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AKTUĀLS VIEDOKLIS

Cienījamie Vecumnieku
novada iedzīvotāji!
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku
novada Domes
priekšsēdētājs

Šis laiks ir satraucošs ikvienam novada
iedzīvotājam un droši vien lielākajai daļai
visas pasaules iedzīvotāju. Esam saskārušies
ar realitāti, ka tiek pārkārtotas vairākas
jomas mums ierastajā ikdienas ritmā.

P

agaidām uz vienu mēnesi tiek mainīta Valsts iestāžu parastā darba kārtība, tiek mainīta arī mūsu novada
Domes, iestāžu un struktūrvienību
darba kārtība, pieejamības nodrošināšana un veids, kā tiek sniegti pakalpojumi.
Apspriedēs ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem esam izrunājuši un pieņēmuši lēmumu kādā veidā tās darbosies, ievērojot Latvijas valdības
un Krīzes vadības padomes pieņemtos lēmumus
par ierobežojošajiem pasākumiem
veselībai bīstamā
vīrusa «Covid-19»
MUMS VISIEM
izplatībai. Lielākā
VAJADZĒTU
daļa šo pasākumu
saistīta ar to, lai iePADOMĀT, LAI
spējami maksimāli
AR SAVU RĪCĪBU
samazinātu cilvēku
sociālo kontaktēNEPAKĻAUTU
sabiedriskās
SLIMĪBAS RISKAM šanos
vietās un sadzīvē,
SAVUS TUVINIEKUS vienlaicīgi nosaUN LĪDZCILVĒKUS. kot rīcības kārtību
tiem, kas pabijuši vīrusa infekcijas
skartajās ārvalstīs
un veiksmīgi paspējuši atgriezties, vai vēl atgriezīsies mājās. Arī tām personām, kas bijušas kontaktā
ar šiem cilvēkiem, visiem nosakot piesardzības un
karantīnas pasākumus.
Šis tiešām ir tas laiks, kad mums visiem vajadzētu
padomāt par sevi un līdzcilvēkiem, lai ar savu, iespējami, bezatbildīgo rīcību nepakļautu bīstamas
slimības riskam sev tuvākos, kaimiņus, draugus,
vecāka gada gājuma līdzcilvēkus un cilvēkus ar
hroniskām saslimšanām.
Ziņas no ārvalstīm, sevišķi no Itālijas un Spānijas,
kas nav vairs tik tālu kā Ķīna, ir tiešām satraucošas. Arī mūsu kaimiņiem Igauņiem situācija jau
uz šo dienu ir pietiekami sarežģīta.
Šajā izdevumā jūs variet iepazīties ar pēdējiem
pašvaldības izdotajiem rīkojumiem un iestāžu un
struktūrvienību noteikto darba kārtību un ritmu
līdz 14.04.2020. Visi ceram, ka šis datums būs
galējais un netiks pagarināts. Aicinu izturēties pret
Domes un iestāžu pieejamības pārkārtošanu ar
izpratni. Mēs domājam, kā šo pieejamību nodrošināt, lai karantīnas gadījumu dēļ tās nebūtu
jāslēdz vispār.
Ievērosim roku mazgāšanas, higiēnas un dezinfekcijas pasākumus mūsu ikdienas gaitās tā, kā
vēl nekad un varbūt pat pārspīlēti.
Saprotot problēmu un saliedēti rīkojoties, mēs
to uzveiksim.

Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu
Ņ e m ot vē r ā Pa s a u l e s ve s e l ī b a s
organizācijas 2020. gada 11. marta
paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi
pandēmijas apmērus, un pamatojoties
uz Civilās aizsardzības un katastrofu
pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās
daļas 1. punkta «e» apakšpunktu, likuma
«Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli» 4. pantu, 5. panta pirmo daļu
un 6. panta pirmās daļas 1. punktu
un otro daļu, 7. panta 1. punktu un
8. pantu, Epidemioloģiskās drošības
likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu
epidemioloģiskās drošības un citus
pasākumus:
1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo
situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz
2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā.
2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo
institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās
situācijas laikā.
3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši
kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.

