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Duvzares Vēstis
RUCAVA   SIKŠŅI   ĶĀĶIŠĶE   DUNIKA   PAPE   JEČI   PEŠI   NIDA

Duvzare ir senās Kursas zemes nosaukums, un tajā atradās Rucavas pagasta pašreizējā teritorija un 
Dunikas pagasta pašreizējās teritorijas lielākā daļa

Galda teniss

Š. g. 2. februārī Pāvilostā notika atklātais čempionāts galda tenisā. Rucavas pamatskolas pārstāvji čempionātā ko-
pumā izcīnījuši 10 medaļas.

„Pasakainā planēta”
2019. gada 20. janvārī Rucavas kultūras namā viesojās koncertkompānija  

„SOLARIS” (Lietuva) ar cirka izrādi „Pasakainā planēta”. 
Programmā piedalījās ne tikai jautri klauni, bet arī savu cirka mākslu de-

monstrēja  sunīši, trusis un  kaķis. Mazajiem cirka apmeklētājiem tas bija aiz-
raujošs, jautrs un interesants piedzīvojums. Īpaši satraucoša bija tikšanās ar 

dinozauru (tas bija pārģērbies viens no cirka dalīb-
niekiem). 

Cirka izrādi vērot ieradās ne tikai rucavnieki, bet 
arī bērni un vecāki no kaimiņu novadiem.

Rucavas novada ģerbonis izdots 
pastmarkā, kuras nominālvērtība ir 
€  0,57. Pastmarka atbilst vienkāršas 
A  klases vēstules nosūtīšanas izmak-
sām Latvijas teritorijā, bet tirāža sa-
sniedz 300  000 eksemplāru. Ģerbonī 
redzama tradicionālā Rucavas novada 
sievu goda tērpu rota – kniepķens  – 
piespraude, kas darināta no viena dzin-
tara gabala un simbolizē bagātīgo tradi-

cionālās kultūras mantojumu novadā. 
Savukārt augšup vērstās sakrustotās 
skābaržu lapas atgādina par novada da-
bas bagātību un attīstību.

Līdz ar jaunajām pastmarkām izdo-
ta arī pirmās dienas aploksne 1000 ek-
semplāru tirāžā, uz kuras, tāpat kā uz 
pastmarkām, redzami trīs novadu ģer-
boņi un attēlota novadu atrašanās vie-
ta Latvijas kartē. Jauno izdevumu di-

zaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.
Pastmarku sērija  „Latvijas pilsētu 

un novadu ģerboņi’’  tiek izdota kopš 
1994. gada, un tā regulāri tiek papildi-
nāta ar vairākām jaunām pastmarkām.

Š. g. pirmās pastmarkas Latvijas 
Pasts izdod sērijā „Latvijas nova-
du un pilsētu ģerboņi’’. Jaunajās 
pastmarkās attēloti Aizputes, Ru-
cavas un Tukuma novada ģerboņi.

Latvijas Pasta foto

Rucavas novada ģerbonis izdots pastmarkā
2019. gada pirmās pastmarkas Latvijas Pasts izdod sērijā „Latvijas 

novadu un pilsētu ģerboņi”. Jaunajās pastmarkās attēloti Aizputes, 
Rucavas un Tukuma novada ģerboņi.



2019. gada 2. februārī Pāvilostā notika atklātais čempio-
nāts galda tenisā. Sacensībās piedalījās 75 dalībnieki, piecās 
vecuma grupās, kopumā tika izcīnītas trīsdesmit medaļas – 
rucavniekiem 10 medaļas. 

Savās vecuma grupās uzvarēja – 2010. g. dz. – 2. v. Martinam 
Zuļģim, 3. v. Henrijam Rozenbaham (debija), 2008.–2009. g. 
dz. – 1. v. Aleksim Ralfam Zemem, Agnetai Smiltniecei, 3. v. 

Katrīnai Atei, 2000.–2005. g. dz. 1. v. Evitai Trumpikai, 2002.–
2004. g. dz. – 1. v. Karlīnai Vītolai, 2. v. Dāvidam Ogorcevam, 
pieaugušo grupā 2.  v. Jolantai Rozenbahai (Rucava/Nīca), 
3. v. Daigai Gabrūnai. No Rucavas pamatskolas vēl startēja – 
Ēvalds Ate, Miks Stogņijenko, Dženifera Pērkona, Renāte 
Freimane, Kristians Kalnītis, Lāsma Lībeka, Sanija Dejus.

Daiga Gabrūna

Pēc cirka izrādes apmeklētājiem bija 
iespē ja kopīgi fotografēties gan ar cirka 
māksliniekiem, gan ar dzīvniekiem.

Sporta diena – 
nakts trasīte

Šogad, 31. janvārī Rucavas pamatskolā notika tradicionālā 
Sporta diena ar nakts trasīti. Pēcpusdienā skolēni izveidoja 
jauktās komandas, par kapteiņiem  bija skolotāji un vecāki. 
Prasmes bija jāparāda deviņās netradicionālās disciplīnās  – pogu 
vēršanā, makšķerēšanā, Porziņģa metienā, knaģu spraušanā, u.c. 
Sacensības notika gan individuāli, gan komandā. 

1.–4. klašu grupā uzvarēja Ritvars Ceplenieks un Agneta Smilt-
niece, 5.–9. kl. Rodrigo Ģēģeris un Anete Teplova, skolotājiem – 
Everesa Pričina, tehniskiem darbiniekiem – Līga Rolle, vecā-
kiem – Elīna Iņķe. Pulksten 18.00, kad satumsa, komandas devās 
nakts trasītē, meklējot kontrolposteņus pēc fotogrāfijām un veicot 
tiesnešu uzdotos uzdevumus – jāmēra un jāsver sniegs, jānosaka 
gaisa temperatūra, jāsit vārtos bumbiņa, pēc smaržas jāatpazīst 
garšvielas, jāprot veikalā par 15 centiem nopirkt sveramu preci, 
u.c. uzdevumi. 

Visiem jauks piedzīvojums un pozitīvas emocijas. Paldies ties-
nešiem kontrolposteņos, vecākiem par dalību, un visiem dalībnie-
kiem par kopā būšanu.

Daiga Gabrūna

Š. g. 31. janvārī Rucavas pamatskolā notika tradicionālā Sporta 
diena ar nakts trasīti, kurā prasmes bija jāpierāda deviņās 
netradicionālās disciplīnās. 
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Izsoles 

Saistošie noteikumi

Domes sēde 
2019. gada 24. janvārī

Piedalās:
Rucavas novada domes priekš-

sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra 
Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunze-
me, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irē-
na Šusta, Romārs Timbra.

•	 Ņemot	vērā	iesniegumus,	no-
lēma	sadalīt	divus	nekustamos	īpa-
šumus.

•	 Izbeidza	 zemes	 nomas	 līgu-
mus	ar	vienu	privātpersonu.

•	 Noslēdza	 zemes	 nomas	 līgu-
mus	 ar	 vienu	privātpersonu,	 nosa-
kot	nomas	maksu	1,5%	apmērā	no	
zemes	 kadastrālās	 vērtības,	 papil-
dus	 maksājot	 nekustamā	 īpašuma	
nodokli.

•	 Nolēma	samazināt	četrām	po-
litiski	represētām	personām	nekus-
tamā	 īpašuma	 nodokli	 2019.	 gadā	
par	50%.

•	 Ņemot	 vērā	 privātpersonu	
iesniegumu,	 nolēma	 mainīt	 viena	
nekustamā	īpašuma	nosaukumu	un	
adresi.

•	 Nolēma	 ierakstīt	 Zemesgrā-
matā	uz	pašvaldības	vārda	nekusta-
mo	īpašumu	„Viola	96/93”	un	veikt	
īpašuma	novērtēšanu.

•	 Pieņēma	lēmumu	par	dzīvoja-
mās	 telpas	 īres	 līguma	pagarināša-
nu	divām	personām	un	izbeigt	dzī-

vojamās	telpas	īres	līgumu	ar	vienu	
personu.

•	 Nolēma	 atsavināt	 Rucavas	
novada	 domei	 piederošu	 kustamo	
mantu	–	autogreideri	–	DZ 99,	valsts	
reģistrācijas	 numurs	T2960LA.	Ap-
stiprināja	kustamās	mantas	cenu	 	–	
1200,00	 EUR	 (viens	 tūkstotis	 divi	
simti	 euro,	 00	 centi).	 Apstiprināja	
kustamās	 mantas	 izsoles	 noteiku-
mus.

•	 Nolēma	 atsavināt	 Rucavas	
novada	 domei	 piederošu	 kustamo	
mantu	 –	 transportlīdzekli	 Nissan	
X	 Trail,	 valsts	 reģistrācijas	 Nr.	 JB	
6288,	pirmā	reģistrācija	2003. gadā.	
Apstiprināja	 kustamās	 mantas	
cenu  –	 400,00	 EUR	 (četri	 simti	
euro,	00	centi).	Apstiprināja	kusta-
mās	mantas	izsoles	noteikumus.

•	 Apstiprināja	 grozījumus	
2010. gada	25.	marta	saistošajos	no-
teikumos	Nr.	 9/2010	 „Par	Rucavas	
novada	pašvaldības	nodevām”.

•	 Precizēja	 2018.	 gada	 23.  au-
gusta	 saistošos	 noteikumus	
Nr.  4/2018	 „Par	 reklāmas	 izvieto-
šanu	publiskās	vietās	vai	vietās,	kas	
vērstas	pret	publisku	vietu	Rucavas	
novadā”.

•	 Apstiprināja	 valsts	 mērķdo-
tācijas	pedagogu	algām	 sadalījumu	
2019.	gada	janvārim	–	augustam.

•	 Veica	grozījumus	Rucavas	no-
vada	pašvaldības	amatu	sarakstā.

•	 Apstiprināja	 grozījumus	
2015.	 gada	 10.	 marta	 noteikumos	
„Par	transportlīdzekļu	izmantošanu	
Rucavas	novada	pašvaldībā”.

•	 Apstiprināja	 par	 Rucavas	 no
vada	 domes	 administratīvās	 ko

mi	sijas	 locekli	 Santu	 Zuļģi	 ar	
2019. gada	25.	janvāri.

•	 Apstiprināja	 Andri	 Rozen-
bahu	 Tautsaimniecības,	 teritorijas	
apsaimniekošanas	un	attīstības	ko-
misijas	sastāvā.

•	 Apstiprināja	sviesta	ieviešanas	
komisijā	Attīstības	nodaļas	vadītāju	
Raimondu	Ābelīti,	Rucavas	tradīci-
jas	kluba	vadītāju	Sandru	Aigari	un	
z/s	„Timbras”	pārstāvi	Aiju	Dejus.	

•	 Dunikas	 pagasta	 pārvaldes	
vadītāja	 A.	 Kaunese	 sniedz	 infor-
māciju	par	budžeta	 sastādīšanu	un	
iesniegšanu	 domē,	 inventarizācijas	
veikšanu	 pagasta	 pārvaldē,	 kā	 arī	
par	 saimnieciskajiem	darbiem	Du-
nikas	pagastā.	

•	 Pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
„Zvaniņš”	 vadītāja	 L.	 Jaunzeme	 in-
formē	deputātus	par	aktualitātēm	un	
Izglītības	 kvalitātes	 valsts	 dienesta	
pārbaudi	izglītības	iestādē	„Zvaniņš”.

•	 Domes	priekšsēdētājs	 J.	Veits	
sniedz	informāciju	par	dalību	Kur-
zemes	plānošanas	reģiona	Attīstības	
padomes	 sēdē	 un	 aicina	 deputātus	
apmeklēt	Latvijas	Tirdzniecības		un	
rūpniecības	kameras	rīkoto	diskusi-
ju	 Saldū	 par	 administratīvo	 terito-
riālo	reformu.

•	 Izpilddirektors	 E.	 Bertrams	
sniedz		 informāciju	 par	 eadreses	
ievie	šanu,	projekta	„Pamatpakalpoju-
mi	un	ciematu	atjaunošana	lauku	ap-
vidos”	pieteikumu	iesniegšanu	Lauku	
atbalsta	dienestā	un	pašvaldības	ceļu	
uzturēšanas	darbiem	ziemas	periodā.		

Santa Ķūse,
Domes	sekretāre	

Rucavas novada domes 
sēžu lēmumi Rucavas novada dome 

izziņo šādas Rucavas novada 
domei piederošās kustamās 

mantas atsavināšanu: 

2. Autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 
nr. T2960LA izsole

1.	Izsoles	objekts	–	kustamā	manta autogreiders	DZ99,	valsts	reģis-
trācijas	nr.	T2960LA.	Manta	 tiek	atsavināta	–	pārdota	par	brīvu	cenu	
EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).	

2.	Izsoles	veids	–	atklāta	mutiska	izsole	ar	augšupejošu	soli.
3.	Izsoles	vieta	un	laiks	–	Rucavas	novada	dome,	„Pagastmāja”,	Ru-

cava,	Rucavas	novads,	2019.	gada	22.	februārī	plkst.	11.00	domes	sēžu	
zālē.	

4.	Izsoles	dalībnieku	reģistrācija	notiek	katru	darba	dienu	no	publi-
kācijas	brīža	līdz	2019.	gada	20.	februārim	plkst.	17.00,	Rucavas	novada	
domē,	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	novads,	LV3477.	Kontaktpersona	
par	izsoles	objektu	ir	Edgars	Bertrams,	tālr.	63467054,	epasts:	edgars.
bertrams@rucava.lv.	 Izsoles	 noteikumi	 pieejami	www.rucava.lv sadaļā	
Izsoles.

1. Transportlīdzekļa Nissan X Trail, valsts 
reģistrācijas   nr. JB 6288 izsole

1.	 Izsoles	 objekts	 –	 vieglā	 automašīna Nissan	X	Trail,	 valsts	 reģis-
trācijas	 nr.	 JB	 6288.	Manta	 tiek	 atsavināta	 –	 pārdota	 par	 brīvu	 cenu	
EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi).

2.	Izsoles	veids	–	atklāta	mutiska	izsole	ar	augšupejošu	soli.
3.	Izsoles	vieta	un	laiks	–	Rucavas	novada	dome,	„Pagastmāja”,	Ruca-

va,	Rucavas	novads,	2019.	gada	22.	februārī	pulksten	10.00	domes	sēžu	
zālē.	

