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SPECIĀLIZDEVUMS 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

Audriņu pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

      AUDRIŅU ZIŅAS         2020.GADA MARTS 

Audriņu pagasta pārvalde 
ārkārtas situācijā strādās at-
tālināti ! 

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkār-
tas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 
14.04.2020. Audriņu pagasta pārvaldē iedzī-
votāju iesniegumi un citi dokumenti tiek pie-
ņemti TIKAI ELEKTRONISKĀ veidā, sūtot 
tos uz e-pasta adresi info@audrini.lv,tālrunis 
uzziņām: 64628241. 
Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elek-
troniskās deklarēšanās iespējas portālā 
www.latvija.lv  
Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklēju-

ma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa 
tālr.25772281; 28322181. 
Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes 
lietu speciālistu pa tālr. 64628243 vai e-pastu 
ilze.vabale@rezeknesnovads.lv. 
Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot inter-
netbanku. Kasieres tālrunis uzziņām: 
64628243. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mus var veikt arī MAXIMA veikalos. 

Audriņu bāriņtiesas locekles Valentīnas 
Platonovas tālrunis saziņai: 25779960. 
Ārkārtas situācijas laikā Audriņu bibliotēka, 
Audriņu kultūras nams apmeklētājiem ir 
slēgti! KN tālrunis saziņai: 25412872 

AUDRIŅU PAGASTĀ 

Ar 2020. gada 12. marta MK lēmumu val-
stī no 13. marta līdz 14.aprīlim ir izsludi-
nāts ārkārtas stāvoklis, ar kuru noteikta 
virkne ierobežojumu. Saites uz Slimību 
profilakses un kontroles centra tīmekļviet-
ni : https://arkartassituacija.gov.lv,       

Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtē-
jās    situācijas izsludināšanu https:/lv/lv/
aktualitates/par-arkartejas-situacijas-
izsludinasanu, aktuālo Kultūras ministri-
jas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/
ministrija/aktualais-par-covid-19 

AUDRIŅU PAGASTA PĀRVALDE 

AUDRIŅU BIBLIOTĒKA 

 Bibliotēkas pakalpojumi 
 klātienē netiks nodrošināti.  

        Grāmatas ir iespējams lasīt attālināti,       
izmantojot “3td E-GRĀMATU bibliotēka”  
pakalpojumu, kas reģistrētajiem bibliotēkas 

lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt              
e-grāmatas tiešsaitē mobilajā ierīcē vai      
datorā. Reģistrēšanās notiek vietnē 
www.3td.lv. Lai varētu izmantot šo pakalpo-
jumu, telefoniski vai pa e-pastu jāpieraksta 
lietotājvārds un parole, kurus katram perso-
nīgi kopā ar lietošanas noteikumiem un ins-
trukciju piešķirs bibliotēkas vadītāja. Ja nee-
sat reģistrēts bibliotēkā, to arī var izdarīt pa 
telefonu, vai rakstot uz   e-pastu.Bibliotēku 
lasītājiem letonika.lv ir pieejama attālināti un bez 
maksas! 
Kontakti saziņai- 
e-pasta adrese: margata.platonova@audrini.lv, 

tālrunis uzziņām: 26461914 

mailto:info@audrini.lv
mailto:ilze.vabale@rezeknesnovads.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
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Jautājumi saistībā ar COVID-19 
 Jautājums: Ar ko atšķiras pašizolācija no karan-
tīnas? 
Atbilde: Atgr iežoties no ārzemēm, personai 14 
dienas ir jāievēro pašizolācija. 
 Tas nozīmē: 

 jāuzturas dzīvesvietā; 

 nedodas uz darbu; 

 neuzņem viesus; 

 nedodas uz sabiedriskām, publiskām un citām 
vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, tostarp atbil-
stoši iespējām neizmanto sabiedrisko transportu; 

 maksimāli samazina kontaktu ar citiem cilvē-
kiem; 

 drīkst doties pastaigās, kur nav lielas cilvēku 
plūsmas, piemēram, mežā vai pludmalē, taču ne-
drīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par 
diviem metriem; 

