
Uz kādiem jautājumiem atbildēs?

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

Konsulārās palīdzības diennakts tālrunis 
ārvalstīs ārkārtas situācijā nonākušajiem

P-Pk: 8:30 - 21.00, 
S-Sv: 8:30 - 17.00

24/7

P-Sv: 9:00-18:00

67387661

26337711

Ja saslimšanas simptomi ir smagi 
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums) 24/7113

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

P-Sv: 8:00 – 20:0067801112

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

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
konsultācijas par atceltajiem ceļojumiem, 
pasākumiem

P-C: 8.15 - 17.00, 
Pk: 8.15 - 15.4565452554

Valsts robežsardzes diennakts 
informatīvais tālrunis uzziņām 
par valsts robežas šķērsošanu

24/767075616

Izglītības un zinātnes ministrijas info 
centrs par izglītības nodrošināšanu valstī P-Pk: 8.30 - 17.1567226209

Valsts izglītības kvalitātes dienests par 
pārkārpumiem izglītības iestādēs, 
ārkārtas stāvokļa ievērošanu

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

67222504 
28383507

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

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

60001606 
27305574

Uzziņai par darbnespējas lapu 
izsniegšanas kārtību (Veselības ministrija)

P-C: 8.30 - 17.00
Pk: 9.00-16.0067876191

Ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība,
ziņošanai pa iespējamiem likumpārkāpumiem P-Sv: 24/7 110

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

P-Pk: 8.30 - 17.0026335084

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

P-Pk: 9:00 - 17:0067330254

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
informatīvais tālrunis

P-C:  9:00 - 16:30
Pk: 9:00 - 16:0067209400

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

P: 8.30 - 18.00 
O-T: 8.15  - 17.00 
C: 8.15 - 18.00
Pk: 8.15 - 16.00

8000 0800 

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

P-C: 8:30-17:00
Pk: 8:30-15:0080001234

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

P-Pk: 8:00 - 15:0067219648 
67219652

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

24/766016001

Satiksmes ministrija par satiksmes ministra 
atļauju izsniegšanu pasažieru pārvadājumu 
veikšanai

P-C: 8:15-17:00
Pk: 8:15-15:45

Aviācijas
pārvadājumi 

66016001

Dzelzceļa satiksme
67028029

Autosatiksme
67028325

Tālrunis Kad var zvanīt?

Aizdomu gadījumā par COVID-19

Citi numuri saistībā ar COVID-19