4. Ārkārtējās situācijas laikā:

4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt
un iespēju robežās nodrošināt klātienes
pakalpojumu sniegšanu attālināti;
**4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un
iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības
pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība,
lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu
pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem,
kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.
Lai apmeklētu pirmsskolas 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;
**4.3. pārtraukt mācību procesa norisi
klātienē visās izglītības iestādēs un
nodrošināt mācības attālināti. Pārtraukt
valsts centralizēto pārbaudījumu darbu
norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu
norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija
līdz 15. maijam;
**4.4. pārtraukt visa veida izglītības procesu
klātienes formā īstenošanu ārpus izglītības
iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības
un sporta profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmu mācību procesu (treniņu,
sacensību un mēģinājumu norisi);
**4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to
apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski
pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras,
sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā
naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus

un piketus (atbilstoši likuma «Par sapulcēm,
gājieniem un piketiem» minētajām definīcijām),
reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.
Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras,
izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu
vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus.
Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu
atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz
plkst. 23.00;
4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju
robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma
braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un
teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic
īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra mājaslapā
publicētajai informācijai;
4.7. 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;
4.8. nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu
risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru
kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem
Nr. 477 «Noteikumi par darbiem, kas saistīti
ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un
obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība»),
netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu
infekcijas simptomiem;
4.9. ārstniecības iestādēm, sociālās
aprūpes institūcijām un ieslodzījuma vietām
ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām
personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju
pamatfunkciju nodrošināšanai;
4.10. var tikt ierobežotas likumā noteiktās
ieslodzīto tiesības atbilstoši Ieslodzījuma
vietu pārvaldes priekšnieka lēmumam, t.sk.,
paredzot iespēju noteikt notiesāto pirmstermiņa
atbrīvošanas procedūru, ko veic ieslodzījuma
vietas un Valsts probācijas dienests, kā arī
noteikt tās izpildes termiņu pagarinājumu;
4.11. aicināt fiziskas personas atturēties no
ārvalstu braucieniem;
**4.12. personām un kontaktpersonām,
kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts
vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības
pasākumi, tai skaitā:
4.12.1. 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās
valsts vai teritorijas novērot savu veselības
stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā)
mērot ķermeņa temperatūru;
4.12.2. nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas
akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas,
klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, elpošanas traucējumi);
*4.12.3. jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas
karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un
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sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības
personām. Šīs prasības neattiecas uz transporta
un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu
sniedzēju darbiniekiem, kuri atgriežas no darba
braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav
novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas
pazīmes un viņi nav atzīti par kontaktpersonām;
4.12.4. novērot savu veselības stāvokli;
4.12.5. nepakļaut citas personas inficēšanās
riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus
ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus,
neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas
un nedoties privātās vizītēs u. c.);
4.12.6. uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz
darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas
liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot
sabiedrisko transportu;
4.12.7. pirmās nepieciešamības preču vai
pārtikas iegādei izmantot kādu no šādām
iespējām:
4.12.7.1. piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta
ar piegādātāju;
4.12.7.2. pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku
palīdzību, atstājot tās pie durvīm;
4.12.7.3. lūgt pašvaldības sociālā dienesta
palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo
darbinieku;
4.12.7.4. ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt
ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā
mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no
veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un
ievērojot roku un klepus higiēnu;
4.13. atļaut kapitālsabiedrībās, kurās
Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā un stacionārās ārstniecības
iestādēs strādājošām ārstniecības personām,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu
personām, kuras nav ārstniecības personas,
kā arī Veselības ministrijas, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību
profilakses un kontroles centra, Valsts
ieņēmumu dienesta, Aizsardzības ministrijas
resora un Ārlietu ministrijas ierēdņiem un
darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba
laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto
maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60
stundas nedēļā. Veselības ministrijai virsstundu
darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu
līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas
«Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».
**4.14. atļaut valsts kapitālsabiedrībām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam,
Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Valsts policijai,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,
Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Valsts ieņēmumu dienestam,
Ārlietu ministrijai un Aizsardzības ministrijas
resoram nepiemērot Publisko iepirkumu likumu iegādēm (precēm un pakalpojumiem),
kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma
izplatības ierobežošanai, ārstniecībai
TURPINĀJUMS 2. LPP.

