Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums aprīlī /speciālizdevums
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas
pagarinājumu līdz šī gada 12. maijam, tādējādi pagarinot 12. marta valdības rīkojuma
par “Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības laiku .

Lauku atbalsta dienesta ziņas
Var pieteikties platību maksājumiem.
Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni
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 atbalstu 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 nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība 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 atbalsta 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 iesniegt 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.
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža; Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Kā dienests veic kontroles ārkārtējās situācijas laikā?

Lauku atbalsta dienestam ikdienas darbā, administrējot dažādus atbalsta pasākumus, ir nepieciešams veikt kontroles un pārbaudes klātienē
dabā. Ārkārtējās situācijas laikā dienests tās veic, ievērojot visus drošības nosacījumus.
Informāciju dienesta darbinieki galvenokārt iegūst, izmantojot pieejamos tālizpētes materiālus, piemēram satelīta attēlus, informāciju dažādās datu bāzēs, klientu iesūtītos materiālus u.c. Šādi tiek izskatīti un apstiprināti daudzi lauku bloku precizēšanas pieprasījumi, sasniegtie
rezultāti investīciju pasākumos.
Ir gadījumi, kuros dienests aicina klientus veikt paškontroli un nosūtīt dienestam fotogrāfijas, kas apliecina paveikto darbu vai parāda sakoptās platības.
Kontroles klātienē tiek veiktas tikai izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams iegūt informāciju no tālizpētes materiāliem. Kontroles notiek
bez dienesta klientu klātbūtnes, pirms tam informējot klientus par kontroles norisi. Dienesta darbinieki neapmeklē telpas, klientiem netiek
doti parakstīšanai dokumenti ne papīrā, ne elektroniski planšetēs, izsniegtas izdrukātas kartes vai citi priekšmeti. Dienesta darbinieki gan
pirms kontroles, gan pēc tās lieto dezinfekcijas līdzekļus.
Ja tomēr klients pēc savas gribas ir ieradies novērot kontroli klātienē, tad tiek ievērota divu metru distance. Dienests aicina klientus būt atbildīgiem un nepiedalīties kontrolēs, lai rūpētos par savu un citu cilvēku veselību!
Informāciju sagatavoja: LAD Sabiedrisko attiecību daļa

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633

Atbildīgais par izdevumu: Skaidrīte Apeināne 1
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Sociālā dienesta ziņas
Rēzeknes novadā skolēniem no maznodrošinātam, trūcīgām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm tiks piegādātas pārtikas pakas
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un
pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai
aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās
izglītības nodrošināšanas apstākļos. Pabalsta apmērs – viens eiro
dienā. Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad skolās tika pārtrauktas
mācības, izņemot brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas,
sestdienas un svētdienas.
Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu pārvaldes vienreiz
divās nedēļās. Pagastu pārvalžu darbiniekiem tiks sniegti metodiskie
norādījumi, kā tās komplektēt, lai bērni iespēju robežās saņemtu
pilnvērtīgāku uzturu un lai paku saturs nedublētos ar Eiropas atbalsta
fonda pārtikas pakām “Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem”,
kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts - milti, eļļa, sautēta
cūkgaļa, manna, sausais piens, sausais olu maisījums, sausais kartupeļu biezenis, iebiezināts piens, citi produkti – kopā 15 preču
pozīcijas.
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aprēķinājis, ka šobrīd novadā 558 bērni, kuri atbilst minētajai mērķgrupai.
Informāciju sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests ārkārtas situācijā strādā attālināti
No 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē un strādās attālināti.
Šajā periodā iesniegumus var iesniegt:
- elektroniski sūtot uz e-pasta adresi socialaisdienests@rezeknesnovads.lv vai pa pastu;
- izmantojot e-pakalpojumu vidi : www.latvija.lv
- iesniegumus var atstāt pagasta pārvaldē speciāli izveidotā pastkastītē.
Ar Sociālā dienesta speciālistiem aicinām kontaktēties ar e–pasta starpniecību vai zvanot uz speciālistu kontakttālruņiem:
Natālija Platpīre 22020507
Alla Dervinika 28666449

