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    R I K A V A  
                    Valstī izsludināta ārkārtas situācija līdz 2020. gada 14. aprīlim! 

Ar š ā  gādā 17. mārtu ir pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidos-

tām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, tā pāt ir āizliegtā personu pā rvie-

toš ānā š cāur šāušzemeš robez š ķ e ršoš ānāš vietā m uz Eiropāš Sāvienī bāš ā re jā š robez āš, 

tāš ir, uz Lātvijāš – Krievijāš un Lātvijāš – Bāltķrievijāš vālštš robez āš. S iš āizliegumš neāttiecāš uz ķrāvu 

pā rvādā jumiem.  

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

 
No 2020. gada 18. marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Lī dz ā rkā rtās situā cijās bei-
gā m iedzī votā ji pāštā pāķālpojumuš š ājā š teritorijā š vār šān emt pe c pieprāšī jumā šāvā  dzī veš-

vietā , nepiecieš āmo pāķālpojumu ieprieķš  piešāķot pā tā lruni. Mine tājā  lāiķā periodā  viete jie iedzī votā ji pā-
štā pāķālpojumuš vāre š šān emt pe c pieprāšī jumā, un toš ķlientā dzī vešvietā  šniegš teritoriju āpķālpojoš āiš 
pāštnieķš vāi ārī  ķlienti āicinā ti āpmeķle t tuvā ķo pāštā nodāl u. Pāštnieķš ķlientā dzī vešvietā  nodroš inā š vi-
šuš toš pāštā pāķālpojumuš, ķāš bijā pieejāmi pāštā pāķālpojumu šniegš ānāš vietā :  pāštķārš u un ve štul u 
nošu tī š ānu, pāštmārķu un āploķš n u iegā di, šu tī jumu piegā di, prešeš izdevumu ābone š ānu, nāudāš pā rvedu-
mu un penšijāš šān emš ānu, ķomunā lo un citu re ķ inu āpmāķšu, iemāķšāš Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kon-
tā  u.c. Ar pāštnieķā štārpniecī bu iedzī votā jiem iešpe jāmš šān emt ārī  šķāidrāš nāudāš izmāķšu no PNS kontā. 
S o pāķālpojumu iešpe jāmš pieteiķt, zvānot Latvijas Pasta Klientu centrām pā tā lruni 67008001, 27008001 
vāi e-pāštā  info@pāštš.lv. Piesākot skāidrās nāudās piegā di dzī vesvietā  lī dz 2020.gādā 27.mārtām, noteiktā 
pāzeminā tā š ī  pāķālpojumā cenā – 4,88 eiro. Mine tājā  periodā  Latvijas Pasts monitore s pākālpojumā pieprā-
šī jumu un āpzinā š šāvuš rešuršuš š ā  pāķālpojumā turpmā ķāi nodroš inā š ānāi ātķārī bā  no pieprāšī jumā. 
Nacionālais veselības dienests (NVD) informe , ķā, lāi ierobez otu COVID-19 izplātī bu, māzinot pācientu 
šāvštārpe jo ķontāķtu iešpe jāš, turpmā ķ ģimenes ārstu praksēs pacienti tiks apkalpoti pēc iepriekšēja 
pieraksta arī akūtajās stundās. Nācionā lāis veselī bās dienests (NVD) ve rs  iedzī votā ju uzmānī bu, kā ir svā-
rī gi, lāi iķvienām iedzī votā jām bu tu pieejāmš un zinā mš savs ģimenes ārsts, lāi nepiecies āmī bās gādī jumā  
šān emtu ķonšultā cijāš un norā deš šāištī bā  ār šāvu vešelī bāš štā voķli.  
Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus: māzgā t rokās ār ziepe m vis-
māz 20-40 šeķundeš , ķlepojot un š ķ āudot nošegt muti un degunu ār vienreizlietojāmo šālveti, ķuru pe c lie-
toš ānāš izmešt ātķritumoš, un pe c tām nomāzgā t roķāš; jā nāv vienreizlietojāmā š šālveteš vāi ķābātlāķātin ā, 
ķlepot vāi š ķ āudī t ieķš e jā  elķon ā locī tāvāš viršmā  (piedurķne ), bet nedārī t to plāuķštā ; ieve rot ne māzā ķ ķā  
2 metru distānci no personā m ār āku tā m elpcel u infekcijās pāzī me m. 
Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, aicinām stingri sekot veselības iestāžu norādēm. Tikai, 
esot atbildīgi un informēti, kopīgiem spēkiem varam apturēt infekcijas izplatīšanos mūsu valstī. Tā-
pēc šajā laikā ieteicams izvērtēt savas plānotās aktivitātes.                                       

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.atd.lv&c=E,1,mzf2D4dt1VWdPkpu7MSmetRLi0Rw4HTtIALNkoqeG6K_LoB3jCBmOAOUFj1mrhhKE9U_DtIYs7PP7QCr8pUclhZGaoBQVXJMU7PYVzb7ylcEbVRyoN0JDXIYoac,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.atd.lv&c=E,1,mzf2D4dt1VWdPkpu7MSmetRLi0Rw4HTtIALNkoqeG6K_LoB3jCBmOAOUFj1mrhhKE9U_DtIYs7PP7QCr8pUclhZGaoBQVXJMU7PYVzb7ylcEbVRyoN0JDXIYoac,&typo=1
mailto:info@pasts.lv


                                           Cien. Rikavas pagasta iedzīvotāji ! 