2 Ārkārtas situācija
SVARĪGI ZINĀT

Par bērnu drošību
ārkārtas situācijā
Valstī ir ieviesta ārkārtas situācija. Kā rīkoties,
ja ir bažas par bērna drošību? Neatstāj to
bez ievērības! Par bērna apdraudējumu
nekavējoties jāinformē bāriņtiesa, policija
vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests.

Ā

rpus bāriņtiesas darba laika jāzvana
Valsts policijai vai Neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai.
Vienotais ārkārtas palīdzības
izsaukumu numurs - 112
Valsts policijas palīdzības numurs – 110
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
numurs - 113
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
27.pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna
dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni
apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas
aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī
aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās
vides) dēļ, gadījumos ja policija šķir bērnu
no ģimenes, tad policija par to ne vēlāk kā
nākamajā darbdienā informē bāriņtiesu, kura
ir kompetenta lemt par aizgādības tiesību
pārtraukšanu vecākiem.
Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu
vecumam nedrīkst atstāt vienus, bez
pieaugušo uzraudzības. Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 24. panta 6. daļa nosaka:
vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu
gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Bet arī tad,
ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu,
vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem
rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes
parūpēties par sevi. Jāpārrunā arī visi potenciālie
drošības riski un rīcības apdraudējuma gadījumā,
paskaidrojot kā katrā konkrētajā gadījumā
rīkoties, lai saņemtu palīdzību. Mazākus bērnus
var pieskatīt pusaudži, kas sasnieguši 13 gadu
vecumu, taču arī šajos gadījumos vecākiem ir
jānovērtē bērna brieduma pakāpe un prasmes,
kā arī ļoti skaidri jāizrunā pieskatāmo bērnu
vajadzības un drošības apsvērumi.
Evita Caune,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

LAUKSAIMNIEKIEM
No 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim
LLKC Bauskas birojā tiek ierobežota
apmeklētāju pieņemšana, (ar klientiem
kontaktējamies telefoniski un sazināmies
e-vidē). Tiek atcelti plānotie semināri un
apmācību pasākumi.

Kontakti

Dace Griķe, biroja vadītāja/uzņēmējdarbības
konsultante 29180377, dace.grike@llkc.lv
Dace Medne, ekonomikas konsultante
63927212, 26669063, dace.medne@llkc.lv
Ieva Litiņa, augkopības konsultante
63927211, 26180900, ieva.litina@llkc.lv
Velta Puža, grāmatvedības konsultante
63927213, velta.puzza@llkc.lv
Aija Daģe, grāmatvedības konsultante
63927214, 29196468, aija.dage@llkc.lv
Katrīna Siliņa, grāmatvedības konsultante
29196468, katrina.silina@llkc.lv
Anita Vismane, lauku attīstības konsultante
26437269, anita.vismane@llkc.lv
Kristaps Stallīts, lauku attīstības konsultants
20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv

un šo pasākumu
organizēšanai.
Ministrijām veikt
uzskaiti par minēto iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem un pieprasīt
tos no valsts budžeta programmas «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem»;
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