 nepieciešamības gadījumā persona var doties uz 
veikalu vai aptieku, izmantojot individuālos aizsar-
dzības līdzekļus (sejas maskas, cimdi) un ievērojot 
divu metru distanci starp veikala apmeklētājiem un 
darbiniekiem, taču pēc iespējas cenšas izmantot al-
ternatīvas iespējas, kā iegādāties nepieciešamās pre-
ces; 

 neapciemo vecāka gadagājuma cilvēkus un cil-
vēkus ar hroniskām saslimšanām; 
jābūt uzmanīgam ar virsmām – durvju rokturiem, 
liftu pogām u.c. 
Karantīna savukār t nozīmē pilnīgu neiziešanu no 
mājas! Karantīnu drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā 
ārsta atļauju. Karantīnā esoša persona pirmās nepie-
ciešamības preces vai pārtikas iegādei izmanto ie-
spēju šīs preces piegādāt uz mājām, izvairoties no 
kontakta ar piegādātāju, šo preču piegādi nodrošina 
tuvinieki, atstājot iepirkumus pie durvīm vai lūdz 
pašvaldības sociālā dienesta palīdzību. 
 Atgādinām, ja parādās viegli simptomi 
(paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), 
jāzvana 8303 vai 67801112. Ja simptomi ir ļoti 
smagi (ļoti augsta temperatūra, apgrūtināta elpoša-
na), jāzvana113! 
Jautājums: Kas un kā kontrolē ierobežojumu 
izpildi? 
Atbilde: Iedzīvotājiem par  valdības noteiktās ār -
kārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizlie-
gumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 
350 eiro (LAPK  176.2.) 
Valsts policija uzrauga sabiedriskās vietas, kur varē-
tu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, po-
licija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpu-
mus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievē-
rot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadī-
jums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu 
mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu 
masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti,  

tiks piemērots sods. 
 Вопрос: Кто и как будет контролировать 
соблюдение ограничений? 
Ответ: За нарушение ограничений или запретов, 
связанных с объявленной правительством 
чрезвычайной ситуацией, граждане могут быть 
оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об 
административных правонарушениях, 176.2.). 
Государственная полиция в сотрудничестве с 
полицией самоуправлений будет контролировать 
общественные места, где могут собираться 
люди, и после получения информации будет 
надлежащим образом реагировать и оценивать 
возможные нарушения. ГП призывает граждан 
быть ответственными и соблюдать 
установленные меры предосторожности. 
Каждый случай будет оцениваться 
индивидуально. Ограничительные меры в 
первую очередь направлены на предотвращение 
или пресечение массового скопления людей. 
Если ограничения нарушены, могут быть 
наложены штрафы. 
Если ограничения нарушены, могут быть 
наложены штрафы. 
Jautājums: Kādi ir sodi par MK rīkojuma neie-
vērošanu? 
Atbilde: 

 Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās 
drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība iz-
raisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods. 

 Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama 
tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku 
apzināšanos. 
Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadī-
jumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasā-
kumus. 
Вопрос: Каковы наказания за невыполнение 
распоряжения КМ? 
Ответ: 

 За несоблюдение правил санитарно-
гигиенической и эпидемиологической 
безопасности, если такие действия вызвали 
эпидемию, может быть применено тюремное 
наказание. 

 Для наступления уголовной ответственности 
не требуется заведомого желания кого-либо 
инфицировать. Достаточно осознавания 
возможных последствий. 
В случае риска распространения инфекционных 
заболеваний институции имеют право 
установить для лиц ограничительные меры. 
Jautājums: Kur vērsties, ja zinu personu, kura 
neievēro pašizolāciju? 
Atbilde: ja ir  informācija par  konkrētu personu 
un šīs personas konkrētu atrašanās vietu, jāziņo 110! 