4.	Izsoles	dalībnieku	reģistrācija	notiek	katru	darba	dienu	no	publi-
kācijas	brīža	līdz	2019.	gada	20.	februārim	pulksten	17.00,	Rucavas	no-
vada	domē,	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	novads,	LV3477.	Kontakt-
persona	par	izsoles	objektu	ir	Edgars	Bertrams,	tālr.	63467054,	epasts:	
edgars.bertrams@rucava.lv.	 Izsoles	 noteikumi	 pieejami	 www.rucava.lv 
sadaļā	Izsoles.

2018.	gada	23.	augustā	 	 													APSTIPRINĀTI
Rucavas	novada	domes

2018.	gada	23.	augusta	sēdē	
(protokols	Nr.	15;	4.3.	p.)

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2018. GADA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4/2018
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā
Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu; 
2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 732 

„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktiem

I. Vispārīgie jautājumi
1.	 Saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 –	Noteikumi)	 nosaka	 rek-

lāmas	 un	 reklāmas	 objektu	 izvietošanas,	 demontāžas	 kārtību,	
atļaujas	izsniegšanas	kārtību	par	reklāmas	un	reklāmas	objektu	
izvietošanu	publiskās	vietās	vai	vietās,	kas	vērstas	pret	publisku	
vietu	Rucavas	novada	administratīvajā	teritorijā	(turpmāk	–	Ru-
cavas	novadā),	kā	arī	atbildību	par	šo	noteikumu	neievērošanu.	

2.	Tiesības	izvietot	reklāmu	vai	reklāmas	objektu	Rucavas	
novadā	ir	visām	fiziskām	un	juridiskām	personām	(turpmāk –	
reklāmas	devējs)	šo	noteikumu	noteiktajā	kārtībā	un	ievērojot	
Latvijas	Republikas	normatīvo	aktu	prasības.	

3.	Reklāmas	vai	reklāmas	objekta	izvietošanas	atļauju	vai	at-
teikumu	izvietot	reklāmas	vai	reklāmas	objektu	Rucavas	nova-
dā	izsniedz	Rucavas	novada	būvvalde	(turpmāk	–	Būvvalde).	

4.	Saistošajos	noteikumos	lietotie	termini:	
4.1.	afiša	–	paziņojums	par	pasākumiem,	koncertiem,	izrā-

dēm,	izstādēm,	sporta	pasākumiem,	lekcijām	u.tml.	ar	norā-
dītu	pasākuma	norises	laiku,	vietu	un	organizētāju;

4.2.	reklāmas izvietošanas atļauja	–	šajos	saistošajos	notei-
kumos	 noteiktajā	 kārtībā	 Būvvaldes	 izsniegts	 dokuments,	 ka	
saskaņotais	 reklāmas	 projekts	 izstrādāts	 atbilstoši	 noteikumu	
prasībām	un	to	atļauts	izvietot	atbilstoši	saskaņotajam	projektam.	

4.3.	publiska vieta –	šo	noteikumu	izpratnē	jebkura	vieta	
Rucavas	novadā	neatkarīgi	no	tās	faktiskās	izmantošanas	vai	
īpašuma	piederības	formas;

4.4.	plakāts	–	grafiski	vai	tekstuāli	izstrādāts	darbs	uz	papī-
ra,	kas	tēlainā	formā	uzrunā	skatītāju,	informējot	vai	reklamē-
jot	kādu	pasākumu,	personību,	problēmu;	

4.5.	 reklāma	 –	 ar	 saimniecisko	 vai	 profesionālo	 darbību	
saistīts	jebkuras	formas	vai	jebkura	veida	paziņojums	vai	pa-
sākums,	 kura	nolūks	 ir	 veicināt	preču	 vai	 pakalpojumu	 (arī	
nekustamā	īpašuma,	tiesību	un	saistību)	popularitāti	vai	pie-
prasījumu	pēc	tiem;	

4.6.	slietnis	–	neliels	 (līdz	1,5	m	augsts),	mobils	 reklā-
mas	nesējs,	kas	tiek	izvietots	pie	iestādes,	organizācijas	vai	
komercdarbības	 darbības	 veikšanas	 vietas	 tikai	 to	 darba	
laikā;

4.7.	 sludinājumi	 –	 dažāda	 veida	 izvietota	 informācija:	
paziņojumi,	aicinājumi,	uzsaukumi,	reklāmziņojumi	u.		tml.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamat-
principi

5.	Izvietojot	reklāmu	vai	reklāmas	objektu,	 izkārtnes,	slu-
dinājumus	un	citus	informatīvos	materiālus	Rucavas	novadā,	
jāievēro	šie	Noteikumi,	2012.	gada	30.	oktobra	Ministru	kabi-
neta	noteikumiem	Nr.	732	„Kārtība,	kādā	saņemama	atļauja	
reklāmas	 izvietošanai	 publiskās	 vietās	 vai	 vietās,	 kas	 vērstas	
pret	 publisku	 vietu”,	 2005.	 gada	 7.	 jūnija	Ministru	 kabineta	
noteikumi	Nr.	402	„Noteikumi	par	reklāmas	objektu	vai	 in-
formācijas	objektu	izvietošanu	gar	ceļiem,	kā	arī	kārtību,	kādā	
saskaņojama	reklāmas	objektu	vai	informācijas	objektu	izvie-
tošana”,	Rucavas	novada	Teritorijas	izmantošanas	un	apbūves	
noteikumi,	 likums	 „Par	 kultūras	 pieminekļu	 aizsardzību”,	
Valsts	kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekcijas	norādīju-
mi,	Valsts	 valodas	 likums,	Reklāmas	 likums	un	 citi	 Latvijas	
Republikas	normatīvie	akti.

6.	Izvietojot	reklāmu,	jāievēro,	ka	reklāmai	jābūt	valsts	valodā.	
Ja	līdztekus	valsts	valodai	informācijā	lietota	arī	svešvaloda,	tek-
stam	valsts	valodā	ierādāma	galvenā	vieta,	un	formas	vai	satura	
ziņā	tas	nedrīkst	būt	mazāks	vai	šaurāks	par	tekstu	svešvalodā.

7.	Valsts	aizsargājama	kultūras	pieminekļa	teritorijā	rek-
lāmas	 un	 reklāmas	 objekta	 izvietošana	 pieļaujama	 tā,	 lai	
izvietojums	 un	 veids	 netraucē	 valsts	 aizsargājama	 kultūras	
pieminekļa	 vizuālo	uztveri,	 nepārveido	 saglabājamā	kultū-
ras	pieminekļa	substanci	un	neizjauc	kultūrvēsturiskās	vides	
tēlu,	kā	arī	vērtību	kopuma	radīto	noskaņu.	 Ja	reklāma	vai	
reklāmas	objekts	tiek	izvietots	uz	Valsts	aizsargājama	kultū-
ras	pieminekļa	uz	laiku,	kas	ilgāks	par	trīs	mēnešiem	vai	arī	
tiek	veidotas	jaunas	piesaistes	konstrukcijas,	ir	nepieciešams	
Valsts	kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekcijas	saskaņo-
jums.

8.	 Reklāmu	 vai	 reklāmas	 objektu	 aizliegts	 izvietot	 šim	
nolūkam	neparedzētās	vietās	–	uz	sētām,	kokiem,	namu	fa-
sādēm,	 kas	 ir	 atzītas	 vai	 atzīstamas	 par	 vidi	 degradējošām	
vai	apdraudošām	apkārtējai	videi	un	cilvēkiem,	jaunbūvēm,	
būvžogiem,	žogiem,	apgaismes	stabiem,	transformatoru	bū-
vēm,	autobusu	pieturas	vietās,	u.c.	reklāmai	neparedzētajām	
vietām.

9.	Nomas	maksas	jautājumus	un	saistības	ar	tās	zemes,	ēkas	
vai	 objekta,	 uz	 kura	 reklāmas	 devējs	 vēlas	 izvietot	 reklāmu,	
īpašnieku	vai	lietotāju	kārto	pats	reklāmas	devējs.	

10.	Reklāmas	atļauts	izvietot	tikai	uz	vizuāli	sakoptas,	sa-
kārtotas	būves.

11.	Uz	Rucavas	novada	pašvaldībai	piederošiem	vai	 lieto-
jumā	esošiem	afišu	stabiem,	stendiem,	reklāmas	plaknēm	un	
citiem	objektiem	atļauts	 izvietot	sludinājumus,	afišas,	plakā-
tus,	paziņojumus	par	pasākumiem,	 lekcijām,	izstādēm,	kon-
certiem	u.tml.

12.	Izvietojot	priekšvēlēšanu	aģitācijas	materiālus	Rucavas	
novada	publiskās	 vietās	 vai	 vietās,	 kas	 vērstas	pret	 publisku	
vietu,	jāievēro	normatīvie	akti,	kas	regulē	šo	jomu.	

13.	Prioritāri	uz	pašvaldībai	piederošiem	vai	lietojumā	eso-
šiem	 afišu	 stabiem,	 stendiem,	 reklāmas	 plaknēm	 un	 citiem	
objektiem	tiek	izvietota	informācija	par	pašvaldības	organizē-
tajiem	un	atbalstītajiem	pasākumiem.

Turpinājums	3. lpp.
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Turpinājums	no	2. lpp.

14.	 Slietņi	 drīkst	 atrasties	 vietās,	 kur	 tie	 netraucē	 gājēju	
kustību.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīša-
nas un saskaņošanas kārtība

15.	Persona,	kura	vēlas	izvietot	reklāmu	Rucavas	novadā:	
15.1.	vienojas	ar	zemes	vai	ēkas	īpašnieku	par	reklāmas	iz-

vietošanu;
15.2.	apmaksā	nodevu	par	reklāmas	izvietošanu;	
15.3.	Būvvaldē	iesniedz	atbilstošu	iesniegumu	un	reklāmas	

projektu	2	(divos)	eksemplāros,	kā	arī	uzrāda	dokumentu,	kas	
apliecina	pašvaldības	nodevas	samaksu.

16.	Būvvalde	iesniegto	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	projektu	
izskata	7	darba	dienu	 laikā	 (10	darbdienu	 laikā,	 ja	pašvaldībai	
nepieciešams	Valsts	kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekci-
jas	saskaņojums).	Būvvalde	par	reklāmas	projektu	pieņem	vienu	
no	lēmumiem	–	par	reklāmas	izvietošanas	atļaujas	izsniegšanu	
vai	lēmums	par	atteikumu	izsniegt	reklāmas	izvietošanas	atļauju,	
norādot	uz	trūkumiem,	kurus	nepieciešams	novērst.

17.	Būvvalde	ir	tiesīga	pieņemt	lēmumu	par	atteikumu	iz-
sniegt	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	 izvietošanas	atļauju,	 ja	
projekts	neatbilst	Noteikumiem	vai	nav	iesniegti	normatīva-
jos	aktos	noteiktie	dokumenti.	

18.	 Būvvalde	 ir	 tiesīga	 pieņemt	 lēmumu	 par	 atteikumu	
izdarīt	 grozījumus	 reklāmas	 vai	 reklāmas	 objekta	 izvietoša-
nas	 atļaujā	 saistībā	 ar	 reklāmas	 vai	 reklāmas	objekta	 grafis-
kā	dizaina	maiņu,	ja	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	projektā	
nav	 ievērotas	 šajos	noteikumos	un	citos	normatīvajos	 aktos	
ietvertās	prasības	vai	arī	nav	iesniegti	normatīvajos	aktos	no-
teiktie	dokumenti.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un de-
montāžas kārtība

19.	Reklāmas	devējs	ir	tiesīgs	izvietot	reklāmu	vai	reklāmas	
objektu	tikai	pēc	Būvvaldes	atļaujas	saņemšanas.

20.	Reklāmas	devējs	ir	atbildīgs	par	reklāmas	vai	reklāmas	
objekta	konstrukciju	drošību	un	elektroinstalācijas	pieslēgu-
ma	atbilstību	normatīvo	aktu	prasībām,	 tās	uzturēšanu	 teh-
niski	un	vizuāli	labā	stāvoklī.	

21.	Reklāmas	devējam	pēc	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	
izvietošanas	termiņa	beigām	pašam	jāveic	reklāmas	vai	reklā-
mas	objekta	demontāža	5	(piecu)	dienu	laikā,	sakārtojot	rek-
lāmas	izvietošanas	vietu	(fasādes	krāsojumu,	labiekārtojumu,	
veicot	pamatu	demontāžu	utt.).	

22.	Ja	reklāma	vai	reklāmas	objekts	neatbilst	20.	punkta	prasī-
bām	vai	netiek	demontēts	21.	punktā	noteiktā	termiņā,	Būvvalde	
sastāda	aktu,	kurā	fiksē	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	tehnisko	
un	vizuālo	stāvokli,	norādot	veicamās	darbības	un	termiņu,	līdz	
kuram	jāveic	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	demontāža,	aktam	
pievieno	reklāmas	vai	reklāmas	objekta	 fotofiksāciju.	Akts	 tiek	
nosūtīts	reklāmas	devējam	ierakstītā	pasta	sūtījumā.	

23.	Ja	šo	noteikumu	22.	punktā	norādītajā	kārtībā	reklāmas	
vai	reklāmas	objekta	demontāža	netiek	veikta,	Būvvalde	no-
sūta	reklāmas	devējam	brīdinājumu	ierakstītā	pasta	sūtījumā	
par	nepieciešamību	demontēt	reklāmu	vai	reklāmas	objektu.	
Ja	30	dienu	laikā	pēc	brīdinājuma	vēstules	nosūtīšanas	reklā-
mas	vai	reklāmas	objekta	demontāža	nav	veikta,	Rucavas	no-
vada	dome	organizē	reklāmas	objekta	demontāžu,	izdevumus	
civiltiesiskā	kārtībā	piedzenot	no	reklāmas,	reklāmas	objekta	
īpašnieka	vai	reklāmas	devēja.

V. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu ne-
ievērošanu, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24.	Administratīvā	pārkāpuma	protokolu	par	saistošo	no-
teikumu	pārkāpšanu	ir	tiesīgas	sastādīt	Rucavas	novada	paš-
valdības	policijas	amatpersonas	un	Būvvaldes	būvinspektors.

25.	 Administratīvā	 pārkāpuma	 lietas	 par	 šo	 noteikumu	
pārkāpšanu	 izskata	 Rucavas	 novada	 domes	 Administratīvā	
komisija.	