**4.15. atbildīgajām ministrijām atjaunot valsts
materiālās rezerves un organizēt papildu preču
iegādi valsts drošības un veselības pasākumu
īstenošanai, ja nepieciešams, pārsniedzot valsts
materiālo rezervju nomenklatūrā noteiktos
apjomus. Ministrijām veikt uzskaiti par minēto
iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildus
finanšu līdzekļiem un pieprasīt tos no valsts
budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem»;
**4.16. ar 2020. gada 17. martu atcelt
starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur
lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa
transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus
ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.
Satiksmes ministram atļaut izdarīt izņēmumus
attiecībā uz starptautisko pasažieru pārvadājumu
izpildi. Satiksmes ministrs pieņem lēmumu pēc
attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
**4.17. ar 2020. gada 17. martu aizliegt
personu un transportlīdzekļu pārvietošanos
caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas
Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas
vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas
paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Iekšlietu ministram
un ārlietu ministram atļaut izdarīt izņēmumus
attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos;
* *4 .18 . a t ļ a u t L a t v i j a s R e p u b l i k a s
valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika,
atgriezties Latvijas Republikā caur šā rīkojuma

2020. gada 20. marts

4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas
vietām;
**4.19. atļaut ārzemniekiem izceļot no Latvijas
Republikas caur šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā
minētajām robežšķērsošanas vietām;
**4.20. atļaut ārvalstu diplomātiem, kas strādā
Latvijā, kā arī personām, kas ierodas Latvijā
humānu apsvērumu dēļ un valsts interešu
nodrošināšanai, ieceļot Latvijas Republikā un
izceļot no Latvijas Republikas caur šā rīkojuma
4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas
vietām;
**4.21. Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām
pārstāvniecībām ārvalstīs neizsniegt īstermiņa
un ilgtermiņa vīzas ieceļošanai Latvijā, kamēr
pastāv ārkārtējā situācija;
**4.22. Ekonomikas ministrijai sadarbībā
ar tirgotājiem ieviest pasākumus sociālās
distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības
vietās;
**4.23. gadījumos, kad netiek ievēroti šajā
rīkojumā noteiktie pasākumi, tiek piemērota
atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība;
**4.24. uzņēmumiem primāri nodrošināt
pārtikas, zāļu, pirmās nepieciešamības preču
un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi
vietējā tirgus vajadzībām;
**4.25. Ministru kabineta sēdes var tik
organizētas attālināti vai aptaujas kārtībā,
izmantojot videokonferences, konferences
zvanu, kā arī izmantojot citus informācijas
tehnoloģijas rīkus saskaņā ar Ministru prezidenta
noteikto kārtību;
**4.26. Augstākās tiesas priekšsēdētājs,
konsultējoties ar apgabaltiesu un rajonu (pilsētu)
tiesu priekšsēdētājiem, var noteikt kārtību un

nosacījumus, kādā nozīmētās tiesas sēdes atliek
vai neizskata vai citādi ierobežo tiesvedības
procesus, kas ir saistīti ar mutvārdu tiesas
procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās;
**4.27. Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
un Zvērinātu notāru padome var noteikt
ierobežojumus vai lemt par apmeklētāju
pieņemšanas klātienē pārtraukšanu zvērinātu
tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses
vietās.
5. Pasākumus finansēt no institūcijām
iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā
ar likumu «Par valsts budžetu 2020. gadam»,
kā arī pēc institūciju motivēta pieprasījuma no
valsts budžeta programmas 02.00.00 «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem». Šādos gadījumos
lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem
Ministru kabinets.
6. Noteikt, ka likuma «Par ārkārtējo situāciju
un izņēmuma stāvokli» 3. panta otrajā daļā
noteiktā valsts institūcija ir attiecīgās nozaru
ministrijas, kuras apkopo un iesniedz Finanšu
ministrijā personu prasījumus pret valsti par
nodarīto kaitējumu.
7. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma «Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli» 9.
panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam
par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un
atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt
sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus
par pieņemto lēmumu.
		
Ministru prezidents
A. K. Kariņš
Veselības ministre
I. Viņķele
* punkts grozīts 2020.gada 13.martā ar MK
rīkojumu Nr.104.
**punkti grozīti 2020.gada 14.martā ar MK
rīkojumu Nr.103.

