
Vēl febrāris nav cauri, bet 
sniegs jau nokusis, un snieg-
pulksteņu deguni smiežā pa 
visu sētienu. Mazie sīpolēni 
gul apakš zemes no pat um-
maslaikiem, vasaru  pa tiem 
neviens ne atcerēt neatcer, bet 
kad pirmā saulīte uzspīd, šī 
gada puķu prieks var sākties 
no gala. Šogad sadīguši ne vien 
pirmo puķu sīpoli, bet jau agri, 
janvāra beigās, no Rucavas sī-
polu izdīgušas un gatavas grā-
matu plauktiem veselas divas 
grāmatas.

No visa, kas reiz jau ir bijis, 
vienmēr ir vēl kaut kas vērtīgs 
iegūstams, tādēļ jau vairāk kā 
pirms 100 gadiem interesenti 
sāka apkopot vecu ļaužu stāstus 
un zināšanas. „Bagāti jau ne

dzīvojām, bet lustīgi gan! Kādreiz godos dancājām un gājām visādas spēles, 
ne tā kā tagad, visi taka aizmiguši!”, lasāms 1961. gada pierakstītās jaunības 
atmiņās. Lai kā laiki mainītos, nemainīga ir tikai viena patiesība: „Kad mēs 
augām tad gan tā negāja, kā tagad”. Vai ar laiku kas mainījies?

Kamēr nesāk pierakstīt un salīdzināt ar citiem, uz jautājumu „vai pie 
jums runā citādāk, vai ir kādas īpašas, tikai te raksturīgas tradīcijas?” ne
var nemaz atbildēt, jo vēl šodien – „mums te nav nekā savāda, mums 
viss, kas ir, ir vienkārši pa īstam!” Daļa tradīciju pāriet jaunā kvalitātē, 
dzīvojot uz vietas, bet, ienākot jaunām parādībām un jauniem cilvēkiem, 
mainās i valoda, i darbi, i paradumi un vajadzības.

Apzinoties laika iezīmju gaistošo raksturu un atsaucoties 1925.  gada 
aicinājumam skolēniem pierakstīt vecu ļaužu gudrības, arī rucavnieki 
sākuši to darīt un sūtījuši uz Rīgu. Tāpat dažādos laikos rīdzinieki braukuši 
šurp ekspedīcijās. Mēdz teikt – „ja gribi Rīgu redzēt, pieliec ziemā mēli 
pie durvju driķera!” Bet rīdziniekiem, kas atbraukuši uz Rucavu dziesmas 
un runas aparātos ierakstīt, Balcerine vienreiz teikusi: „Jums tas mašins 
tādas valodas nav nodzirdējis!”. Šodien visādu laiku pieraksti i no Rucavas, 
i citiem stūriem, glabājas Latvijas Folkloras krātuvē, un, ja ir gribēšana, 
nav pat jābrauc uz Rīgu, katrs tās var apskatīt vietnē www.garamantas.lv  

Es, uzgājusi šo digitālo caurumu, ūrdijos arvien 
dziļāk, un atradu piezīmes, kas pierakstītas pat 
1894. gadā, gandrīz baidījos pa stipri uzsist uz 
taustiņiem, ka ieskenētās, iedzeltējušās papīra la
pas nesadrūp.

Internetam ir vieglas un ātras kājas – ieklikšķini, 
un informācija nāk pretī kā ātrvilciens, tik tur viss ir 
kopā – metro, nakts vilciens un garie ogļu vagonu 
sastāvi. Vajag daudz saprašanas, lai atšķirtu satura 
vērtumu un kustības sarakstu. Te palīdz vecā stabi
lā vērtība – grāmata. Gada sākums ir sācies ar labu 
ziņu – izdevniecībā „Zinātne” izdota grāmata „Ru-
cavas garamantas I”, kur nodrukāta pirmā daļa 
Latvijas Folkloras krātuvē esošo Rucavas garaman
tu. Krātuvē esošie raksti dažādos laikos pierakstīti 
rokrakstā. Rokraksti ir dažādas lasāmības pakāpes, 
vēl jāņem vērā, ka mainījušies arī gramatikas likumi. 
Tāpēc, lai šodienas cilvēkam lasīšana un meklēšana internetā būtu vieglāka 
un ātrāka un lai materiālu varētu izdot grāmatā, teksti jāpārraksta visiem iz
lasāmā datorrakstā. To var darīt katrs, kam ne tik gribēšana, bet arī sapraša
na, jo dažs labs pieraksts prasa diezgan daudz atšifrēšanas. Pa bišķi vien, lielu 
daļu no šodien garamantas.lv izlasāmā Rucavas materiāla, esmu atšifrējusi. 
Te es satiku savu vecomāti, kaimiņus un citus nidiniekus, meirišķniekus, 
papiniekus un viņu stāstus. Īpašu vietu ieņem Rucavas ērģelnieka, mācītāja 
Jāņa Ģiŗņa skolas laikā pierakstu burtnīcas.

