-19

22008636

P–Pk: 8.30–17.00

P–C: 8.30–17.00
Pk: 8.30–15.00

24/7

Citi numuri saistībā ar Covid-19
Konsulārās palīdzības diennakts
tālrunis ārvalstīs ārkārtas situācijā
nonākušajiem

26337711

24/7

PTAC konsultācijas par atceltajiem
ceļojumiem, pasākumiem

65452554

P–C: 8.15–17.00
Pk: 8.15–15.45

Valsts robežsardzes diennakts
informatīvais tālrunis uzziņām par
valsts robežas šķērsošanu

67075616

24/7

Izglītības un zinātnes ministrijas info
centrs par izglītības nodrošināšanu
valstī

67226209

P–Pk: 8.30–17.15

Izglītības kvalitātes valsts dienests
par pārkārpumiem izglītības iestādēs,
ārkārtas stāvokļa ievērošanu

67222504
28383507

P–Pk: 9.30–17.00
(mob. arī ārpus
darba laika)

Valsts izglītības satura centrs par
eksāmeniem, interešu izglītību, skolu
jaunatnes dziesmu svētkiem

60001606
27305574

P-Pk: 8.30-17.00
(mob. arī ārpus
darba laika)

Uzziņai par darbnespējas lapu
izsniegšanas kārtību (Veselības
ministrija)

67876191

P–C: 9.00–16.30
Pk: 9.00–16.00

Ja nepieciešama policijas palīdzība,
ziņošanai pa iespējamiem
likumpārkāpumiem

110

24/7

26335084
Konsultācijas pārtikas izplatīšanas
uzņēmumiem par tīrīšanu, dezinfekciju,
nefasētas pārtikas tirdzniecību un
citiem piesardzības pasākumiem
uzņēmumā (Pārtikas un veterinārais
dienests)

P–Pk: 8.30–17.00

67330254

P–Pk: 9.00–17.00

Konsultācijas par kultūras jomas
jautājumiem, t. sk. atceltajiem un
pārceltajiem pasākumiem, valsts
kultūras iestāžu darbību (Kultūras
ministrija)

Rīgas domes ārkārtas telefons
neskaidrību gadījumā par pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu darbību krīzes
apstākļos

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 67209400
informatīvais tālrunis

P–C: 9.00–16.30
Pk: 9.00–16.00

Pieteikumi vīzu pieprasīšanai Migrācijas 67219648
nodaļā, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, 67219652
tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja
pieraksta

P–Pk: 8.00–15.00

Vienotais bezmaksas informatīvais
diennakts tālrunis par Covid-19

8345

www.covid19.gov.lv
Papildināta Olaines novada
pašvaldības tīmekļvietne

Svarīgi

Vēršam uzmanību!
Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv ir izveidota
sadaļa "Pašvaldības un citu iestāžu informācija saistībā ar Covid-19", kurā
ir apkopoti līdz šim pašvaldībā pieņemtie lēmumi un saņemtie paziņojumi
saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ.
Внимание!
Информация о инфекции Covid-19 и другая важная с этим связанная
информация доступна на русском языке на интернет-страничке
самоуправления www.olaine.lv
в разделе "Информация о вирусе Covid-19".

No 1. aprīļa mainās galapunkta atrašanās
vieta vairākos Pierīgas maršrutos
No 1. aprīļa mainās galapunkta atrašanās vieta vairākos
Pierīgas maršrutos, t. sk. četros maršrutos, kuros autobusi
kursē no Rīgas uz Olaines novadu:
Rīga–Gaismas; Rīga–Pavasaris–Virši;
Rīga–Medemciems; Rīga–Straume.
Šo maršrutu galapunkts atradīsies
Satekles ielā pieturā "Rīga (Elizabetes iela)",
līdz šim tas atradās Rīgas Starptautiskajā autoostā.
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Pacientu un ārstu drošībai
saistībā ar Covid-19 uz laiku
ierobežos plānveida veselības
aprūpes pakalpojumus
Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar Covid-19,
ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, līdz ārkārtējās situācijas
beigām būs daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts,
gan privātajās ārstniecības iestādēs. Tas 25. martā apstiprināts ar veselības
ministres Ilzes Viņķeles rīkojumu*.

B

ūtiski uzsvērt, ka arī turpmāk tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā
un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi
un konsultācijas, kas nepieciešamas. Tas
nozīmē, ka netiek ierobežotas pacienta
iespējas saņemt palīdzību, piemēram,
pēkšņu sāpju gadījumā. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Tāpat netiks
atceltas onkoloģiskās, dzīvību glābjošas,
kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas
rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces,
"zaļā koridora" pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un citi pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas attālināti.

•
•

•
•

•
•

No 27. marta TIKS sniegti šādi
pakalpojumi:
ģimenes ārsta konsultācijas un
palīdzība;
neatliekamā medicīniskā un akūtā
palīdzība (arī izmeklējumi un
konsultācijas)
vakcinācija;
veselības aprūpes pakalpojumi:
- grūtniecēm;
- "zaļā koridora" pacientiem;
- onkoloģiskajiem pacientiem;
- HIV/AIDS pacientiem;
- tuberkulozes pacientiem;
- psihiatriska profila pacientiem;
- traumu seku pacientiem;
veselības aprūpes pakalpojumi mājās;
pakalpojumi, lai nodrošinātu terapijas
nepārtrauktību – ķīmijterapija,
bioloģiskie medikamenti, orgānu
aizstājējterapija, staru terapija, dienas
stacionāra pakalpojumi hematoloģijā,
metadona aizvietojošā terapija, kā
arī palīdzība pacientiem, kuriem
jāturpina vai jāpabeidz stacionāri
neatliekamā kārtā uzsākta ārstēšana;

• speciālistu konsultācijas pacientiem
ar hroniskām saslimšanām (iespēju
robežās attālināti);
• onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā
arī tādas operācijas, kuru atcelšanas
rezultātā var iestāties invaliditāte;
• zobārstniecības pakalpojumi akūtos
un neatliekamos gadījumos;
• ambulatorie konsiliji
(bez pacienta līdzdalības);
• konsultācijas lipīgo ādas slimību
un seksuāli transmisīvo slimību
pacientiem;
• akūtās un subakūtās rehabilitācijas
pakalpojumi personām, kurām šo

pakalpojumu atlikšana var radīt
invalidizācijas risku un/vai darbaspēju
zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem
rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana
saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas
traucējumu pasliktināšanos.
Citi veselības aprūpes pakalpojumi, tai
skaitā dienas stacionāru pakalpojumi,
īslaicīgas ķirurģijas pakalpojumi
un maksas pakalpojumi, uz laiku
netiks sniegti ne valsts, ne privātajās
ārstniecības iestādēs.
Katru nedēļu Veselības ministrija
kopā ar citām atbildīgajām iestādēm
vērtēs noteiktos veselības aprūpes
pakalpojumu ierobežojumus, ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju.
Katra ārstniecības iestāde individuāli
sazināsies ar pacientu, lai informētu
par atcelto vizīti pie ārsta vai atcelto
pakalpojumu. Tas nenozīmēs, ka
persona pazaudē savu vietu rindā, bet
pakalpojums tiks sniegts vēlāk. Lūgums

Turpinājums 6. lpp.

Valdība apstiprina kritērijus
dīkstāves pabalsta un nodokļu
brīvdienu saņemšanai ikvienas
nozares uzņēmumam

M

inistru kabineta 26. marta sēdē
apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares
Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu
brīvdienām līdz trim gadiem.
Dīkstāves pabalstam un nokavēto
nodokļu maksājumu samaksas
sadalei termiņos vai atlikšanai uz
laiku līdz trim gadiem var pieteikties
krīzes skartie uzņēmumi:
• kuru ieņēmumi no saimnieciskās
darbības 2020. gada martā vai aprīlī,
salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo
mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību
ir samazinājušies vismaz par
30 procentiem;
• kuru ieņēmumi no saimnieciskās
darbības 2020. gada martā vai aprīlī,
salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo
mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir
samazinājušies par 20 procentiem, ja
tie atbilst vismaz vienam no šādiem
kritērijiem:
- uzņēmuma eksporta apjoms
2019. gadā veido 10% no kopējā
apgrozījuma vai ir ne mazāks kā
500 000 eiro;
- uzņēmuma nomaksātā mēneša
vidējā bruto darba samaksa
2019. gadā ir ne mazāka kā
800 eiro;
- ilgtermiņa ieguldījumi
pamatlīdzekļos 2019. gada
31. decembrī ir vismaz
500 000 eiro.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs Sandis Ģirģens uzsver: "Valdība ciešā
un regulārā sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām pastāvīgi seko situācijas attīstībai pasaulē sakarā ar Covid-19 izplatību un tā ietekmi uz Latvijas ekonomiku,
mūsu uzņēmējiem. Ir skaidrs, ka vairāk
vai mazāk, bet vīrusa ierobežojošo pasākumu dēļ negatīvu ietekmi jūt gandrīz
ikviens uzņēmums. Uzņēmumiem jau ir
pieejamas valsts garantijas un aizdevumi
apgrozāmajiem līdzekļiem. Šodienas valdības pieņemtais lēmums palīdzēs noturēt darbiniekus gan tiem uzņēmumiem,
kuru darbība faktiski ir apstājusies, gan
tiem, kuriem krities apgrozījums Covid-19
ierobežojošo pasākumu ietekmē. Šobrīd
Ekonomikas ministrijas dienas kārtībā ir
atbalsta programma eksportējošiem uzņēmumiem, kuriem veidojam mehānismu eksporta risku mazināšanai".
Dīkstāves pabalstu izmaksā, ja darba
devējs nenodarbina darbinieku dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību.
Dīkstāves periods ir terminēts laikposms
no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam,
bet ne ilgāk, kā ir spēkā Ministru kabineta
lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves

pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši
uzņēmuma norādītajam dīkstāves periodam.
Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts darbiniekam 75% apmērā no mēneša vidējās
bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai
atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne
vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra
mēnesi. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, uzņēmumam jāiesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā (EDS) līdz 2020. gada 25. aprīlim dīkstāves pabalsta iesniegums par
laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz
31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.
Uzņēmumam iesniegumā jānorāda:
• krīzes skartā darba devēja nosaukumu
un nodokļu maksātāja reģistrācijas
numuru;
• dīkstāves periodu;
• pamatojumu par darbinieka dīkstāves
iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko
krīzes ietekmē radījis darba devējs;
• informāciju par darbinieku, kuram ir
iestājusies dīkstāve (darbinieka vārdu,
uzvārdu, personas kodu, dīkstāves
periodu un kontu, kas atvērts
kredītiestādē vai pie maksājumu
pakalpojuma sniedzēja Latvijā);
• apliecinājumu, ka darbinieks, par kuru
tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav
darba nespējas periodā un mēneša
laikā pēc pieteikuma iesniegšanas
darbinieks netiks atlaists pēc darba
devēja iniciatīvas.
Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto
dīkstāves pabalstu izmaksās piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas,
pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts kredīt
iestādē vai pie maksājumu pakalpojuma
sniedzēja Latvijā, un Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē par to iesnieguma iesniedzēju. Darbinieku par dīkstāves
pabalsta izmaksu informēs krīzes skartais
darba devējs.
Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK
noteikumiem "Noteikumi par Covid-19
krīzē skartiem uzņēmumiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto
nodokļu maksājumu samaksas sadalei
termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim
gadiem" varēs iepazīties tuvākajā laikā
Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Tiek ieviesti stingrāki personu
fiziskās distancēšanās noteikumi
Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai

L

ai mazinātu riskus Covid-19 tālākai
izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai
valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai
privātos un publiskos pasākumos un citus
ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās
ierobežojumi attiecas uz publiskām
norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.
Ārkārtējās situācijas laikā tiek aizliegti
jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru
ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek
ievērota savstarpējā divu metru distance
starp personām un citi epidemioloģiskās
drošības noteikumi.
Tiek samazināts kultūras, izklaides,
ārpustelpu sporta un citu atpūtas vietu darba laiks no pulksten 8.00 līdz
22.00.
Kā līdz šim, ir aizliegti jebkādi publiski pasākumi, kā arī sapulces, gājieni un piketi.
Tāpat ir aizliegta sporta norišu darbība
telpās, kā arī reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties.
Savukārt publiskās vietās ir noteikti vairāki jauni ierobežojumi, kas nosaka personu atrašanos vienuviet. Visās publiskās
vietās – iekštelpās, ārtelpās un koplietošanas telpās – ir jāievēro savstarpēja
divu metru distance, kā arī citi noteiktie
fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un
publiskās ārtelpās drīkst ne vairāk kā divas personas. Izņēmums ir personas, kas
dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks
un to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja
tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk
nekā divas personas drīkst pulcēties arī
gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi.
Tirdzniecības vietās un sabiedriskās ēdināšanas vietās varēs atrasties tāds personu skaits, kas tiks noteikts ar ekonomikas
ministra rīkojumu, nodrošinot divu metru

savstarpēju distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Vienlaikus
valdība uzdeva ekonomikas ministram
noteikt personu skaitu, kas vienlaicīgi var
atrasties tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā.
Papildus ir noteikts, ka brīvdienās un
svētku dienās visos tirdzniecības centros,
nodrošinot fiziskās distancēšanās pasākumus, darbosies arī preses tirdzniecības
vietas, vakcinācijas kabineti un ķīmiskās
tīrītavas.
Turpmāk ar zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādēm primāri būs
jānodrošina valsts vajadzības.
Aizsardzības ministrs turpmāk lems par
Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei un Valsts policijai, kā arī civilās aizsardzības sistēmai,
izvērtējot iestādes izteiktā pieprasījuma
ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku tiešo
uzdevumu izpildi.
Lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu
un pārliecinātos par personas sniegto informāciju par pārvietošanos patiesumu,
Valsts policija pēc Slimību profilakses un
kontroles centra pieprasījuma varēs pieprasīt informāciju elektronisko sakaru
komersantiem par konkrētām personām,
kurām var būt noteikts inficēto vai kontaktpersonu statuss.
Personām būs pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju darba devējam par savu veselības stāvokli,
ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā
darba veikšanā.
Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā
būs tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas
gadījumos, ja būs pārtraukta veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas
nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Tas neattieksies uz personām, kuras ir nodarbinātas bīstamos
darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai
apkārtējiem.

Ievēro 2 un 2 principu
2m
Personām divu metru
distance jāievēro visur –
gan iekštelpās, gan dabā.

Vienlaicīgi pulcēties publiskās
iekštelpās un ārtelpās drīkst
ne vairāk kā 2 cilvēki.

Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā.
Vairāk nekā divas personas drīkst pulcēties arī gadījumos,
kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi.

Turpinājums no 5. lpp.
cilvēkiem būt saprotošiem. Tāpat līdz
14. aprīlim ārstniecības iestādes neveiks
jaunu pacientu pierakstu plānveida
pakalpojumu saņemšanai.
Veselības ministrija aicina pacientus
kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo
ārstu izvērtēt, kurus veselības aprūpes
pakalpojumus šobrīd var neveikt.
Īpaši būtiski tas ir personām, kuras ir
vecākas par 60 gadiem un personām ar
novājinātu imunitāti, jo, saslimstot ar
Covid-19, sekas var būt smagas.
Arī gadījumos, ja veselības stāvoklis
saasinās, nepieciešams sazināties ar savu
ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par
turpmāko rīcību.
Konsultēties par savu veselības stāvokli
un nepieciešamajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, ja nav pieejams savs
ģimenes ārsts, var, zvanot arī uz ģimenes

ārstu konsultatīvo tālruni 66016001,
kas darbojas visu diennakti.
Lai saņemtu precīzāku informāciju par
valsts apmaksātajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, aicinām sazināties ar
Nacionālo veselības dienestu pa telefonu
80001234.
Savukārt, ja ārstniecības personas vai
ārstniecības iestādes nesniedz minētos
pakalpojumus, jāvēršas ar sūdzību
Veselības inspekcijā. Sūdzības var
iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi
vi@vi.gov.lv vai zvanot pa tālruni
67507993.
* 2020. gada 25. marta veselības ministra
rīkojums Nr. 59 "Par veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu
ārkārtējās situācijas laikā"
Informācijas avots:
Latvijas Republikas Veselības ministrija

AS “Olainfarm” pieņem lēmumu
dāvināt Stradiņa slimnīcai plaušu
mākslīgās ventilācijas ierīces
100 tūkstoši eiro vērtībā

L

ai sniegtu atbalstu Covid-19 vīrusa
inficēto personu ārstniecībai
un ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju AS “Olainfarm” 25.
martā pieņēma lēmumu par atbalsta
sniegšanu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”. AS “Olainfarm”
ir uzsākusi plaušu mākslīgās ventilācijas
iekārtu iegādi 100 000 eiro vērtībā, kas
tiks dāvinātas slimnīcai, lai nodrošinātu
Covid-19 vīrusa inficēto personu
ārstniecību. Tāpat AS “Olainfarm”
bez atlīdzības nodos ārstniecības
iestādei pustonnu izopropilspirtu, kas
izmantojams dezinfekcijas vajadzībām
un Covid-19 vīrusa uzliesmojuma
izplatības ierobežošanai.
“Mums ir liela atbildība ne tikai pret AS
“Olainfarm” un visa uzņēmuma grupas
darbiniekiem, bet, kā vienam no Baltijas
lielākajiem farmācijas uzņēmumiem,
arī pret mūsu valsti un iedzīvotāju
veselību kopumā. Koronavīrusa izplatība
ir jāierobežo un mums jābūt gataviem
krīzes risinājumiem. Mēs esam ieviesuši
stingras procedūras uzņēmumā, lai

novērstu Covid-19 izplatīšanos un
rūpētos par darbinieku veselību un
“Olainfarm” ražotās produkcijas piegāžu
nepārtrauktību. Šodien ejam soli tālāk
un vēlamies palīdzēt mūsu sabiedrībai,
pieņemot lēmumu dāvināt plaušu
mākslīgās ventilācijas ierīces, kas īpaši
smagos koronavīrusa saslimšanas
gadījumos ir ļoti nepieciešamas, lai
glābtu cilvēku dzīvības,” saka Milana
Beleviča, AS “Olainfarm” valdes locekle.
“Šis ir brīdis, kad īpaši priecājamies par
palīdzību un dāvinājumu, kas palīdzēs
mums glābt mūsu pacientu dzīvības!
Stradiņa slimnīcas speciālisti ir gatavi
palīdzēt ikvienam cilvēkam, kuram
tas būs nepieciešams un, lai arī visi
kopā ceram, ka šajā krīzē Latvija būs
veiksmes stāsts, tomēr gatavojamies arī
scenārijam, kad palīdzība būs vajadzīga
ļoti daudziem,” ar pateicību pauž
profesore Eva Strīķe, Paula Stradiņa
klīniskās universitātes slimnīcas Galvenā
ārste.
Avots: www.olainfarm.com
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Brīvdienās tirdzniecības
centros atvērta būs
tikai daļa veikalu