Piedāvā palīdzību pašizolācijā esošajiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz atsaukties Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešama pārtikas
piegāde mājās saistībā ar atrašanos pašizolācijā. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar sava pagasta sociālo darbinieku.
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 pārtikas pakas "Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem", kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts- milti,
eļļa, sautēta cūkgaļa, 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.
Plašāka informācija par pakām: https://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija
Vairāk par Sociālā dienesta darbu ārkārtas situācijā: http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-pasvaldibas-socialais-dienestsarkartas-situacija-strada-attalinati/

Informāciju sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv
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Nacionālā veselības dienesta ziņas
NVD: Paplašinātas iespējas nodot COVID-19 analīzes reģionos; izmaiņas analīžu ņemšanas nosacījumos
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no pirmdienas, 23. marta vairākās reģionu pilsētās darbu sākuši jauni papildus izveidoti COVID-19 analīžu nodošanas punkti, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti
var veikt valsts apmaksātas analīzes, ja r adušās aizdomas par saslimšanu. Kopumā Latvijā iedzīvotāji, kur i atgr iezušies
no ārvalstīm un kuriem ir viegli saslimšanas simptomi, COVID-19 analīzes tagad var nodot septiņās pilsētās visā Latvijā jeb 13
analīžu nodošanas vietās.
Reģionos, ārpus Rīgas, pacienti pēc iepriekšēja pieraksta valsts apmaksātas COVID-19 analīzes šobrīd var nodot Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī. Labor ator isko izmeklējumu veikšana ār pus galvaspilsētas
tiek nodrošināta E. Gulbja laboratorijas filiālēs un “Centrālās laboratorijas” analīžu nodošanas punktos.
Visu analīžu nodošanas punktus iespējams aplūkot interaktīvajā kartē: http://j.mp/2xb6vtY .
Analīžu nodošanas punkts Rēzeknē atrodas Viļānu iela 2.
Valsts apmaksātas analīzes uz COVID-19 veic personām, kurām ir simptomi (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas
trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes) un cilvēks pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā bijis
ārzemēs vai bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 slimnieku (personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir
atzinis par COVID-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonām).
Svarīgi – uz analīžu nodošanas punktiem drīkst ierasties tikai ar savu automašīnu un tikai iepriekš piezvanot un pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts!
Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir katru dienu no
plkst. 9.00 līdz 18.00. Tā darbību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Tālruņa operatori reģistrēs pacientus un nodos informāciju SIA “Centrālajai laboratorijai”, kas sazināsies ar pacientiem un informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku. Otra iespēja pieteikties valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir, zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa tālruni
67801112, kas zvanus pieņem katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 un nodrošina analīžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.
Veselības ministrija jau vēstīja, ka valsts apmaksātas COVID-19 analīzes neveiks:
• COVID-19 slimnieku tuviniekiem, kuri dzīvo ar slimnieku vienā mājsaimniecībā un kuriem parādās vieglas akūtas
elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
• personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā parādījušās vieglas akūtas
elpošanas ceļu pazīmes un kuras nevar doties uz testēšanas punktu ar savu transportu. Izņemot gadījumus, ja izmeklējumu būs
nozīmējis ģimenes ārsts.
Svarīgi ir uzsvērt, ka COVID-19 ir vīrusa infekcija, kurai nav specifiskas ārstēšanas un to ārstē kā jebkuru vīrusu infekciju
pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli, tāpēc visos gadījumos nav nepieciešams laboratoriski apstiprināt COVID-19 infekciju.
Vienlaikus šiem cilvēkiem, parādoties viegliem saslimšanas simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš informāciju
nodos SPKC epidemioloģiskās izpētes veikšanai (citu kontaktpersonu noteikšanai).
Ja ir aizdomas par COVID-19, bet laboratoriskā izmeklēšana nav veikta (14 dienu laikā pir ms slimības pazīmju par ādīšanās cilvēks ir bijis ārzemēs vai ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona (dzīvo vienā mājsaimniecībā)):
• neveicot analīzes, klīniski nosaka, ka persona ir saslimusi ar COVID-19;