26.	Par	šo	noteikumu	pārkāpšanu	izsaka	brīdinājumu	vai	
piemēro	naudas	sodu	fiziskām	personām	līdz	350	euro,	juri-
diskām	personām	līdz	1400		euro.	

27.	Rucavas	novada	domes	Administratīvās	komisijas	lēmu-
mu	administratīvā	pārkāpuma	lietā	var	pārsūdzēt	Latvijas	Admi-
nistratīvo	pārkāpumu	kodeksā	noteiktajā	kārtībā	un	termiņos.

28.	 Būvvaldes	 atteikumu	 izsniegt	 reklāmas	 vai	 reklāmas	
objekta	izvietošanas	atļauju	vai	atteikumu	izdarīt	grozījumus	
reklāmas	vai	reklāmas	objekta	izvietošanas	atļaujā	var	apstrī-
dēt	Rucavas	novada	domē.	

29.	Rucavas	novada	domes	lēmumu	par	apstrīdēto	admi-
nistratīvo	 aktu	 var	 pārsūdzēt	 Administratīvajā	 rajona	 tiesā	
Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums
30.	Reklāmas	devējam,	kurš	ir	izvietojis	reklāmu	Rucavas	

novadā	 pirms	 Noteikumu	 spēkā	 stāšanās	 dienas,	 ir	 pienā-
kums	saņemt			reklāmas	izvietošanas	atļauju	sešu	mēnešu	lai-
kā	no	šo	Noteikumu	spēkā	stāšanās	dienas.

2019.	gada	24.	janvārī	 																													APSTIPRINĀTI
	Rucavas	novada	domes

2019.	gada	24.	janvāra	sēdē		
(protokols	Nr.	1.,	3.3.	p.)	

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2019. GADA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1/2019
Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 

25. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā  ar likuma
 „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5, 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktu,

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība 

var uzlikt pašvaldības nodevas” 12. punktu

1.	 Grozīt	 2010.	 gada	 25.	 marta	 Rucavas	 novada	 domes	
saistošos	noteikumus	Nr.	9/2010	„Par	Rucavas	novada	paš-
valdības	nodevām”,	turpmāk	tekstā	–	Noteikumi:

1.	 Papildināt	Noteikumu	IV1	nodaļu	„Nodeva	par	rek-
lāmu	vai	reklāmas	objektu	izvietošanu”	ar	10.1	3.	punktu	šādā	
redakcijā:	„No	nodevas	atbrīvota	valsts	vai	pašvaldības	iestā-
des	vai	fiziskas	un	juridiskas	personas	par	tādas	izkārtnes	iz-
vietošanu,	kas	izvietota	tādā	nekustamajā	īpašumā	(zemesga-
balā	vai	būvē),	kurā	atrodas	attiecīgā	iestāde	vai	kurā	attiecīgā	
fiziskā	vai	juridiskā	persona	tieši	veic	saimniecisku	darbību,	
un	kas	var	saturēt	informāciju	par	iestādes	vai	personas	no-
saukumu,	darbības	veidu,	darba	laiku,	pārdodamo	produkci-
ju	vai	sniegtajiem	pakalpojumiem,	kontaktinformāciju”.

2.	 Papildināt	Noteikumu	IV1	nodaļu	„Nodeva	par	rek-
lāmu	vai	reklāmas	objektu	izvietošanu”	ar	10.1	4.	punktu	šādā	
redakcijā:	„No	nodevas	atbrīvota	ir	Rucavas	novada	dome,	ja	
tā	ir	reklāmas	devējs,	un	uz	reklāmas	objektiem	tiek	izvietota	
informācija	par	Rucavas	novada	domes	 rīkotajiem	pasāku-
miem”.

3.	 Papildināt	Noteikumu	IV1	nodaļu	„Nodeva	par	rek-
lāmu	 vai	 reklāmas	 objektu	 izvietošanu”	 ar	 10.1	 5.	 punktu	
šādā	 redakcijā:	 „Reklāmas	 izvietotājs	 nodevu	 par	 reklāmu	
pārskaita	 Rucavas	 novada	 domes	 pamatbudžeta	 kontā	 vai	
samaksā	pašvaldības	kasē.	Nodeva	 jāsamaksā	pilnā	apmērā	
par	visu	periodu”.

4.	 Papildināt	Noteikumu	IV1	nodaļu	„Nodeva	par	reklā-
mu	vai	 reklāmas	objektu	 izvietošanu”	ar	10.		 6.	punktu	 šādā	
redakcijā:	„Nodevas	maksātāji	ir	fiziskās	un	juridiskās	perso-
nas,	kas	izvieto	reklāmu	publiskās	vietās	vai	vietās,	kas	vērstas	
pret	publisku	vietu	Rucavas	novada	administratīvajā	teritorijā”.

5.	 Papildināt	Noteikumu	IV1	nodaļu	„Nodeva	par	rek-
lāmu	vai	reklāmas	objektu	izvietošanu”	ar	10.1	7.	punktu	šādā	
redakcijā:	„Nodevas	objekts	ir	reklāma,	kas	tiek	izvietota	Ru-
cavas	novada	administratīvajā	 teritorijā	publiskās	vietās	vai	
vietās,	kas	vērstas	pret	publisku	vietu”.

Paskaidrojuma raksts
Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 24. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019
„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 

25. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Sadaļas paskaidrojums

1.	Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

Saistošo	noteikumu	grozījumi	izstrādāti	
pamatojoties	uz	likuma	
„Par	pašvaldībām”	21.	panta	pirmās	
daļas	15.	punktu	un	likuma	
„Par	nodokļiem	un	nodevām”	12.	panta	
pirmās	daļas	7. punktu,	kas	nosaka,	ka	
pašvaldībām	ir	tiesības	ieviest	vietējās	
nodevas	un	noteikt	to	apmērus,	lemt	
par	nodokļu	likmēm	un	atbrīvošanu	no	
nodokļu	maksāšanas.

2.	Īss	projekta	satura	
izklāsts

Saistošie	noteikumi	noteiks	pašvaldības	
nodevas	apmēru,	par	reklāmas	vai	
reklāmas	objektu	izvietošanu	Rucavas	
novada	administratīvajā	teritorijā.

3.	Informācija	par	
plānoto	projekta	
ietekmi	uz	pašvaldības	
budžetu

Saskaņā	ar	likuma	„Par	pašvaldībām”	
43.¹	panta	otro	daļu,	izstrādājot	saistošo	
noteikumu	projektu	par	pašvaldības	
nodevām,	paskaidrojuma	rakstā	
neiekļauj	informāciju	par	plānoto	
projekta	ietekmi	uz	pašvaldības	
budžetu.

4.	Informācija	par	
plānoto	projekta	
ietekmi	uz	
uzņēmējdarbības	vidi	
pašvaldības	teritorijā

Projekts	ietekmēs	tās	personas,	
kuras	vēlas	izvietot	reklāmu	vai	
reklāmas	objektu	publiskās	vietās	
Rucavas	administratīvajā	teritorijā.	
Netiek	plānota	būtiska	ietekme	uz	
uzņēmējdarbības	vidi.

5.		Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

Saistošo	noteikumu	izstrādes	procesā	
konsultācijas	ar	privātpersonām	nav	
notikušas.	Saistošie	noteikumi	pēc	to	
apstiprināšanas	tiks	ievietoti	Rucavas	
novada	pašvaldības	mājaslapā:	
www.rucava.lv	un	publicēti	
pašvaldības	informatīvajā	izdevumā	
„Duvzares	Vēstis”.

„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.–
2020. ga da plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītī-
bā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, 
kuru 2014. gadā uzsākusi īstenot JSPA.

Projekta „PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis 
Attīstīt	 mērķa	 grupas	 jauniešu	 prasmes	 un	 veicināt	 viņu	

iesais	ti	izglītībā,	tai	skaitā	aroda	apguvē	pie	amata	meistara,	no-
darbinātībā,	Nodarbinātības	 valsts	 aģentūras	 (NVA)	 vai	Valsts	
izglītības	 attīstības	 aģentūras	 (VIAA)	 īstenotajos	 Jauniešu	 ga-
rantijas	projektu	pasākumos	vai	Nodarbinātības	valsts	aģentūras	
īstenotajos	aktīvajos	nodarbinātības	vai	preventīvajos	bezdarba	
samazināšanas	 pasākumos,	 kā	 arī	 nevalstisko	 organizāciju	 vai	
jauniešu	centru	darbībā.

Projekta „PROTI un DARI!” mērķa grupa	
Jaunieši	vecumā	no	15	līdz	29	gadiem	(ieskaitot),	kuri	nemā-

cās,	nestrādā,	neapgūst	arodu	un	nav	reģistrēti	Nodarbinātības	
valsts	aģentūrā	(NVA)	kā	bezdarbnieki.

Projekta īstenotāji
Jaunatnes	 starptautisko	 programmu	 aģentūra	 (JSPA)	 ir	 fi-

nansējuma	 saņēmējs	 un	 projektu	 īsteno	 sadarbībā	 ar	 Rucavas	
novada	pašvaldību,	kas	projekta	īstenošanā	iesaista	pašvaldības	
stratēģiskos	partnerus.	

Stratēģiskie	partneri	var	būt	valsts	un	pašvaldības	institūcijas,	
biedrības,	nodibinājumi,	jauniešu	centri,	sociālie	partneri	un	uz-
ņēmēji,	kurus	projekta	īstenošanā	ir	iesaistījis	sadarbības	partne-
ris	(Rucavas	novada	pašvaldība),	lai	kopīgi	apzinātu	un	motivētu	
mērķa	 grupas	 jauniešus	 vai	 sadarbotos	 mērķa	 grupas	 jauniešu	
atbalsta	pasākumu	īstenošanā	projekta	ietvaros,	sadalot	partneru	
lomas,	atbildību	un	funkcijas,	kā	arī	plānojot	veicamās	darbības	
un	tām	atbilstošo	attiecināmo	izmaksu	apmēru	projekta	ietvaros.

Atbalsts jaunietim
•	 Tiks	veikta	jauniešu	profilēšana,	apzinot	jaunieša	pras-

mes,	 intereses	 un	 iegūto	 izglītību,	 kā	 arī	 nosakot	 attīstības	
virzienus;

•	 Sadarbībā	 ar	 katru	 jaunieti,	 balstoties	 uz	 tā	 profilēšanas	
rezultātiem,	izstrādāta	viņa	individuālā	pasākumu	programma,	
kas	sastāv	no	četrām	obligātajām	komponentēm	(UNESCO	iz-
strādātie	mācīšanās	pīlāri):	personības	attīstība,	iekļaušanās	sa-
biedrībā,	„darba	tikums”,	mūžizglītības	kompetences;

•	 Tiks	noslēgta	vienošanās	ar	mērķa	grupas	jaunieti	par	dalī-
bu	individuālās	pasākumu	programmas	īstenošanā	projekta	ietva
ros;

•	 Īstenota	 jaunieša	 individuālā	 pasākumu	 programma	
līdz	9	mēnešiem	ilgā	 laika	periodā,	nodrošinot	tajā	paredzētos	
pasākumus,	kas	var	ietvert	šādas	aktivitātes:

–	regulārs	individuāls	mentora	atbalsts	(ne	mazāk	kā	20	stun-
das	mēnesī),	kura	 laikā	mentors	 sniedz	atbalstu	mērķa	grupas	
jaunietim	individuālās	pasākumu	programmas	īstenošanā;

–	formālās	un	ikdienas	mācīšanās;
–	 speciālistu	 konsultācijas	 (psihologs,	 karjeras	 konsultants	

u. c.,	izņemot	ārstniecības	personālu);
–	dalība	pasākumos	(nometnes,	semināri,	sporta	aktivitātes,	

kultūras	pasākumi	u.c);
–	 iesaiste	 nevalstisko	 organizāciju	 un	 jauniešu	 centru	 akti		

vitātēs,	pasākumos	un	projektos,
–	 profesijas	 specifikas	 iepazīšana,	 tai	 skaitā	 vizītes	 uzņē

mumos,	 lai	 izvēlētos	 iegūt	 profesionālo	 kvalifikāciju	 vai	 apgūt	
arodu	pie	amata	meistara;

–	iesaisti	vietējās	sabiedriskajās	aktivitātēs;
–	specifiski	pasākumi	mērķa	grupas	jauniešiem	ar	invaliditāti	

(ar	surdotulka,	asistenta	palīdzību,	specializēto	transportu).
Projekta īstenošanas termiņš
2014.	gada	septembris	–	2020.	gada	decembris.
Projekta finansējums
Projekta	 „PROTI	 un	 DARI!”	 kopējais	 finansējums	 ir	

6802  502  EUR,	 t.	 sk.	 Eiropas	 Sociālā	 fonda	 finansējums	
5 782 127 EUR	un	valsts	budžets	–	1	020	375	EUR.

Informāciju	sagatavoja:	
Projektu	koordinatore Santa Korna
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Rucavas	novadā	kopš	2015.	gada	
septembra	strādā	divi	Valsts	un	paš-
valdības	vienotie	klientu	apkalpoša-
nas	 centri,	 viens	 Rucavas	 pagastā,	
domes	ēkas	pirmā	stāvā	10.	kabine-
tā,	 otrs	 Dunikas	 pagastā,	 Dunikas	
pārvaldes	ēkā.		

2018. gadā novadā kopumā ir 
apkalpoti 385 klienti, tai skaitā 
Rucavas pagastā 308 klienti, Du-
nikas pagastā 77 klienti. No tiem 
Rucavas pagastā pieņemti Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
rai – 80  iesniegumi, Valsts ieņē-
mumu dienestam – 26 iesniegumi 
un sniegtas 202 konsultācijas, sa-
vukārt Dunikas pagastā pieņem-
ti Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģen tūrai  – 28 iesniegumi un 
sniegtas 49 konsultācijas.