Lai reiz pierakstīto un šodien digitāli pieejamo materiālu ar rucavnieku 
dziesmām, mīklām, ieradumiem, ticējumiem, pat cimdu un audumu raks
tiem izdotu grāmatā, vainojams Aigara Sandras radošais nemiers. Runas 
un darbi salikās vienā rakstā un kopā ar Latvijas Folkloras krātuvi grāmata 
„Rucavas garamantas I” ir klāt! Latvijas Folkloras krātuve jau ir uzsākusi 
pie sevis glabāto viena novada mantu izdot vienā grāmatā, bet mums ar 
vienu grāmatu nepietiks, šī ir tikai pirmā. Grāmatas atvēršana gods notika 
pašā pirmajā pavasara mēneša dienā – 1. martā lielajā Latvijas Grāmatu 
izstādē Ķīpsalā, rucavniekiem klāt esot – gan izstāstot, gan izdziedot grā
matu, gan pacienājot ar rupjmaizi, Rucavas balto sviestu un kvasu vairāk 
kā 400 grandiozās izstādes viesu. Nu grāmata var braukt mājās. Rucavā 
grāmatu vērsim vaļā 14. aprīlī, kad varēs gan izdevēju runas dzirdēt, gan 
tikt pie sava eksemplāra.

Nupat, 5. februārī, atvēršanu piedzīvoja vēl viena grāmata, kas var 
palīdzēt sildīt ne vien garu, bet arī miesu. Lat
vijas Nacionālais kultūras centrs, sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, sagatavojis 
izdevumu „Dienvidkurzemes adītās jakas”, kur 
vienuviet ir visas Latvijā esošās adītās jakas, kas 
nākušas no Rucavas un Nīcas. Biezas, stingras, 
baltas, mellas, pelēkas, ar koši sarkani rotātu krū
težu. 19. gadsimta beigās pēc tālaika modes sievas 
vilkušas arī tādas īsas šūtas jaciņas,  rucavniecēm 
tad bija pelēkās, samatotās jaciņas. Adītās jakas 
līdz muzejam no citiem Latvijas nostūriem nav 
nonākušas, bet biezi atrodamas Igaunijas salās. 

Grāmatā iekļautas un aprakstītas Latvijas Na
cionālajā vēstures muzejā esošās piecas jakas no 
Rucavas un divas no Nīcas. Tās labi apskatāmas 
fotogrāfijās, izpētāmi izzīmētie raksti. Grāmatā var 
izlasīt par valkāšanas tradīcijām un pēc apraksta 

gan latviešu, gan angļu valodā, var mēģināt arī jaku noadīt. Rucavnieces 
jau pirms gadiem pieciem, kopā ar citām adītājām, iepazina muzejā esošās 
Rucavas jakas un sprieda, pētīja un izmēģināja, kā jakas labāk adāmas, ro
tājamas un valkājamas. Kuras gribējušas, ir uzadījušas pēc saviem mēriem 
un patikšanas. Gatava jaka ir universāla – tik bieza, ka vējš cauri nepūš, tik 
grezna, ka var iet uz tirgu, uz baznīcu vai pa Brīvības ielu, un, kad noval
kāta un nolāpīta, der rudenī, rāciņus raunot. Grāmatas atvēršanas brīdī, 
mēs, rucavnieces, izvedām tautās savas jakas atrādīt, kādas tās ir šodien 
noadītas. Tāpat sanākušos ciemiņus kā pienākas sacienāja ar rāciņiem, siļ
ķi un balto sviestu, lai stiprums kaulos nepazūd, sākot smukās jakas adīt.  

