
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBAS „GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE” 

BEZMAKSAS INFORMATĪVĀIS IZDEVUMS

SPECIĀLIZLAIDUMS! 
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 

ir sasniegusi pandēmijas apmērus, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, visā valsts 

teritorijā līdz 2020. gada 14.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija! 

“Visiem ir jāsaprot, ka slimības Covid19 izplatība nav apturama, taču tā ir ierobežojama. Lai novērstu 

strauju slimībasizplatību, ir jāierobežo cilvēku pulcēšanās un jāveicina sociālā distancēšanās. Ārkārtas 

stāvoklis tiek izsludināts, lai novērstu tik strauju saslimšanas izplatīšanos, ka veselības aprūpes sistēma ar 

to nespētu tikt galā,” uzsver Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 

KAUNATAS PAGASTU APVIENĪBA UN TĀS STRUKTŪRVIENĪBAS STRĀDĀS ATTĀLINĀTI. 
 
Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Kaunatas pagastu apvienība 
un tās struktūrvienības (Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna un Stoļerovas pagastu pārvaldes) iedzīvotāju 
iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI  ELEKTRONISKĀ  VEIDĀ. 

  

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv 
Lūdzam, pēc iespējas visus maksājumus veikt izmantojot internetbanku. 
  

Griškānu pagasta pārvalde:  
e-pasta adrese info@griskani.lv, tālrunis uzziņām: 64640431, mob. 26451063 

 

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.64640507 

  

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28786267 vai e-pastu 
edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv 

  

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.Kasieres tālrunis uzziņām: 27879551. 
  

Maltas bāriņtiesas locekles Ināras Virzas  tālrunis saziņai: 29335622. 
  

Ārkārtās situācijas laikā struktūrvienība 
 “Griškānu pagasta pārvalde”, grāmatvedība, pagasta kase, Griškānu kultūras nams, Griškānu bibliotēka 
apmeklētājiem ir slēgti! 
  

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs 
Jānis Aleksāns 
mob.26451063 

 

  Griškānu pagasta PII "Sprīdītis" šobrīd ir izveidota dežūrgrupa bērniem, kuru vēcāki nevar 

atstāt bērnus mājās. Ziņas par kritiskām saslimšanām iestādē uz 25.03.2020. nav! 

 

http://www.latvija.lv/
mailto:info@griskani.lv
mailto:edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv


Rēzeknes novada pašvaldība informē par ierobežojošo pasākumu 

ieviešanu saistībā ar ārkārtas situāciju valstī 

Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, 

sakarā ar  vīrusa COVID-19 izplatību, paredz sekojošo: 

           

 1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti; 

2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas 

izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, 

nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna 

pieskatīšanu; 

3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības 

attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi; 

4. pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu 

(treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi); 

6. ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 

cilvēkiem; 

4. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un 

teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

centra mājaslapā publicētajai informācijai; 

5. ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot 

ar iestādes vadītāja atļauju ; 

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus bez vajadzības neapmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, iespēju robežās 

pakalpojumus saņemot attālināti, nepulcēties, lai samazinātu inficēšanās risku. 

Tiek atcelti visi kultūras un citi pasākumi, kur pulcējas vairāk kā 200 cilvēki, pārcelta arī 19. martā plānotā Uzņēmēju 

diena. Tiek atceltas arī iedzīvotāju sapulces pagastos. 

             Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un 

komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības 

pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai. 

            Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos, 

nepieciešamības gadījumā informāciju var saņemt pie novada amatpersonām: 

Jautājumi par izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu) 

darbību- Guntars Skudra, tel. 29495624; 

Jautājumi par sociālo darbu-  Inta Greivule – Loca, tel. 26531970;                     

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs- tel. 29424321;      

Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds – tel. 29388271; 

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns, tel.  26451063; 

Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars Blinovs, tel. 26128599; 

Nautrēnu pagastu apvienības vadītāja Līvija Plavinska, tel.  29468107; 

Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu pārvaldēs.  

Informāciju sagatavoja: 

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Diāna Selecka 

e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv; 

tel.: 64607198, 26531297 

'Covid-19' situācijas laikā Valsts policija uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki. Pulcēties 
sabiedriskajās vietās ir aizliegts. 
Veselības ministrija sola vērsties policijā pret tiem, kuri izplata nepatiesas ziņas par koronavīrusu Latvijā. 

 



Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē, 

Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos 

piesardzības pasākumus: 
1. Stingri aicinām iedzīvotājus nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības 

pasākumi (no 06.03.20. šo valstu saraksts ir Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna). Ar aktuālo šo 

valstu sarakstu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769 

2. Aicinām iedzīvotājus izvērtēt jebkuru ceļojumu, ņemot vērā teritoriju, uz kuru ceļojums plānots, transporta 

līdzekli, ceļojuma mērķi. Ir jāņem vērā, ka strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 infekciju, jebkurā valstī, kuru ir 

skārusi Covid-19 infekcija, var būt jau ieviesti karantīnas pasākumi vai tiek plānots ieviest jaunus karantīnas 

pasākumus, kas var būtiski ierobežot ceļošanas iespējas un nokļūšanu mājās. Ar informāciju par valstīm, kurās ir 

paaugstināts risks ceļošanai, var iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā 

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakam-valstim 

3. Aicinām iedzīvotājus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie 

piesardzības pasākumi, 14 dienas kopš izbraukšanas no minētās teritorijas novērot savu veselības stāvokli, 

mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu 

infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), 

nekavējoties zvanīt 113. 