L

ai pēc iespējas mazinātu Covid-19
vīrusa izplatības risku, ierobežojot
cilvēku uzturēšanos publiskās vietās,
valdība 24. martā veica grozījumus
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta
rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu", nosakot, ka brīvdienās un
svētku dienās visos tirdzniecības centros,
nodrošinot sociālās distancēšanās
pasākumus, var darboties tikai:
- pārtikas veikali,
- aptiekas (tai skaitā veterinārās
aptiekas),
- optikas veikali,
- dzīvnieku barības veikali,
- higiēnas un saimniecības preču
veikali,
- būvniecības veikali,
- dārzkopības preču veikali.
Līdz ar to no šīs nedēļas uz valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas
laiku ir noteikts tirdzniecības centru
darbības ierobežojums, paredzot, ka
brīvdienās (sestdienās, svētdienās) un
svētkus dienās tirdzniecības centros
darbojas tikai tādas tirdzniecības vietas,
kurās GALVENOKĀRT tiek pārdotas
pārtikas preces, zāles (t.sk. veterinārās
zāles), optiskie redzes korekcijas
līdzekļi, dzīvnieku barība, higiēnas un
saimniecības preces, kā arī būvniecības
un dārzkopības preces. Būtiski norādīt,
ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi
nav pārtikas veikali, līdz ar to tiem jābūt
slēgtiem.
Tirdzniecības centrs šī rīkojuma izpratnē
ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota
pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai
un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās
darbojas vairāki tirdzniecības dalībnieki
vai pakalpojuma sniedzēji.
Papildu atgādinām, ka jau iepriekš uz
ārkārtējās situācijas laiku tirgotājiem
visiem Latvijā uzdots nodrošināt papildu
drošības pasākumus tirdzniecības vietās:

•    tirgotājiem, t.sk. tirdzniecības
centriem, tirgiem un ielu tirdzniecības
organizēšanas vietām, redzamās
vietās (vismaz pie kases vai pie ieejas
tirdzniecības organizēšanas teritorijā)
jāizvieto skaidri salasāma norāde
apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem
un kases zonā ievērot divu metru
distanci no rindā priekšā stāvošā
apmeklētāja;
•    tirgotājiem ar tirdzniecības platību
virs 100 m2 kases zonā jānodrošina
divu metru distance no rindā
priekšā stāvošā apmeklētāja ar
norobežojošām zīmēm;
•    tirdzniecības centros regulāri, reizi
15 minūtēs, jāatskaņo paziņojums
latviešu valodā, aicinot pircējus lieki
neuzkavēties tirdzniecības telpās un
sekot izvietotajiem norādījumiem par
distances ievērošanu. Komersants
papildus var izvēlēties citas
svešvalodas;
•    iespēju robežās jāīsteno arī
citi pasākumi cilvēku plūsmas
ierobežošanai tirdzniecības vietās,
kas veicinātu Veselības ministrijas
rekomendāciju ievērošanu attiecībā
uz Covid-19 vīrusa izplatības
ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi
Ekonomikas ministrijas mājaslapā
publicētajām rekomendācijām.
Lai atbalstītu tirgotājus, it īpaši mazos
tirgotājus, jauno prasību izpildē, esam
sagatavojuši PAZIŅOJUMA PIRCĒJIEM
AUDIOFAILU. Aicinām tirgotājus
lejuplādēt un izmantot šo informāciju
(bez maksas).
Tāpat Ekonomikas ministrijas mājas lapā
ir publicēti biežāk uzdotie jautājumi un
atbildes par šo prasību piemērošanu, kā
arī papildu ieteikumi gan tirgotājiem,
gan pircējiem maksimālas aizsardzības
nodrošināšanai.
Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Brīvprātīgo kustība
#paliecmājās

N

o 17. līdz 20. martam Latvijā norisinājās virtuālais hakatons "HackForce", kura mērķis bija meklēt risinājumus
koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir arī kustība
#paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez
maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu
preču piegādi tiem, kuri ir riska grupā vai
atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.
Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkārtas stāvoklis, pašizolācijā un karantīnā atrodas
tūkstošiem iedzīvotāju. Pašizolācija ir īpaši svarīga vecāka gadagājuma cilvēkiem,
kā arī tiem, kam ir hroniskas saslimšanas.
Šiem cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz
veikalu var izrādīties īpaši bīstams. Tikpat
kritiskā situācijā ir arī cilvēki, kam pēc atgriešanās no ārzemēm obligāti nepieciešams uzturēties 14 dienu pašizolācijā, bet
nav pieejams tuvinieku atbalsts.
Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē arī
pasargātu citus iedzīvotājus no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, #paliecmājās
piedāvā brīvprātīgo palīdzību pārtikas
produktu un sadzīves preču sagādē, kā
arī mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un
emocionālā atbalsta sniegšanā. #paliecmājās īpaši aicina pieteikt palīdzību tos,
kuri nelieto digitālās tehnoloģijas un
atrodas Covid-19 riska grupā, zvanot pa
tālruni 25661991. Tāpat arī kaimiņi, aprūpētāji un sociālie darbinieki ir aicināti

mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt
palīdzību. Lai nodrošinātu pēc iespējas
lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina pieteikties brīvprātīgos, kas
vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču
piegādi un citām ikdienas vajadzībām,
piesakot savu dalību kustības mājas lapā
www.paliec-majas.lv vai "Facebook" grupā. Pieteikties var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts Covid-19, kas pēdējo 14 dienu laikā
nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā
ar iespējamu Covid-19 slimnieku.
Kustības mājaslapa pieejama latviešu valodā, un šobrīd tiek veikta tās izstrāde arī
citās valodās, taču zvani gan latviešu, gan
krievu un angļu valodā tiek pieņemti jau
tagad.
Par kustību #paliecmājās
#paliecmājās ir valsts, pašvaldību un Latvijas uzņēmumu atbalstīts projekts, kas
darbojas sabiedrības labā, tāpēc preču
piegāde ir bez maksas, un par samaksu
par precēm individuāli jāvienojas ar brīvprātīgo, kas sniedz palīdzību.
#paliecmājās projekts tika ierindots starp
pieciem labākajiem "HackForce" hakatonā, saņemot atbalstu no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Ekonomikas
ministrijas un uzņēmumiem "Latvijas Mobilais telefons", "Swedbank", "Ubiquity",
"TechHub Riga", "Microsoft" un "Ogilvy".
Partneri: "Sonido zvanu centrs", Latvijas
Samariešu apvienība, "Paēdušai
Latvijai" un "Mobilly".

Neriskē ar bērna un ģimenes veselību!
Neapmeklē rotaļu laukumus
līdz ārkārtējās situācijas beigām!
Не рискуй здоровьем ребенка и своей семьи!
Не находись на детской площадке
до окончания чрезвычайного положения!
Koronavīruss, kas izraisa saslimšanu ar Covid-19, izplatās tiešā kontaktā ar citiem
cilvēkiem un netieša kontakta ceļā, veselam cilvēkam pieskaroties virsmām un
priekšmetiem, ko ir piesārņojis inficēts cilvēks, turklāt neviens nevar garantēt, ka
līdzcilvēki rīkosies atbildīgi un ievēros mājas karantīnu vai pašizolāciju.
Коронавирус, вызывающий заболевание Covid-19, распространяется при
непосредственном контакте с другими людьми и путем косвенного контакта,
когда здоровый человек касается поверхностей и предметов, зараженных
инфицированным человеком, причем никто не может гарантировать, что люди в
соответствующих ситуациах будут действовать ответственно и будут соблюдать
домашний карантин или самоизоляцию.
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Olaines novada domes sēdē pieņemtie lēmumi (februāris)
Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā
"Pašvaldība" – "Dokumenti" – "Domes lēmumi" vai klātienē pašvaldībā
• Ievēlēt par Olaines novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Ilutu
Rezevsku uz bāriņtiesas pilnvaru laiku no
2020. gada 2. marta līdz 2024. gada
29. septembrim.

- "Plakanciema egles" Nr. 46,
Vaivados, 0,0606 ha platībā.

Cīrulīši, Olaines pagasts, Olaines novads,
kadastra numurs 8080 003 0407, sastāvā.

Izsoles noteikumi pieejami
www.olaine.lv sadaļā "Izsoles".

• Piedalīties Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. "Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas" un īstenot projektu
2019/AL04/7/A019.22.05/6 "Pirmā
pasaules kara vēstures izziņas maršruta
pilnveide" ar kopējām izmaksām
49 650 eiro, no tām attiecināmās
izmaksas 47 650 eiro, no kurām
publiskais finansējums ir 42 885 eiro,
t. i., 90% no kopējām attiecināmajām
izmaksām, bet pašvaldības
līdzfinansējums ir 10% no
attiecināmajām izmaksām 4765 eiro
un 2000 eiro no neattiecināmajām
izmaksām. Nodrošināt projekta
līdzfinansējumu 6765 eiro apmērā,
tas ir, 4765 eiro apmērā no kopējām
projekta attiecināmajām izmaksām
un 2000 eiro no neattiecināmajām
izmaksām, no Olaines novada
pašvaldības 2021. gada budžeta
līdzekļiem. Noteikt atbildīgo personu par
projekta sagatavošanu, iesniegšanu un
ieviešanu – Olaines Vēstures un mākslas
muzeja direktors.

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu dārzkopības
sabiedrībā (turpmāk – d/s) "Lejas" Nr. A
(Jāņupē) un piekrist, ka M. S. iegūst šo
zemi īpašumā.

• Noteikt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8080 021 1455 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – kods 0501
"Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa" –
0,1800 ha platībai.

• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT1/2020 "Nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņas kārtība
Olaines novada pašvaldībā" (pieejami
www.olaine.lv).
• Apstiprināt noteikumus
Nr. NOT2/2020 "Olaines novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības kārtība"
(pieejami www.olaine.lv).
• Atļaut izvietot Olaines novada
administratīvajā teritorijā, Rīgas ielā 21C,
Olainē, SIA "MOSS & MOSS" (reģistrācijas
numurs 40003687675) atkritumu
apstrādes, šķirošanas, pārkraušanas un
uzglabāšanas punktu. Noteikt SIA
"MOSS & MOSS" Valsts vides dienestā
atbilstoši vides aizsardzības jomu
regulējošajiem tiesību aktiem saņemt
nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas
darbības veikšanai.
• Atzīt par spēku zaudējušu Olaines
novada domes 2017. gada 22. marta
sēdes lēmumu "Par atkritumu
apstrādes, šķirošanas, pārkraušanas un
uzglabāšanas punkta Celtnieku ielā 7
(Olainē) izveidi" (3. prot., 12. p.).
• Atsavināt publiskā izsolē pašvaldībai
piederošo zemesgabalu d/s:
- "Atlantika" Nr. 151, Jāņupē,
0,0616 ha platībā;
- "Vasara" Nr. 87, Viršos,
0,0822 ha platībā;

• Neizmantot pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu "VEF-Baloži"
Nr. S un "VEF-Baloži" Nr. D (Medemciemā)
un piekrist, ka A. K.
iegūst šo zemi īpašumā.
• Atsavināt zemesgabalu
d/s "Lejas" Nr. K (Jāņupē).
• Atsavināt zemesgabalu
d/s "Ežupe" Nr. F (Jāņupē).
• Atsavināt zemesgabalu
d/s "Dzelmes" Nr. E (Jāņupē).
• Apstiprināt 2020. gada 11. februāra
zemesgabalu atsavināšanas izsoļu
protokolus: 1) d/s "Vīksnas" Nr. 1820,
Jāņupē; 2) d/s "Sputņiks" Nr. 5, Dāvos;
3) Priežu ielā 29, Jaunolainē.
• Uzdot Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izslēgt no pašvaldības bilances
zemesgabalu d/s:
- "Ezītis" Nr. D, Ezītī, 0,0456 ha platībā;
- "Zīles" Nr. R, Vaivados, 0,0657 ha
platībā;
- "Plakanciema egles" Nr. L, Vaivados,
0,0249 ha platībā (starpgabals).
• Izbeigt vienpusējā kārtā rezerves
zemes fonda zemes nomas līgumu
Nr. RZ-187 pirms termiņa.
• Apvienot:
- vienā zemes vienībā A, saglabājot
zemes vienības kadastra apzīmējumu
8080 003 0363 ar esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM),
kods 0601 "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve", 12 zemes vienības
(Cīrulīši);
- vienā zemes vienībā B, saglabājot
zemes vienības kadastra apzīmējumu
8080 003 0375 ar esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM),
kods 0601 "Individuālo dzīvojamo
māju apbūve", 17 zemes vienības
(Cīrulīši).
Noteikt, ka Olaines novada pašvaldībai
piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā
uz Olaines novada pašvaldības vārda
zemes vienība A, zemes vienība B un
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
8080 003 0407 (0,0600 ha platībā),
nosaukums "Cīrulīši" Nr. 313, Cīrulīši,
Olaines pagasts, Olaines novads, ar
esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi (NĪLM), kods 0601 "Individuālo
dzīvojamo māju apbūve". Noteikt,
ka zemes vienības A un B reģistrēt
nekustamā īpašuma "Cīrulīši" Nr. 313,

• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi nekustamā īpašuma Akācijas
ielā 25, Pārolainē, zemes vienībai no
NĪLM koda 0600 "Neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme"
0,1286 ha platībai uz NĪLM kodu 0601
"Individuālo dzīvojamo māju apbūve"
0,1286 ha platībai.
• Atļaut apvienot zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu A, B, C, D un
E viena nekustamā īpašuma sastāvā
ar vienu zemes vienību un kopējo,
aptuveno platību 0,3008 ha. Piešķirt
vienotu adresi apvienotajai zemes
vienībai Liepas S, Jāņupe, Olaines pag.,
Olaines nov., LV-2127, mainot iepriekš
noteiktās adreses pierakstu.
• Atļaut apvienot zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu I un zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu O viena
nekustamā īpašuma sastāvā ar vienu
zemes vienību un kopējo, aptuveno
platību 0,1828 ha. Piešķirt vienotu adresi
apvienotajai zemes vienībai Mežsētu
dārzs P, Jāņupe, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127, mainot iepriekš noteiktās
adreses pierakstu.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma A (kadastra Nr. H)
zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu D.
•

Apstiprināt zemes ierīcības projektu

nekustamo īpašumu V (kadastra Nr. R)
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
W un J (kadastra Nr. Q) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu T.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu Akācijas iela Q
(kadastra Nr. W) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu E, Akācijas iela R
(kadastra Nr. T) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu A, Akācijas iela S
(kadastra Nr. D) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu F, Akācijas iela G
(kadastra Nr. Z) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu X, Akācijas iela C
(kadastra Nr. V) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu B, Akācijas iela G
(kadastra Nr. P) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu L un Akācijas
iela O (kadastra Nr. I) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu K.
• Atcelt Olaines novada domes
2017. gada 22. novembra sēdes lēmumu
"Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajā īpašumā "V" (Pārolainē)"
(16. prot., 20. p.).
• Ierakstīt Rīgas rajona tiesas
Olaines pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā uz Olaines novada
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu
Stacijas ielā 32-41, Olainē.
• Reģistrēt A. S. Olaines novada
pašvaldības dzīvokļu jautājuma
risināšanā sniedzamās palīdzības pirmās
kārtas reģistrā.
• Pagarināt 2014. gada 19. marta
dzīvojamo telpu Rīgas ielā 8-D (Olainē)
īres līgumu.
• Grozīt īres līgumu dzīvoklim
Zemgales ielā 47-S (Olainē) sakarā ar
īrnieka maiņu.
• Ierādīt vietu O. Z. sociālajā istabā
Zemgales ielā 31-A (Olainē).

Par pasta pakalpojumiem
Jaunolainē un
Olaines pagastā
Informējam, ka ārkārtas situācijas dēļ Jaunolaines Pasta nodaļa ir slēgta,
pasta pakalpojumi ir pieejami Olaines Pasta nodaļā Zeiferta ielā 13A,
Olainē, Olaines novadā, LV-2114.
Darba laiks:
pirmdienās plkst. 7.00–18.00; otrdienās plkst. 7.00–18.00;
trešdienās plkst. 7.00–19.00; ceturtdienās plkst. 7.00–18.00;
piektdienās plkst. 7.00–18.00.
Pēc ārkārtas situācijas beigām pasta pakalpojumus visam Olaines
novadam, tai skaitā Olaines pilsētai un Olaines pagastam, nodrošinās
Olaines Pasta nodaļa, bet Jaunolainē, Meža ielā 2, vestibilā pie ieejas
Jaunolaines bibliotēkā tiks izveidots pasta pakalpojumu punkts, kur varēs
saņemt visus pasta pakalpojumus katru darba dienu vienu stundu dienā –
no plkst. 10.00 līdz 11.00. Tālrunis uzziņām 67008001.
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Aktuāli, informācija

Pabeigti maģistrālo ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu 1. posma izbūves darbi
Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā,
III kārta" (Nr. 5.3.1.0/17/I/009) 1. posma realizācija ir noritējusi sekmīgi, un sagaidāms, ka projekts tiks
īstenots pilnā apjomā līdz 2020. gada beigām.

P

ašlaik pilnībā ir pabeigta
projekta 1. posma realizācija
un uzsākta dokumentu gatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā. Sākot ar 2020. gada
februāri, SIA "Zeiferti" ir uzsākusi
līgumu slēgšanu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar projekta
1. posma teritorijā esošo individuālo māju īpašniekiem. Pašlaik
noslēgti 14 pakalpojumu līgumi.
Projekta 1. posms aptver šādas
Jaunolaines ciema teritorijas:
Mazo Imantu ielu, Imantu ielu,
Ālupes ielu, Ganu ielu, Mazo
Ganu ielu, Svētupes ielu un Zilupes ielu.
Lai arī projekta teritorijā esošo
individuālo māju īpašnieku aktivitāte ir ievērojami palielinājusies, atgādinām, ka sekmīgai
izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas
uzsākšanai individuālo māju
īpašniekiem ir jāveic sagatavošanas darbi, lai vienlaicīgi ar
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu nodošanu ekspluatācijā
būtu iespējams uzsākt pakalpojumu saņemšanu, tai skaitā:
• jāpieprasa  SIA "Zeiferti"  
tehniskie noteikumi
ūdensapgādes un

kanalizācijas pieslēgumu
ierīkošanai;
• saskaņā ar tīklu
izvietojuma plānu
jāizbūvē ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli sava
īpašuma teritorijā līdz
savienojuma vietai ar SIA
"Zeiferti" tīkliem, veicot
izbūvēto tīklu topogrāfisko
uzmērīšanu;
• jānoslēdz līgums
ar SIA "Zeiferti" par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu.
• Jautājumu gadījumā par
darbu norises kārtību
aicinām sazināties ar SIA
"Zeiferti" pārstāvi – Viesturu
Liepu (tel. 26411988).
Izbūvētie ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkli tiks pieslēgti esošajai Jaunolaines ciema
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai un iekļausies vienotā
Jaunolaines ciema un Stūnīšu
ciema sabiedrisko pakalpojumu
tarifu zonā.

2018. gada 15. martā, starp SIA
"Zeiferti" un VA "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" tika noslēgts civiltiesiskais līgums par
ES KF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta" (Nr. 5.3.1.0/17/I/009)
realizāciju. Projekta īstenošanas
kopējās izmaksas (bez PVN) ir
2 887 114 eiro, tai skaitā piešķirtais ES KF līdzfinansējums
935 022 eiro.
Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, 2018. gada 18. novembrī,
starp SIA "Zeiferti" kā būvdarbu
pasūtītāju un SIA "ĢL konsultants” kā, kā būvdarbu veicēju
tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ES KF projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība
Jaunolaines lielciemā, III kārta" (projekta identifikācijas Nr.
5.3.1.0/17/I/009)" realizācijai. Kopējās būvdarbu izmaksas (bez
PVN) ir 2 640 770,00 eiro (divi
miljoni seši simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
eiro un 00 centi). Būvdarbu izpildes termiņš – 30 mēneši.

Līguma ietvaros Jaunolaines ciema individuālās apbūves teritorijās no Imantu ielas līdz Austrumu ielai tiks veikti šādi būvdarbi:
• pašteces kanalizācijas
izbūve – L 8 746 m;
• vakuuma kanalizācijas
izbūve – L 9 406 m;
• vakuuma kanalizācijas
sūknētavu izbūve – 2 gab.;
• spiediena kanalizācijas
sistēmas izbūve – L 2 855 m;
• kanalizācijas sūkņu staciju
izbūve – 2 gab.;
• maģistrālo un sadalošo
ūdensapgādes tīklu izbūve –
L 13 276 m.
Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tostarp
uzlabot pakalpojumu kvalitāti,
nodrošināt kvalitatīvu dzīves
vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju, un veicināt ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības
jomā.