Grāmatai atvēršanas dienā tika liela uzmanība, par to ziņojot televīzijā 
vairākreiz dienā. Vai šī iemesla pēc, vai jakas košuma labad, Rīga vārās un 
mutuļo no jaku tīkotājām – netrūkst to, kuras pašas grib iemācīties noadīt, 
ne to, kas meklē, kur nopirkt. Jakas darināšana nav nekādi joki. Pat pie
redzējušām adītājām ir ko noņemties ar tīkla patenta rakstu, tāpat daudz 
uzmanības un saprašanas prasa nepieciešamība adīt pēc piegrieztnes un 
dažādo malu rotājumu tehniku un krāsu salikumi. Līdz ar to adītājas pul
cējas kopā, lai cita no citas mācītos un dalītos pieredzē. Rādās, ka senie 
vamži varētu iegūt arī jaunu, mūsdienīgu izskatu.

Vienīgā Liepājas muzeja fondu jaka šobrīd izbraukusi izrādīties uz 
Baltkrieviju, bet, kad būs atpakaļ, tā varēs satikties ar grāmatā sabildēta
jām Rīgas fondos glabātajām, un 28. martā, Liepājas muzejā būs goda 
diena jakai un grāmatai. Bez lapu pāršķiršanas un bilžu skatīšanas, šajā 
dienā iecerēta arī rokdarbnieču pieredzes apmaiņa par to, kas jakai un 
tās valkātājai svarīgs. 

Inga Tapiņa

Dunikai – 100
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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



2019. gada 3. martā Sikšņu pamatskolā uz svinīgu 
koncertu bija sanākuši Sudargu, Luknes, Sedviņu, Šuķe
nes, Slamstu, Liepienu, Ječu, Sikšņu un Dunikas ciemu 
iedzīvotāji, skartie un vārdu turētāji.

Tieši pirms 100 gadiem 1919. gada janvārī Jēkabs 
Ziemelis un Miķelis Tamužis sasauca kopā Sikšņu, Lie
pienu, Ozolmeža, Sedviņu, Bumbuļu, Dunikas, Sudargu, 
Upmaļu un Luknes ciema pārstāvjus, lai pieņemtu lēmu
mu par sava Dunikas pagasta nodibināšanu. 

Ceļš bija grūts, bet pacietība, neatlaidīgums, smags 
darbs vainagojās ar mērķa sasniegšanu. Šis paveiktais 
darbs jau toreiz pierādīja, ka Dunikas pagasta ļaudis ir 
strādīgi, mērķtiecīgi un stipri savā garā un miesā. 

Un tieši 1919. gadā 3. martā tā laika iekšlietu ministrs 
Miķelis Valters pieņēma lēmumu apstiprināt jaundibi
nāto Dunikas pagastu.

3. marta pasākumā ar svētku uzrunu apmeklētājus 
uzrunāja Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Veits un Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kau
nese, aicinot būt atvērtiem un saprotošiem jauno pār
maiņu laikā. 

Ar sirsnīgu koncertu apmeklētājus priecēja Liepājas 
vokāli instrumentālais ansamblis „Trio” un, svētku kon
certam noslēdzoties,  kopīgi  visi  mielojās  ar  svētku  kūku.

Koncerts ir sākums Dunikas pagasta simtgades svinī
bām. Simtgadei par godu plānota konference „Dunika iz 
senatnes” 27. aprīlī un 10. augustā notiks simtgades no
slēguma pasākums Brūnu birzī.

Simtgadē pie Sikšņu sporta nama ir uzstādīts vides ob
jekts – Dunikai – 100 – kurš iedzīvotājus un viesus priecēs 
visu gadu.

Agija Kaunese,  Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja

3. martā Sikšņu pamatskolā uz svinīgu koncertu bija ieradušies novada iedzīvotāji par 
godu Dunikas pagasta simtgadei. Svētku uzrunu teica Rucavas novada domes priekšsē-
dētājs Jānis Veits un Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese.

