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Šajā izdevumā: 

 29. martā val-

dība speciāli sasauk-

tā ārkārtas sēdē pa-

stiprinājusi ar Covid-

19 saistītos ierobežo-

jumus.  

Saskaņā ar valdības 

lemto gan iekštelpās, 

gan ārtelpā cilvēkiem 

jāievēro savstarpēja 

divu metru distance, 

kā arī fiziskā distan-

cēšanās un epidemi-

oloģiskās drošības 

pasākumi. Savukārt, 

neievērojot divu met-

ru distanci, vienlaicīgi 

pulcēties publiskās 

vietās drīkst maksi-

mums divi cilvēki vai 

vienas ģimenes un 

mājsaimniecības lo-

cekļi. 

 Pastiprinātie ierobežojumi ir stingri jāie-

vēro arī, piemēram, bāriem, restorāniem, vies-

nīcām. Par to ir jārūpējas šo uzņēmumu admi-

nistrācijai. Un, ja apmeklētājiem nav iespējams 

nodrošināt attiecīgu distanci, tad attiecīgais uz-

ņēmums pakalpojumus sniegt nedrīkst. 

 Jaunie ierobežojumi neattiecas uz cilvē-

kiem, kuri veic darba vai dienesta pienākumus. 

aprīlis  



                                                                         

2020.gada pirmo un otro ceturkšņiem, ir samaksāja-

ma līdz 2020. gada 15. jūlijam, savukārt tā nodokļa 

daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un ceturto 

ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. 

novembrim. Tāpat novada domes lēmums paredz, 

ka šāda samaksas kārtība ir attiecināma uz visiem 

nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem samak-

sas termiņš ir noteikts 2020. gada ietvaros, tai skaitā 

arī par 2019. gadā neapstrādāto lauksaimniecībā iz-

mantojamo zemi. 

Izmantojot likumā “Par valsts apdraudēju-

ma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 

4. punktā paredzētās tiesības, Rēzeknes 

novada dome 2020. gada 26. marta ārkārtas 

domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu 2020. 

gadā noteikt citus, no likuma “Par nekusta-

mā īpašuma nodokli” atšķirīgus nodokļa 

samaksas termiņus, nosakot, ka nekustamā 

īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par  

 Rēzeknes novada pašval-

dības Sociālais dienests lūdz at-

saukties Rēzeknes novada iedzī-

votājus, kuriem nepieciešama pār-

tikas piegāde mājās saistī-

bā ar atrašanos pašizolāci-

jā. Nepieciešamības gadī-

jumā lūgums sazināties ar 

sava pagasta sociālo darbi-

nieku. 

Pārtikas piegāde tiks veik-

ta par personas līdzekļiem, 

gadījumā, ja pašizolētais 

atbilst trūcīgās un  maz-

nodrošinātās personas kritērijiem, 

iespējams nodrošināt pārtikas pa-

kas. Rūpējoties par trūcīgam un 

maznodrošinātām ģimenēm, Rē-

zeknes novada Sociālais dienests 

turpina izdalīt Labklājības minis-

trijas nodrošinātās pārtikas pakas 

"Eiropas atbalsta pakas vistrūcī-

gākajiem", kurās ir plašs Latvijā 

ražots produktu klāsts- milti, eļļa, 

sautēta cūkgaļa, manna, sausais 

piens, sausais olu maisījums,  

sausais kartupeļu biezenis, iebie-

zināts piens, citi produkti - kopā 

15 preču pozīcijas. 