I

apkārtnē – 13, Aizkraukles,
Limbažu un Ludzas apkārtnē –
11. Masas ierobežojumi ieviesti
arī atsevišķu ceļu posmos
praktiski visā valsts teritorijā.
Šādu ierobežojumu nav
Bauskas, Liepājas, Rēzeknes un
Talsu apkārtnē.
Aktuālā informācija par
ieviestajiem ierobežojumiem
ir pieejama, arī zvanot uz
LVC diennakts bezmaksas
informatīvo tālruni 80005555.
Šogad grants seguma
autoceļi nestspēju zaudē
pārmitrināšanās, nevis
šķīdoņa dēļ, kā tas ir raksturīgi
pavasarī. Tā kā sasalums šajā
ziemas sezonā tā arī neiestājās,
šķīdonis, kas parasti sākas, kad
sāk atkust ceļa apakšējie slāņi,

visticamāk, nebūs vērojams.
Vienlaicīgi grants ceļi var
zaudēt nestspēju saistībā ar
pārmitrināšanos.

www.lvceli.lv/
#masas-ierobezojumi
Tālr. 80005555
Uzlabot grants autoceļu
stāvokli, veicot uzturēšanas
darbus, ir iespējams tikai
tad, kad grants segums
apžūs. Pretējā gadījumā
smagā uzturēšanas tehnika,
uzbraucot uz autoceļa, kas
ir zaudējis nestspēju, var vēl

Ļauj ziediem piebērt pilnu klēpi
un Tevi mīļi, mīļi sveikt!

2020. gada februārī
Dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēguši 3 pāri, bet zelta
kāzu jubileju atzīmēja 2 pāri.
Sveicam jaunās un stiprās
ģimenes!
Būs laime dubultā un
nelaime vien puse,
Ja divi likteņi spēs vienā taktī iet.
/S. Vorslava/

2020. gada februārī
piedzimuši 4 puisīši un
7 meitenītes. Sveicam
mazos novadniekus un viņu
vecākus!
Nav nekā labāka par sajūtu,
kad mazā rociņa stipri saņem
tavu pirkstu, it kā teikdams:
"Es turos stipri, vai spēsi iedot
tikpat stipru pamatu manai
dzīves grāmatai?"

Vispārējās ziņas par projektu
Projekta realizācija tiek finansēta no ES KF līdzfinansējuma un
Olaines novada pašvaldības ieguldītajiem līdzekļiem SIA "Zeiferti" pamatkapitālā.

Informācija par masas ierobežojumiem
uz valsts ceļiem ar grants segumu
nformācija par transporta
masas ierobežojumiem
uz valstij piederošajiem
autoceļiem tagad ir pieejama
VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājas
lapā kartes veidā: www.lvceli.
lv/#masas-ierobezojumi.
Kartē ir attēloti gan pastāvīgie
transporta masas ierobežojumi,
gan īslaicīgie, kas visbiežāk
tiek ieviesti pavasarī un rudenī,
kad atkušņu vai liela nokrišņu
daudzuma dēļ ceļi pārmitrinās
un zaudē nestspēju.
Patlaban 123 valsts ceļu grants
seguma posmos ir ieviesti
īslaicīgi masas ierobežojumi –
liegta pārvietošanās
transportam, kas smagāks par
10 tonnām. Visvairāk masas
ierobežojumu Madonas

Daudz laimes martā
dzimušajiem novada
jubilāriem!

vairāk to sabojāt un padarīt
neizbraucamu.
Vēršam uzmanību, ka
masas ierobežojumu laikā
netiek izsniegtas nekādas
speciālas atļaujas kravu
pārvadājumiem un visiem
satiksmes dalībniekiem ir
jāievēro satiksmes noteikumi,
tajā skaitā arī transporta
masu ierobežojošās zīmes.
Atbilstoši normatīvajiem
aktiem, neievērojot masas
ierobežojumu zīmes, var
braukt tikai operatīvie
transportlīdzekļi, Ceļu satiksmes
drošības direkcijā reģistrētie
svaigpiena transportlīdzekļi,
sabiedriskais transports un
transportlīdzekļi, kas veic
kritušu lopu izvešanu.

2020. gada februārī
mūžībā aizgājuši
(uzvārds, vārds,
dzimšanas datums)
Kavecka Janina – 30.01.1927.
Serikovs Nikolajs – 25.04.1935.
Papuša Gaļina – 22.12.1935.
Ņikonova Valentīna – 03.09.1937.
Pētersone Lienīte – 29.11.1938.
Loginovs Aleksejs – 13.05.1984.
Gribuste Dzidra – 05.04.1930.
Rudusāns Andris – 08.05.1964.
Goļenkova Anna – 10.11.1931.
Zvirgzdiņa Velga – 06.06.1940.
Razumnova Brigita – 16.01.1944.
Gerasimoviča Skaidra – 10.04.1949.
Lukševica Laimīte – 08.03.1936.
Viļumova Anna – 04.01.1939.
Sokolova Inese – 23.06.1978.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Informācija sagatavota saskaņā
ar Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Rīgas 1. nodaļas 2020. gada
17. martā sniegtajiem datiem.
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PASARGĀ SEVI
KĀ TO IZDARĪT?

VESELĪBAS APRŪPE

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un
ziepēm vai izmanto roku dezinfekcijas līdzekli.
Regulāri tīri un vēdini telpas.
Neapmeklē publiskās vietas, nedodies
ciemos un neuzņem ciemiņus pie sevis.
Ievēro vismaz 2 metru distanci starp

Seko līdzi ārstniecības iestāžu informācijai par
iespējamajām izmaiņām darba laikā un sniegto
pakalpojumu klāstā.
Ārstniecības iestādēs šobrīd tiek ievērota
pastiprināta piesardzība, tāpēc var būt
samazināta plānveida palīdzība. Pirms

cilvēkiem.
Ar tuviniekiem un draugiem sazinies,

ārstniecības iestādes apmeklējuma pārliecinies,
vai pieteiktā vizīte nav pārcelta.

izmantojot tālruni vai datoru.

SIMPTOMI

ESI INFORMĒTS

Ja jūti vieglus saslimšanas simptomus
(paaugstināta temperatūra, klepus, kakla sāpes),
zvani ģimenes ārstam un noskaidro, kā rīkoties.
Ja saslimšanas simptomi ir smagi
(piemēram, apgrūtināta elpošana), nekavējoties

Seko līdzi aktuālajai informācijai un
paziņojumiem sabiedriskajā radio un TV.
Slimību kontroles un profilakses centra
informatīvais tālrunis 67387661 (darbdienās
8.30–21.00, brīvdienās 8.30–17.00). Zvani, ja rodas

zvani 113 .

jautājumi par saslimšanu ar COVID-19, profilaksi,
pašizolāciju un karantīnu.

IEPIRKŠANĀS
Samazini iepirkšanās biežumu – plāno un
iegādājies pārtiku ilgākam laikam.
Apmeklē pārtikas veikalu stundās, kad tur
iepērkas vismazāk cilvēku.
Sazinies ar radiniekiem vai kaimiņiem, kuri
varētu piegādāt pārtiku un atstātu pie
namdurvīm.

Uzticama informācija par COVID-19
Slimību kontroles un profilakes centrs
www.spkc.gov.lv
Veselības ministrija
www.vm.gov.lv

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis
66016001 (visu diennakti). Zvani, ja ārpus
ģimenes ārsta darba laika vajadzīga medicīniska
konsultācija un ieteikumi, kā rīkoties akūtas
saslimšanas vai hroniskas saslimšanas
saasinājuma gadījumā.
Ja kāds tuvinieks atgriezies no ārzemēm,
atgādini, ka 14 dienu pašizolācija ir obligāta!
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Актуально, информация

Услуги учреждений самоуправления и других
учреждений во время чрезвычайной ситуации
Самоуправление Олайнского края
На основании приказа Кабинета министров от 12 марта 2020 года "Об объявлении чрезвычайного
положения", учреждение "Самоуправление Олайнского края", в т.ч. Единый государственный
и муниципальный центр по обслуживанию клиентов с 16 марта до 14 апреля 2020 года
ограничивает очное предоставление услуг и обслуживание клиентов.

Призываем посетителей решать вопросы дистанционно:
по телефону

Единый государственный и муниципальный центр по обслуживанию клиентов
(ул. Земгалес 33, 1 этаж, Олайне) – 67964333, 20178620, 66954899;
номера телефонов и адреса электронной почты всех работников
самоуправления можно найти на домашней страничке самоуправления
www.olaine.lv в разделе "Kontakti". Обращаем внимание, что для удобства
пользователей в верхней части этого раздела есть поисковик, с помощью
которого можно найти любого специалиста, написав в нем должность или
имя/фамилию.

электронным пишите на эл. почту pasts@olaine.lv; olaine@pakalpojumucentri.lv,
образом
используйте электронные услуги государства и самоуправления,
в том числе присылайте на эл. почту заявления и другие документы,
подписанные электронной подписью
по почте

Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

почтовый
ящик

Заявление, предложения и документы можно оставить в почтовом ящике у
входа в самоуправление (ул.Земгалес 33, Олайне)

Решение об оказании услуги очно принимается, расценивая каждый случай индивидуально.
С услугами, которые предоставляет самоуправление, можно ознакомиться в разделе
"Pakalpojumi". Обращаем внимание, что все эти услуги физическое лицо может получить
электронно, используя электронную услугу "Iesniegums iestādei" на портале www.latvija.lv
(и приложив к заявлению заполненные в свободной форме бланки).
Внимание! С 16 марта по 14 апреля в Олайне (ул.Земгалес 33) по четвергам посетителей не будут
обслуживать специалисты VSAA (Государственное агенство социального страхования).
Tелефон 20025408, 22319916.