Klientu	 apkalpošanas	 centrā	
klientiem	ērti	vienuviet	ir	nokārtot	
valsts	iestāžu,	proti	iesniegumu	pie-
ņemšana	un	atbalsts	epakalpojumu	
pieteikšanā	–	Valsts	so	ci	ālās	apdro-
šināšanas	aģentūras,	Valsts	ieņēmu-
mu	 dienesta	 un	 Lauksaimniecības	
datu	centra,	kā	arī	 informēšana	un	
atbalsts	šādu	epakalpojumu	snieg-
šanā	–	Pilsonības	un	migrācijas	lie-

tu	 pārvaldes,	 Uzņēmumu	 reģistra,	
Valsts	 zemes	 dienesta,	 Nodarbinā-
tības	 valsts	 aģentūras,	Valsts	 darba	
inspekcijas,	Lauku	atbalsta	dienesta	
pakalpojumus	 evidē.	 Daudzi	 pa-
kalpojumi	 ir	 pieejami	 bez	 reģis-
trācijas	 evidē,	 proti	 iesniegumu	
formā,	 taču	 vairākumam	 pakalpo-
jumu	 sava	 identitāte	 ir	 jāapliecina	
ar	 internetbankas	 paroli,	 eID	 karti	
vai	elektroniskā	paraksta	viedkarti,	
kā	arī	jāuzrāda	personu	apliecinošs	
dokuments.	

Klientu	 apkalpošanas	 centros	
apmeklētāji	 var	 saņemt	 arī	 pašval-
dības	 piedāvātos	 pakalpojumus	 –	
iedzīvotāju	 iesniegumu	 pieņemša-
na,	Airu	laivu	reģistrēšana	Rucavas	
novada	Rucavas	pagasta	publiskajā	
ūdenstilpnē	–	Papes	ezers,	pēdējais	
no	tiem	tikai	Rucavas	VPVKAC.	

No	valsts	pakalpojumiem	vislie-
lākais	epakalpojumu	klāsts	ir	Valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 aģentūras	
piedāvātajiem	 pakalpojumiem,	 tie	
ir	iesniegumu	pieņemšana	un	kon-
sultēšana	 par	 34	 pakalpojumiem.	
No	 biežāk	 pieprasītākajiem  pakal-
pojumiem	 Rucavas	 VPVKAC	 un	
Dunikas	 VPVKAC	 arī	 2018.	 gadā	
bija	 slimības	 pabalsta,	 apbedīšanas	
pabalsta	 un bērna	 piedzimšanas	
pabalsta	iesniegumu	pieņemšana.	

No	 Valsts	 ieņēmuma	 dienesta	
epakalpojumiem	 vispieprasītākais	
bija	 gada	 ienākumu	 deklarācijas	

iesniegšana,	ja	vēlas	saņemt	atpakaļ	
pārmaksāto	 nodokli	 par	 attaisno-
tiem	 izdevumiem	 –	 par	 izglītību,	
ārstnieciskajiem	un	zob	ārstniecības	
pakalpojumiem,	plānveida	operāci-
jām,	 veiktajiem	 ziedojumiem,	 dā-
vinājumiem,	 iemaksām	 privātajos	
pensiju	fondos	un	dzīvības	apdro-
šināšanas	iemaksām	ar	līdzekļu	uz-
krāšanu.	Otrs	no	pieprasītākajiem	
pakalpojumiem	 ir	 elektroniskās	
algas	nodokļu	grāmatiņas	 iesnieg-
šana	 galvenajā	 ienā	kumu	 gūšanas	
vietā.

Par	 pārējo	 iestāžu	 pakalpoju-
miem	notiek	tikai	konsultēšana	par	
epakalpojumiem.	 Klientu	 apkal-
pošanas	 centros	 tiek	 sniegta	 infor-
mācija	par	tuvākajām	valsts	iestāžu	
reģionālajām	 struktūrvienībām,	 to	
darba	laikiem	un	pakalpojumu	pie-
teikšanas	kārtību.

Klientiem	 ir	 brīva	 pieeja	 pie	
klientu	 datora	 un	 tiek	 sniegta	 pa-
līdzība	 epakalpojumu	 lietošanā,	
praktiska	palīdzība	darbā	ar	datoru,	
internetu	un	eID	viedkartes	lasītāju.

Laipni	 aicinām	 ikvienu	Rucavas	
novada	iedzīvotāju	izmantot	piedā-
vātās	iespējas	un	apmeklēt	Valsts	un	
pašvaldības	vienotos	klientu	apkal-
pošanas	centrus	Rucavā	un	Sikšņos	
arī	šogad	2019.	gadā!

Ilze Feodosova,
Klientu	apkalpošanas	speciāliste		

Atskats uz 2018. gadā paveikto
Rucavas novada Valsts un pašvaldības 

vienoto klientu apkalpošanas centru darba laiks:

Rucavas valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs (Rucavas VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja,	Rucava,	Rucavas	novads,	LV3477 
Tālrunis 26951335
E-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks: 
Pirmdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Otrdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Trešdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Ceturtdiena:	 8.00–12.00;	12.30–18.00 
Piektdiena:	 8.00–13.00
Sestdiena,	svētdiena	–	brīvs

Dunikas valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs (Sikšņu VPVKAC) 

Adrese:
Purenītes,	Sikšņi,	Dunikas	pagasts,	Rucavas	novads,	LV3480
Tālrunis 63453401
E-pasts: dunikaspagasts@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks: 
Pirmdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Otrdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Trešdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Ceturtdiena:	 8.00–12.00;	12.30–17.00 
Piektdiena:	 8.00–14.		00
Sestdiena,	svētdiena	–	brīvs	

Pirmais semestris Sikšņu pamatskolā
Laika	 ratam	 griežoties,	 ne-

manot	 ir	 atkal	 aizritējis	 viens	
semestris.	 Kāds	 tas	 bijis	 mūsu	
skolai?	 Manuprāt,	 gads	 ir	 bijis	
ļoti	 darbīgs,	 meklējumiem	 un	
ieguvumiem	piepildīts.	

Pirmajā	semestrī	esam	ne	ti-
kai	mācījušies,	bet	aktīvi	darbo-
jušies	arī	citās	jomās.	Skolēniem	
bija	 iespēja	 darboties	 sporta	
pulciņā,	 teātra	 pulciņā,	 angļu	
valodas	pulciņā,	vēstures	pulci-
ņā,	dziedāt	ansambļos	un	veidot	
savu	 stāju	 ritmikas	pulciņā.	Ar	
bērniem	darbojās	arī	jaunsargu	
instruktors.	 Šogad	 skolā	 darbu	
sāka	arī	šaha	pulciņš.

Daudz	 dažādu	 pasākumu	 esam	
aizvadījuši	arī	ārpus	skolas.	Mācību	
gadu	iesākām	ar	Sporta	dienu	Ber-
nātos	 un	 pārgājienu	 pa	 purva	 lai-
pām.	Skolā	notika	arī	ražas	izstāde,	
kura	papildināja	Dzejas	 dienu.	 Šo-
ruden	 pirmo	 reizi	 skolā	 notika	 arī	
Tēvu	diena,	 kurā	 bērni	 varēja	 dar-
boties	 kopīgi	 ar	 tēviem.	Arī	 šogad	
piedalījāmies	 Olimpiskajā	 dienā.		
Gan	 lielajiem,	 gan	 mazajiem	 bēr-
niem	 bija	 iespēja	 divas	 reizes	 mē-
nesī	 braukt	 uz	 Liepāju	 uz	 baseinu	

instruktora	 pavadībā	 mācīties	 pel-
dēt.	Mūsu	 skola	 atbalstīja	 projektu	
„Iededz	 gaismu	 savā	 sirdī”,	 kurā	
mūsu	 skolēni	 jau	 vasarā	 izgatavoja	
svečturīšus,	 bet	 rudenī	 sagatavoja	
koncertu	 gan	 Dunikas,	 gan	 Ruca-
vas	 senioriem.	 Novembrī	 notika	
Mārtiņdienas	 pasākums	 jaunāko	
klašu	 skolēniem	 un	 Mārtiņdienas	
tirdziņš.	Visi	 skolas	 skolēni	 brauca	
ekskursijā	uz	„Lāču”	maizes	ceptuvi	
un	apmeklēja	Cinevillu,	kur	paši	va-
rēja	iejusties	aktieru	lomās.	Apmek-

lējām	 Liepājas	 teātra	 izrādi	 „Sma-
ragda	 pils@ta.	 Enter.”	 un	 Liepājas	
leļļu	teātra	izrādi	„Baltā	trusīša	Zie-
massvētki”.	Ar	soļošanu,	skolas	no-
formēšanu	 un	 svinīgo	 pasākumu	
skolā	 atzīmējām	 Latvijas	 simtgadi.	
Jaunāko	 klašu	 skolēni	 apmeklēja	
Amatu	māju,	kur	varēja	iepazīties	ar	
dzintara	 apstrādi,	 klūdziņu	pīšanu,	
atstarotāju	gatavošanu,	 sveču	 lieša-
nu	un	aušanu.	Dažādu	pasākumu	ir	
bijis	 	daudz,	kas	 	skolēniem	sniedz	
jaunas	 zināšanas	 un	 pieredzi,	 bet	

nedrīkst	 aizmirst	 par	 ikdienas	
mācību	darbu	klasē.

Veiksmīgi	 sporta	 sezonu	 ir	
iesākuši	 skolas	 basketbolisti.	
Liepājas	rajona	novadu	skolēnu	
sporta	 spēlēs	 meiteņu	 basket-
bola	 komanda	 ieguva	 2.  vie-
tu.	 Komandā	 spēlēja:	 Karīna	
Seļivānova,	 Monta	 Amanda	
Mihailova,	 Gintāre	 Malakaus-
ka,	 Dāvisa	 Viktorija	 Lagzdiņa,	
Eva	 Saulīte,	 Viktorija	 Aldzere	
un	 Samanta	 Šternberga.	 Zēnu	
komanda	 izcīnīja	 3.	 vietu.	 Ko-
mandā	 spēlēja:	 Emīls	Kristiāns	
Tiļugs,	 Rihards	 Bertrams	 Briz-

ga,	 Krists	 Stirna,	 Kristians	 Zuļģis,	
Tomass	Seļivānovs,	Jānis	Aldzers	un	
Elvis	Šternbergs.

Esam	 vienu	 semestri	 mācījušies.	
Pienācis	laiks	apkopot,	kā	nu	kuram	
ir	veicies.	Dažs	ir	cītīgi	strādājis	visu	
pusgadu,	 cits	 drusciņ	 paslinkojis.			
Kā	katru	gadu	1.	semestra	noslēgu-
mā	 esam	 apkopojuši	mācību	 darba	
rezultātus.	Liecības	ar	labām	un	tei-
camām	atzīmēm	(7,	8,	9,	10	balles)	
saņēma	 un	 eglītē	 svecītes	 aizdedzi-
nāja	deviņi	skolēni:	Evelīna	Glužģe,	
Daniela	 Šokolaite,	 Roberts	 Alksnis,	

Rainers	 Keirāns,	 Līga	 Beņuše,	 Ro-
berts	Kļava,	Uldis	Aldzers,	Patrīcija	
Andrejeva,	 Monta	 Amanda	Mihai-
lova.	

Apkopoti	 ir	 arī	 „Labākās	 liecī-
bas	 konkursa”	 rezultāti.	 Salīdzi-
not	 ar	 iepriekšējā		 mācību	 gada	
rezultātiem,	 vislielākais	 vidējās	
atzīmes	 pieaugums	 ir	 Kristianam	
Zuļģim  –	 0.688	 balles,	 otrā	 vieta	
ir	 Gvido	 Zuļģim	 –	 ar	 pieaugumu	
par	0.677 ballēm,	bet	 trešā	vieta	 ir	
diviem	 skolēniem	 Līgai	 Aldzerei	
un	 Tomasam	 Seļivānovam	 ar	 pie-
augumu  –	 0.5	 balles.	 Vislielākais	
vidējais	pieaugums	šogad	 ir	9.	kla-
sei –	0.594.	Savukārt	visaugstākā	vi-
dējā	atzīme	 ir	Robertam	Kļavam –	
8.889  balles.	Otrā	 vietā	 ir	 Patrīcija	
Andrejeva	 –	 8.5	 balles.	 Bet	 trešajā	
vietā	palika	Monta	Amanda	Mihai-
lova	 ar	 vidējo	 atzīmi	 8.375.	 Klašu	
konkursā	visaugstākā	vidējā	atzīme	
bija	4.	klasei –	7.619.

Vēlam	 visiem	 skolēniem	 jaunajā	
mācību	pusgadā	sa	sniegt	vēl	labākus	
rezultātus	mācībās.	

Agrita Brizga, 
Sikšņu	pamatskolas	
direktores	vietniece	

Skolēnu sporta spēlēs 
noslēgušās cīņas florbolā

Liepājas	 rajona	 novadu	 skolē-
nu	sporta	spēlēs	noslēgušās	cīņas	
florbola	 laukumos.	 Ar	 izciliem	
panākumiem	 no	 florbola	 sacen-
sībām	atgriezās	Sikšņu	pamatsko-
las	 meiteņu	 komanda	 –	 Liepājas	
rajona	novadu	pamatskolu	 grupā	
izcīnīta	 1.	 vieta.	 Uzvaru	 kaldinā-
ja  –	 Monta	 Amanda	 Mihailova,	

Eva	 Saulīte,	 Gintāre	Malakauska,	
Dāvisa	 Viktorija	 Lagzdiņa,	 Vik-
torija	Aldzere	un	Samanta	Štern-
berga.		Tagad		skolēnu	komandas	
uzsākušas	 gatavošanos	 volejbola	
sacensībām,	kuras	notiks	martā.

V. Malakausks,
Sikšņu	pamatskolas	

sporta	skolotājs

2019. gadā Rucavas novadā bēr-
niem no viena līdz 18 gadu vecumam 
turpināsies vakcinēšana pret ērču 
encefalītu par valsts budžeta līdzek-
ļiem, informē Slimību profilakses un 
kontroles centrs. 

Vakcinācija	 tiek	 nodrošināta	 te-
ritorijās,	 kurās	 saskaņā	 ar	 Slimību	
profilakses	un	kontroles	centra	epide-
mioloģiskās	uzraudzības	datiem	ir	vis-

augstākā	saslimstība	ar	ērču	encefalītu	
(endēmiskās	teritorijas).	Tajās	iekļauts	
arī	Rucavas	novads.	

Ja	bērna	deklarētā	dzīvesvieta	atro-
das	minētajā	teritorijā,	viņš	var	saņemt	
valsts	apmaksātu	vakcināciju	pret	ērču	
encefalītu.	