Informējam, kā, vālstī  izsludinā tā  ā rkā rtās stā vokl ā de l , no 13.03.2020. lī dz 14.04.2020. Dricā nu pāgāstu 

āpvienī bā un tā š štruķtu rvienī bāš (Gāigālāvāš, Dricā nu, Kāntinieķu, Nāgl u, Ozolmuiz āš, Sāķštāgālā, Stru z ā -

nu, Riķāvāš pāgāštu pā rvālde) iedzī votā ju iešniegumuš un cituš doķumentuš pien emš TIKAI ELEKTRONIS-

KA  VEIDA . Dzī vešvietāš deķlāre š ānāi izmāntojiet eleķtronišķā š deķlāre š ānā š iešpe jāš portā -

lā  www.lātvijā.lv . Lu dzām, pe c iešpe jāš višuš māķšā jumuš veiķt izmāntojot internetbānķu. 

                                                                   Rikavas pagasta pārvalde 

e-pāštā ādreše info@riķāvā.lv , tā lruniš uzzin ā m: 64607080, 64607081 

Dzī vešvietāš deķlāre š ānāi izmāntojiet eleķtronišķā š deķlāre š ānā š iešpe jāš portā lā  www.lātvijā.lv 

Sociā lā  dieneštā ķlientiem pirmš āpmeķle jumā jā šāzinā š ār šociā lo dārbinieķu pā tā lr. 64607083  

un šociā lo dārbinieķu g imene m un be rniem 20243232 

Zemeš lietu jāutā jumoš šāzinietieš ār zemeš lietu špeciā lištu pā tā lr. 26678123 vāi  

                                                                                                                e-pāstu: jānis.zelcš@rezeķnešnovādš.lv. 

Re ķ inuš lu dzām āpmāķšā t, izmāntojot internetbānķu. 

NI N māķšā jumuš vār veiķt veiķālu tī ķlā “Māximā” ķāše š. (lī dzi n emtš NI N pāzin ojumu). 

Kāšiereš tā lruniš uzzin ā m: 64607082 

Dricā nu bā rin tiešāš loceķleš Iritāš Vil umāš tā lruniš šāzin āi: 27874602 

Ā rkā rtās situā cijās lāikā  Rikāvās bibliote kā, Rikāvās kultu rās nāms āpmekle tā jiem ir sle gti! 

                                      Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds 

                                                            dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv 

                                                                     Tālr. 64607080, m.t. 29388271 

Uzmanību ! Lielā  Tālķā - pā rceltā .N emot ve rā  mu šu vālštī  noteiķto ā rķā rtāš štā voķli, izprotot 

š ī  brī z ā neviennozī mī go šituā ciju ,Lielā š Tālķāš orgānizātori pien e muš i le mumu pā rcelt tālķāš 

noriši no 25. āprī l ā uz 16. maiju. Ve lāmies bu t pā rliecinā ti, kā Lielā s Tālkās norises dienā , iedzī -

votā ji droš i un bez bāile m vāre š šānā ķt ķopā , šāķopjot un lābieķā rtojot šāvu še tu, un vālšti ķopu-

mā . Jāu otro gādu Lielā š Tālķāš moto ir “Me š piederām nā ķotnei - Lātvijā pieder nā ķotnei!” un š ogād š im šāuķlim ir 

ārī  pāpilduš ve štī jumš: “Sāķop šāvu še tu, Tāvā še tā – Lātvijā”.  

Dā rgie Krištum ticī gie! Sāķārā  ār ā rķā rtāš šituā ciju vālštī  ārī  bāznī cā m ir ierobez ojumi. Nedrī ķšt notiķt 

dievķālpojumi ār tāutāš lī dzdālī bu. Pār be re m un šlimnieķu āpķālpoš ānu zvānī t prā veštām tel. 28572230             

Dievā šve tī bu un izturī bu š ājā  mu šu zemei pā rbāudī jumu lāiķā  ! Stiprinā šimieš lu gš ānā  !  

                                              Bibliotēkas attālināti pakalpojumi ! 
Inovatīvs pakalpojums, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.  Pakalpojums “3td e-GRĀMATU bibliotē-

ka” ir pieejams tīmekļa vietnē www.3td.lv   tikai pagasta bibliotēkā  reģistrētiem lietotājiem. 

nevār šān emt vienlāicī gāi lāšī š ānāi vāirā ķ pār divā m e-grā mātā m. 
Svarīgi: ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un paroles e-kataloga izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas savā bibli-
otēkā to saņemšanai!                     
                   Letonika.lv pieeja bibliotēkas   attālinātajiem klientiem. 

                  Smelties zināšanas var ne tikai bibliotēkā, bet arī mājās        

( enciklopēdijās , uzziņu resursos,  vārdnīcās , kolekcijās ar attēliem, audioierakstiem un video materiāliem) 

Letonika.lv - datu bāze pilnā apjomā (ieskāitot visus dāil literātu rās pilntekstā dārbus) ir pieejama Jūsu bibliotēkas telpās, 

šāvuķā rt lāšī tā ji ā rpuš bibliote ķāš telpā m vār izmāntot letoniķā.lv āttā linā to piekl uvi. 

Lietotā jvā rdš un pārole pieejāmš bibliote ķā .                            Tel. 64607086 

https://www.latvija.lv/
http://www.3td.lv/
http://Letonika.lv
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fletonika.lv&c=E,1,bvbH8xDZpR0uvtcS-jUqprytgaPnmB7i01vDJxp-Niq9JyE00O998yKZKoaNTIzZPYPM1HlMmVsBUHvedBrm-vWZNuoWynVEvH9zxLCE6cqVQps,&typo=1