Регистрация брака, рождения ребенка и смерти
во время чрезвычайного положения
Во время чрезвычайной ситуации отдел записи актов гражданского состояния
(ЗАГС) Олайнского края ограничил обслуживание посетителей oчно и призывает
решать вопросы удаленно. Но ЗАГС Олайнского края в прежнем порядке продолжает
регистрировать факт рождения ребенка и факт смерти, однако о посещении желательно
предварительно заявить по телефону 67146018; 26174613 или по электронной почте
dzimtsaraksti@olaine.lv.
Заявления о регистрации брака просим подавать в электронной форме; при этом заявление о
заключении брака должно быть подписано надежной электронной подписью обоими лицами,
которые желают заключить брак. Если нет такой возможности, просим обращаться в ЗАГС по
телефону, чтобы договориться о дальнейших действиях.
ЗАГС Олайнского края регистрирует брак, заявление на регистрацию которого было подано  
до объявления чрезвычайной ситуации. Стоит отметить, что, по соображениям безопасности,
регистрация браков происходит только в присутствии свидетелей, без гостей. Если люди не хотят
регистрировать ранее заявленный брак во время чрезвычайной ситуации, регистрация брака
может быть перенесена.
Заявления по архивным вопросам о повторных удостоверениях актов гражданского состояния и
справках ЗАГС принимает в электронной форме через интернет-порталы www.latvija.lv или
www.eseri.lv.
Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции обращает внимание
на то, что в данный момент не принимаются новые заявления об изменении имени, фамилии или
записи о национальности. Поскольку Управление по делам гражданства и миграции прекратило
прием клиентов, в настоящее время невозможно получить новый удостоверяющий личность
документ в связи с изменением имени или фамилии (также сменой фамилии при заключении
брака). Управление по делам гражданства и миграции проинформировало, что если истек срок
действия выданного в Латвийской Республике удостоверяющего личность документа, то этот
удостоверяющий личность документ по-прежнему используется для идентификации лица во
время объявленной чрезвычайной ситуации.

Олайнская социальная служба
ограничивает обслуживание
клиентов очно
Учитывая объявленное в стране чрезвычайное положение,
Олайнская социальная служба с 16 марта по 14 апреля или до
дальнейших указаний прекращает/приостанавливает:
• очное обслуживание клиентов;
• выплаты наличными деньгами и поздравления юбиляров
(сениоров) на дому;
• деятельность Дневного центра для лиц с нарушениями
умственного характера, Центра социальной поддержки
детей и молодежи "OLAKS", Центра обслуживания клиентов
"Gaismas";
• прием и выдачу использованной одежды;
• посещение третьими лицами Центра по социальному уходу.  
По вопросам социальной или материальной помощи,
социальным услугам и др. просим обращаться электронно –
soc.dienests@.olaine.lv или по телефону:
• 67146041 – прием клиентов в Олайне
• 67811295 – прием клиентов в Яунолайне  
• 25708263 – прием клиентов в Гайсмас
• 29735221 – Центр гигиены
• 20431042 – Центр социального ухода
Уход на дому оказывается только для обеспечения чрезвычайно
необходимых основных потребностей (тел. 20431042).
Транспортные услуги обеспечиваются только в тех случаях,
когда человеку необходимо посетить врачебное учреждение.
Если у вас есть какие-то вопросы, звоните в рабочее время по
информативному телефону 67146041.
Решение о предоставлении услуг очно принимается каждый
случай рассматривая индивидуально.

Обращение к жителям
Олайнского края!
Если вам известны случаи, когда необходима помощь:
oдиноким пожилым людям (которым во время
чрезвычайной ситуации нужно помочь купить еду и
предметы первой необходимости), сообщите об этом
Олайнской социальной службе (т. 67146041, 26196881,
э-почта soc.dienests@olaine.lv);
ребенку, если, родители по состоянию здоровья не
могут обеспечить ему уход, сообщите сиротскому суду
(т. 26351377, 67146048, 67146049,
э-почта barintiesa@olaine.lv);
ребенку, который из-за ограничений в связи с
чрезвычайным положением остался в Латвии без
родителей, т.к. родители ребенка не могут вернуться
из-за ограничения передвижения между странами,
сообщите сиротскому суду (т. 26351377, 67146048, 67146049,               
э-почта barintiesa@olaine.lv).

Государственное пособие
социального обеспечения
Во время чрезвычайного положения работники VSAA
посетителей в Олайне не принимают и услуги не оказывают.
В случае необходимости обращаться
по тел. 20025408 un 22319916.
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Актуально, информация

"Olaines ūdens un siltums" и "Zeiferti" и в чрезвычайной
ситуации продолжают поставлять услуги
АО "Olaines ūdens un siltums"
(OŪS) и ООО "Zeiferti"
благодарит своих клиентов,
которые с пониманием смогли
принять новую повестку дня,
являющуюся вызов абсолютно
для всех – и для получателей, и
для поставщиков услуг.

•

•

•

•

Обслуживание клиентов
предприятий
OŪS и ООО "Zeiferti" до 14 апреля
прекратили очное обслуживание
клиентов.
С ООО "Zeiferti" можно связаться по
телефону 67965897, или написав на
адрес электронной почты
zeiferti@inbox.lv.
Напоминаем, что для связи
доступны все специалисты OŪS.
Для общей информации: телефон
67963102, адрес электронной почты:
info@ous.lv.
Отдел обслуживания клиентов
напоминает жителям, что для более
удобной связи с предприятием
можно использовать среду
самообслуживания на e-ous.lv,
где можно оперативно подать
показания счетчиков воды и задать
интересующие вопросы.

ездили в OŪS за мешками для
отходов, нужно связаться с
Отделом управления отходами
по телефону, чтобы договориться
о получении мешков.
• Сотрудники предприятия также
будут благодарны, если клиенты
в рамках своих возможностей
будут дезинфицировать ручки
контейнеров для отходов, когда
выставляют контейнер для сбора и
перед получением обратно.

•

•

•

•
Управление отходами
• Отдел управления отходами
продолжает работы в обычном
режиме и обеспечивает вывоз
отходов с сохранением обычного
графика.
• По обычному графику
продолжается сбор
крупногабаритных отходов в
Олайне, Яунолайне и Стуниши.
ВАЖНО!
• Тем клиентам, которые сами

•

•

Реновация
многоквартирных домов
Сотрудники отдела реновации
продолжают работы над проектами,
выслушивая звонки клиентов.
Продолжается работа над оценкой
документации по строительным
закупкам многоквартирных домов
по ул. Парка 4, ул. Елгавас 7 и
ул. Кудрас 10, Олайне,
ул. Пиониеру 84, Яунолайне,
и ул. Гайсмас 1, Стуниши.
Продолжается подготовка и
согласование в ответственных
учреждениях (строительное
управление, "Altum") технической
и прочей документации начатых
проектов.
Прекращается созыв общих
собраний общностей
собственников.
Не происходят обсуждения хода
проектов реновации в кругу
нескольких людей (клиентов).
Продолжаются работы по
реновации многоквартирных домов
по ул. Земгалес 25 и ул. Земгалес 43,
Олайне.

Управление и обслуживание
многоквартирных домов
• Сотрудники отдела обслуживания

домов продолжают обслуживать
клиентов, выслушивая звонки на
телефон для аварийных вызовов,
а также отвечая на электронные
письма и телефонные звонки
клиентов.
• Сантехники и электрики,
соблюдая требования гигиены и
меры по дезинфекции, по
обычному графику продолжают
обслуживать коммуникации
электроснабжения, водоснабжения
и канализации многоквартирных
домов в частях совместной
собственности.
• Продолжаются ремонты
лестничных клеток по ул. Стацияс 2
и ул. Стацияс 22, Олайне.
• Дворники многоквартирных домов
по обычному графику продолжают
проводить уборку помещений
совместной собственности
(лестничных клеток, лифтов и
др.), дополнительно производя
дезинфекцию полов лестничных
клеток, ручек наружных дверей,
кнопок лифта и лестничных перил,
используя дезинфицирующие
средства с уже обычными
чистящими средствами.
ВАЖНО!
• Прекращаются всякого рода
работы по ремонту систем
электроснабжения, водоснабжения
и канализации в находящихся
под ответственностью
собственников многоквартирных
домов частях коммуникаций –
платные услуги касательно
ремонтных работ в квартирах
не принимаются и не
предоставляются.
• На время чрезвычайной
ситуации прекращена замена и

пломбирование счетчиков расхода
воды в многоквартирных домах.
Содержание и благоустройство
территорий самоуправления
• Повседневное содержание улиц,
пешеходных дорожек, парков и
других территорий происходит
по обычному графику в обычном
порядке.
Теплоснабжение и
водоснабжение
• Обеспечивается непрерывная
работа систем теплоснабжения и
водоснабжения и наблюдение за
ними.
• Будут выполнены работы по
ремонту сетей сточных вод у
многоквартирного дома по
ул. Земгалес 30.
• Продолжается расширение
сетей бытовой канализации
и водоснабжения в рамках
проекта Когезионного фонда
"Развитие водного хозяйства в
поселке Яунолайне, III очередь"
(идентификационный № проекта
5.3.1.0/17/I/009).
• Предприятия продолжают работу в
отличном от повседневного режиме
и в настоящее время не планируют
сокращения сотрудников.
Несмотря на эту необычную
ситуацию, предприятия
продолжают поставлять
услуги, заботясь о своих
сотрудниках, обеспечивая
возможности удаленной работы,
индивидуальные средства защиты
и дезинфицирующие средства,
а также – в соответствии с
установленным законодательством
– заработную плату.

Для безопасности пациентов и врачей в связи с Covid-19 на
время ограничат плановые услуги здравоохранения

Ч

тобы уберечь пациентов и медиков от возможного инфицирования Covid-19, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, до
окончания чрезвычайной ситуации
услуги здравоохранения будут частично ограничены как в государственных, так и в частных врачебных учреждениях. Это утверждено
25 марта распоряжением министра
здравоохранения Илзе Винькеле*.
Важно подчеркнуть, что и в дальнейшем будет обеспечиваться неотложная
медицинская и острая помощь, в том
числе исследования и консультации,

которые необходимы. Это значит, что
не ограничиваются возможности пациента получить помощь, например,
в случае внезапных болей. Практики
семейных врачей также продолжают работу. Также не будут отменяться
онкологические, спасающие жизнь, а
также такие операции, в результате отмены которых может наступить инвалидность. Необходимую помощь также
получат беременные, пациенты "зеленого коридора", больные ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом и другие пациенты. В
рамках возможностей консультации
будут предоставляться удаленно.