 Katru mēnesi šāda pārti-

kas paka tiek izsniegta katram 

trūcīgas un  maznodrošinātās ģi-

menes loceklim. Tāpat šīs ģime-

nes katru mēnesi saņem higiēnas 

līdzekļu paku (arī ražots Latvi-

jā) , kopā septiņas pozīcijas. 

meņu bērniem ārkārtējās situ-
ācijas un attālinātās izglītības 
nodrošināšanas apstākļos. Pa-
balsta apmērs – viens eiro die-
nā.  Aprēķins tiks veikts no 13. 

marta, kad skolās tika pārtrauk-
tas mācības, izņemot brīvdienas, 
valsts svinamās svētku dienas, 
sestdienas un svētdienas. Pārti-
kas pakas komplektēs un piegā-
dās pagastu pārvaldes vienreiz 
divās nedēļās. Pagastu pārvalžu 

Rēzeknes novada dome 2. aprī-
ļa sēdē pieņēma lēmumu no-
drošināt pabalstu ēdināšanai 
vispārējās izglītības iestādēs 
un pirmskolas izglītības iestā-
dēs trūcīgu, maznodrošinātu, 
daudzbērnu vai aizbildņu ģi-

darbiniekiem tiks sniegti metodis-
kie norādījumi, kā tās komplektēt, 
lai bērni iespēju robežās saņemtu 
pilnvērtīgāku uzturu un lai paku 
saturs nedublētos ar Eiropas atbal-
sta fonda pārtikas pakām, kurās ir 
plašs Latvijā ražots produktu klāsts 
- milti, eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, 
sausais piens, sausais olu maisī-
jums, sausais kartupeļu biezenis, 
iebiezināts piens, citi produkti – 
kopā 15 preču pozīcijas.  

Par nekustamā īpašuma nodokli 

Piedāvā palīdzību pašizolācijā esošajiem Rēzeknes novada 

iedzīvotājiem 

 Pārtikas pakas novada  

skolēniem  
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Šis laiks ir pārbaudījumu laiks 

mums visiem. Pārbaudījums visai 

pasaulei, mūsu Latvijas cilvēkiem 

un arī mūsu draudzes ticīgajiem. 

Šajā laikā dzirdam un lasām, ka 

daudzi cilvēki Latvijā ir saslimuši ar 

vīrusu. Slimība tuvojas, tās sekas 

var būt ļoti sliktas. Mēs ceram, ka šī 

sērga mūs nesasniegs, tāpēc rīkoja-

mies ļoti uzmanīgi un atbildīgi. 

Aicinu jūs stingri ievērot visus iero-

bežojumus. Un tomēr nekritīsim 

izmisumā un kurnēšanā. Nezaudē-

sim ticību! Baznīca mūs aicina uz 

intensīvāku lūgšanu, kas raksturo šo 

Lielā gavēņa laiku. Jēzus mums at-

gādina arī pārbaudījumu laikā, ka 

galvenais ir nevis ēšana, vara, nau-

da, izklaide, sports, atpūta vai darbs, 

bet gan: “Tev būs pielūgt Kungu, 

savu Dievu, un Viņam vienam kal-

pot.” Tas, ka mēs tiekam mudināti 

palikt mājās un piedalīties sv. Misē 

neklātienē, var būt iespēja atjaunot 

labu tradīciju, kura ir mazinājusies, - 

kopīgi lūgties ģimenē un kopīgi ar 

Baznīcu - pie radioaparāta vai ar 

interneta starpniecību. Klausīsimies 

"Latgales Radio", lai piedalītos sv. 

Misē. Savas lūgšanas upurēsim no-

domā par ārstiem, slimajiem, miru-

šajiem un pandēmijas izbeigšanos 

visā pasaulē. Pēdējie slimības iero-

bežošanas noteikumi paredz, ka 

dievkalpojumi notiek tikai baznīcas 

personāla ietvaros. Tāpēc nākas at-

zīt, ka šī gada Lieldienu svētku sv. 

mises nebūs iespējams apmeklēt. 

Faktiski baznīcas ir aizslēgtas, un 

nedrīkst organizēt nekādas kopā 

sanākšanas. Kristības un laulības ir 

jāpārceļ. Attiecībā uz grēksūdzi, 

esam aicināti privāti nožēlot grēkus 

savā sirdī, bet kad būs iespēja, tad 

izsūdzēsim grēkus. Slimniekus ap-

meklēju tikai izņēmuma gadījumos. 