• personai telefoniski ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju par savu veselības
stāvokli un jāpilda ārsta norādījumi;
• ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu, ja tas ir nepieciešams, un personai ir obligāts pienākums ievērot mājas karantīnu;
• cilvēkam ir aizliegts pamest dzīvesvietu un jāizvairās no kontakta ar citiem cilvēkiem;
• viņam ir jābūt pieejamam saziņai ar savu ģimenes ārstu un jāievēro ārsta noteiktā terapija un režīms;
• jebkuru zāļu lietošana jāsaskaņo ar ģimenes ārstu, lai mazinātu iespējamo blakusparādību un komplikāciju risku;
• veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās gadījumā jāsazinās ar ģimenes ārstu vai, ja veselības stāvoklis ir kritisks,
jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113;
• ikdienas gaitās, pārtraucot izolāciju mājās, persona var atgriezties tikai ar ārsta atļauju, pēc kontroles izmeklējumu
veikšanas. Pacients tiek uzskatīts par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz COVID
-19 ir negatīvi (izmeklējumam piesaka ģimenes ārsts).
Tā kā cilvēka tuvinieki būs bijuši ciešā kontaktā ar klīniski apstiprinātu COVID-19 pacientu, tad arī viņiem būs jāievēro karantīna mājās. Pēc ģimenes ārsta sniegtās informācijas, SPKC izvērtēs, vai ir nepieciešams uzsākt epidemioloģisko izmeklēšanu.
Ja personai veselības stāvoklis strauji pasliktinās, tad jāzvana uz NMPD pa tālruni 113. Uz ārkārtas tālruni jāzvana arī tajos gadījumos, kad COVID-19 slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums). Šādās situācijās pie pacienta dosies NMPD brigāde, lai paņemtu analīzes vai nogādātu pacientu slimnīcā.
Informāciju sagatavoja: Sintija Gulbe Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un jāvienojas par pakalpojuma
saņemšanas kārtību
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19,
Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez
iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!
Jau vēstīts, ka, pamatojoties uz veselības ministres Ilzes Viņķeles 25.marta rīkojumu, valstī līdz ārkārtējās situācijas beigām
ir daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs un turpmāk nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, tādējādi neierobežojot pacienta iespējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu sāpju gadījumā. Tāpat netiek atceltas onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, “zaļā koridora” pacienti,
HIV/AIDS un tuberkulozes un citi pacienti. Ārstniecības iestādei izvērtējot, iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas attālināti.
Iedzīvotāji tiek aicināti pirms došanās saņemt veselības aprūpes pakalpojumu sazināties ar ārstniecības iestādi par pakalpojuma saņemšanas kārtību. Zvanot vai sūtot e-pastu, jānorāda nepieciešamais pakalpojums, pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai E-veselības portālā) un jāinformē par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems
lēmumu vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju, vai pakalpojuma saņemšanu atlikt uz vēlāku
laiku.
Ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem
pacientiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.
Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ārkārtas situācijas laikā pieejama vietnē
www.rindapiearsta.lv. Ar apzīmējumu “IR” norādīti ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu saņemšanu ārkārtas situācijas laikā, savukārt ar apzīmējumu “NAV” - ārstniecības pakalpojumu sniedzēji, kas savu darbību uz
ārkārtējās situācijas laiku ir pārtraukuši.
Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievērojot veselības nozares speciālistu un Slimības un
profilakses kontroles centra norādījumus.
Informāciju sagatavoja: Ginta Ozoliņa Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Atgādinājums!
Lai nepieļautu COVID-19 izplatīšanos, Bērzgales pa- Bibliotēka- slēgta
gasta pārvalde un tās iestādes turpina strādāt attāli- Kultūras nams- slēgts
nātā režīmā.
Antona Rupaiņa muzejs – slēgts
Nepieciešamības gadījumā zvanīt:
Grāmatvedības kasē maksājumi netiek pieņemti, lūgums
norēķinus veikt attālināti.
Bērzgales pagasta pārvalde- vadītājs 28378899
Lietvede, zemes lietu specialists- 64644699; 26439301
Vecākais grāmatvedis - 64644644

Pirmsskolas izglītības iestādes ziņas
Sakarā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu valstī līdz 12.05.2020 , daram zināmu, ka pa vasaru
būs jānodrošina pirmsskolas izglītības iestādes darbs. Tas nozīmē, ka 2020. gada vasarā neviena
iestāde netiks slēgta uz atvaļinājumu laikiem. Domājot par vasaru, lūdzu dodiet ziņu cik bērni
apmeklēs iestādi, ar cerību uz situācijas uzlabošanos un vīrusa pašlikvidāciju!
Ar laba vēlējumiem, Elita Zvīdre
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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