Domes priekšsēdētāja rīkojums «Par iestāžu rīcību, lai ierobežotu
koronavīrusa izraisītās slimības «Covid-19» izplatību»
Pamatojoties uz MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», līdz turpmākam rīkojumam
uzdodu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību vadītājiem sākot ar 2020. gada 13. martu:
1) atcelt kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus, mācību u.c. ekskursijas, konkursus, konferences, sanāksmes u.c.;
2) atcelt darbinieku komandējumus dalībai semināros, konferencēs, sanāksmēs u.c.
3) atcelt citu juridisku un fizisku personu organizētos pasākumus pašvaldības iestāžu telpās.
Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt rīkojumu pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Domes priekšsēdētāja rīkojums «Par «Covid-19» infekcijas izplatīšanās
novēršanas pasākumiem Vecumnieku novadā»
Ņemot vērā MK 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» un nolūkā veikt preventīvus
pasākumus infekcijas Covid-19 izplatīšanās novēršanai Vecumnieku novada pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās,
uzdodu iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību vadītājiem:
1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;
2. iespēju robežās organizēt attālinātā darba iespējas darbiniekiem, kas atgriezušies no infekcijas skartajām teritorijām, kā arī gados vecajiem
darbiniekiem;
3. gadījumā, ja darbinieks vai ar viņu kontaktā esoša persona uzturējusies Covid-19 skartajā teritorijā, kurai noteikti īpašie piesardzības pasākumi:
3.1. un darbinieks atsakās ievērot pašizolāciju mājās, atbilstoši Darba likuma 58.panta trešās daļas nosacījumiem darba devējam ir tiesības atstādināt
darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī
darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm (detalizēti ieteikumi darba devējiem pieejami SPKC mājas lapā);
3.2. ja rodas jautājumi, sazināties ar SPKC speciālistiem;
4. maksimāli izmantot dokumentu elektronisko apriti un, ja iespējams, konsultācijas sniegt elektroniski vai pa tālruni;
5. izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu, iepriekš pa tālruni vai e-pastā vienojoties par pakalpojuma sniegšanas
formātu;
6. atcelt Vecumnieku novada Klientu apkalpošanas centrā klientu pieņemšanu klātienē;
7. pie domes un pagastu pārvalžu ieejas ārdurvīm nodrošināt slēdzamas pastkastītes uzstādīšanu iesniedzamo dokumentus atstāšanai;
8. Vecumnieku novada pašvaldības Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai un Dzimtsarakstu nodaļai nodrošināt pamatpakalpojumu sniegšanu, pirms
tam pa tālruni vai e-pastā ar klientu vienojoties par pakalpojuma sniegšanas formātu;
9. pie katras iestādes, struktūrvienības, kapitālsabiedrības ieejas durvīm izvietot informāciju par kārtību, kādā tiks apkalpoti klienti;
10. par preventīvo pasākumu infekcijas izplatīšanās novēršanai īstenošanu atbild Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji,
kā arī Vecumnieku novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi;
11. Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt rīkojumu pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv;
12. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 16.martā ar tā izsūtīšanas brīdi un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš
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Sociālais dienests informē
Sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtība
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju «Covid-19» vīrusa dēļ, no šī
gada 13.marta līdz 2020. gada 14.aprīlim
Sociālais dienesta darbība tiek organizēta
šādi:
1.Tiek ierobežota klientu apkalpošanu klātienē. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie
pakalpojumu tiks nodrošināti TIKAI neatliekamos
gadījumos un krīzes situācijās.
2.Sociālais dienests aicina iesniegumus iesniegt
attālināti, parakstītus ar drošu elektronisku
parakstu vai iesniegt caur portālu Latvija.lv
e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei». Iesniegumus var atstāt arī Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, koridorā izvietotajā
pasta kastītē pie ārdurvīm (Rīgas ielā 29A,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads), kā arī katrā pagasta pārvaldē pasta
kastē pie ārdurvīm.
3.Iesniegumus sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem var iegūt Vecumnieku
novada domes mājas lapā www.vecumnieki.
lv// Pašvaldība/Sociālā palīdzība.
4.Tām personām, kurām beidzas trūcīgas
un maznodrošinātas personas (ģimenes)
statuss, tiks izvērtēta iespēja par iztikas līdzekļu deklarācijas automātisku pagarināšanu,
lai klientam nav jāierodas Sociālajā dienestā.
Lūgums sazināties katram klientam personīgi
ar sociālo darbinieku.
5.Iesniegumi tiks izvērtēti atbilstoši tam paredzētajā laikā, pabalsti tiks pārskaitīti uz klienta
norādīto bankas kontu. Pabalsts skaidrā naudā
netiks izmaksāts, izņemot krīzes situācijas.
6.Nepieciešamā informācija un konsultācija par
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
tiks sniegta attālināti pa telefonu. Katra sociālā
darbinieka telefona numurs un e-pasts ir atrodams Vecumnieku novada mājas lapā www.
vecumnieki.lv/ Pašvaldība /Iestādes/Sociālais
dienests/Kontakti.
7.Iespēju robežās tiks pagarinātas, organizētās apsekošanas, lai izvērtētu aprūpes mājas,
ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību, kā arī apsekošanu pēc Veselības un

