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Rēzeknes novada pagastos atsāk pieņemt skaidras
un bezskaidras naudas maksājumus
Rēzeknes novada pagastos ar 12. maiju atsāks pieņemt skaidras
un bezskaidras maksājumus. Maksājumi tiks pieņemti pagasta
pārvaldes kases darba laikā, ievērojot sociālo distancēšanos. Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs. Pagastos tiek
pieņemti dažādi maksājumi – par komunālajiem pakalpojumiem, ūdeni un kanalizāciju, dzīvokļa īri, zemes
nodoklis, kā arī citi pagastos pieejamie pakalpojumi.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka

Rēzeknes novada iestādes atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē
Rēzeknes novada iestādes ar 13. maiju atsāk klientu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē
pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās.
Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar novada un pagastu amatpersonām:
Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība- 646 22238
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm –
64607706
Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumi – 64607191
Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus
kārtībā un parādu atmaksas grafikiem – 64607202
Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi- 64607205
Vides jautājumi- 64607195
Grāmatvedības jautājumi- 64607180
Kultūra- 26336831
Izglītība- 29495624, 64607201
Sociālais dienests- 64607176, 26531970,
64607184, 26531497
Zemes pārvaldības dienests – 64607189, 64607188
Nekustamā īpašuma nodokļa administratori – 64607188
Dzimtsarakstu nodaļa- 64607178, 28343617
Būvvalde -26531328
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris 64607170
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Apmeklētāju pieņemšanas laikā tiks nodrošināta droša darba vide- plastikāta aizsargbarjera, sejas maska,
cimdi un dezinfekcijas līdzekļi.
Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, elpošanas
traucējumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra) netiek pieņemti.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv;
tel.: 64607198

Rēzeknes novada kultūras iestādes atsāk
darbību, ievērojot sanitāro
protokolu prasības
Ir atsākuši darbu klātienē Rēzeknes novada kultūras/
tautas nami un bibliotēkas, savus apmeklētājus sāks
uzņemt arī novada muzeji. Maltas vēstures muzejs tiks
atvērts apmeklētājiem 18. maijā, Franča Trasuna muzejs ”Kolnasāta” – 20. maijā, Bērzgales pagasta Antona Rupaiņa muzejs – 1. jūnijā.
Kultūras iestāžu darbību pēc 2020. gada 12. maija reglamentē prasību kopums jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kurus sagatavoja Kultūras ministrija. Sanitāro
protokolu normas stājas spēkā 13. maijā pēc publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.
Kultūras norišu vietas, tostarp kultūras nami, bibliotēkas, muzeji darbību uzsāk, kolīdz ir pilnībā
sagatavojušies ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām.
Galvenās prasības, kas jāievēro kultūras pasākumu rīkošanā, bibliotēku un muzeju apmeklēšanā:
• jānodrošina, ka norišu vietā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 personas, vienlaicīgi neatrodas vairāk kā
viens apmeklētājs uz 4m2, ievērojot 2 metru distancēšanos;
• pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas;
• telpās, tai skaitā tualetes telpās, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu.

Apmeklētājiem nepieciešams ievērot prasību, ka ja ir slimības simptomi vai noteikts pienākums ievērot pašizolāciju/mājas karantīnu, neapmeklēt iestādes.
Amatiermākslas kolektīviem klātienes mēģinājumi nav atļauti!
Ar sanitārajiem protokoliem, kas šobrīd izstrādāti sociālās distancēšanās nodrošināšanai muzejos, bibliotēkās, kultūras norišu vietās, kā arī publiskos kultūras pasākumos, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties
vieglajā transportlīdzeklī, aicinām iepazīties Kultūras ministrijas tīmekļvietnē https://www.km.gov.lv/lv/
kultura/visi-jaunumi/kulturas-iestades-atsaks-darbibu-ieverojot-sanitaro-protokolu-prasibas-5161
Informāciju sagatavoja - Ināra Pleikšne,
Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja
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Pirmsskolas izglītības iestādes
atsāk nodarbības 5-6 gadīgiem
bērniem
No 13. maija visās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek atsākts mācību process obligātajā izglītības vecumā esošajiem
bērniem klātienē. Atsākt mācības klātienē vai
attālināti ir vecāku lēmums. Tiem 5-6 gadus
veciem bērniem, kuru vecāki izvēlēsies atstāt bērnu mājās, pirmsskolas izglītības iestādes turpinās nodrošināt mācības attālināti.
Tika veikta aptauja izglītības iestādēs, kuras dati liecina, ka 181 audzēknis programmas apguvi turpinās
klātienē, un 139 audzēkņu vecāki ir izvēlējušies programmas apguvi attālināti.
Līdz 12. maijam Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs darbojās dežūrgrupas, kurās
uzņēma bērnus, ja vecākiem nebija iespējams citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Arī turpmāk līdz ārkārtas situācijas atcelšanai dežūrgrupas strādās šādā režīmā.
Izglītības iestādēs tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi. Tiek veikta pastiprināta telpu un virsmu
mitrā uzkopšana, dezinfekcija un regulāra telpu vēdināšana. Darbinieku vajadzībām pieejami roku
dezinfekcijas līdzekļi, cimdi, individuālie aizsarglīdzekļi.
Rēzeknes novada pašvaldība pateicas bērnu vecākiem, kuri atbildīgi ievēro Ministru kabineta noteikumus.
7. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” paredz pagarināt ārkārtas situāciju līdz 2020. gada 9. jūnijam. Līdz ar grozījumu pieņemšanu tiek mazināti
ierobežojumi. Tas attiecas arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm, nosakot iespēju pirmsskolas izglītības
iestādēm kopā ar pašvaldību lemt par 5–6 gadus vecu bērnu mācībām klātienē vai attālināti.
Informāciju sagatavoja - Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības speciāliste