С 27 марта БУДУТ предоставляться
следующие услуги:
• консультации и помощь семейных
врачей;
• неотложная медицинская и острая
помощь (в том числе исследования
и консультации);
• вакцинация;
• услуги здравоохранения:
- беременным;
- пациентам "зеленого коридора";
- онкологическим пациентам;
- больным ВИЧ/СПИДом;
- больным туберкулезом;
- пациентам психиатрического
профиля;

- пациентам с последствиями
травм;
• услуги здравоохранения на дому;
• услуги для обеспечения
непрерывности терапии –
химиотерапия, биологические
медикаменты, заместительная
терапия органов, лучевая терапия,
услуги дневного стационара
в гематологии, метадоновая
заместительная терапия, а также
помощь пациентам, которым в
стационаре нужно продолжить или
закончить начатое в неотложном
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Covid-19
Телефоны, на которые звонить во время чрезвычайной ситуации
На какие вопросы ответят?

Телефон

Когда можно
звонить?

Информационный телефон ЦПКЗ,
если есть вопросы о заболевании
Covid-19, профилактике,
самоизоляции и карантине

67387661

Пн.-Пт. 8.30-21.00
Сб.-Вс. 8.30-17.00

В случае подозрения на Covid-19
8303
Чтобы записаться на оплачиваемый
государством анализ на Covid-19,
если лицо вернулось из-за
границы и в течение 14 дней после
возвращения появились легкие
симптомы заболевания (повышенная
температура, кашель, воспаление
горла), а также для установленных
эпидемиологами ЦПКЗ контактных
лиц, находящихся на карантине,
у которых в течение 14 дней
появились симптомы заболевания.
E. Gulbja laboratorija, чтобы
записаться на оплачиваемый
государством анализ на Covid-19
(если были за границей, есть
симптомы) или платный анализ.

67801112

Если симптомы заболевания
являются тяжелыми (очень высокая
температура, одышка).

113

Пн.-Вс. 9.00-18.00

Пн.-Вс. 8.00-20.00

24/7

Другие номера в связи с Covid-19
Круглосуточный телефон
консульской помощи для попавших в
чрезвычайную ситуацию за границей
Консультации Центра по защите
прав потребителей по отмененным
путешествиям, мероприятиям
Круглосуточный информационный
телефон Государственной
пограничной охраны для справок
по пересечению государственной
границы
Инфо-центр Министерства
образования и науки по
обеспечению образования в стране
Государственная служба качества
образования по нарушениям в
образовательных учреждениях,
соблюдению чрезвычайного
положения
Центр содержания государственного
образования по образованию
по интересам, празднику песни
школьной молодежи
Для справок по порядку выдачи
больничных (Министерство
здравоохранения)
Если необходима немедленная
помощь полиции, для сообщения о
возможных нарушениях закона
Консультации для предприятий
по распространению продуктов
питания по чистке, дезинфекции,
торговле нефасованными
продуктами питания и другим мерам
предосторожности на предприятии
(Продовольственно-ветеринарная
служба)

26337711

24/7

65452554

Пн.-Чт. 8.15-17.00
Пт. 8.15-15.45

67075616

24/7

67226209

Пн.-Пт. 8.30-17.15

67222504
28383507

Пн.-Пт. 8.30-17.00
(моб. тел. и в
нерабочее время)

60001606
27305574

Пн.-Пт. 8.30-17.00
(моб. тел. и в
нерабочее время)

67876191

Пн.-Чт. 8.30-17.00
Пт. 9.00-16.00
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Пн.-Вс. 24/7

26335084

Пн.-Пт. 8.30-17.00

Единый бесплатный круглосуточный
информационный телефон о Covid-19

8345

www.covid19.gov.lv
Консультации по вопросам области
культуры, в т. ч. отмененным и
перенесенным мероприятиям,
деятельности государственных
культурных учреждений
(Министерство культуры)
Управление по делам гражданства и
миграции
Информационный телефон
Заявки на запрашивание виз в
Отделе миграции, Чиекуркална 1-я
линия 1, корп. 3, Рига, принимаются
только по предварительной записи
Чрезвычайный телефон Рижской
думы в случае неясностей
в отношении деятельности
учреждений и предприятий
самоуправления в условиях кризиса
Консультационный телефон
семейных врачей в случае острых
заболеваний и травм, а также в
моменты обострения хронических
заболеваний
Национальная служба
здравоохранения по доступным
услугам здравоохранения и
изменениям в их предоставлении
Министерство сообщения по выдаче
разрешений министра сообщения
для осуществления пассажирских
перевозок

Инспекция здравоохранения, чтобы
сообщать о нарушениях врачебных
лиц в связи с Covid-19

67330254

Пн.-Пт. 9.00-17.00

67209400

Пн.-Чт. 9.00-16.30
Пт. 9.00-16.00

67219648
67219652

Пн.-Пт. 8.00-15.00

8000 0800

Пн. 8.30-18.00
Вт.-Ср. 8.15-17.00
Чт. 8.15-18.00
Пт. 8.15-16.00

66016001

24/7

80001234

Пн.-Чт. 8.30-17.00
Пт. 8.30-15.00

67028209
Авиаперевозки
67028029
Железнодорожное
движение
67028325
Автодорожное
движение
22008636

Пн.-Чт. 8.15-17.00
Пт. 8.15-15.45

Пн.-Пт. 8.30-17.00

Соблюдай принцип "2 и 2"
2м
Люди должны соблюдать
дистанцию в два метра везде –
и в помещениях, и на природе.

Одновременно собираться в
публичных помещениях и в публичных
местах под открытом небом могут не
более двух (2) людей.

Исключение – лица, живущие в одном домохозяйстве. Более двух человек
могут собираться также в случаях, когда исполняются рабочие или
служебные обязанности.
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Продолжение со стр. 13
порядке лечение;
• консультации специалистов
для пациентов с хроническими
заболеваниями (в рамках
возможностей удаленно);
• онкологические, спасающие
жизнь, а также такие операции, в
результате отмены которых может
наступить инвалидность
• стоматологические услуги в острых
и неотложных случаях;
• амбулаторные консилиумы
(без участия пациента);
• консультации больным
заразными заболеваниями кожи и
венерическими заболеваниями;
• услуги острой и подострой
реабилитации для лиц, у которых
откладывание этих услуг может
вызвать риск инвалидизации и/
или потерю работоспособности,
в том числе для детей, у которых
откладывание услуг реабилитации

связано со значительным
ухудшением нарушений
функционирования.
Другие услуги здравоохранения, в
том числе услуги дневных стационаров, услуги краткосрочной хирургии
и платные услуги, временно не будут
предоставляться ни в государственных, ни в частных врачебных учреждениях. Каждую неделю Министерство
здравоохранения вместе с другими
ответственными учреждениями будет
оценивать установленные ограничения услуг здравоохранения, учитывая
эпидемиологическую ситуацию.
Каждое врачебное учреждение будет
индивидуально связываться с пациентом, чтобы информировать об отмененном визите к врачу или отмененной услуге. Это означает не то, что
человек теряет свое место в очереди,
а что услуга будет предоставлена позже. Просьба отнестись с пониманием.

До 14 апреля врачебные учреждения
также не будут осуществлять запись
новых пациентов для получения плановых услуг.
Министерство здравоохранения призывает пациентов вместе с семейным
или лечащим врачом оценить, какие
услуги здравоохранения сейчас можно
не производить. Особенно существенно это для людей старше 60 лет и людей
с ослабленным иммунитетом, так как
при заболевании Covid-19 последствия
могут быть тяжелыми. В случаях, когда
состояние здоровья обостряется, также необходимо связаться с семейным
или лечащим врачом, чтобы принять
решение о дальнейших действиях.
Проконсультироваться по поводу своего состояния здоровья и необходимых услугах здравоохранения, если
семейный врач недоступен, также
можно, позвонив на консультационный
телефон семейных врачей 66016001,
работающий круглосуточно. Чтобы по-

лучить более точную информацию об
оплачиваемых государством услугах
здравоохранения, приглашаем связываться с Национальной службой здравоохранения по телефону 80001234.
В свою очередь, если врачебные лица
или врачебные учреждения не предоставляют упомянутые услуги, нужно
обращаться с жалобой в Инспекцию
здравоохранения. Жалобы можно подать, написав на адрес электронной
почты vi@vi.gov.lv или позвонив по телефону 67507993.
* Распоряжение министра
здравоохранения № 59
от 25 марта 2020 года "Об
ограничении предоставления
услуг здравоохранения во время
чрезвычайной ситуации"
Источник информации: Министерство
здравоохранения Латвийской
Республики

Правительство утверждает критерии для получения
пособия по простою и налоговых каникул для
предприятий любой отрасли

В

четверг, 26 марта, на заседании Кабинета министров утверждены критерии и порядок получения поддержки, в котором затронутое кризисом
Covid-19 предприятие любой отрасли
может квалифицироваться на пособие
по простою и налоговые каникулы до
трех лет.

