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1) Ierobežo klientu apkalpošanu klātienē līdz ārkārtas 
situācijas termiņa beigām. Šajā periodā iesniegumus var 
iesniegt elektroniski sūtot uz e-pasta adresi 
angelina.spridzane@rezeknesnovads.lv vai iemetot 
slēgtu aploksni speciāli šim nolūkam paredzētā pagasta 
pastkastē (pagasta pārvaldes iekštelpā); 
2) Klātienes pakalpojumus nodrošina tikai neatliekamos 
gadījumos un krīzes situācijās, iepriekš telefoniski 
sazinoties ar sociālo darbinieku (t.26119105); 
3) Klientiem, kuriem beidzas trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, to 

automātiski pagarina uz 3 (trīs) mēnešiem balstoties uz 
iepriekš iesniegtās deklarācijas pamata; izmaksā uz 
iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās 
palīdzības pabalstus; 
4) Turpina izsniegt pārtikas un higiēnas pakas Eiropas 
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām; 
5) Personu ar invaliditāti asistentu atskaites pieņem 
iesniegtas slēgtā aploksnē, nogādājot tās sociālajam 
darbiniekam pagastā pārvaldē (iemetot pagasta pārvaldes 
pastkastē). 

   Angelīna Spridzāne 

   Minētajā laika periodā vietējie iedzīvotāji pasta pakalpojumus varēs saņemt pēc pieprasījuma, un tos klienta 
dzīvesvietā sniegs teritoriju apkalpojošais pastnieks vai arī klienti aicināti apmeklēt tuvāko pasta nodaļu (Rēzeknes 
4.pasta nodaļa, adrese: Atbrīvošanas aleja 155/1, darba laiks: darba dienās no plkst 8.00-15.00). Pastnieks klienta 
dzīvesvietā nodrošinās visus tos pasta pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā:  pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu 
abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu 
sistēmas (PNS) kontā u.c.        
   Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pa-
kalpojumu iespējams pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu centram pa tālruni 67008001, 27008001 vai e-pastā in-
fo@pasts.lv. Piesakot skaidras naudas piegādi dzīvesvietā līdz 2020.gada 27.martam, noteikta pazemināta šī pa-
kalpojuma cena – 4,88 eiro, pēc tam cenas var mainīties. 

Gaigalavas pagasta pārvalde un SAC “Strūžānu skola”  
darbu organizē attālināti, lai maksimāli samazinātu tiešus 
kontaktus ar iedzīvotājiem, bet ja rodas kādi jautāji –  
zvaniet. 

 e-pasta adrese info@gaigalava.lv, tālrunis uzziņām: 
64644537. 

 Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās 
deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv 

 Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma 
jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 26119105 un 
sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 20243232 

 Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu 
speciālistu pa tālr. 26678123 vai e-pastu jan-
is.zelcs@rezeknesnovads.lv 

 Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. 

 Kasieres tālrunis uzziņām: 64644537 

 Dricānu bāriņtiesas locekles Iritas Viļumas tālrunis 

saziņai: 27874602, sekretāres Lāsmas Laizānes tāl-
runis: 64640644 

 Ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem ir   slēgtas  
sekojošas struktūrvienības: Gaigalavas bibliotēka, 
Vecstrūžānu bibliotēka, Gaigalavas kultūras nams un 
Jauniešu centrs “ENJOY”, trenažieru zāle, ŪTAC 
“BĀKA”. 

 Tiek atceltas arī iedzīvotāju sapulces pagastos, jo 
neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi 
publiskie (svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta 
un atpūtas) pasākumi. 

Aicinām pagasta iedzīvotājus ievērot 
Latvijā ieviestos ierobežojumus saistībā  

ar Covid 19! 
Sargājiet sevi, neslimojiet, esiet atbildīgi. 

 
Gaigalavas pagasta pārvalde 

Ārkārtas situācija valstī līdz 2020.gada 14.aprīlim 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests 

Gaigalavas pasta nodaļa slēgta līdz  2020.gada 5.aprīlim 

Speciālizdevums 

Svarīgākie piesardzības pasākumi  

! Ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, pašizolējas turpmākās 14 dienas. Jāseko savam 

veselības stāvoklim, un ja parādās kādi no elpceļu infekcijas simptomiem (paaugstinātā ķermeņa 

temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.), nekavējoties jāzvana 8303 un 

jāinformē par simptomiem un ceļojumu. Jāievēro karantīna. Sēžam mājās! 