Vakcināciju	plāno	un	veic	ģimenes	
ārsts,	 kura	 pamatprakse	 ir	 attiecīgajā	
teritorijā.	 Ja	 bērns	 ir	 reģistrēts	 endē-

miskajā	 teritorijā,	
bet	 viņa	 ģimenes	
ārsta	prakse	neat-
rodas	 šajā	 terito-
rijā,	vakcinācija	jāveic	pie	cita	ģimenes	
ārsta	 –	 pie	 tāda,	 kura	 prakse	 atrodas	
kādā	no	endēmiskajām	teritorijām.

Sīkāka	informācija	pie	ģimenes	ār
sta	vai	Slimību	profilakses	un	kontro-
les	centrā. https://www.spkc.gov.lv

Turpināsies bērnu vakcinēšana pret ērču encefalītu
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Jaunais	 gads	 Rucavas	 sievām	
iesā	cies	 ar	 nozīmīgu	 pasākumu	 –	
piedalīšanos	TLMS	„Kursa”	60	gadu	
jubilejas	svinībās,	kas	notika	Liepā-
jas	muzejā,	un	kur	Rucavas	sievām	
bija	nozīmīga	 loma:	atklāt	 svinības	
ar	 zīmīgām,	 „Kursai”	 atbilstīgām	
Rucavas	 tautasdziesmām,	 apsveikt	
„Kursu”	nozīmīgajā	jubilejā,	izceļot	
tās	nopelnus	Rucavas	kultūras	man-
tojuma	 apguvē	 un	 popularizēšanā,	
un	visbeidzot	–	sarīkot	„Kursas”	ju-
bilejas	goda	mielastu.	„Kursa”	savu	
jubileju	 atzīmē	ar	vērienīgu	 izstādi	
muzeja	 lielajā	 izstāžu	 zālē,	 kurā	 ar	
saviem	darbiem	piedalās	32	meista-
res,	un	kura	būs	skatāma	visu	janvā-
ri	līdz	februāra	vidum.

	 Rucavai	 ar	 „Kursu”	 ir	 ilgstoša	
sadarbība	vismaz	10	gadu	garumā,	
un	 lai	 „Kursa”	 varētu	 saviem	 cie-
miņiem	 parādīt	 to	 darbu,	 ko	 vei-
kušas	Rucavas	 sievu	 labā,	nācās	uz	
svinībām	braukt	kuplākā	pulkā,	 lai	
izrādītu	 lindrukus	 un	 vestes,	 kuru	
audumu	 audušas	 „Kursas”	 sievas,	
lai	dižotos	ar	baltajām	izrakstītajām	
villainēm,	 kuras	 tapušas	 liela	 kop-
projekta	 „Rucavas baltā villaine”	
rezultātā,	meistarēm	Ilmai	Rubenei	
un	 Mildai	 Dīriņai	 iesaistoties	 gan	
villaiņu	 izpētē	 Latvijas	 Nacionālā	
vēstures	 muzeja	 	 un	 Liepājas	 mu-
zeja	fondos,	gan	rucavniecēm	brau-
cot	 uz	Amatu	māju	 un	 piedaloties	
baltā	 villaiņu	 auduma	 ievilkšanā	
stellēs,	gan	daloties	pieredzē	krāšņo	

rakstu	 izšūšanā.	Projekta	 laikā	 tika	
apzinātas,	 safotografētas,	 digitali-
zētas	 39	 villaines	 Liepājas	 muzejā,	
51	 villaine	Rīgas	muzejā,	 no	 jauna	
darinātas  18!	 Aleksandrai	 mugurā	
pašas	 adītā	 Rucavas	 tautiskā	 jaka,	
kas	tapusi	projektā	„Rucavas adītā 
jaka”	 ar	 Ilmas	 padomu	 jakas	 adī-
šanā.	 „Kursas”	 meistares	 uzaudu-
šas	 Rucavas	 sievām	 lina	 villaines	
jeb snātenes	 vai	 drābules	 un	 sievu	
galvas	 auti	 –	 nāmati ar	 pašu	 tam-

borētām	 mežģīnēm	 gar	 malu,	 jo
projām	tiek	austas	rūtainās	villaines	
mārģines, ar	tām	gan	šobrīd	dižojas	
vien	Sandra	un	Skaidrīte.	Sandra	ir	
pateicīga	Līvijai	par	viņai	vien	īpaši	
darināto	 baltā	 izvilkuma	 un	 izšu-
vuma	 tehnikā	 darināto	 kreklu	 ar	
grezniem	 krūmu jeb	 Austras koka 
rakstiem.	 Atmiņā	 palicis	 pirmais	
lielais	 kopīgais	 projekts	 „Rucavas 
cimdu adīšanas skola” 2009,	 kurā	
piedalījās	visas	„Kursas”	adītājas	un	

adītājas	 no	 Grobiņas	
un	Saldus,	jauni		adītāji		
un	 adītājas	 cienījamos	
gados,	 gan	 meistari,	
gan	iesācēji	no	Rucavas	
un	Dunikas.	Skola	dar-
bojās	4	klasēs	4	nedēļu	
nogalēs	„Kursas”	meis-
taru	 Ilmas	 Rubenes	
un	 Mildas	 Dīriņas	 un	
pašu	meistaru	Mirdzas	
Ārentas	 un	 Aleksan
dras	Maksakovas	vadī-
bā,	 noslēdzās	 ar	 eksā-
menu,	 uzadītu	 cimdu	
un	 skolas	 beigšanas	
apliecību,	 ar	 vērienī-
giem	 „Cimdu	 godiem”,	
„Rakstu	godiem”,	„Adī
tāju	godiem”,	ar	iegūtām	
un	 apzinātām	 rucav-
nieku	 mantoto	 cimdu	
kolekcijām.	 „Kursas”	
meistaru	adītie	Rucavas	
cimdu,	 īpaši	 pirkstai-

ņu	meistarīgie	 atdarinājumi	 izdaiļo	
daudzas	 „Rucavas	 cimdu”	 un	 citas	
izstādes.	Gan	pati	vadītāja	Ilma,	gan	
meistare	Līvija	ir	bijušas	par	skolo-
tājām	„Zvanītāju” vasaras skoliņās		
un	 „Prasmju skolās” gan	 mācot	 
tapot,	 gan	 celot,	 gan	 pīt, gan	 aust. 
Rucavas	sievas	pateicīgas  Līvijai	un	
Ilmai	par	 kopīgi	 šūtajiem	garajiem	
linu	krekliem	un	jostām	2015.	gada	
skoliņā.	Tomēr	īpaši	nopelni	„Kur-
sai”	 ir	 mūsu	 Skaidrītes	 goda	 tērpa	

darināšanā.	Skaidrītei	mugurā	ir	viss	
teju	viss	„Kursas”	darinājums	–	gan	
lindruku un	 brustes audums	 (Ilzes	
Vainovskas	 austs),	 gan	 lindruka un 
brustes šūšana	un	izgreznošana,	gan	
mārģines aušana,	gan	krekla	un	bal-
tās	villaines	izšūšana	(Ilma	Rubene),	
„Kursas”	meistaru	austa	drābule un	
nāmats.	Jokojot	sakām,	ka	Skaidrītei	
vajadzētu	palikt	muzejā	visu	izstādes	
ekspozīcijas	 laiku,	 lai	 izceltu	 „Kur-
sas”	nopelnus.

Apsveicām	 godam,	 izrādot	 vi-
sus	 savus	 tērpus,	 no	 Rucavas	 no-
vada	 domes	 pasniedzot	 Pateicības	
rakstu	 un	 ziedus,	 no	 Rucavas	 sie-
vām	 dāvinot	 bilžu	 grāmatēnu „Te	
ir	viss,	kas	Rucavu	ar	Kursu	saista”,	
A.  	 Jansones	grāmatu	„Rucavnieku	
apģērbs	 cauri	 laikiem”,	 pītu	 grozu,	
kur	 likt	 to	 daiļo	 mantu	 vai	 darba	
materiālu.	Noslēgumā	Rucavas	sie-
vas	 kopīgi	 ar	 viesiem	 nodziedāja	
dažu	 skaistu	 dziesmu	 un	 cienāja	
ar	 rāciņiem, Rucavas balto sviestu 
un	 siļķi,	 uz	ēdām	pie	 kafijas	 	Rutas	
meistarstiķi  –	 rupjmaizes	 kārtoju-
mu.	 Pasākums	 patiešām	 bija	 lie-
lisks,	jo	tika	atklāta	izstāde,	godinā-
ti	 „Kursas”	meistari	 un	 jauki	 kopā	
pavadīts	laiks	„Kursas”	meistaru	un	
viņu	darba	cienītāju	vidū.	Lai	„Kur-
sai”	daudz	jaunu	ieceru	turpmākam	
darba	cēlienam,	jauna	apņemšanās,	
darba	 spars	 un	 veiksme	 61.	 darba	
gada	garumā	un	turpmāk!

Sandra Aigare

Šogad	 arī	 Rucavas	 tūrisma	 or-
ganizatoram	 bija	 iespēja	 apmeklēt	
tūrisma	izstādi	„Adventur	2019”	no	
25.–27.	 janvārim.	Rucava	 tika	 pre-
zentēta	vienotā	Liepājas	pilsētas	un	
novadu	stendā.

Kā	 lielisks	 uzskates	 materiāls	
kalpoja	2017.	un	2018.	gadā	iesūtī-
tās	fotokonkursa	fotogrāfijas.	Saga-
tavotā	 prezentācija	 dosies	 tālāk	 uz	
Berlīni	un	Hanoveri.

Galvenais	secinājums	–	Lietuvas	
tūristi	Rucavas	novadu	 atpazīst	 un	

to	 apmeklē	 regulāri.	Galvenais	 ob-
jekts,	protams,	 ir	pludmale,	bet	at-
zinīgi	tiek	novērtēts	arī	viss	novads	
kopumā.	Ir	interese	arī	no	lietuviešu	
gidu	puses,	kas	meklē	vietas	ekskur-
sijām.	Lietuvas	kaimiņu	pašvaldības	
izrādīja	sadarbības	interesi,	kas	no-
teikti	tiks	izmantota.

Šāda	 veida	 pasākumi	 ir	 lielisks	
iedvesmas	avots	un	vieta	 jaunu	sa-
darbības	partneru	iegūšanai.

Dace Mieme, 
Tūrisma	organizatore 

Skolēniem	 aizvien	 interesantāki	
un	 aizraujošāki	 šķiet	 ārpusstundu	
pasākumi,	 kuros	 piedalās	 ne	 tikai	
pašu	skolas	skolēni,	bet	arī	ciemiņi	
no	citām	skolām.	 	Tādēļ	mūspuses	
skolas	sadarbojas,	lai	skolēni	varētu	
iepazīties	un	arī	pedagogi	pārrunā-
tu	 aktuālo	 un	 padalītos	 pieredzē.	
Mācību	gada	laikā	apkārtējās	skolās	
tradicionāli	notiek	vairāki	 šādi	pa-
sākumi,	 kurus	 organizē	 attiecīgās	
skolas	 skolēnu	 pašpārvalde	 un	 uz	
kuriem	 tiek	 aicināti	 kaimiņu	 skolu	
skolēni.

Š.	 g.	 25.	 janvāra	 pēcpusdienā	
Sikšņu	 pamatskolā	 notika	 pasā-
kums	 Zēnu	 diena.	 Sagaidījām	 cie-
miņus	no	Rucavas,	Bārtas	un	Kalē-
tu	 pamatskolām.	Pēc	 pašu	 skolēnu	
ieros	mes	 pasākuma	 pirmajā	 daļā	
bija	 florbola	 turnīrs	 starp	 dalīb-
skolu	 zēnu	 komandām.	 Cīņas	 bija	
spraigas!	Šoreiz	1.	vietu	izcīnīja	Ka-
lētu	zēni,	2.	vietā	ierindojās	Sikšņu	
zēni,	 3.	 vieta	 tika	Rucavas	 zēniem,	
bet	 Bārtas	 zēni	 saņēma	 pateicību	
par	izturību	un	cīņas	sparu.	Pasāku-
mā	darbojās	ne	tikai	zēni.	Florbola	

spēļu	 starplaikā	 mājas	 uzdevumu	
atrādīja	 arī	 meitenes	 –	 karsējmei-
teņu	 grupu	 priekšnesumus.	 Pasā-
kuma	otrajā	daļā	visi	varēja	 izprie-
cāties	un	 izdejoties	diskotēkā.	 Šādi	
pasākumi	palīdz	 skolēniem	 iepazī-
ties	 un	 sadraudzēties,	 kā	 arī	 pada-
ra	 skolas	 ikdienu	 interesantāku	un	
sniedz	skolēniem	atpūtu	pēc	mācī-
bu	darba.

A. Brizga,
Sikšņu	pamatskolas	
direktores	vietniece

TLMS „KURSAI” 60

TLMS „Kursa” 60 gadu jubilejas svinībās, kas notika Liepājas muzejā, kur Rucavas sievām 
bija nozīmīga loma: atklāt svinības ar zīmīgām, „Kursai” atbilstīgām Rucavas tautasdzies-
mām, apsveikt „Kursu” nozīmīgajā jubilejā, izceļot tās nopelnus Rucavas kultūras mantojuma 
apguvē un popularizēšanā, un sarīkot jubilejas goda mielastu.

Sadraudzības pasākums 
skolēniem

No š. g. 25.–27. janvārim tūrisma organizatore Dace Mieme pie-
dalījās tūrisma izstādē „Adventur 2019”, kas norisinājās Lietuvā, 
Viļņā.

Adventur 2019

Florbola spēļu starplaikā priekšnesumus rādīja karsējmeiteņu grupa.
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E-adrese – vienota un 
droša saziņa ar valsti

Elektroniskā	 adrese	 jeb	 eadre-
se	 ir	 drošs	 saziņas	 veids	 cilvēkiem	
ar	 valsti	 (iedzīvotāja	 un	 uzņēmēja	
digitālā	 pastkastīte),	 kā	 arī	 vienota	
saziņas	 platforma	 visām	 valsts	 ies-
tādēm.	 Eadreses	 risinājumu	 var	
pielīdzināt	 jau	 ierastajai	 internet-
bankai	–	slēgtā	vidē,	vienotajā	valsts	
pārvaldes	 pakalpojumu	 portālā	
Latvija.lv,	ikvienam	eadreses	lieto-
tājam	būs	pieejams	personalizēts	un	
drošs	konts,	kas	nodrošinās	oficiālo	
ziņojumu	 sūtīšanu,	 saņemšanu	 un	
glabāšanu.