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
pieprasījuma īpašam kopšanas pabalstam.
8.Laikā, kamēr slēgtas skolas un tiek apstādināti daudzi pakalpojumi (ģimenes
asistents, psiholoģiskā konsultācijas u.c.
pakalpojumi) aicinu ikvienu sabiedrības
locekli būt līdzatbildīgiem un, ja tiek dzirdēti,
redzēti un manīti kādi bērnu tiesību aizsardzības
pārkāpumi, noteikti ziņojiet, sniedzot informāciju sociālajiem darbiniekiem darba laikā-www.
vecumnieki.lv/ Pašvaldība/ Iestādes/Sociālais
dienests/Kontakti. Informāciju sociālais darbinieks izvērtēs un veiks nepieciešamās darbības.
Ārpusdarba laika informācija jāsniedz Valsts
policijai pa tālruni 110, vai sīkāka informācija
www.vp.gov.lv.
9.Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus - pārtikas un
higiēnas pakas - varēs saņemt tikai iepriekš
piesakoties pie sociālā darbinieka.
10.Psihologa konsultācijas personām Sociālajā
dienestā tiek pārtrauktas līdz 14.04.2020.
11.Sadarbība ar biedrību «Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija» darbā ar ģimenēm un
bērniem tiek pārtrauktas tiešās konsultācijas ar
ģimenēm līdz 14.04.2020. Konsultācijas notiks
attālināti pa telefonu.
12.Personu ar invaliditāti asistentu atskaišu
nodošana aprīļa sākumā, tām personām, kurām
iespējams atskaites iesniegt elektroniski. Ja
atskaites elektroniski nav iespējams iesniegt,
tad atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē,
nogādājot tās pa pastu vai aploksnē, kura
līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta
parakstu un nogādāt to Sociālajā dienestā,
vai pagastu pārvaldēs, kur ir novietota kastīte. Asistentiem paredzētās veidlapas, iepriekš
sazinoties ar sociālo darbinieku būs novietotas
brīvi pieejamā vietā.
13.Personas, kuras atrodas karantīnā un kurām
nav neviena tuvinieka, kurš varētu piegādāt
nepieciešamos pārtikas produktus, lūdzam
sazināties ar sociālo darbinieku, lai vienotos par
produktu piegādi un to samaksas kārtību.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Ceļojums, kas nekaitēs mūsu veselībai
Ņemot vērā «Covid-19» izplatību, «Tūrisma
Gids» aicina rūpīgi izvērtēt vajadzību apmeklēt
publiskas vietas un šajā laikā būt piesardzīgiem,
saudzējot gan sevi, gan citus.

Baldones Ceriņu parks un tā sēravoti

Baldones Ceriņu parks ir neliels parciņš Baldones
pilsētas centrā, kur atrodas Baldones sēravots ar
trīs mazām strūklakām, ko darinājis mākslinieks
Tālis Muzikants. No strūklakām izplūst sērūdens
avots. Jā, tā smarža ir īpatnēja, bet tieši ūdens
saturs ir tas, kāpēc pirms 220 gadiem tieši Baldone kļuvusi par kūrvietu.

