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       RIKAVA 
29. martā valdība speciāli sasauktā ārkārtas sēdē pastiprinājusi ar Covid-19 saistītos ierobežoju-

mus. Turpmāk publiskās vietās, neievērojot divu metru distanci, kopā drīkstēs doties tikai divatā 

vai ģimenes lokā. Visos citos gadījumos ir jāievēro noteikums, ka personām vienai no otras ir jāie-

vēro divu metru distance. Turpmāk ārkārtējās situācijas laikā ārpus mājām vienkopus būs ļauts 

atrasties tikai 2 cilvēkiem. Tāpat būs jāievēro divu metru distance. Divu metru atstarpe jāievēro visur – veikalā, darbā un 

arī mežā. Izņēmums attieksies uz vienas ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā. Lūgums vecākiem sekot par bērnu pārvieto-

šanos pagalmos, laukumos , ievērot attālumu un nepulcēties vairāk par diviem, ievērojot distanci  .Ieteicams arī daudz-

stāvu māju iedzīvotājiem dezinficēt kāpņu telpas.  'Covid-19' ietvaros Valsts policija stingri uzraudzīs sabiedriskās vietas, 

kur varētu pulcēties cilvēki . Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2pants -Ārkārtējās situācijas un izņēmu-

ma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana nosaka par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma 

stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu —uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro 

(350.00 ). Sodi būs bargāki . 

Medicīna . Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka turpmāk iedzīvotāji, kuri nodevuši analīzes COVID-19 in-
fekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju saņems un varēs apskatīt E-veselības portālā, savukārt, po-
zitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana Slimību un profilakses centra 
speciālists. . Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizo-
lāciju un karantīnu – 8345. Ja ir saslimšanas simptomi, turpmāk analīzēm jāpiesakās, zvanot uz 8303 . No pirmdienas , 
30 . marta , Rēzeknē , Viļānu ielā 2 ( pagalmā no Pils ielas puses ) darbu uzsāka jauns papildus izveidots Covid -19 ana-
līžu nodošanas punkts, kur, iepriekš pierakstoties pa tālruni 8303 un ierodoties tikai ar privāto automašīnu , pacienti 
var veikt analīzes . Rikavas FAP strādā iepriekšējā darba režīmā , sazināties pa tel. 64607085.  
Iedzīvotāji jautā  : Vai ir atļauts organizēt kāzas vai bēres? 
Šobrīd jebkādi privāti pasākumi ir aizliegti. Izņēmums ir bēru ceremoniju noturēšana ārtelpās, ja tiek ievērota 2 metru 
distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.  
Cik ilgs ir COVID-19 inkubācijas periods? 

COVID-19 inkubācijas periods ir no 2 līdz 14 dienām, visbiežāk pirmie simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā. 

Kāpēc analīzes maksas ? Atgādinām, ka, lai veiktu analīzes, iepriekš jāpierakstās, Pacientiem, kuriem nebūs ģimenes 

ārsta rekomendācijas/nosūtījuma, laboratorijas speciālists izvērtēs veselības stāvokli un tikai tad ,ja nodošanas brīdī tiks 

konstatēti simptomi, analīze tiks veikta bez maksas. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst . 

 Kā darba devējam pareizi rīkoties, ja darbinieks baidās iet uz darbu, piemēram, strādāt kasē? Darba devējām jāveic 

instruktāžu un apmācību –pastāstīt nodarbinātajiem par COVID-19 vīrusu, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasāku-

miem, izvietot informāciju biežāk pieejamās vietās, kā arī jānodrošina nodarbinātos ar aizsardzības līdzekļiem un jāveic 

aizsardzības pasākumi: jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi (alkohola saturs 60-95%), ziepes, viegli iztukšojamas atkritumu 

tvertnes (bez saskares ar saturu), virsmu regulāra tīrīšana vai dezinficēšana,  aizsargmaksas, aizsargcimdus u.c. līdzek-

ļus) , nodrošināt drošas distances ievērošanu utt. Darba devējiem ir pienākums norobežojot  pārdevēju no pircēja ar 

stiklu vai  plastikāta materiālu. Tātad arī Rikavas veikalos norobežojumam jābūt .Pārdevēji arī ir vismazāk aizsargāta gru-

pa, strādā riskantos apstākļos , apkalpo ne tikai vietējos iedzīvotājus , bet arī garāmbraucošus pircējus . Esiet saprotoši ! 

tel:%208345


Vai uz šoferiem - tālbraucējiem attiecas 14 dienu karantīna, ja ierodas no skartajām valstīm? Saskaņā ar MK rīkojumā 

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.12.1 šā rīkojuma 4.12.1 apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju (mājas 

karantīnu) darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju 

darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, 

ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par Covid-19 infekcijas slimības 

kontaktpersonām. Ārpus darba laika minētajām personām ir jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis 

(divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un jāievēro šā rīkojuma 4.12.1.3., 4.12.1.4. un 