Turpinājums 3.lpp. 
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Jautājums: Kādus lēmumus attiecībā uz pasāku-
mu norisi ārkārtas Ministru kabinets un Krīzes 
vadības grupa pieņēma 14.03.? 
Atbilde: Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un 
aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJA-
MOS: 

 svētku pasākumus, 

 izklaides pasākumus, 

 kultūras pasākumus, 

 sporta pasākumus, 

 atpūtas pasākumus (t.sk. naktsklubos un diskotē-
kās), 
sapulces, 

 gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sa-
pulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīci-
jām), 
reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties. 
Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS: 

 kultūras, 

 izklaides, 

 atpūtas, 

 sporta, 
reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem. 
Vienlaikus noteikts, ka pasākumu norises vietas 
strādās līdz plkst. 23:00! 
Bопрос: Какие решения относительно 
проведения мероприятий были приняты 14 
марта Кабинетом министров и Группой 
управления кризисами? 
Oтвет: Независимо от числа посетителей 
отменить и запретить все ОБЩЕСТВЕННО-
ПУБЛИЧНЫЕ: 

 праздничные мероприятия, 

 развлекательные мероприятия, 

 культурные мероприятия, 

 спортивные мероприятия, 

 мероприятия отдыха (в т.ч. в ночных клубах 
и на дискотеках), 

 собрания, 

 шествия и пикеты (согласно определениям, 
упомянутым в законе О собраниях, шествиях и 
пикетах), 
собрания для проведения религиозных действий. 
 Ограничить НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ 
СОБРАНИЯ: 

 культуры, 

 развлечений, 

 отдыха, 

 спорта, 
в местах проведения религиозных обрядов более 
чем 50 человек. 
Одновременно постановлено, что места 
проведения мероприятий работают до 23:00! 
Jautājums: Vai ir atļauti privāti pasākumi? 
Atbilde: Ārkārtējās situācijas laikā, ja vien iespē-
jams, būtu vēlams atteikties arī no privāti organizētu 
pasākumu rīkošanas. Ja tas nav iespējams un pasā-

kums / tā daļa notiek publiskās telpās, attiecināms 
50 personu pulcēšanās ierobežojums. 
 Jautājums: Vai atļauti dievkalpojumi? 
Atbilde: 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 iero-
bežojumus.  
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 pa-
sākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos. 
 Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepie-
ciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, 
vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 
12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē: 
1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais per-
sonāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to 
draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcē-
joties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē. 
2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētā-
jiem, 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 distan-
ces 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 at-
balstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu 
darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežoju-
mus. 
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 saskar-
sme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo so-
ciālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīga-
jai izaugsmei. 
Jautājums: Vai atļautas kāzas? 
Atbilde: Ārkārtējās situācijas laikā, ja vien iespē-
jams, būtu vēlams atteikties arī no privāti organizētu 
pasākumu rīkošanas. Ja tas nav iespējams un pasā-
kums / tā daļa notiek publiskās telpās, attiecināms 
50 personu pulcēšanās ierobežojums. 
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās 
organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka ie-
dzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtē-
jo drošību, ievērojot piesardzības pasākumus laulību 
un bēru ceremoniju rīkošanā. 
 
Jautājums: Vai atļautas bēres? 
Atbilde: Jā. 
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NVD: Paplašinātas iespējas 
nodot COVID-19 analīzes   
reģionos; izmaiņas analīžu 

ņemšanas nosacījumos 
 

Nacionālais veselības dienests (NVD) 
informē, ka no pirmdienas, 23. marta vairā-
kās reģionu pilsētās darbu sākuši jauni papil-
dus izveidoti COVID-19 analīžu nodošanas 
punkti, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un    
ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti 
var veikt valsts apmaksātas analīzes, ja 
radušās aizdomas par saslimšanu. Kopumā 
Latvijā iedzīvotāji, kuri atgriezušies no ār-
valstīm un kuriem ir viegli saslimšanas simp-
tomi, 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, Jēkabpi-
lī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un 
Ventspilī. Laboratorisko izmeklējumu 
veikšana ārpus galvaspilsētas tiek nodrošinā-
ta E. Gulbja laboratorijas filiālēs un 
“Centrālās laboratorijas” analīžu nodošanas 
punktos.  

Visu analīžu nodošanas punktus iespē-
jams aplūkot interaktīvajā kartē: http://
j.mp/2xb6vtY . 