Svētku koncertam noslēdzoties, apmeklētāji kopīgi mielojās ar svētku kūku.

Grāmatu pavasaris

Grāmatas „Rucavas garamantas I” atvēršana 1. martā Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

„Rucavas garamantas I” ir devītā grā-
mata Latviešu Folkloras krātuves saga-
tavotajā publicējumu sērijā „Novadu 
folklora” un pirmā, kas pilnībā tapusi ar 
LFK digitālā arhīva garamantas.lv  līdz-
dalību.

Latvijas Nacionālais kul tūras 
centrs sadarbībā ar Latvijas Na-

cionālo vēstures muzeju sagatavojis 
izdevumu „Dienvidkurzemes adītās 
jakas”, kur vienuviet ir visas Latvijā 
esošās adītās jakas, kas nākušas no 
Rucavas un Nīcas.

2019. gada 5. februārī Lībiešu insti-
tūtā Rīgā notika Latvijas Nacionālā 
kultūras centra jaunizdotās grāma-
tas „Dienvidkurzemes adītās jakas” 
atvēršanas pasākums.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes sēde 2019. gada 28. februārī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, 
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis 
Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 nodot	 detālplānojumu	 nekustama-
jiem	īpašumiem	„Liepēni”,	„Kates”,	„Pinos”,	„Jaunkriši”,	„Jūrē-
ni”	un	„Skaras”	2.	redakciju	publiskai	apspriešanai	un	institū-
ciju	atzinumu	saņemšanai.

•	 Nolēma	 samazināt	 trīs	 politiski	 represētām	 personām	
nekustamā	īpašuma	nodokli	2019.	gadā	par	50%.

•	 Izbeidza	 zemes	 nomas	 līgumus	 ar	 divām	 privātperso-
nām.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 sadalīt	 septiņus	 nekustamos	 īpašu-
mus.

•	 Ņemot	 vērā	 iesniegumus,	 noteica	 divām	 zemes	 vienī-
bām	lietošanas	mērķus.

•	 Saskaņā	 ar	 likuma	 „Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 zemes	
īpašuma	 tiesībām	 un	 to	 nostiprināšanu	 zemesgrāmatās”	
3. panta	otrās	daļas	2.	punktu,	noteica	pašvaldībai	piekritīgus	
piecus	nekustamos	īpašumus.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 četrpadsmit	 nekustamajiem	 īpašu-
miem	 piešķirt	 nosaukumus,	 noteikt	 īpašuma	 platības	 un	
zemes	lietošanas	mērķi,	lai	ierakstītu	zemesgrāmatā.

•	 Piešķīra	 zvejas	 nomas	 tiesības	 Baltijas	 jūras	 piekrastē	
Rucavas	novadā	uz	100	zivju	āķiem	pašpatēriņa	vajadzībām	
2019.	gadam	trijām	privātpersonām.

•	 Piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	Papes	ezerā	uz	vienu	ziv-
ju	murdu	pašpatēriņa	vajadzībām	2019.	gadam	divām	privāt-
personām.

•	 Apstiprināja	2019.	gada	28.	februāra	saistošos	noteiku-
mos	Nr.	4/2019	„Par	Rucavas	novada	pašvaldības	neapbūvētu	
zemesgabalu	nomas	maksu”.	

•	 Pieņēma	lēmumu	par	dzīvojamās	telpas	īres	līguma	pa-
garināšanu	astoņām	personām.

•	 Nolēma	uzņemt	Rucavas	novada	Rucavas	pagasta	dzī-
vokļu	maiņas	rindā	vienu	personu	un	mainīt	dzīvojamo	telpu.

•	 Pieņēma	zināšanai	apkopoto	Rucavas	novada	pašvaldī-
bas	iestāžu	pasākumu	plānu	2019.	gadam.

•	 Apstiprināja	viena	izglītojamā	mācību	un	audzināšanas	
izmaksas	Rucavas	 novada	 pašvaldības	 izglītības	 iestādēs	 no	
2019.	gada	1.	janvāra.