Pastaiga Riekstukalna apkārtnē un
tornis

UZMANĪBU!
Saņemti vairāki satrauktu iedzīvotāju telefona zvani par to, ka no atpūtas braucieniem atgriezušies novada iedzīvotāji neievēro pašizolēšanās nosacījumus (14 dienas) un brīvi apmeklē
sabiedriskas vietas un tajās uzturas.
Atgādinām, ka gadījumos, kad netiks ievēroti visi MK rīkojumā un pašvaldības izdotajos
rīkojumos minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā
vai kriminālā atbildība - krimināllikuma 140.pants. «Sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana».

Tāpat vērts dodies uz Riekstukalnu baudīt
varenās ainavas. Ej, pa daudzajām Riekstukalna iestaigātajām un nemarķētajām taciņām,
izbaudi pilnīgu mieru un klusumu! Apkārtnē
atradīsi arī observatoriju. Lai gan tā būs slēgta,
tomēr ir vērts to aplūkot! Aprīļa sākumā plānots
interesentiem piedāvāt arī Riekstukalna vasaras
atrakcijas brīvā dabā.

Lilliju, Kausu un citi ezeri Baldonē

Blakus Riekstukalnam pie Lilliju ezera ir noslēpusies varena atpūtas vieta. Lilliju ezers pēc
būtības ir milzīga karsta kritene un jauks dabas
nostūris, kur atpūtu, visticamāk, neviens netraucēs. It sevišķi, ja atbrauksi jau no rīta.

Ja ir vēlme redzēt, ko nozīmē īsts meža un purva
ezers, dodies uz Kausezeriem. Tur, priežu meža
ieskauti, atrodas divi nelieli ezeriņi. Viens vasarā
ir peldams, bet otrs gandrīz, gandrīz aizaudzis ar
sfagniem, tā vidū akacis vien ir palicis.

Bārbeles sēravots

Bārbeles sēravota tuvumā jau Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laikā darbojās neliela
ūdensdziednīca. 1736. gadā hercogs E. J. Bīrons
pavēlēja avota apkaimē celt peldu māju. 18.
gadsimtā tas bija dziednieciski visspēcīgākais
minerālavots Latvijā. Pirmā pasaules kara laikā
šī vieta tika nopostīta. Tagad pie avota iekārtota
laipa, lai varētu pasmelt ūdeni un iepazīties ar
interesantiem sēravota nostāstiem.

Ānes – Mēmeles muižas parks

Ēnainu un noslēpumainu vietu pārpilns ir gleznainais Ānes – Mēmeles parks, kura varenie koki
un paparžu puduri rūpīgi sargā muižas leģendas.
Parks, paslēpies no cilvēku burzmas, dāvā iespēju izbaudīt netraucētu dabas un meža tuvumu.
Vērīgi apmeklētāji šeit saskaitīs vairāk nekā
divdesmit stārķu ligzdas! Te iespējams apskatīt
neparastus kokus – dižkoku kļavu un neparastas
priedes, kuras augšanai par piemērotu atzinušas
tieši šo parku. Garām plūstot Mēmeles upītei,
katram netraucēti ir iespēja baudīt košo gadalaiku maiņu Lietuvas robežas pievārtē.
Aira Odinga, TIP vadītāja

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība
izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods. Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
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iesaka izmantot dokumentu elektronisko apriti un, ja iespējams, ar speciālistiem
vai pa
. Nepieciešamība
speciālistu pakalpojumus veikt klātienē tiks izskatīta individuāli (lūdzam iepriekš
sazināties ar attiecīgo speciālistu zvanot vai rakstot uz e-pastu). Klientu
apkalpošanas centrs un kase apmeklētājus klātienē nepieņem. Pie domes ieejas
ārdurvīm nodrošinātas slēdzamas pastkastītes, iesniedzamo dokumentu
atstāšanai.
Vecumnieku novada domes speciālistu
:
P., O., C. 8:00-17:00
T.: 9:00-19:00
Pk.: 8:00-14:00

«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