Eadrese	 risinās	 būtiskus	 jautā
jumus,	piemēram,	to,	ka	vairāk	nekā		
70	 tūkst.	 Latvijas	 iedzīvotāju	 nav	
fizisku	 pastkastīšu,	 cilvēkiem	 bie-
ži	 atšķiras	 deklarētā	 un	 reālā	 dzī
vesvieta,	 kā	 arī	 liels	 skaits	 Latvijas	
valstspiederīgo	 ilgstoši	 uzturas	 ār
valstīs.		Eadrese	neaizstās	epastu –	
informā	ciju	par	 ziņojuma	 ienākša-
nu	 eadresē	 varēs	 saņemt	 uz	 savu	
norādīto	 epasta	 adresi.	 Ņemot	
vērā,	ka	ne	visur	ir	nodrošināta	vi-
des	pieejamība,	arī	cilvēkiem	ar	īpa-
šām	 vajadzībām,	 pateicoties	 ead

resei,	saziņa	ar	valsti	kļūst	ērtāka.
Iedzīvotājiem	 eadreses	 lieto-

šana	 ir	 brīvprātīga,	 to	 var	 izveidot	
jebkurā	 laikā	portālā	Latvija.lv.	 Sa-
vukārt	 juridiskās	 personas,	 tostarp	
Uzņēmumu	 reģistrā	 reģistrēti	 ko-
mersanti,	 biedrības,	 nodibinājumi,	
arodbiedrības,	 politiskās	 partijas,	
reliģiskās	 organizācijas	 u.c.	 šobrīd	
eadresi	var	lietot	brīvprātīgi,	bet	no	
2020.	gada	sākuma	tā	būs	obligāta.	
Rezerves	 karavīriem	 eadrese	 būs	
obligāta	no	šī	gada	1.	februāra.	

Izveidot	eadresi	var	portālā Lat-
vija.lv,	 izmantojot	 identifikācijas	 rī-
kus	personas	apliecību	(eID),	drošu	
elektronisko	parakstu	un	mobilo	lie-
totni	 „eParaksts	mobile”.	Gadījumā,	
ja	jums	ir	eID	karte,	bet	esat	aizmir-
suši	 piekļuves	 kodus	 vai	 nav	 epa-
rakstu,	tad	nav	jāizgatavo	jauna	kar-
te!	Jādodas	uz	tuvāko	Pilsonības	un	
migrācijas	lietu	pārvaldes	filiāli,	kur	
pāris	dienu	laikā	 jums	atjaunos	gan	
piekļuves	kodus,	gan	eparakstus.

Būtiskākos	jautājumus	par	ead-
resi	 var	 noskaidrot	 vietnes	 Mana.
latvija.lv sadaļā „E-adrese”.

Sākot ar 2019. gadu, iedzīvotāji un juridiskās personas aicināti pie-
teikties oficiālajai e-adresei valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Lat-
vija.lv. Aktivizējot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts 
un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto 
adresi.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
No šā gada 4. februāra lauk-

saimnieki var veikt lauku bloku/
ainavu elementu precizēšanu 
2019. gadam. Precizēšanas pie-
prasījumus varēs iesniegt līdz šā 
gada 1. aprīlim.

Precizēšanas	 pieprasījumi	 jāie-
sniedz	tikai	tad,	ja	

–	klients	vēlas	iekļaut	lauku	blo-
kā	jau	sakoptu	platību,	

–	 pievienot	 jaunus	 ainavas	 ele-
mentus;	

–	 no	 lauku	 bloka	 izņemt	 neap-
saimniekotu	platību.	

Platībai	ir	 jābūt	sakoptai	uz	lau-

ku	bloka	precizēšanas	pieprasījuma	
iesniegšanas	brīdi,	 jo	LAD	 inspek-
tori	 to	 pārbaudīs	 arī	 dabā.	 Ja	 tā	
nebūs	 sakopta,	 tā	 netiks	 iekļauta	
lauku	blokā	un	sezonas	laikā	netiks	
veikta	 atkārtota	 platības	 apsekoša-
na.	 Svarīgi	 arī	 atcerēties,	 ka	 lauku	
bloku	 precizēšanas	 pieprasījums	
nav	iesnie	gums	platību	maksājumu	
saņemšanai.

Lauku	 bloku/ainavu	 elementu	
precizēšanas	pieprasījumā	ir	iespēja	
izveidot	 lauksaimnieka	bloku	–	sa-
vas	apsaimniekotās	platības	nošķir-
šana	no	kaimiņu	apsaimniekotajām	

platībām.	 Šādi	 vienā	 lauku	 blokā	
atrodas	 tikai	 viena	 lauksaimnie-
ka	 apsaimniekotā	 platība,	 kas	 ļauj	
precīzāk	pieteikt	visu	savu	apsaim-
niekoto	platību,	kā	arī	izvairīties	no	
pārdeklarācijas	ar	kaimiņu.

Atgādinām,	 ka	 klienti	 var	 pār-
liecināties	 par	 savām	 apsaimnie-
kotajām	 platībām	 LAD	 ģeogrāfis-
kajā	 informācijas	 sistēmā,	 kurā	 ir	
apkopota	 aktuālākā	 informācija	
par	 lauksaimniecībā	 izmantojamo	
zemi	 un	 ainavu	 elementiem	 lauku	
blokos:	 http://karte.lad.gov.lv/	 vai	
Elektroniskajā	pieteikšanās	sistēmā.

Sāk darboties 
pilnveidotā valsts 
un komersantu 

Padziļinātās 
sadarbības 
programma

Lai veicinātu ciešāku un efektīvā-
ku sadarbību ar atbildīgiem nodokļu 
maksātājiem, šogad ir sākusi darbo-
ties pilnveidotā valsts un komersantu 
Padziļinātās sadarbības programma. 
Pilnveidotās programmas nosacīju-
mi ļauj to izmantot arī mazajiem un 
vidējiem uzņēmējiem; paplašināts arī 
programmas dalībniekiem pieejamo 
priekšrocību klāsts. Šobrīd program-
mas dalībniekiem ir pieejamas dažā-
das VID sniegtās priekšrocības, taču 
programmu plānots attīstīt un nākot-
nē dažādas priekšrocības tās dalībnie-
kiem varētu piedāvāt arī citas valsts 
iestādes. 

Kopš	šī	gada	1.	janvāra	Padziļinātās	
programmas	 dalībnieki,	 atkarībā	 no	
to	 darbības	 apjoma,	 tiek	 grupēti	 trijos	
līmeņos	 –	 zelta,	 sudraba	 un	 bronzas.	
Katra	līmeņa	dalībniekiem	ir	pieejamas	
dažādas	 priekšrocības	 pēc	 noteiktiem	
kritērijiem	 un	 vienlaikus	 nodrošināts	
vienkāršotāks	 programmas	 adminis-
trēšanas	 un	 uzraudzības	 process.	 Pie-
mēram	 dalībai	 Padziļinātās	 sadarbības	
programmā	 komersantiem	 vairs	 nav	
īpaši	jāpiesakās	un	jāgaida	līdz	komisija	
to	izskatīs.	Dalību	attiecīgajā	sadarbības	
programmas	līmenī	VID	komersantam	
piedāvā	 automātiski,	 pamatojoties	 uz	
pirms	 tam	 VID	 informācijas	 sistēmās	
veikto	izvērtēšanu.		

Programmas	 priekšrocības	 ir	 sais-
tītas	 ar	 saīsinātiem	 termiņiem,	 kādos	
programmas	dalībnieki	saņem	VID	at-
bildes	un	konsultācijas,	PVN	atmaksu,	
speciālo	 atļauju	 (licenci)	 komercdarbī-

bai	ar	akcīzes	precēm,	kā	arī	attaisnoto	
izdevumu	atmaksu	Zelta	 līmeņa	uzņē-
muma	darbiniekiem.	Tās	attiecas	arī	uz	
parādu	 piedziņu,	 kases	 aparātu	 apkal-
pošanu	 un	 akcīzes	 nodokļa	 vispārējo	
nodrošinājumu.	Priekšrocības	atkarīgas	
no	līmeņa,	kurā	uzņēmums	iekļauts.		

Visi	komersanti	tiek	vērtēti	pēc	vie-
notiem	 (kopumā	 15)	 kritērijiem,	 lai	
varētu	pretendēt	uz	dalību	programmā.	
Papildus	kritēriji	 tiek	piemēroti	grupē-
šanai	(pieļaujamo	deklarāciju	kavējumu	
skaits,	 gada	 neto	 apgrozījums,	 valsts	
budžeta	 gada	 ieņēmumu	 kopsumma,	
darba	ņēmēju	vidējais	atalgojums),	kas	
katram	līmenim	ir	atšķirīgi.

Šobrīd	 VID	 tīmekļa	 vietnē	 jau	 ir	
publicēti	 tie	 komersanti,	 kuru	 darbība	
atbilst	 augstākajam	–	 zelta	 līmeņa	 sta-
tusam.	Šobrīd	zelta	 līmenis	 ir	piešķirts	
visiem	tiem	komersantiem,	kuri	jau	līdz	
šim	bija	pieteikušies	un	 iekļauti	Padzi-
ļinātās	sadarbības	programmā	atbilstoši	
tās	līdzšinējiem	kritērijiem.	Sudraba	un	
bronzas	līmeņa	uzņēmumi	būs	publicē-
ti	šī	gada	februāra	sākumā.	

Turpmāk	 dalībnieku	 atbilstību	 da-
lībai	 programmā	 VID	 vērtēs	 reizi	 ce-
turksnī.	 Jauni	 dalībnieki	 programmā	
tiks	 iekļauti	 katru	 gadu	 no	 1.	 janvāra.	
Lai	 programmas	 dalībnieks	 kvalificē-
tos	 augstākā	 līmenī,	 pavadāmais	 laiks	
bronzas	 līmenī	 ir	 vismaz	 viens	 gads,	
bet	 sudraba	 līmenī	–	vismaz	divi	gadi.	
Programmas	dalībnieki,	vērtēšanas	kri-
tēriji,	priekšrocības	un	cita	informācija	
pieejama	 VID	 tīmekļa	 vietnes	 sadaļā	
„Padziļinātās	sadarbības	programma”.	

2019. gada 2. janvārī 
Aizturēts	meklēšanā	esošais	Ru-

cavas	novada	iedzīvotājs,	kas	izvai-
rījās	no	soda	izciešanas.

2019. gada  11. janvārī 
Saņemtas		ziņas	par	to,	ka	Duni-

kas	pagastā	nepazīstamas	personas	
mēģinājušas	 nelikumīgi	 iegūt	 ko-
kus,	notiek	faktu	pārbaude.	Cietušā	
persona	 iesniegumu	policijai	nevē-
lējās	rakstīt.

2019. gada 21. janvārī
Saņemtas	ziņas	par	rupjiem	bēr-

nu	 tiesības	 pārkāpumiem	Dunikas	
pagastā.	Uzsākta	lietvedība.

2019. gada 22. janvārī
Pašvaldības	 policijā	 griezās	 Ru-

cavas	pagasta	 iedzīvotājs	par	to,	ka	
pazudis	 viņam	 piederošais	 velosi-
pēds.	 Veicot	 notikumu	 izmeklēša-
nu,	 velosipēds	 līdz	 dienas	 beigām	
tika	atrasts.

2019. gada 30. janvārī 
No	 rīta	 saņemts	 telefona	 zvans	

par	to,	ka	Rucavas	pagastā	pazudusi	
sniega	 lāpsta,	melnā	 krāsā	 ar	 koka	
kātu.

Rolands Klāsēns,
Pašvaldības	policijas	priekšnieks

Traktortehnikas ikgadējās 
valsts tehniskās apskates
Valsts	tehniskās	uzraudzības	aģentūra	atgādina,	lai	piedalītos	ceļu	

satiksmē,	t.	sk.,	arī	pirms	pavasara	darbu	uzsākšanas,	traktortehni-
ka	un	tās	piekabes	jāsagatavo	un	jāuzrāda	ikgadējai	tehniskajai	ap-
skatei.	Apskates	laikā	vadītājam	līdzi	jābūt	traktortehnikas	vadītāja	
apliecībai,	tehnikas	reģistrācijas	apliecībai	un	jābūt	derīgai	OCTAS	
polisei.	No	 2017.	 gada	 30.	 jūnija	 par	Valsts	 tehniskās	 uzraudzības	
sniegtajiem	 pakalpojumiem	 varēs	 samaksāt	 TIKAI	 ar	 bezskaidras	
naudas	 maksājumu.	 Uzziņām	 tālrunis:	 29437351;	 20000450,	 vai	
www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates notiks:
Dunikas pagastā („Purenītes”, Sikšņi) 

 18. martā pulksten 10.30
 20. maijā pulksten 10.30

Rucavas pagastā (Rucavā pie mehāniskajām darbnīcām) 
 29. aprīlī pulksten 10.30 
 17. jūnijā pulksten 10.30

Š.	g.	4.	februārī	Rucavas	kultūras	
namā	 un	 Dunikas	 pārvaldes	 tel-
pās	notika	kampaņas	 „Kustinācija”	
stundu	 ilga	 nodarbība.	 Tās	 laikā	
fizioterapeites	Maijas	Nāckalnes	uz-
raudzībā	 apmeklētājiem	 tika	 rādīti	
vingrinājumi,	 kuri	 būtu	 jāveic	 kat-
ru	dienu,	lai	uzlabotu	savu	veselību	
un	atslābinātu	ķermeni	pēc	garajām	
stundām,	kas	pavadītas	sēžot.

Ar	 enerģisku	 ilgtermiņa	 sociālo	
kampaņu	 „Kustinācija”	 Veselības	
ministrija	 aktīvi	 iekustina	 iedzīvo-
tājus	 visā	 Latvijā,	 tādējādi	 veicinot	
kustīgu	 dzīvesveidu	 kā	 vērtību	 un	
palielinot	 regulāru	fizisku	 aktivitā-
šu	veikšanu	ikdienā.	Teju	gadu	ilgo	
iedves	mojošo	 aktivitāšu	 kopumu	
līdzfinansē	Eiropas	Sociālais	fonds.	