4.12.1.5. apakšpunktos minētās prasības : ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, paaugstinā-

ta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums)  nekavējoties jāzvana pa tālruni 113 vai 8303, nepakļaut citas personas 

inficēšanās riskam, samazinot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs u. c.), kā arī 

neizmantot sabiedrisko transportu .Arī šai kategorijai jāievēro 2 metru disciplīna , katru dienu izejot no kabīnes un ieejot 

jādezinficē un jātīra , un jāievēro arī sava pašaizsardzība – mazgāt un dezinficēt rokas . 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Rēzeknes novada pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 

apmaksas termiņus , nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020.gada pirmo un otro ceturk-

šņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 15. jūlijam, savukārt tā nodokļa daļa, kas aprēķināta par 2020. gada trešo un ce-

turto ceturkšņiem, ir samaksājama līdz 2020. gada 16. novembrim. Tāpat novada domes lēmums paredz, ka šāda samak-

sas kārtība ir attiecināma uz visiem nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem samaksas termiņš ir noteikts 2020. gada 

ietvaros, tai skaitā arī par 2019. gadā neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, 

attiecīgi noteiktajiem jaunajiem samaksas termiņiem, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Zaudēta iespēja par pakalpojumiem norēķināties skaidrā 

naudā, taču joprojām nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams veikalu tīkla “Maksima” kasēs, bankā, internet-

bankā, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv 

                 Sociālais dienests piedāvā palīdzību pašizolācijā esošajiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem. 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz atsaukties Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama pārti-

kas piegāde mājās saistībā ar atrašanos pašizolācijā . Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar sava pagasta sociālo 

darbinieku.  :  Bituta Ieviņa  tel. 64607083 Pārtikas piegāde tiks veikta par personas līdzekļiem, gadījumā, ja pašizolētais 

atbilst trūcīgās un  maznodrošinātās personas kritērijiem, iespējams nodrošināt pārtikas pakas.  Rūpējoties par trūcīgam un 

maznodrošinātām ģimenēm, Rēzeknes novada Sociālais dienests turpina izdalīt Labklājības ministrijas nodrošinātās pārti-

kas pakas "Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem", kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts- milti, eļļa, sautēta cūk-

gaļa, manna, sausais piens, sausais olu maisījums,  sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi produkti - kopā 15 

preču pozīcijas. Katru mēnesi šāda pārtikas paka tiek izsniegta katram trūcīgas un  maznodrošinātās ģimenes loceklim. 

Tāpat šīs ģimenes katru mēnesi saņem higiēnas līdzekļu paku (arī ražots Latvijā), kurā ir vairāku veidu veļas mazgāšanas 

līdzekļi, ziepes, šampūns, trauku mazgāšanas līdzekļi, kopā septiņas pozīcijas. 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests ārkārtas situācijā strādā attālināti . 
Ja rodas jautājumi pašvaldībai , kā arī adresētos iesniegumus papīra formātā var ievietot pastkastē pie pagasta pārval-

des .Jaunākās ziņas un atbildes tiks sniegtas regulāri caur informatīvo izdevumu. 

Mums visiem jāturas . Smelsimies spēku no dabas-pirmajiem koku pumpuriem, dažādiem veselīgiem zaļumiem, kas 

spraucas no zemes, atcerēsimies mūsu senču receptes-varbūt kāds atceras ,ko savulaik stāstīja vecmāmiņa, kādu vese-

līgu tēju vai ko citu. Būsim saprotoši ,saslimšanas risks attiecas uz visiem un arī atbildība par vīrusa izplatību .Pildīsim 

ieteikumus , lai ātrāk tiktu vaļā no šī draņķa . Lai jums skaists aprīlis!  

О налоге недвижимости. Самоуправления в этом году  отложили сроки уплаты налога на не-
движимое имущество. За 1 и 2 четверть до 2020.года 15 июля , за 3 и 4 четверть до 2020 года 
16 ноября. 
Уважаемые родители ! Cледите за передвижением ваших детей во дворе, на площадках, 

нескапливаться вместе более 2 человек и держать дистанцию. Если ограничения будут нарушены, могут быть 

наложены штрафы. За нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвы-

чайной ситуацией, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об административных право-

нарушениях, 176.2.).Штрафы будут более суровыми . 

https://www.epakalpojumi.lv/default.aspx
https://www.latvija.lv/


Уваж. жители ! Необходимо учитывать, что любые общественные мероприятия или собрания в настоящее вре-

мя запрещены. Правила предусматривают, что люди в общественных местах должны держаться на расстоянии 2-

х метров друг от друга. Людям также рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест или де-

лать это только в случае крайней необходимости. Желательно жителям многоэтажек дезинфицировать леснич-

ные помещение .Не соблюдая 2-метровую дистанцию в общественных местах в помещении или на улице одно-

временно могут находиться: не более двух человек; люди, живущие в одном домохозяйстве; родители и их несо-

вершеннолетние дети, если они не живут вместе в одном домохозяйстве; люди, выполняющие должностные или 

служебные обязанности. Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений будет контро-

лировать общественные места, где могут собираться люди, и после получения информации будет надлежащим 

образом реагировать и оценивать возможные нарушения. ГП призывает граждан быть ответственными и соблю-

дать установленные меры предосторожности. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Ограничитель-

ные меры в первую очередь направлены на предотвращение или пресечение массового скопления людей. За 

нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвычайной ситуацией, граж-

дане могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об административных правонарушениях, 176.2.). 