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 CO-
VID-19 slimnieku (personas, kuras Slimību 
profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir at-
zinis par COVID-19 infekcijas slimnieka 
kontaktpersonām).  

Svarīgi – uz analīžu nodošanas 
punktiem drīkst ierasties tikai ar savu au-

tomašīnu un tikai iepriekš piezvanot un 
pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sa-
biedrisko transportu vai taksometru ie-
rasties aizliegts!  

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analī-
žu 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 die-
nests (NMPD). Tālruņa operatori reģistrēs 
pacientus un nodos informāciju SIA 
“Centrālajai laboratorijai”, kas sazināsies ar 
pacientiem un informēs par analīžu veikša-
nas 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 mājsaimniecī-
bā un kuriem parādās vieglas akūtas elpceļu 
infekcijas slimību pazīmes; 

• personām, kuras atgriezušās no ār-
valstīm un kurām 14 dienu laikā pēc atgrie-
šanās Latvijā parādījušās vieglas akūtas el-
pošanas ceļu pazīmes un kuras nevar doties 
uz testēšanas punktu ar savu transportu. Iz-
ņemot gadījumus, ja izmeklējumu būs nozī-
mējis ģimenes ārsts. 

Svarīgi ir uzsvērt, ka COVID-19 ir vī-
rusa infekcija, kurai nav specifiskas ārstēša-
nas un to ārstē kā jebkuru vīrusu infekciju 
pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli, 
tāpēc visos gadījumos nav nepieciešams la-
boratoriski apstiprināt COVID-19 infekciju. 

Vienlaikus šiem cilvēkiem, parādoties 
viegliem saslimšanas simptomiem, ir jāsazi-
nās ar savu ģimenes ārstu, kurš informāciju 
nodos SPKC epidemioloģiskās izpētes veik-
šanai (citu kontaktpersonu noteikšanai). 
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Ja ir aizdomas par COVID-19, 
bet laboratoriskā izmeklēšana nav 
veikta (14 dienu laikā pirms slimības pa-
zīmju parādīšanās 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 stā-
vokli 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 dzīves-
vietu un jāizvairās no kontakta ar citiem cil-
vēkiem; 

• 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 bla-
kusparādību un komplikāciju risku; 

• veselības stāvokļa pēkšņas paslikti-
nāšanās gadījumā jāsazinās ar ģimenes ārstu 
vai, ja veselības stāvoklis ir kritisks, jāzvana 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nestam pa tālruni 113; 

• ikdienas gaitās, pārtraucot izolāciju 

mājās, persona var atgriezties tikai ar ārsta 
atļauju, pēc kontroles izmeklējumu veikša-
nas. Pacients tiek uzskatīts par veselu pēc 
klīnisko simptomu izzušanas un ja divi at-
kārtoti 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 karantī-
na mājās. Pēc ģimenes ārsta sniegtās infor-
mācijas, 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 ga-
dījumos, kad COVID-19 slimības simptomi 
ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trū-
kums). Šādās situācijās pie pacienta dosies 
NMPD brigāde, lai paņemtu analīzes vai no-
gādātu pacientu slimnīcā.   

 
Informāciju sagatavoja:  
Sintija Gulbe 
Nacionālā veselības dienesta  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67045007; 28383970 
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 
 

Kā saņemt LAD klientu ap-
kalpošanas pakalpojumus  

attālināti 
 Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtē-

jo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Lauku at-
balsta dienests atgādina, ka līdz šā gada 
14.aprīlim ir pārtraucis klientu apkalpošanu 
klātienē. 

Lai pakalpojumus padarītu pieejamā-
kus, dienests paplašinājis iespējas: klientu 
reģistrācijas veidlapas vai veidlapas par iz-
maiņām klientu datos var iesniegt portālā 
www.latvija.lv, autentificējoties ar interneta 
bankas pieejām. Līdz šim Klientu reģistrāci-

jas/Izmaiņas klientu datos veidlapas šādi ie-
sniegt nevarēja. 

Konsultācijas par neskaidrajiem jautā-
jumiem klienti var saņemt attālināti. To var 
darīt, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 
67095000 vai rakstot uz e-pastu 
lad@lad.gov.lv. 