Atsāk pacientu pierakstīšanu uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem
Nacionālais veselības diensts (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots
pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz
tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.
Saskaņā ar veselības ministres Rīkojumu Nr.59, kas stājās spēkā šā gada 25.martā, no 23.aprīļa ārstniecības iestādēm ir jāatsāk pacientu pierakstīšana uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem. Vienlaikus ar rīkojuma grozījumiem, kas stājās spēkā 18.aprīlī, paredzēts, ka, sākot ar 20.aprīli, tiek paplašināts sniedzamo plānveida pakalpojumu apjoms. Uz šiem pakalpojumiem ārstniecības iestādes pierakstu
nodrošina prioritāri pierakstot uz pakalpojumu tos pacientus, kuriem pakalpojums tika atcelts vai pārcelts
pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas.
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Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja pieteikties un saņemt rīkojumā paredzētos valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no iepriekšējā pieraksta brīža un ārstniecības iestāde nosaka konkrētu pakalpojuma
saņemšanas datumu un laiku. Gadījumā, ja pieraksta laiku objektīvu iemeslu dēļ nevar noteikt, tad ārstniecības iestāde norāda
aptuveno pakalpojuma saņemšanas datumu un aptuveni mēnesi pirms pakalpojuma saņemšanas laika informē par konkrētu datumu un laiku.
No šā gada 20. aprīļa ārstniecības iestādes, papildus jau iepriekš noteiktajiem ārstniecības pakalpojumiem, ir atsākušas
sniegt šādus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:
valsts organizētā krūts vēža skrīninga izmeklējumus (mamogrāfiju);
ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonanses, elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera monitorēšanas), veloergometrijas un
elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu;
pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa konsultācijas;
diabētiskās pēdas aprūpi;
zobārstniecībā uzsākto zobu slimību ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu un ortodontisko ārstēšanu.

Ar detalizētu ārstniecības pakalpojumu sarakstu iespējams iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
NVD vērš uzmanību, ka joprojām ir pakalpojumi, kas ārkārtējās situācijas laikā, ja pacienta veselības stāvoklis nav
akūts, netiek sniegti. Uz šiem pakalpojumiem tiek veidota pacientu gaidīšanas rinda un brīdī, kad to sniegšana tiks atjaunota,
iestādes pacientu informēs par pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku.
NVD šajā nedēļā saņemtas jau vairākas iedzīvotāju sūdzības par iestādēm, kas nodrošina valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus un atsaka un/vai nepiedāvā pierakstu uz plānveida izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, tādēļ
dienests līgumpartneriem šonedēļ izsūtījis skaidrojošu vēstuli par pacientu pieraksta nodrošināšanas kārtību ārkārtas situācijas
laikā.
NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar
daļēju plānveida pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, ieviesti arī vairāki drošības pasākumi - starp pacientu vizītēm tiek veikti vairāk dezinfekcijas pasākumi nekā pirms Covid-19 epidēmijas sākuma, pakalpojumi tiek sniegti tikai laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, nodrošinot atsevišķu pacientu plūsmu, novēršot vairāku pacientu vienlaicīgu uzturēšanos ārstniecības iestādes telpās, kā arī nosakot precīzu ierašanās laiku
pakalpojuma saņemšanai.
Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tostarp nepieciešamie izmeklējumi un
konsultācijas. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Tāpat tiek turpināts nodrošināt onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas,
kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņem arī grūtnieces, “zaļā koridora” pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un citi pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiek sniegtas attālināti.

NVD atgādina, ka joprojām ir spēkā kārtība, ka bez iepriekšējas pieteikšanās pie ārsta vai uz ārstniecības iestādi doties
nedrīkst. Pirms nepieciešamā pakalpojuma saņemšanas ar ārstniecības personu, iestādi ir jāsazinās telefoniski vai elektroniski un doties var
tika pēc tam, kad noteikts konkrēts ierašanās laiks un datums.
NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādus veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd var atlikt.
Īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti. Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās,
jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā, jāzvana Neatliekmās medicīniskās palīdzības dienstam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselība stāvokli
un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001,
kas darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, apmeklēt dežūrārstu.
Lai noskaidrotu par pieejamajām ģimenes ārstu praksēm vai saņemtu precīzu informāciju par šobrīd pieejamajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, NVD aicina informāciju meklēt vietnē rindapiearsta.lv. Vienes sadaļā Ģimenes ārsti pieejama visa
informācija par valstī darbojošām ģimenes ārstu praksēm, kas sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus, un to kontaktinformācija. Tāpat rindapiearsta.lv pieejama informācija par valsts apmaksātajiem pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Ar atzīmi pie pakalpojuma „IR”
vai „NAV” tiek apzīmēta konkrētā pakalpojuma pieejamība. Šobrīd, ņemot vērā mainīgo situāciju, vietnē netiek ievietota informācija par
gaidīšanas rindu garumiem pie speciālistiem vai izmeklējumiem un par pierakstu, jāinteresējas sazinoties ar ārstniecības pakalpojumu
sniedzēju. Par jautājumiem saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalojumu pieejamību var zvanīt arī uz NVD bezmaksas klientu
apkalpošanas tālruni 8000 1234 (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz
15.00.; 1. un 4.maijā informatīvais tālrunis nestrādās) vai rakstīt uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv.
Gadījumos, ja ārstniecības personas, vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem,
iedzīvotāji aicināti informēt NVD, zvanot uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234, savukārt pretenziju gadījumā par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem vai ārstniecības personu atteikšanos sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, aicinām vērsties Veselības inspekcijā.

Informāciju sagatavoja - Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Izdevējs:
Izdevumu sagatavoja

Čornajas pagasta pārvalde
Vija Jeršova
4

64637598
64640979