"Мы продолжаем анализировать стремительно меняющуюся ситуацию и,
выслушивая рекомендации партнеров и населения, решаем все новые
нестандартные ситуации. В сотрудничестве с Министерством экономики,
Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКР) и Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП) мы
достигли согласия по универсальному
критерию, при котором предприятия
всех отраслей могут претендовать на
мероприятия по поддержке для уменьшения последствий кризиса. Мы также
продолжаем дискуссии по другим мероприятиям поддержки, чтобы помочь
экономической среде преодолеть
вызванные вирусом экономические
последствия", – указывает министр финансов Янис Рейрс.
Заявку на пособие по простою и
разделение оплаты просроченных
налоговых платежей на сроки или
откладывание на срок до трех лет
могут подать затронутые кризисом
предприятия:
• доход которых от хозяйственной
деятельности в марте или
апреле 2020 года по сравнению с
соответствующим месяцем 2019

года в связи с распространением
Covid-19 уменьшился по крайней
мере на 30 процентов;
• доход которых от хозяйственной
деятельности в марте или
апреле 2020 года по сравнению с
соответствующим месяцем 2019
года в связи с распространением
Covid-19 уменьшился на 20
процентов, если они отвечают
по крайней мере одному из
следующих критериев:
- объем экспорта предприятия в
2019 году образует 10% общего
оборота или составляет не менее
500 000 евро;
- выплаченная предприятием
средняя ежемесячная
заработная плата (брутто)
в 2019 году составляет не менее
800 евро;
- долгосрочные вложения в
основные средства на 31 декабря
2019 года составляют по крайней
мере 500 000 евро.
Пособие по простою выплачивается,
если работодатель не занимает сотрудника в период простоя в связи с
распространением Covid-19. Периодом простоя является срочный период
с 14 марта до 14 мая 2020 года, но не
дольше, чем действует постановление
Кабинета министров о чрезвычайной
ситуации. Пособие по простою присваивается и выплачивается в соответствии с указанным предприятием
периодом простоя.
Пособие по простою выплачивается
сотруднику в размере 75% средней
ежемесячной заработной платы (брут-

то) за период последних 6 месяцев
перед чрезвычайной ситуацией или,
соответственно, за фактически задекларированные сотрудником данные
за последние 6 месяцев, но не более
700 евро за календарный месяц. Пособие по простою не облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного
социального страхования.
Чтобы подать заявку на пособие по
простою, предприятию до 25 апреля
2020 года нужно подать в Службу государственных доходов (в СГД) заявление о пособии по простою за период с
14 марта по 31 марта 2020 года и далее
до 25 числа каждого месяца.

•

•
•

•

•

В заявлении предприятие
должно указать:
наименование и регистрационный
номер налогоплательщика
затронутого кризисом
работодателя;
период простоя;
обоснование наступления
простоя сотрудника в связи с
обстоятельствами, вызванными под
влиянием кризиса работодателем;
информацию о сотруднике, у
которого наступил простой (имя,
фамилия, персональный код
сотрудника, период простоя и счет,
открытый в кредитном учреждении
или у поставщика платежных услуг
в Латвии);
удостоверение, что сотрудник,
в отношении которого
запрашивается пособие по
простою, не находится в периоде

нетрудоспособности и в течение
месяца после подачи заявления
не будет уволен по инициативе
работодателя.
Служба государственных доходов выплатит запрошенное пособие по простою в течение пяти рабочих дней по
получении заявления, перечислив пособие на указанный в заявлении счет
сотрудника, открытый в кредитном
учреждении или у поставщика платежных услуг в Латвии, и в Системе электронного декларирования проинформирует об этом заявителя. Сотрудника
о выплате пособия по простою информирует затронутый кризисом работодатель.

Подробно с утвержденными КМ правилами "Правила о затронутых кризисом
Covid-19 предприятиях, которые квалифицируются на пособие по простою
и разделение оплаты просроченных
налоговых платежей на сроки или откладывание на срок до трех лет" можно
будет ознакомиться в ближайшее время на веб-сайте Кабинета министров.
Отдел общественных отношений
Министерства экономики
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Covid-19
Вводятся более строгие правила физического дистанцирования
лиц для ограничения распространения Covid-19

Ч

тобы снизить риск дальнейшего
распространения Covid-19 среди
населения Латвии, в соответствии
с эпидемиологической ситуацией
правительство приняло более строгие правила ограничения собраний
людей на частных и публичных мероприятиях и другие ограничения.
Ограничения физического контактирования распространяются на
публичные мероприятия в помещениях и под открытым небом и
устанавливают правила соблюдения двух людей и дистанции двух
метров.
Во время чрезвычайной ситуации запрещаются любые частные мероприятия, за исключением проведения похоронных церемоний под открытым
небом, если соблюдается взаимная
дистанция в два метра между людьми
и другие правила эпидемиологической
безопасности.
Время работы культурных, развлекательных мест, мест для занятий спортом под открытым небом и других мест
отдыха сокращается с 8:00 до 22;00.
Как и прежде, запрещены любые публичные мероприятия, а также собрания, шествия и пикеты. Также за-

прещена организация спортивных
мероприятий в помещениях, а также
религиозные действия, совершаемые
в собраниях.
В свою очередь, в публичных местах
установлено несколько новых ограничений, устанавливающих нахождение
людей в одном месте. Во всех публичных местах – в помещениях, под открытым небом и в помещениях общего
пользования нужно соблюдать взаимную дистанцию в два метра, а также
другие установленные меры физического дистанцирования и эпидемиологической безопасности.
Без соблюдения дистанции в два метра
одновременно собираться в публичных помещениях и публичных местах
под открытым небом могут не более
двух человек. Исключение – люди,
живущие в одном домохозяйстве, или
родитель и его несовершеннолетние
дети в случаях, когда они не живут в
одном домохозяйстве. Более двух человек могут собираться также в случаях, когда исполняются рабочие или
служебные обязанности.
В местах торговли и общественного
питания может находиться только такое число людей, которое будет уста-

новлено распоряжением министра
экономики, с обеспечением взаимной
дистанции в два метра и других мер
эпидемиологической
безопасности.
Одновременно правительство поручило министру экономики установить
число людей, которые могут одновременно находиться в месте торговли
или общественного питания.
Дополнительно установлено, что в
выходные и праздничные дни во всех
торговых центрах с обеспечением мер
физического дистанцирования также
будут работать места продажи прессы,
кабинеты вакцинации и химчистки.
В дальнейшем поставками лекарств,
медицинских приборов, индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих средств в первую очередь должны
будут обеспечиваться государственные нужды.
Министр обороны в дальнейшем примет решение об оказании поддержки
Национальных вооруженных сил Государственной пограничной охране и Государственной полиции, а также системе гражданской обороны, с оценкой
влияния выраженного учреждением
запроса на выполнение непосредственных задач Национальных вооруженных сил.

Чтобы провести эпидемиологическое
расследование и удостовериться в истинности предоставленной лицом информации о перемещениях, Государственная полиция по запросу Центра
профилактики и контроля заболеваний сможет запрашивать у коммерсантов электронной связи информацию
о конкретных лицах, которым может
быть установлен статус инфицированных или контактных лиц.
Лица будут обязаны по запросу работодателя предоставлять работодателю
информацию о состоянии своего здоровья, насколько это имеет существенное значение в выполнении предусмотренной работы.
Работодатель во время чрезвычайной ситуации в случаях, если будет
прекращено предоставление услуг
здравоохранения, необходимых для
проведения обязательной проверки
здоровья, будет вправе занимать лицо
без проведения обязательной проверки здоровья. Это не распространяется
на лиц, занятых на опасных работах,
где существует высокий риск несчастного случая для самого занятого или
окружающих.

Движение добровольцев #paliecmajas
С

17 по 20 марта в Латвии
проходил
виртуальный
хакатон HackForce, целью которого было найти решения
поставленным кризисом коронавируса вызовам. Среди
победителей находится и движение #paliecmājās (#оставайсядома) – сеть добровольцев,
которые хотят бесплатно помогать с доставкой продуктов
и других товаров тем, кто находится в группе риска или на
домашнем карантине. Получить помощь #paliecmājās может любой, позвонив по телефону 25661991 или посетив
веб-сайт www.paliec-majas.lv.
С тех пор, как в Латвии было
объявлено чрезвычайное положение, в самоизоляции и
на карантине находятся тысячи жителей. Особенно важна
самоизоляция для пожилых
людей, а также для тех, у кого
есть хронические заболевания. Для этих людей даже простой поход в магазин может
оказаться особо опасным. В
такой же критической ситуа-

ции находятся люди, которые
после возвращения из-за границы должны обязательно
находиться в 14-дневной самоизоляции, и которым недоступна поддержка близких.
Чтобы помочь этим людям
и одновременно защитить
других жителей от возможного инфицирования Covid-19,
#paliecmājās предлагает помощь добровольцев в снабжении продуктами питания и
бытовыми товарами, а также
в выводе домашних животных
на прогулку и предоставлении
эмоциональной поддержки.
#paliecmājās особенно призывает подать заявку на помощь
тем, кто не пользуется цифровыми технологиями и находится в группе риска Covid-19, позвонив по телефону 25661991.
Соседи, ухаживающие лица и
социальные работники также
призываются побуждать близких звонить и подавать заявку
на помощь.
Чтобы обеспечить как можно больший объем помощи,

#paliecmājās призывает записываться
добровольцев,
которые хотят помогать с доставкой продуктов и других
товаров и другими повседневными потребностями, на
веб-сайте www.paliec-majas.lv
или в группе на Facebook.
Записаться может каждый

житель независимо от местонахождения, у которого не
обнаружен Covid-19, который
в последние 14 дней не был за
границей и не был в контакте с
возможным больным Covid-19.
Веб-сайт движения доступен
на латышском языке, а сейчас
выполняется его разработка

и на других языках, но звонки как на латышском, так и на
русском и английском языках
принимаются уже сейчас.
О движении #paliecmājās:
#paliecmājās – это поддерживаемый государством, самоуправлениями и латвийскими
предприятиями проект, действующий на благо общества,
поэтому доставка товаров
бесплатна, а об оплате за товары нужно индивидуально
договариваться с добровольцем, оказывающим помощь.
Проект #paliecmājās вошел в
число пяти лучших на хакатоне HackForce, получив поддержку от Латвийского агентства инвестиций и развития,
Министерства экономики и
предприятий Latvijas Mobilais
telefons, Swedbank, Ubiquity,
TechHub Riga, Microsoft и
Ogilvy. Партнеры: колл-центр
Sonido, Латвийское объединение самаритян, Paēdušai
Latvijai и Mobilly.
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