•	 Apstiprināja	vidējās	izmaksas,	kas	tiek	segtas	privātai	iz-
glītības	iestādei	par	izglītības	programmas	īstenošanu	vienam	
izglītojamam.

•	 Apstiprināja	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 2019.	 gada	
28.  februāra	 saistošos	 noteikumus	 Nr.	 5/2019	 „Pašvaldības	
aģentūras	„Rucavas	novada	Dunikas	ambulance”	pakalpoju-
mu	cenrādis””.

•	 Apstiprināja	pusdienu,	brokastu	un	launaga	maksu	Ru-
cavas	pašvaldības	izglītības	iestādēs.

•	 Atzina	 trīs	nekustamo	 īpašumu	 izsoles	par	notikušām	

un	apstiprināja	izsoles	rezultātus,	vienu	nekustamā	īpašuma	
izsoli	atzina	par	nenotikušu.

•	 Veica	 grozījumus	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 amatu	
sarakstā.

•	 Nolēma	noņemt	dzīvoklim	Nr.	24	mājā	„Liedagi”	Rucava,	
Rucavas	pagasts,	Rucavas	novads	dienesta	dzīvokļa	statusu.

•	 Pieņēma	lēmumu	veikt	nepieciešamās	procesuālās	dar-
bības,	lai	nodotu	atsavināšanai	četrus	dzīvokļu	īpašumus.

•	 Apstiprināja	 2019.	 gada	 projektu	 konkursa	 „Labais	
darbs	Rucavas	novadam”	nolikumu.

•	 Nolēma	grozīt	2018.	gada	22.	februāra	lēmumu	Nr.	3.1.	
„Par	 Kurzemes	 plānošanas	 reģiona	 deinstitucionalizācijas	
plāna	saskaņošanu	projekta	„Kurzeme	visiem”	ietvaros”.

•	 Atbrīvoja	Ausmu	Valliju	Ašmani	no	bāriņtiesas	locekļu	
pienākumu	pildīšanas.

•	 Nolēma	 labot	 pārrakstīšanās	 kļūdu	 Rucavas	 novada	
pašvaldības	amatu	sarakstā.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 uzņemt	 rindā	 un	 piešķirt	 dienesta	
dzīvokli	 Rucavas	 būvvaldes	 arhitektam	 Uldim	 Maisiņam,	
pašvaldības	speciālista	nodrošināšanai.

•	 Nolēma	 piešķirt	 priekšsēdētājam	 J.	 Veitam	 atvaļināju-
mu	no	2019.	gada	25.	marta	līdz	31.	martam,	domes	priekš-
sēdētāja	 pienākumus	 uzdodot	 pildīt	 domes	 priekšsēdētāja	
vietniekam	Andim	Rolim.

•	 Izpilddirektors	E.	Bertrams	 sniedz	 informāciju	par	noti-
kušajām	kustamās	mantas	Nissan	XTrail	un	autogreidera	DZ-99	
izsolēm,	par	februārī	izsludināto	grants	autoceļu	pārbūves	iepir-
kumu.	Sniedz	informāciju	par	Sventājas	upes	ielejas	projekta	pie-
teikumu	apstiprināšanu	un	dažādiem	saimnieciskajiem	darbiem	
pašvaldībā.	Deputāti	pieņem	informāciju	zināšanai.

•	 Domes	 priekšsēdētājs	 J.	 Veits	 sniedz	 informāciju	 par	
iespējamiem	 risinājumiem	 pašvaldības	 ugunsdzēsēju	 auto-
mašīnu	uzturēšanai	un	apmeklētajiem	semināriem.	Informē	
par	 tikšanos	 ar	Valsts	policijas	Kurzemes	 reģiona	pārvaldes	
Liepājas	iecirkņa	pārstāvjiem,	kuras	laikā	tika	pārrunātas	sa-
darbības	iespējas.	Deputāti	pieņem	informāciju	zināšanai.

