
           Valdība pagarina ārkārtas situāciju līdz 2020. gada 12. maijam!  
29. marta  valdī ba specia li sasaukta  a rka rtas se de  pastiprina jusi ar Covid-19 saistī tos 

ierobež ojumus. Turpmā k publiskā s vietā s, neieve rojot divu metru distānci, kopā  drī k-

ste s doties tikāi divātā  vāi ģ imenes lokā . Visos citos ģādī jumos ir jā ieve ro noteikums, kā 

personā m vienāi no otrās ir jā ieve ro divu metru distānce.  Ižn e mums āttieksies už vienās ģ imenes 

locekl iem, kās džī vo kopā . “Š odien vāldī bās se de  me s pien e mā m, vāre tu teikt, vienkā rs u rī kojumu, ko 

vieģli ātcere ties, tās ir: “divi un divi”. Turpmā k pulce s ānā s bu s ierobež otā už diviem cilve kiem, un 

divu metru ātstārpe kātrām ir jā ieve ro,” pe c vāldī bās se des neklā tienes preses konference  pāstā stī jā 

premjers Kris jā nis Kārin s  . Pāstiprinā tie ierobež ojumi ir stinģri jā ieve ro ārī , pieme rām, bā riem, res-

torā niem, viesnī cā m. Pār to ir jā ru pe jās s o užn e mumu ādministrā cijāi. Un, jā āpmekle tā jiem nāv ie-

spe jāms nodros inā t āttiecī ģu distānci, tād āttiecī ģāis užn e mums pākālpojumus snieģt nedrī kst. Jāun-

ie ierobež ojumi neāttiecās už cilve kiem, kuri veic dārbā vāi dienestā pienā kumus. “Dārbā vietā ir plā-

s i define jāms je džiens, un dārbā vietā s to pāsā kumu stinģrī bu, kās nepiecies āmi, nove rte  un nosākā 

epidemioloģi. Universā lu reģule jumu vāi ierobež ojumu pār dārbā vietā m pien emt nevār,” sācī jā ve-

selī bās ministre Ilže Vin kele . Lātvijā  pāģāidā m nāv plā nots ieviest pāpildu ierobež ojumus sāistī bā  ār 

Covid-19 ižplātī bu. Tome r, kā  užsver veselī bās ministre Ilže Vin k ele , s obrī d bu tu pā rāģri runā t ārī  

pār s o ierobež ojumu sāmāžinā s ānu. Turklā t Lātvijā  sāslimus o skāitā āuģstā kāis punkts vāre tu bu t 

ve l tikāi sāģāidā ms s ā  me nes ā beiģā s, un, lāi ārī  smāģi slimo un stācione to iedžī votā ju dāudžums mu -

su vālstī  s obrī d ir sālī džinos i neliels, optimismām ir jā bu t piesārdžī ģām, užsver ministre. Arī  Šlimī bu 

profilākses un kontroles centrā (ŠPKC) Infekcijās slimī bu riskā ānālī žes un profilākses depārtāmentā 

direktors Jurijs Perevos c ikovs Dienai norā dā, kā nevār runā t pār ierobež ojumu ātcelš ānu, pieme rām, 

tuvā ko dienu lāikā . Turklā t Lātvijā  ierobež ojumi ve l ir sāme rā  māži. Visu ierobež ojumu ātcels ānā ne-

vār notikt ārī  vienās dienās lāikā , un turpmā kie sol i s ājā  viržienā  jā ižve rte  l oti ru pī ģi." Pīķis" vēl nav 

sasniegts  

Pacientu un ārstu drošībai, ierobežos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus . Lai pasargātu 
pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju val-
stī, 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. 
Būtiski uzsvērt, ka arī turpmāk tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tai skaitā iz-
meklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Tas nozīmē, ka netiek ierobežotas pacienta iespējas sa-
ņemt 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 in-
validitāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, “zaļā koridora” pacienti, HIV/AIDS un tuberkulo-
zes un citi pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas attālināti. Konsultēties par savu veselība 
stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja nav pieejams savs ģimenes ārsts, var 
zvanot arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kurš darbojas visu diennakti. Lai saņemtu pre-
cīzāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Naci-
onālo veselības dienestu pa telefonu 80001234.  
No ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits ir samazi-

nāts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu au-

tobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā  www.atd.lv   
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         No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu. 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas 

darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo at-
balstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki 
tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. 
Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepa-
ciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palī-
dzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS. 
Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa 
tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma 
saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbal-
sta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar 
klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti 
pārliecināsies par klienta identitāti. 
Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un ie-
sniegt attālināti pēc sarunas ar klientu. 
Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam 
(no 14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 67095000. 
                                                                  ************** 
Informējam ! Saziņu ar klientiem un sadarbības partneriem Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošinās 
tikai attālināti. Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti tikai 

neklātienē.                                             ************* 

JOKS ! * Kā rtī ģs Ž urkās ģāds—ižvāirā mies no cilve kiem, se ž ām kātrs sāvā  ālā  un 
ižlienām tikāi tā de l , lāi dābu tu bārī bu un pāpī ru, ko ievilkt sāvā  midženī .  
*Pā rādio teicā, kā, ejot už veikālu, pietiek ār māsku un cimdiem, bet tie, ižrā dā s, ir 

meli-citi ārī  dre bes velk. 

Bu sim ģodprā tī ģi , sāģlābā sim ve su prā tu! Ieve rosim  dros ī bās noteikumus , bu sim 

iecietī ģā ki pret lī džcilve kiem un pās ānāliže sim sevi . Šāsprinģtā  situā cijā , kād lielā kā  dāl ā cilve ku ir 

trāuksmāini un nervoži,  svārī ģi ir kātrām āpžinā t sāvās emocijās un reāģ e t už dāž ā diem notikumiem 

ār āpdomu. TVNET porta ls iesaka : Bu sim vienoti, kopa  mums izdosies pa rvare t ! Atceries – jebkuras 

āttiecī bās vār užlābot ār lāipnī bu. Ik dienu pāsāki pāldies tiem, kās tev ir āpkā rt un ir ār tevi ģru tos 

brī ž os. Neāižmirsti pāteikt pāldies ārī  sev. Ižmānto piecu sekunž u elpos ānās metodi – piecās sekun-

des velc ģāisu, piecās – turi, piecās ižpu t ģāisu. Tās liks āpstā ties un nel āus ižsprukt nejāukiem vā r-

diem, bet āpdomā t sākā mo.                          *********************** 

                                     Komunālos maksājumus var pārskaitīt uz šādu kontu : 

                                                      LV46UNLA0055000968689 

                              Dricānu pagastu apvienība , Rikavas pagasta pārvalde. 

Atgādinām ! Ja nepieciešama informācija ,  droši zvaniet , rakstiet . Atbilde tiks sniegta gan  rakstiski , 

gan mutiski.              

                 „RIKAVA ” izdevējs Rikavas pagasta pārvalde.  Datorsalikums – V. Poplavska Tālr.64607086 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Пасха Христова у старообрядцев и православных . Поздравляем с 

этим светлым праздником Пасхой . И в этот день воскресный хотим пожелать блага и добра. 

Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые  

родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость , поселит в 

сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарит здоровье и 

душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит. 
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