Aizpildītas klientu reģistrācijas veid-
lapas 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, konsultā-
cijas un konferences. 

Informāciju sniedza: LAD  
Sabiedrisko attiecību daļa 

 Tālrunis: 67027830 
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   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 
12.marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu” 
  4.3. punktu “pārtraukt mācību procesa norisi klātie-

nē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācī-

bas attālināti...” Audriņu pamatskola savu darbī-

bu turpina, nodrošinot attālināto mācību procesu, 

izmantojot saziņai ar skolēniem un viņu vecā-

kiem  E-klasi, e-pastu, WhatsApp, telefonsaziņu, 

uzdevumi.lv, soma.lv u.c. interneta resursus un 

saziņas līdzekļus. 

  Savukārt pirmsskolas izglītības programmas au-

dzēkņiem, pamatojoties uz 4.2. punktu 

“pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas 

nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jā-

nodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamī-

bas gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpoju-

mu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodroši-

nāt bērnu pieskatīšanu.  Lai apmeklētu pirmssko-

las izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi 

nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē 

rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav 

pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav 

bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai 

kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi 

nodrošināt bērna pieskatīšanu”, ir iespēja apmeklēt 

dežūrgrupu tikai izņēmuma gadījumos. 

   Veselību mums visiem! Novēlam sapratni,           

pacietību un veikmīgu sadarbību! 

 No 23.03.2020. – 14.04.2020. mācību process 
Audriņu pamatskolā notiek attālināti. 

   Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu 
pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinā-
tu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja 
konsultāciju un pārliecinātos par apgūto. 

Šajā laikā stundu saraksts un stundu laiki ir mainīti: 

AUDRIŅU PAMATSKOLAS ZIŅAS 

Bezmaksas 
 
Atbildīgā par izdevumu M.Platonova 

                                   
         

        E-mail: margarita.platonova@audrini.lv 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Sociālais dienests ierobežo klientu apkal-

pošanu klātienē līdz ārkārtas situācijas termi-

ņa beigām. Šajā periodā iesniegumus var ie-

sniegt elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ari-

ja.skromule@rezeknesnovads.lv -sociālais 

darbs ar pieaugušām personām; solvi-

ta.razgale@rezeknesnovads.lv  - sociālais 

darbs ģimenēm ar bērniem. Kā arī iemetot 

aploksni pagasta pārvaldes pastkastē vai sū-

tot pa pastu. 

klātienes pakalpojumus nodrošina tikai neat-

liekamos gadījumos un krīzes situācijās, ie-

priekš telefoniski sazinoties ar sociālo darbi-

nieku: 

sociālais darbs ar pieaugušām personām - 

t.25772281; 

sociālais darbs ģimenēm ar bērniem – 

t.28322181. 

klientiem, kuriem beidzas trūcīgas vai maz-

nodrošinātas personas/ ģimenes statuss, to 

pagarina uz 3( trīs) mēnešiem balstoties uz 

iepriekš iesniegtās deklarācijas pamata 

(iepriekš telefoniski sazinoties ar sociālo dar-

binieku:t.25772281). 

personu ar funkcionāliem traucējumiem asis-

tentu atskaites  pieņem iesniegtas slēgtā ap-

loksnē, nogādājot tās speciālajā kastē pie 

Audriņu pagasta pārvaldes durvīm.  

turpina izsniegt pārtikas un higiēnas pakas 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām per-

sonām (iepriekš telefoniski sazinoties ar so-

ciālo darbinieku:t.25772281 

  

SOCIĀLAIS DIENESTS 

1. stunda 9:00 – 9:40 

2. stunda 9:50 – 10:30 

3. stunda 10:40 – 11:20 

4. stunda 12:00 – 12:40 

5. stunda 12:50 – 13:30 

mailto:arija.skromule@rezeknesnovads.lv
mailto:arija.skromule@rezeknesnovads.lv
mailto:solvita.razgale@rezeknesnovads.lv
mailto:solvita.razgale@rezeknesnovads.lv