Mедицина . По телефону 8303 просят звонить пациентов, чтобы записаться на оплаченные государством анализы 
на наличие COVID-19. На этот телефон надо звонить людям, которые вернулись из-за рубежа и у которых в тече-
ние 14 дней по возвращении появились легкие симптомы заболевания (повышенная температура, кашель, вос-
паление горла), а также людям с подобными симптомами, которые были в контакте с заболевшими лицами. В 
свою очередь по телефону 113 впредь следует звонить лишь при тяжелых симптомах заболевания (очень высо-
кая температура, затрудненное дыхание).  
Rikavas FAP общение по тел. 64607085. С понедельника 30 марта  в Резекне  ул. Виляну -2 создан пункт сдачи анализов 
на коронавирус ,  предворительна звонить  8303 
Жителям интересует : Какой период инкубации COVID-19? Инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 

14 дней, причем первые симптомы чаще всего появляются примерно в течение 5 дней. 

Распространяется ли на шоферов 14 дневный карантин, если они прибыли из затронутых эпидемией стран? 

В соответствии с распоряжением КМ "Об объявлении чрезвычайной ситуации" требование о самоизоляции по 

месту жительства (домашнем карантине) не относится к работникам предприятий, оказывающих услуги транс-

порта и пассажирских перевозок, которые возвращаются из рабочих поездок и командировок, если у них не 

наблюдается признаков острой инфекции дыхательных путей и они не признаны лицами, контактировавшими с 

заболевшими. Необходимо соблюдать расстояние в 2 метра от других людей, соблюдая правила личной гигие-

ны , так же каждый день нужно чистить кабину водителя , заходя и выходя из кабины, дезинфицировать или 

мыть руки с мылом и др.  

Работадатель должен : провести инструктаж и обучение сотрудников о вирусе COVID-19, признаках болезни, 

профилактических мерах; разместить информацию в наиболее доступных местах; предоставить работникам 

средства защиты и провести защитные мероприятия: обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами 

(содержание алкоголя 60-95%) мылом, легко опорожняемыми мусорными баками (без контакта с содержимым), 

проводить регулярную чистку или дезинфекцию поверхностей,  обеспечить защитные маски, перчатки и другие 

средства. Продавцы не менее защищенная группа, работают рискованно, необходимо и обьязаны установить за-

щитное стекло около кассы. Относитесь  c пониманием к своему работнику и к покупателям!  

Можно ли организовывать свадьбу или похороны? 

В настоящее время любые частные мероприятия запрещены. Исключением является проведение похоронных 

церемоний на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в 2 метра между людьми и соблюдения 

других правил эпидемиологической безопасности. 

Почему анализы платные ? Когда вы придете сдавать анализы, специалист оценит состояние вашего здоровья, и 

только в том случае, если на момент сдачи анализов будут констатированы симптомы, анализ будет выполнен 

бесплатно.  

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

 



                                                   PAPILDINĀTĀ INFORMĀCIJA! 
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņ e ma le mumu ņodroš iņa t pabalštu e diņa š aņai vispā rē jā s izglī tī bās iē-
stā dē s un pirmskolās izglī tī bās iēstā dē s tru cī gu, māznodros inā tu, dāudzbē rnu vāi āizbildn u g imēn u bē rniēm ā rkā r-
tē jā s situā cijās un āttā linā tā s izglī tī bās nodros inā s ānās āpstā kl os. Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada dekla-
rētās personas. Pabalšta apme rš – vieņš eiro dieņa .  Apre ķ iņš tiķš veiķtš ņo 13. marta, ķad šķola š tiķa pa rtrauķtaš 
mā cī bās, izn ēmot brī vdiēnās, vālsts svināmā s svē tku diēnās, sēstdiēnās un svē tdiēnās. 
Pā rtikās pākās komplēktē s un piēgā dā s pāgāstu pā rvāldēs viēnrēiz divā s nēdē l ā s. Pāgāstu pā rvālz u dārbiniēkiēm 
tiks sniēgti mētodiskiē norā dī jumi, kā  tā s komplēktē t, lāi bē rni iēspē ju robēz ā s sān ēmtu pilnvē rtī gā ku uzturu un lāi 
pāku sāturs nēdublē tos ār Eiropās ātbālstā fondā pā rtikās pākā m “Eiropās ātbālstā pākās vistru cī gā kājiēm”, kurā s 
ir plās s Lātvijā  rāz ots produktu klā sts - milti, ēl l ā, sāutē tā cu kgāl ā, mānnā, sāusāis piēns, sāusāis olu māisī jums, sāu-
sāis kārtupēl u biēzēnis, iēbiēzinā ts piēns, citi produkti – kopā  15 prēc u pozī cijās. 
Rē zēknēs novādā pās vāldī bās Sociā lāis diēnēsts āprē k inā jis, kā s obrī d novādā  558 bē rni, kuri ātbilst minē tājāi 
mē rk grupāi.  
                          Pakas pēc to komplektēšanas izvadās pagastu pārvalžu darbinieki. 