4. Aicinām veselības aprūpes darbiniekus, sociālo institūciju darbiniekus, kas strādā ciešā kontaktā ar 

klientiem, un izglītības iestāžu darbiniekus, kas strādā ar bērniem, un atgriezušies no  Covid-19 skartajām 

teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās teritorijas 

nedoties uz darbu, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā. Šajā laika periodā jānovēro savs veselības stāvoklis, 

mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu 

infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), 

nekavējoties zvanīt 113 un ārstu informēt par savu ceļojumu. Aicinām nedoties pašam uz ārstniecības iestādi, bet 

ar ģimenes ārstu sazināties telefoniski. 

5. Aicinām bērnus, kas atgriezušies no  Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības 

pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās teritorijas nedoties uz izglītības iestādi, bet atrasties 

pašizolācijā mājas režīmā. Šajā laika periodā jānovēro bērna veselības stāvoklis, mērot ķermeņa temperatūru 2 

reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, 

rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113. 

6. Aicinām vecākus, kas plāno doties ārvalstu ceļojumā ar bērniem, informēt izglītības iestādi par valsti, uz kuru 

plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde sadarbībā ar epidemiologiem varētu plānot Covid-19 

izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē. 

7. Aicinām personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija vai  kurus Slimību profilakses un kontroles centra 

epidemiologi ir atzinuši par Covid-19 pacienta ciešām kontaktpersonām, stingri ievērot karantīnu un 

epidemiologa un ārstniecības personas norādījumus, lai nepakļautu inficēšanās riskam apkārtējos. 

8. Aicinām visus iedzīvotājus ar akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi) ievērot mājas režīmu, nedoties uz darbu un 

neapmeklēt sabiedriskas vietas. Īpaši izvairīties no kontakta ar senioriem, personām ar hroniskām slimībām un 

imūndeficītu. 

9. Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus: 

 mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  

rekomendācijām https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19; 

 klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un 

pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa 

locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā; 

 ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm. 

 

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju 
Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās 
Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku 
no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās 
SOLO talkas. 
Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Es vēlētos rosināt cilvēkus neieslēgties savās mājās, bet 
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, ko iesaka arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri vēlas talkot jau līdz un pēc 
16. maija Lielās Talkas, izmantot šo pavasara laiku apkārtnes sakopšanai, mēs aicinām rīkot 
savas individuālās SOLO TALKAS, kurās piedalītos ierobežots cilvēku skaits. Taču tikpat labi, 
talkot var arī vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot garām zemē nomestiem gružiem, 

tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!”. 
SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Talkas 
mājas lapā: www.talkas.lv. 

 

https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakam-valstim
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19
https://talkas.lv/


Par dievkalpojumu, kāzu un bēru norisi ārkārtas situācijas laikā  
Dievnami netiek slēgti  
     2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību 
(baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar 
to ieviestos ierobežojumus. 
Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā 
aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie 
ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos. 
     Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos 
ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12. marta rīkojuma 
Nr.103 izpildē: 
1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet 
nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 
4.5.punkta izpratnē. 
2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam 
cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, 
kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad 
cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts. 
3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, 
baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms 
uz personām, kas atrodas riska grupā. 
4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, 
vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus. 
     Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo 
atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un 
aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei. 
 
Laulību un bēru ceremoniju rīkošana 
     Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka iedzīvotājiem 
izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus laulību un bēru 
ceremoniju rīkošanā. Ievērot 2 metru distanci, nepulcēties vairāk par 50 cilvēkiem, un izvērtēt pulcēšanās 
nepieciešamību un iespējamos riskus. 
     Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā turpina darbu, tādēļ laulības reģistrācija ir iespējama arī šajā laikā. Protams, jāievēro 
noteiktie ierobežojumi – kopējais viesu skaits nedrīkst pārsniegt 50 un visiem jāievēro distance, vēlams divi metri. 
     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
4.1. apakšpunktu, kas noteic, ārkārtējās situācijas laikā, valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās 
nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, lielākā daļa dzimtsarakstu nodaļu ir pārtraukušas klientu 
apkalpošanu klātienē, darbu organizējot attālināti ar neklātienes kanālu starpniecību – telefoniski, izmantojot 
elektronisko pastu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. 
     Vienlaikus ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija veic dzimtsarakstu nodaļu metodisko vadību un uzraudzību 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir aicinājis dzimtsarakstu 
nodaļas ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt personām īpaši svarīgos pakalpojumus – dzimšanas fakta un miršanas 
fakta reģistrāciju. Atsevišķas dzimtsarakstu nodaļas arī reģistrē pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās 
laulības. Jāatzīmē, ka, drošības apsvērumu dēļ, laulību reģistrācija notiek tikai liecinieku klātbūtnē bez viesiem. 
     Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt ārkārtējās situācijas laikā, laulības reģistrāciju iespējams 
pārcelt, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par citu laulības noslēgšanas laiku. Dzimtsarakstu nodaļu 
kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā 
 
Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?  
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, 
saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem 
un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir 
galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods. 
Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs 
piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.) 

 

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/dzimtsarakstu-nodalas