Bēres var organizēt tikai ģimenes 

locekļu starpā. Šis laiks māca mums 

novērtēt to, kas mums ir, bet no kā 

esam šķirti. Šajā neziņas laikā būsim 

solidāri, atbalstīsim viens otru. Es 

privāti svinu svētās Mises par drau-

dzi, par jums un jūsu vajadzībās. Tā 

kā vairs nav iespējams apmeklēt 

baznīcu, tādēļ jūs aicinu atbalstīt 

draudzes vajadzības ar ziedojumiem 

uz draudzes kontu: 

 
Dricānu katoļu draudze 
Reģ. nr.: 90001174365 
Konts: LV42PARX0016987300001 
 
Novēlu jūs Vissvētākās Jaunavas Mari-
jas, slimnieku veselības, Māras zemes 
karalienes aizgādībai!                    

Prāvests Māris Laureckis 

 

Cienījamie Dricānu draudzes locekļi! 

strādā apguves plānu kon-

krētai klasei, lai skolēni pat-

stāvīgi apgūtu mācību vielu. 

Šajā laikā stundu saraksts un 

stundu laiki ir mainīti – kat-

rā mācību priekšme-

tā mācības tiek plānotas pa 

tēmām un visai nedēļai. Visa 

informācija skolēniem par 

tiešsaistes laikiem, patstāvī-

gā darba un skolotāju kon-

sultāciju laikiem savlaicīgi ir 

pieejama           e-klases 

platformā. 

        Katrā mācību priekšme-

tā tiek paredzēti uzdevumi, 

kas jāiesniedz skolotājam, lai 

saņemtu  atgriezenisko 

saiti – gan skolēnam, 

gan skolotājam ir jāpār-

liecinās, kā veicies ar 

tēmas apgūšanu. 

       Skolēnu snieguma vērtēša-

nas pamatā tiek izmantotas 

formatīvās vērtēšanas metodes. 

Dienā ir jābūt vismaz vienai 

saziņai ar katru skolēnu. Ja tā-

das nav, tad tiek atzīmēts ka-

vējums. Mācību procesa no-

drošināšanai un saziņai gan ar 

skolēniem, gan vecākiem, gal-

venokārt, tiek izmantots tieš-

saistes rīks  E-klase. 

Satura apguvei  un tiešsaistes 

nodarbībām tiek izmantoti pie-

ejamie mācību materiāli – mā-

cību grāmatas, digitālie resursi, 

video, TV raidījumi.   

 

No 23.03.2020. ārkārtas 

situācijā mācību pro-

cess Dricānu vidus-

skolā tiek plānots un 

īstenots attālināti. Sko-

lu neapmeklē visi skolēni. 

Īpaša uzmanība tiek pievēr-

sta skolēnu drošības jautāju-

miem. 

Attālināta mācīšanās nenozīmē 

klātienes nodarbību pārneša-

nu tiešsaistē un nepārtrauk-

tu darbu pie ekrāna. Ierīces 

nepieciešamas, lai skolēni 

uzzinātu darāmo, sazinātos 

ar citiem, saņemtu skolotāja 

konsultāciju un pārliecinātos 

par apgūto. Pedagogi strādā 

(klātienē vai attālināti), no-

drošinot mācību procesu. 

Pedagogi atbilstoši mācību 

priekšmeta programmai iz-
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Attālinātā 

mācīšanās  

Dricānu vidusskolā 
 

turpinājums 



Galvenā darbavietas adrese 

Adreses 2. rindiņa 

Adreses 3. rindiņa 

Adreses 4. rindiņa 

Galvenokārt, tiek izmantoti sekojošie rīki: www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, WhatsApp, Zoom 

platforma, telefonsaziņa . 

Skolēnu noslogojuma kontrole katrā klasē, pedagogu, klašu audzinātāju un 

administrācijas sadarbība un saziņa attālināti tiek īstenota speciāli attālinātajam mācību 

procesam izveidotajos dokumentos Dricānu vidusskolas Google tiešsaistes diskā. 

Skolēniem, kuriem nav nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos tiešsaistes 

mācību procesā, skolotāji sagatavo mācību materiālus izdrukātā veidā. 

Ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā, priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klases 

audzinātāju, skolas administrāciju un sociālo darbinieku. 