Santa Ķūse, Domes	sekretāre

Rucavas	novada	dome	2019.	gada	28.	februāra	domes	sēdē	pieņēma	lēmumu	
Nr.	1.1.	„Par	detālplānojuma	nekustamajiem	īpašumiem	„Liepēni”,	„Kates”,	„Pi-
nos”,	„Jaunkriši”,	„Jūrēni”	un	„Skaras”	2.	redakcijas	nodošanu	publiskai	apsprieša-
nai	un	institūciju	atzinumu	saņemšanai”.

Detālplānojuma	publiskā	apspriešana	notiks	no	11.03.2019	līdz	02.04.2019.
Publiskās	apspriešanas	laikā	ar	detālplānojumu	varēs	iepazīties	Rucavas	nova-

da	domē,	valsts	vienotajā	ģeotelpiskās	informācijas	portālā	www.geolatvija.lv	un	
pašvaldības	tīmekļa	vietnē	www.rucava.lv.

Publiskās	apspriešanas	sanāksme	notiks	28.03.2019.	plkst.	15.00	Rucavas	no-
vada	domē	(adrese	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pagasts,	Rucavas	novads).

Rakstiskus	priekšlikumus	publiskās	apspriešanas	laikā	var	iesniegt	Rucavas	no-
vada	domē.	Piedalīties	publiskajā	apspriešanā	un	iesniegt	atsauksmes	un	priekšli-
kumus	var	arī	valsts	vienotajā	ģeotelpiskās	informācijas	portālā	www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma	izstrādes	vadītāja	apmeklētājus	pieņem	Rucavas	novada	būv-
valdē	ceturtdienās	no	pulksten	9.00	līdz	18.00.

Detālplānojuma nekustamajiem 
īpašumiem „Liepēni”, „Kates”, 

„Pinos”, „Jaunkriši”, „Jūrēni” un 
„Skaras” 2. redakcijas nodošana 

publiskai apspriešanai

ŠOGAD TURPINĀSIM 
DARĪT LABUS DARBUS!

Rucavas	 novada	 dome	 apstiprināja	
un	izsludina	vietējo	projektu	konkursu	
„Labais	darbs	Rucavas	novadam	2019”	
ar	 kopējo	finansējumu	EUR	4	 000	 ap-
mērā.	Projektu	konkursa	mērķis	paliek	
nemainīgs	 –	 atbalstīt	 projektu	 īsteno-
šanu	Rucavas	novada	vides	un	sociālās	
dzīves	 sekmēšanai,	 atpūtas	 un	 brīvā	
laika	pavadīšanas	iespēju	pilnveidei,	kā	
arī	kultūras,	tēla	un	tradīciju	populari-
zēšanai.	 Tādējādi	 veicinot	 iedzīvotāju	
aktivitāti	un	 atbildību	par	 savas	dzīves	
vides	kvalitātes	uzlabošanu,	attīstot	sa-
darbību	 starp	 vietējo	 sabiedrību,	 paš-
valdību	un	uzņēmējiem.

•	 Projektu	 konkursa	 iesniegumu	
pieņemšana:  no 2019. gada 4. marta 
līdz 29. martam plkst. 11.00.

•	 Projekta	 aktivitāšu	 īstenošanas	

laiks: no 2019. gada aprīļa līdz 29. no-
vembrim.

•	 Projekta	atskaišu	iesniegšanas	ter-
miņš: līdz 2019. gada 13. decembrim.

Konkursā	var	piedalīties	projekti,	kuru	
realizācija	paredzēta	Rucavas	novadā.

Vienam	 projektam	 pieprasītā	 fi-
nansējuma	 apmērs	 nedrīkst	 pārsniegt	
EUR 800.	Projekta	 kopsumma	var	 būt	
lielāka,	 pārējos	 līdzekļus	 piesaistot	
no	 citiem	 avotiem	 (pašu	 finansējums,	
sponsori,	u.tml.).

Projekta	 konkursa	 nolikums	 un	
veidlapas	 pieejamas	 Rucavas	 novada	
domes	 mājaslapā	 www.rucava.lv/pro-
jekti/dokumenti	vai	Rucavas	novada	do-
mes	Attīstības	nodaļā,	30.	kabinetā.

Santa Korna, 
Projektu	koordinatore

2018. gadā „Aktīvi un veseli iedzīvotāji Rucavas novadam” projekta ietvaros 
tika iegādāts strītbola grozs.