4. februārī Rucavas kultūras namā un Dunikas pārvaldes telpās no-
tika kampaņas „Kustinācija” nodarbība.                      Ģirta	Gerstona	foto

Veselības ministrija dod startu vērienīgai kampaņai 
„Kustinācija”, mudinot 
sabiedrību vairāk 
kustēties

Kampaņa	 „Kustinācija”	 uzru-
nās	iedzīvotājus	ar	dažādām	izglī-
tojošām	 aktivitātēm,	 piemēram,	
profesionāla	 autoru	 komanda	
izstrādā	 metodisko	 programmu	
dažādām	 mērķgrupām,	 kas	 būs	
pieejama	ikvienam	interesentam,	
lai	 mudinātu	 kustēties	 pareizi.	
Tāpat	paredzēta	Vislatvijas	 izglī-
tojošā	programma	bērnudārziem	

un	 skolām,	 veicinot	 veselīgu	 in-
teresi	par	kustēšanos	 jau	no	ma-
zotnes.	

Kustinatoru	 tūre	 plānota	 visos	
novados,	 lai	 iedvesmotu	 uzņēmu-
mus,	biedrības,	pašvaldības	un	ci-
tas	 sabiedrības	 grupas	 pārstāvjus,	
kaut	 dažas	 minūtes	 dienā,	 vairāk	
kustēties,	atjaunojot	spēkus	un	dzī-
vesprieku.	

Pašvaldības 
policija informē 
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2019.	 gadā	pensijas	 vecums	būs	
63	 gadi	 un	 6	 mēneši,	 pensijas	 ve-
cums	 priekšlaicīgas	 pensionēšanās	
gadījumā 61	gads	un	6 mēneši.

2019.	 gadā  ar	 iedzīvotāju	 ienā-
kuma	nodokli	 (IIN)	neapliekamais	
minimums	 pensijām	 būs	 270	 eiro	
mēnesī,	bet	IIN	likme	pensijām	līdz	
1667	eiro	mēnesī	būs	20%,	savukārt	
par	to	daļu,	kas	ir	virs	1667	eiro,	–	
23%.

No 2019. gada 1. janvāra:
	z Ja	 pensijas	 saņēmēja	 nāve	

iestā	jusies	pēc	2019.	gada	1.	 janvā-
ra,	 tad	pārdzīvojušajam	laulātajam,	
kurš	ir	Latvijas	Republikas	vecuma,	
invaliditātes,	 izdienas	 vai	 speciā-
lās	 valsts	 pensijas	 saņēmējs,	 pie-

šķirs pabalstu 50 procentu apmērā 
no mirušajam laulātajam piešķir-
tās pensijas,	ieskaitot	piemaksu	par	
apdrošināšanas	 stāžu,	 kas	 uzkrāts	
līdz	 1995.	 gada	 31.	 decembrim,	 ja	
šāda	piemaksa	bija	piešķirta	miru-
šajam	pensijas	 saņēmējam.	Pārdzī-
vojušajam	laulātajam	jāvēršas	Valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 aģentūrā	
(VSAA)	ar	iesniegumu.	Tiesības uz 
pabalsta izmaksu ir 12 mēnešus no 
pensijas saņēmēja nāves dienas, ja 
pieprasījums iesniegts sešu mē-
nešu laikā no pensijas saņēmēja 
nāves dienas.	Ja	tas	iesniegts	vēlāk,	
tad	ne	vairāk	kā	6	mēnešus	atpakaļ	
12	mēnešu	periodā	pēc	miršanas.

	z Ja	 pensijas	 saņēmēja	 nāve	
iestā	jusies	 pēc	 2019.	 gada	 1.	 jan-

vāra,	 tad	 pensijas	 saņēmēja	 ģime-
nei	 vai	 personai,	 kas	 uzņēmusies	
apbedīšanu,  apbedīšanas	 pabalsta	
apmērā	 iekļaus		 arī	 piemaksu	 pie	
pensijas	par	apdrošināšanas	stāžu,	
kas	uzkrāts	līdz	1995.	gada	31. de-
cembrim,	 ja	 šāda	 piemaksa	 bija	
piešķirta	 mirušajam	 pensijas	 sa-
ņēmējam.

	z Latvijas	 pilsoņiem	 (vīriešiem	
un	sievietēm)	jebkura	veida	dienes-
ta	periods	PSRS	Bruņotajos	spēkos 	
līdz	 1990.	 gada	 31.	 decembrim,	 kā	
arī	 dienests	 Latvijas	 teritorijā	 no	
1991.	gada	1.	janvāra,	veido	apdro-
šināšanas	 stāžu.	 Personām,	 kurām	
pensija	jau	piešķirta,	jāvēršas	VSAA	
ar	 iesniegumu	un	pensija	 tiks	pār-
rēķināta.

Latvijas	 Lauku	 konsultāciju	 un	
izglītības	centrs	aicina	lauksaimnie-
kus,	 pārtikas	 ražotājus,	 loģistikas	
centru	 un	 tirdzniecības	 pārstāv-
jus 20.	un	21.	martā uz	konferenci	
Jelgavā	 „Pārtikas	 nekaitīgums	 un	
ilgtspēja	–	GLOBALG.A.P.	–	pasau-
les	 standarts,	kas	 to	apliecina”.	Da-
lībai	konferencē	var	pieteikties	 līdz	
12.	martam.

Visā	pasaulē	pieaugot	patērētāju	
pieprasījumam	 pēc	 veselībai	 dro-
šas,	videi	draudzīgas	pārtikas,	lauk-
saimnieki	 un	 zivsaimnieki	 sastop	
aizvien	jaunus	izaicinājumus	to	no-
drošināšanā.	Lai	produkcija	atbilstu	
Labas	 lauksaimniecības	 prakses	
standartiem.	 Kopš	 2007.	 gada	 jau	
vairāk	nekā	135	valstīs	 ražotāji	var	
saņemt	GLOBALG.A.P.	 sertifikātu,	
kas	apliecina	atbilstību	starptautiski	
atzītam	lauksaimniecības	standartu	
kopumam.

Arī	 Latvijā	 šī	 ir	 aktuāla	 tēma,	
tādēļ	 konferencē,	 kas	 notiks	 Latvi-
jas	 Lauksaimniecības	 universitātē	
(LLU),	ikviens	varēs	uzzināt,	kas	ir	
GLOBALG.A.P.,	kā	to	saņemt	un	kā	
tas	var	palīdzēt	biznesā. 

Konferenci,	 Valsts	 Lauku	 tīkla	
pasākumu	 ietvaros,	 sadarbībā	 ar	
GLOBALG.A.P.	un	tās	pārstāvi	Lat-
vijā,	Krievijā	un	Centrālāzijā 	Edīti	
Strazdiņu,	 organizē	 Latvijas	 Lauku	
konsultāciju	 un	 izglītības	 centrs	
(LLKC).

Konferences		dalībniekiem		būs
iespēja	 tikties	 ar	 standarta	
GLOBALG.A.P.	 dibinātāju	 un	 pre-
zidentu	 Kristianu	 Moelleru,	 uz-
zināt	 par	 standarta	 prasībām	 un	
praktisko	 pielietošanu	 dzīvē	 no	
GLOBALG.A.P.	 ekspertes,	 pārstā-
ves	Latvijā,	Krievijā	un	Centrālāzi-
jā	 un	 ilggadējās	 dārzeņu	 audzētāju	
kooperatīva	vadītājas	E.	Strazdiņas,	
diskusijās	 runāt	 ar	 lielveikalu	 tīk-
lu	 Rimi,	 LIDL,	 kā	 arī	 laboratoriju	
BIOR	pārstāvjiem.

Plašāka	informācija:
Liena	 Feldmane,	 Valsts	 Lau-

ku	 tīkla	 Lauku	 attīstības	 eksperte,	
mob.	 tālr.	 29334520;	 epasts:  liene.
feldmane@llkc.lv

Edīte	 Strazdiņa,	 GLOBALG.A.P.	
pārstāve	Latvijā,	mob.	tālr.	29155836;	
epasts: strazdina@globalgap.org

Lauku	 atbalsta	 dienests	 informē,	 ka	no	 2019.	 gada	
4.	 februāra	 līdz	 2019.	 gada	 4.	 martam	 būs	 iespējams	
pieteikties	atbalsta	saņemšanai	lauku	tūrisma	attīstības	
veicināšanai.

Pasākuma	 „Sadarbība”	 apakšpasākuma	 „Atbalsts 
lauku tūrisma attīstības veicināšanai” mērķis	 ir	 vei-
cināt	 sadarbību	starp	mazajiem	ekonomikas	dalībnie-
kiem	ar	lauku	tūrismu	saistītu	pakalpojumu	un	mārke-
tinga	darbību	īstenošanā	–	lauku	tūrisma	pakalpojumu	
virzība	un	attīstīšana	tirgū,	mārketings	un	mārketinga	
kampaņas	 popularizēšanai	 lauku	 vidē	 un	 jaunu	 tirgu	
sasniedzamības	paplašināšana.

Kārtas	 pieejamais	 publiskais	 finansējums	 ir	
613 084,82	eiro,	atbalsta	 intensitāte	80%	no	attiecinā-
majām	izmaksām	un	iesniegto	projektu	iesniegumu	īs-
tenošanas	beigu	termiņš	ir	2023.	gada	30.	jūnijs.

Atbalsta	pretendenti	var	būt	sadarbības	grupas:	ma-
zie	ekonomikas	dalībnieki	–	lauku	tūrisma	pakalpoju-
ma	sniedzēji,	kā	arī	biedrības	vai	nodibinājumi.

Plašāka	 informācija	 par	 katru	 atbalsta	 pasākumu	
pieejama	 dienesta	 mājaslapā	 www.lad.gov.lv	 sadaļā	
„Atbalsta	veidi”	→	„Projekti	un	investīcijas”.

Projektu	 iesniegumi  jāiesniedz,	 izmantojot	 LAD	
elektroniskās	pieteikšanās	sistēmu. 	

Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA) filiālēs visā Latvijā līdz 
šī gada 19. februārim pieņem dar-
ba devēju pieteikumus subsidēto 
darbavietu izveidei Eiropas Soci-
ālā fonda (ESF) projekta „Subsidē-
tās darbavietas bezdarbniekiem” 
(Nr. 9.1.1.1/15/I/001) ietvaros. Tā 
ir iespēja darba devējiem piesais-
tīt savam uzņēmumam vajadzīgos 
darbiniekus, subsidētajās darba-
vietās nodarbinot NVA reģistrētos 
bezdarbniekus.

Izveidojot	 subsidēto	 darbavietu	
NVA	 reģistrētam	 bezdarbniekam,	
darba	 devējs	 saņem	 dotāciju	 no-
darbinātā	 bezdarbnieka	 un	 viņa	
darba	vadītāja	atalgojumam,	kā	arī	
noteiktos	gadījumos	dotāciju	valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 obligāta-
jām	 iemaksām	 no	 bezdarbnieka	
darba	algas	dotācijas	daļas.	Ja	subsi-
dētā	 darbavieta	 izveidota	 bezdarb-
niekam	ar	invaliditāti,	darba	devējs	
var	saņemt	vienreizēju	dotāciju	dar-
bavietas	pielāgošanai.

ESF	 projekta	 „Subsidētās	 dar-
bavietas	 bezdarbniekiem”	 ietvaros	
tiek	 nodarbināti	 bezdarbnieki	 ar	

invaliditāti,	 ilgstošie	 bezdarbnie-
ki,	 kuri	 bijuši	 bez	 darba	 vismaz	
12  mēnešus,	 bezdarbnieki	 vecumā	
virs	 55  gadiem,	 kā	 arī	 bezdarbnie-
ki	ar	bēgļa	vai	alternatīvās	personas	
statusu.	 Šogad	 tiek	 plānots	 izvei-
dot	 575	 subsidētās	 darbavietas,	 no	
tām	 343	 darbavietas	 tiks	 veidotas	
bezdarbniekiem	 ar	 invaliditāti,	 bet	
232 –	pārējo	mērķa	grupu	bezdarb-
niekiem.

Pieteikties	 subsidēto	 darbavietu	
izveidei	 var	 komersanti	 (izņemot	
ārstniecības	 iestādes,	 kurās	 valsts	
vai	 pašvaldības	 daļa	 pamatkapitā-
lā	 atsevišķi	 vai	 kopumā	 pārsniedz	
50%,	kā	arī	izglītības	iestādes,	kuru	
pamatuzdevums	 ir	 izglītības	 prog-
rammu	 īstenošana),	 lauksaimnie-
cības	 pakalpojumu	 kooperatīvās	
sabiedrības,	 pašnodarbinātās	 per-
sonas,	 nodibinājumi	 vai	 biedrības	
(izņemot	politiskās	partijas).	 

Detalizētāka	 informācija	 par	
pasākumu,	 tā	 nosacījumiem	 un	
dotāciju	 apmēriem	 pieejama	 NVA	
interneta	 vietnes	 sadaļā	 „Darba	
devējiem”	 →	 „Pasākumi	 noteiktām	
personu	grupām”	un	visās	NVA	fi-
liālēs.

Par izmaiņām 2019. gadā NVA aicina darba devējus 
pieteikties subsidēto 
darbavietu izveidei

Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu 
pakalpojumu un mārketinga 

aktivitāšu īstenošanai

Konference „GLOBALG.A.P. 
sertifikāts – apliecinājums 

droši ražotai pārtikai 
ilgtspējīgā vidē”6 ieteikumi drošākai 

online dzīvei jeb kā sevi 
pasargāt interneta vidē

2019.	 gada	 5.	 februārī,	 visā	 pa-
saulē	 tika	 atzīmēta	 Vispasaules	
Drošāka	 interneta	 diena	 ar	 saukli	
„Drošāks	 internets	 sākas	 ar	 tevi!”.	
Personu	 datu	 pārkāpumi,	 bieži	
ļaunprogrammatūras	 uzbrukumi,	
mikromērķētas	 un	 personalizētas	
reklāmas	 sociālajos	 tīklos	 ir	 tikai	
daži	no	mūsdienu	digitālajiem	 ris-
kiem.	 Aicinot	 ikvienu	 aizdomāties	
par	to,	kā	pasargāt	sevi	un	savus	tu-
vākos	interneta	vidē.	

1. Nosakiet savas robežas
Izlemiet,	 kādus	 datus	 esat	 ar	

mieru	sniegt	dažādām	lietotnēm	un	
interneta	 pakalpojumiem,	 un	 esiet	
nelokāmi.	 Ja	 lejupielādētā	 lietotne	
pieprasa	 datus,	 kuriem	 nevēlaties	
dot	 piekļuvi,	 konsekventi	 sekojiet	
savam	 lēmumam.	 Apdomājiet	 un	
pieņemiet	lēmumu	arī	par	savu	so-
ciālo	tīklu	saturu	–	ar	kādiem	ierak-
stiem,	fotogrāfijām,	personiskajiem	
datiem	esat	gatavs	dalīties.