Lai veicinātu attālināto mācību pieejamību, kvalitatīva satura apgūšanu un sniegtu lielāku 
atbalstu vecākiem, īpaši sākumskolas posmā, tika atbalstīta Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) iniciatīva par jauna izglītojoša TV kanāla “TAVA KLASE’’ izveidi. 

Plānots, ka no 6.aprīļa līdz 29.maijam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 13.40 kanālā “ReTV” tiks 

pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 

16.40 - mācību stundas 5., 6., kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. 

Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti 

no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniegs interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. 

Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat 

kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas 

mazākumtautību valodas. 

Iecerēts, ka jau pēc Lieldienām mācību programmu saturs tiks nodrošināts nedēļu iepriekš, ļaujot 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem mērķtiecīgi plānot izglītojošā kanāla programmu savā nodarbību 

grafikā. 

Informatīvo izdevumu sagatavoja Ināra Orlova. Savus priekšlikumus, atsauksmes un publikācijas sūtiet uz e-pastu 

inara.orlova@rezeknesnovads.lv., tel. 25436559 .Vairāk par Rēzeknes novada dzīvi un pašvaldības lēmumiem  lasiet 

www.rezeknesnovads.lv 

Jauns izglītojošais kanāls skolēniem “TAVA KLASE” 

Attālinātā mācīšanās – būtiskākais vecākiem! 

Vecāki atbalsta un uzrauga! Jo 

jaunāks ir skolēns, jo vairāk 

nepieciešams vecāku atbalsts .  

Aktīvi interesējieties par skolas 

plānoto mācību norisi! Noskaid-

rojiet, kas skolēnam būs jādara, 

kādā grafikā, kādi mācību materi-

āli un tehnoloģiskais nodrošinā-

jums viņam būs nepieciešams, kā 

notiks regulāra saziņa ar skolotāju 

par darāmo un sniegumu. 

Vienojieties par ģimenei reālāko 

mācīšanās modeli! Apstākļi katrā 

ģimenē atšķiras. Skola rēķinās, ja 

tehnoloģijas ģimenē nav pieeja-

mas vai jādala. Ja nav citas iespē-

jas, skolotājs var telefoniski infor-

mēt skolēnu un vecākus. Mācī-

bām izmantojamas arī grāmatas, 

drukāti mācību materiālu kom-

plekti.  

Izplānojiet bērna / jaunieša mā-

cību dienu kopā! Kad esat iepa-

zinušies ar skolas plānu mācību 

īstenošanai, kopā ar bērnu izplā-

nojiet regulāru dienas ritmu un 

uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā 

tas notiktu klātienes mācībās. Tik-

pat svarīgi iet laikus gulēt, regulā-

ri ēst un kustēties. 

Palīdziet bērnam/jaunietim ie-

kārtot mācību vietu! Pārliecinie-

ties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, 

kur netraucēti mācīties. Sakārto-

jiet aprīkojumu, lejuplādējiet ne-

pieciešamās lietotnes. 

Sekojiet skolēna līdzdalībai mā-

cībās! Palīdziet bērnam sekot 

līdzi paveiktajam – veidot ieradu-

mus mācīties saskaņā ar dienas 

plānu, veikt uzdevumus dotajos 

termiņos. Pārrunājiet, ko bērns 

iemācījies, skolotājs uzdevis vai 

kādu vērtējumu izteicis. Jautājiet 

bērnam, vai nepieciešama palīdzī-

ba. Ik dienas pārliecināties arī par 

bērna noskaņojumu. 

Plānojiet, lai katru dienu izkus-

tētos! Pārliecināties, lai katru die-

nu bērns/jaunietis pēc iespējas 

iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja 

apstākļi un iespējas to pieļauj, 

dariet to kopā. 

Dricānu vidusskolas 

administrācija katra skolē-

na ģimenei novēl izturību 

un pacietību šajā ārkārtas 

situācijā un saka PAL-

DIES par atbalstu! 
Materiālu sagatavoja DVS  

direktores vietniece māc. darbā   

Ilona Vilcāne 