 
! Visi pārējie iedzīvotāji  - mazgājiet rokas, izvairieties no vietām, kur pulcējas  daudz cilvēku, 
vēdiniet telpas, uzturieties svaigā gaisā! 
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2   Gaigalavas Ziņas 

Ārkārtējās situācijas ap-
stākļos bibliotēkas pa-
kalpojumi klātienē 

netiek nodrošināti. Grāmatas ir iespējams lasīt 
attālināti, izmantojot “3td E-GRĀMATU bibliotēka” 
pakalpojumu, kas reģistrētajiem bibliotēkas lie-
totājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē 
mobilajā ierīcē vai datorā. Reģistrēšanās notiek vietnē 
www.3td.lv. Lai varētu izmantot šo pakalpojumu, te-
lefoniski vai pa e-pastu jāpieprasa lietotājvārds un 
parole, kurus katram personīgi kopā ar lietošanas 

noteikumiem un instrukciju piešķirs bibliotēkas va-
dītāja. Ja neesat reģistrēts bibliotēkā, to arī var izdarīt 
pa telefonu, vai rakstot uz e-pastu.  
Bibliotēkas lasītājiem ar autortiesībām neaizsargātie 
darbi Letonikas datubāzē letonika.lv ir pieejami 
attālināti un bez maksas! 
Kontakti saziņai- 
e-pasta adrese: marija.vabale@rezeknesnovads.lv,  
tālrunis uzziņām: 64644537. 

Gaigalavas pagasta pārvaldes bezmaksas izdevums ”Gaigalavas Ziņas”.  

Sūtiet savas atsauksmes, publikācijas, sludinājumus u.c.  
Elektroniski izdevumu var izlasīt Rēzeknes novada mājas lapā, E-avīzes. Atbildīgā par izdevumu: Laura Sarnoviča t. 29325674  

            e-pasta adrese: laura.sarnovica@inbox.lv 

 

Kā saņemt LAD klientu apkalpošanas pakalpojumus attālināti 
   Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 
līdz šā gada 14. aprīlim ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. 
   Lai pakalpojumus padarītu pieejamākus, dienests paplašinājis iespējas: klientu reģistrācijas veidlapas vai 
veidlapas par izmaiņām klientu datos var iesniegt portālā www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta bankas 
pieejām. Līdz šim Klientu reģistrācijas/Izmaiņas klientu datos veidlapas šādi iesniegt nevarēja. 
   Konsultācijas par neskaidrajiem jautājumiem klienti var saņemt attālināti. To var darīt, zvanot uz klientu ap-
kalpošanas tālruni 67095000 vai rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 
   Aizpildītas klientu reģistrācijas veidlapas klients var iesniegt arī parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, 
nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv. 
   Dienests ir atcēlis visus ieplānotos publiskos pasākumus – seminārus, konsultācijas un konferences. 

Klientu apkalpošana un saziņa ar sadar-
bības partneriem NVA notiks attālināti  
   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) paziņo, ka no 
16.marta līdz 14. aprīlim saziņa ar klientiem un sadar-
bības partneriem visās NVA filiālēs notiks attālināti, kā 
arī tiek atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredz 
vairāku cilvēku pulcēšanos, tajā skaitā izbraukumi uz 
pagastiem. 
   Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuriem 
klātienes vizīte NVA ir bijusi ieplānota laikā no 16. 
marta līdz 14. aprīlim, NVA filiālē būs jāierodas sas-
kaņā ar grafiku. 
Savukārt iesniegumi par bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusa piešķiršanu tiks pieņemti tikai 
neklātienē. 
   Aicinām NVA klientus ārkārtas situācijas laikā iz-
mantot elektroniskos pakalpojumus NVA tīmekļvietnē 
(https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Autentificēties NVA 
CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas auten-
tifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas 
ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts 
mobile. 
Saziņai ar NVA Rēzeknes filiāles  darbiniekiem lūdzam 
izmantot tālruni – 64607808 (bezdarbniekiem), 
64607807 (darba devējiem), 64607800 (informācijai). 

Iepriekš 
ieplānotais 

apmeklējuma 
datums 

Pārceltais 
apmeklējuma 
datums, kurā 

jāierodas 
klātienē  NVA 

16.03.2020 15.05.2020 

17.03.2020 18.05.2020 

18.03.2020 19.05.2020 

19.03.2020 20.05.2020 

20.03.2020 21.05.2020 

23.03.2020 22.05.2020 

24.03.2020 25.05.2020 

25.03.2020 26.05.2020 

26.03.2020 27.05.2020 

27.03.2020 28.05.2020 

30.03.2020 29.05.2020 

31.03.2020 01.06.2020 

01.04.2020 02.06.2020 

02.04.2020 03.06.2020 

03.04.2020 04.06.2020 

06.04.2020 05.06.2020 

07.04.2020 08.06.2020. 
08.04.2020 09.06.2020 

09.04.2020 10.06.2020 

14.04.2020 11.06.2020 

Bibliotēkas ziņas 

   No ceturtdienas, 2020. gada 19. marta, uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiek 
samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu 
autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv 

http://www.3td.lv
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fletonika.lv&c=E,1,UjZCiqUUcx6yuULj45BAoG-omftFdDj73xmTitSnq73s94tou3O-WL1dn-kb2lvSpc0K_F3i31MlB-EVSwMDI7AzweA6xjknAVo21Cqud1tVwvE,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.atd.lv&c=E,1,mzf2D4dt1VWdPkpu7MSmetRLi0Rw4HTtIALNkoqeG6K_LoB3jCBmOAOUFj1mrhhKE9U_DtIYs7PP7QCr8pUclhZGaoBQVXJMU7PYVzb7ylcEbVRyoN0JDXIYoac,&typo=1