2. Izraujieties no digitāla-
jiem burbuļiem

Cilvēki,	kuri	jaunumus	galveno-
kārt	 iegūst	 no	 sociālajiem	 tīkliem,	
pakļauj	sevi	riskam	nokļūt	digitāla-
jā	burbulī.	Iemesls	tam	ir	algoritmi,	
kas	 analizē	 lietotāja	 aktivitātes	 un	
nosaka,	 kādu	 saturu	 un	 reklāmas	

turpmāk	piedāvāt.	Tieši	pateicoties	
algoritmiem,	 cilvēki	 visbiežāk	 redz	
ierakstus	 tikai	 no	 tiem	 ziņu	 avo-
tiem,	kuri	tiem	jau	patīk	un	kuriem	
tie	sliecas	piekrist.	Lai	iegūtu	dažā-
du	 informāciju,	 izmantojiet	 vairā-
kus	 ziņu	 kanālus	 un	 iepazīstieties	
arī	ar	pretējiem	viedokļiem.	

3. Pārvaldiet savas paroles
Mūsdienās	 galvenā	 paroļu	 vājī-

ba	 ir	 nevis	 to	 vienkāršība,	 bet	 tas,	
ka	daudzi	cilvēki	izmanto	tās	pašas	
paroles	 vairākiem,	 vai	 pat	 visiem	
saviem	kontiem.	Drošāk	 ir	 izman-
tot	dažādas	paroles,	it	īpaši	vērtīgā-
kajiem	kontiem.	Lai	daudzo	paroļu	
pārvaldība	 nesagādā	 galvassāpes,	
ieteicams	 izmantot	 paroļu	 pārval-
dības	programmas	vai	vienkārši	tās	
pierakstīt	 uz	 papīra,	 tiesa	 sarakstu	
nevajadzētu	glabāt	makā	vai	telefo-
na	maciņa	kabatiņā.	

4. Izmantojiet vairāku 
faktoru autentifikāciju

Nozīmīgāko	sociālo	tīklu,	epas-
tu	un	finanšu	pārvaldes	kontu	dro-
šību	 ir	 iespējams	 krietni	 uzlabot,	
izmantojot	 papildu	 autentifikāciju.	
Vairāku	 faktoru	 autentifikācijas	
sistēmas	nosūta	īsziņu	ar	sešu	cipa-
ru	 kodu,	 ko	 jāievada	 pieslēgšanās	
laikā.	Vēl	drošāk	 ir	 izmantot	 īpašu	

kodu	 ģenerēšanas	 lietotni	 viedtāl-
runī.

5. Dzēsiet neizmantotās 
lietotnes

Lietotnes	 spēj	 ļoti	 precīzi	 no-
teikt	 viedtālruņa	 atrašanās	 vietu	
un	 nodod	 šos	 datus	 reklāmas	 un	
mārketinga	 uzņēmumiem.	 Atliek	
vien	nēsāt	telefonu	kabatā,	lai	uzņē-
mumi	zinātu,	kurp	dodaties	un	cik	
ilgi	 tur	 uzturaties,	 turklāt	 pēc	 jūsu	
telefona	 tehniskajiem	parametriem	
var	spriest	par	jūsu	vecumu,	dzimu-
mu	un	citu	personisku	informāciju.	
Ja	kādu	lietotni	vairs	neizmantojat,	
izdzēsiet	 to	no	 telefona.	 Ja	 tā	 atkal	
būs	nepieciešama,	to	var	ātri	uzstā-
dīt	no	jauna	–	taču	līdz	tam	tā	ne-
sekos	 līdzi	 jūsu	 gaitām	 pasaulē	 un	
internetā.

6. Atjauniniet lietotnes
Mūsdienās	interneta	ļaundariem	

vienlīdz	pievilcīgi	ir	gan	datori,	gan	
mobilās	ierīces,	kas	glabā	mūsu	sen-
sitīvākos	datus.	Lai	aizsargātu	vied
ierīces	 pret	 kiberuzbrukumiem,	
regulāri	atjaunojiet	to	programma-
tūru	un	operētājsistēmu.	Tāpat	der	
atcerēties,	 ka	 ierīcēs	 nevajadzētu	
uzstādīt	 programmas,	 kas	 iegūtas	
no	 apšaubāmiem	 avotiem,	 piemē-
rām,	pirātiskām	interneta	vietnēm.

Rūpējoties par pasta sūtījumu veiksmīgu piegādi, „Latvijas 
Pasts” aicina visus klientus pievērst uzmanību sev piederošo past-
kastīšu stāvoklim – lai tās nav bojātas, ir slēdzamas, lai uz tām ir 
skaidri saskatāma adrese, dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums,

               uzvārds vai juridiskas personas nosaukums.
                Tāpat svarīgi, lai pastkastīte ir atbilstoša izmēra
                 un atrodas pieejamā vietā, kā arī pie tās iespējams
                    piekļūt ziemas periodā. 
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Rucavas novada domes izdevums „Duvzares Vēstis”. 
Atbildīgā par izdevumu – redaktore Santa Ķūse. 

Rakstus un ieteikumus var iesniegt darbdienās Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta 
pārvaldē. Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2019. gada 25. februārim. 

E-pasts: santa.kuse@rucava.lv; tālr. 25904988. Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Iespiests Talsu tipogrāfijā. Tirāža 750 eks. Bezmaksas. 

Elektroniski izlasāms www.rucava.lv

RUCAVAS NOVADA DOMES DARBA LAIKS: pirmdienās, otrdienās, trešdienās – 
no 8.00 līdz 17.00, ceturtdienās – no 8.00 līdz 18.00.

Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.
Piektdienās no 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Sūtījumus, iesniegumus un priekšlikumus, kas adresēti Rucavas novada domei, sestdienās, 
svētdienās, pirms vai pēc domes darba laika var iemest arī pie domes ēkas izliktajā pastkastītē. 
Netiks reģistrēti sūtījumi, kas satur necenzētus, nepiedienīgus vai cilvēka cieņu aizskarošus vārdus.

Dunikas 
pagastam – 

100 
 2019. gada 3. martā Sikšņu pa-

matskolas zālē plkst. 14.00 notiks svēt-
ku atklāšanas koncerts, kuru sniegs 
Liepājas vokāli instrumentālais ansamblis ,,TRIO’’.
 2019. gada 27. aprīlī plkst. 12.00 notiks konference ,,Dunika iz senat-

nes’’, kurā piedalīsies Latvijā pazīstamas personības – bijušie dunicnieki, 
kā arī lektori no Liepājas Universitātes. 

Šajā konferencē vēstures griezumā tiks apskatīts Dunikas pagasts visda-
žādākajās dzīves jomās. 

Rucavas kultūras nama 
pasākumi martā

 
 9. martā pulksten 16.00 Rucavas kultūras namā Liepājas reģiona 

vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums „Mēs tiksimies martā...”. 
Uz koncertu ieeja bez maksas. Laipni aicināti!
 12. martā pulksten 12.00 mākslinieku „Lieliskais piecinieks” 

gleznu izstādes atklāšana.
 17. martā Rucavas sieviešu vokālais ansamblis piedalīsies II Lat-

vijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā Talsu novada Laucienē.
 25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, pēc 

ziedu nolikšanas pie Piemiņas akmeņiem, tikšanās Rucavas pagasta 
bibliotēkā. 

Aicināti represētie, viņu ģimenes locekļi un interesenti.
 30. martā pulksten 14.00 Rucavas kultūras namā viesosies Vērga-

les kultūras nama amatierteātris ar režisores Ineses Ceriņas iestudēto 
lugu  „Klases salidojums”. Luga stāsta par klasesbiedru satikšanos pēc 
daudziem gadiem, par dažādiem pārpratumiem, atgadījumiem, piedzī-
vojumiem. 

Staņislava Skudiķe, Rucavas kultūras nama vadītāja

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 310 „Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/074 „Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Dunikas pagasta pārvaldes telpās 2019. gada 15. februārī 
no pulksten 10.00 norisināsies izglītojošs seminārs  

„Narkotiku, alkohola un smēķēšanas kaitīgums un atkarība”

2019. gada 24. martā laikā no 
20.30 līdz 21.30  ikviens iedzīvo-
tājs, uzņēmums, pašvaldība vai 
organizācija – ikviens ir aicināts   
izslēgt apgaismojumu uz vienu 
stundu, lai parādītu savu apņem-
šanos videi draudzīgākai rīcībai 
ikdienā.

Zemes stunda ir veids, kā pie-
vērst plašākas sabiedrības uzma-
nību vides problēmām un aicināt 
pārdomāt savas ikdienas izvēles, 
kas ietekmē vidi mums apkārt un 
arī mūsu pašu veselību.

Pasaules Dabas fonds atgādina, 
ka Zemes stundas mērķis nav bū-
tisks elektroenerģijas ietaupījums 
vienas stundas ietvaros, bet gan 
iedzī votāju informēšana par klima-

ta pārmaiņām un ikdienas atbildību 
par tām. Šogad Zemes stundas sauk-
lis ir  „Iededzies par pārmaiņām”.

Vienpadsmit gadu laikā, kopš 
notiek Zemes stunda, akcija kļuvu-
si par globālu kampaņu, kurā ik-
vienam pasaules iedzīvotājam dota 
iespēja parādīt savu attieksmi un 
rīcību vides un dabas ilgtspējas sa-
glabāšanai. Akcijas laikā iedzīvotāji, 
institūcijas, uzņēmumi, organizā-
cijas ir aicināti simboliski uz vienu 
stundu izslēgt elektrību, tādējādi 
paužot savu atbalstu vides un kli-
mata pārmaiņu problemātikai un 
nepieciešamajiem risinājumiem, in-
formē Pasaules Dabas fonds.

Pērn Zemes stunda atzīmēta ko-
pumā 188 valstīs.

Semināru vadīs pieredzes bagāta un profesionāla nar-
koloģe – ģimenes ārste Laila Atiķe. Dalībniekiem tiks 
piedāvātas teorētiskās atziņas atkarību profilakses jautāju-
mos, piemēri no lektores darba prakses un iespējas ikvie-
nam dalīties savā pieredzē, diskusijas.

Semināra mērķis ir izglītot sabiedrību par problēmām, 

kas saistītas ar narkotiskām un psihotropām vielām. 
Liekot uzsvaru uz jaunajām psihoaktīvām vielām. 

Sīkāka informācija pie Sociālā dienesta vadītājas 
Daigas Grenovskas 20390819.

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinatore Santa Korna

Rucavas novada pašvaldība organizē rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgša-
nu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 
ezerā Rucavas novada administratīvajā terito-
rijā. 

Tiek izsludināta papildus pieteikšanās 
zvejas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem 
3 zivju vadiem, 2900 zivju āķiem zvejai Bal-
tijas jūras piekrastē un 42 zivju murdiem 
zvejai Papes ezerā. Pāri palikušos zvejas 
rīkus iedalīs pieprasītājiem, kamēr tiks iz-
sniegts viss Rucavas novadam iedalītais zve-
jas rīku limits.

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekras-

tes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridis-
kai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas 
novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē 
Rucavas novada domei adresēts iesniegums, 
kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, 
pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. Komer-
ciālās zvejas nomas tiesību pieprasītāju iesnie-
gumiem pievienojama speciālās atļaujas (li-
cences) kopija. Iesniegumi un ar tiem saistītie 
dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas no-
vada domes kancelejā, Dunikas pagasta pār-
valdē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pas-
tā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Santa Zuļģe

PASAULES LIELĀKĀ VIDES AKCIJA – 
Zemes stunda

VID aicina uz semināriem par gada 
ienākumu deklarācijām

Pagājušajā gadā, īstenojot nodokļu reformu, Latvijas nodokļu politikā ir ieviesta nodok-
ļu progresivitāte. Tas nozīmē, ka kopš 2018. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 
(20% vai 23%) un neapliekamā minimuma lielums atkarīgs no katra iedzīvotāja individu-
ālajiem kopējiem ienākumiem. Ja cilvēka ienākumi 2018. gada laikā bijuši mainīgi, šogad 
var rasties situācija, ka gada laikā nodokļi nav nomaksāti atbilstošā apmērā, un šogad šī 
starpība jāatmaksā valsts budžetā. Lai skaidrotu iedzīvotājiem šīs izmaiņas, aicinām ikvienu 
apmeklēt VID bezmaksas seminārus „Kā un kāpēc iesniegt gada ienākumu deklarāciju?”.

2019. gada februārī VID bezmaksas semināri notiks šādās Kurzemes pilsētās:
 Liepājā 18.02.2019. Jūras iela 25/29 (semināru zāle) plkst. 10.00
 Kuldīgā 20.02.2019. Liepājas iela 48 (mācību zāle) plkst. 10.00
 Saldū 21.02.2019. Striķu iela 6 (mācību klase) plkst. 10.00
 Ventspilī 28.02.2010. Dzintaru iela 18 (mācību klase) plkst. 10.00
 Seminārā VID nodokļu speciālisti skaidros šādus jautājumus:
• Kāpēc šogad ikvienam ir svarīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
• Kāpēc jaunajām māmiņām, studentiem, bezdarbniekiem un citām personu grupām 

var veidoties nodokļa parāds?
• Kā rīkoties, ja izveidojies nodokļa parāds?
• Par kādām jomām un cik lielu nodokļa atmaksu var saņemt par 2018. gada attaisno-

tajiem izdevumiem?
• Kā iesniegt čekus ar mobilo lietotni „Attaisnotie izdevumi”?
Konkrēta informācija par semināru norises vietām, laikiem un pieteikšanās iespējām 

pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā „Aktualitātes/Notikumi”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 

67120000, vērsties ikvienā  VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus 
rakstiski VID tīmekļvietnes sadaļā „Kontakti”.

Aicina pieteikties uz 
zvejas nomas tiesībām

LPKS „Otaņķu grauds” trešdien, 27. februārī, plkst. 10.00  Otaņķu 
pagastmājas zālē organizē augu aizsardzības līdzekļu lietotāju 
apliecības pagarināšanas mācības. Līdzi ņemt veco augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāju apliecību un vienu foto 3×4 cm. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās līdz 18. februārim, zvanot Inetai – 20019946.
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