Realizēts projekts 
„Sventājas upes ielejas 

un Muižas kalna labiekārtošana un 
stāvlaukuma izbūve”

2019.	 gada	 martā	 noslē-
gusies	 projekta	 „Sventājas	
upes	ielejas	un	Muižas	kalna	
labiekārtošana	un	stāvlauku-
ma	 izbūve”	 realizācija	 (pro-
jekta	Nr. 1-08/81/2018).

Projekts	 norisinājās	
Latvijas	 Vides	 aizsardzī-
bas	 fonda	 valsts	 budžeta	
programmas	 21.00.00	 „Vi-
des	 aizsardzības	 fonds	 un	
iemaksas	 starptautiskajās	
organizācijās”	 apakšprog-
rammas	 21.02.00	 „Vides	
aizsardzības	 projekti”	 vad-
līnijā	 „Ūdeņu	 aizsardzība”	
aktivitātes	 „Publisk	 o	 ūde-
ņu	pārvaldība”	ietvaros.

Projekta	 ietvaros	 tika	 izgatavotas	 un	
uzstādītas	norādes	zīmes,	 atjaunota	atpū-
tas	 vieta	 Sventājas	 upes	 ielejā,	 uzstādīta	
lapene,	 sausā	 tualete	un	 stends,	 savukārt,	
Muižas	kalnā	izveidota	koka	laipa	ar	ska-
tu	platformu,	kā	arī	izbūvēts	stāvlaukums.	
Saskaņā	ar	līgumu,	labiekārtojuma	darbus	
veica	SIA	„Liepājas	Būve”.

Santa Korna,
Rucavas	novada	domes	
projektu	koordinatore

Projekta „Sventājas upes ielejas un Muižas kalna lab-
iekārtošana un stāvlaukuma izbūve” ietvaros Muižas 
kalnā izveidota koka laipa ar skatu platformu.

 Projekta ietvaros tika arī atjaunota at-
pūtas vieta, uzstādītas norādes zīmes, kā 
arī izbūvēts stāvlaukums.

Ceļa nodalījuma joslas 
attīrīšana no krūmiem 

un kokiem
No	 š.	 g.	 februāra	 uz	 a/c	 P113	Gro-

biņa–Bārta–Rucava	 no	 km	 27.380	 līdz	
km	37.1	(Bārtas	tilts–Šuķene)	tiks	veik-
ta	 ceļa	 nodalījuma	 joslas	 attīrīšana	 no	
krūmiem	un	kokiem.

Ceļam	piederošās	nodalījuma	joslas	
platums	ir	no	9.5	m	līdz	13.5	m	uz	kat-
ru	pusi	mērot	no	ceļa	ass	 (atkarībā	no	
ceļam	pieguļošās	zemes	 īpašuma	robe-
žām).	

Sakarā	ar	nodalījuma	joslas	attīrīša-
nu,	 lūdzu	 rast	 iespēju	un	 sapratni	 ceļa	
nodalījuma	 joslas	 atbrīvošanai	 no	 da-
žādiem	 šķēršļiem:	 aploku	 mietiņiem,	
nevērtīgiem	krūmiem	un	 arī	 cieši	 bla-

kus	 ceļam	 augošiem	 lieliem	 kokiem.	
Lūgums pašiem veikt sava īpašuma 
vērtīgo un vajadzīgo	 lietu, krūmu un 
koku novākšanu.	

Par	atsevišķu	koku	novākšanu,	kuri	
traucē	 veikt	 paredzētos	 darbus,	 kā	 arī	
par	citiem	svarīgiem	un	būtiskiem	sav-
starpējās	 komunikācijas	 	 jautājumiem,	
lūdzu	 zvanīt	 Liepājas	 iec.	 ceļu	meista-
ram	 Zigmāram	 Rogam	 (t.	 28825688)	
vai	Liepājas	iec.	darbu	vadītājam	Aldim	
Vītoliņam	(t.	26537990).

Darbus	veic	Valsts	akciju	sabiedrība	
,,Latvijas	 autoceļu	 uzturētājs”,	 Liepājas	
nodaļa.	

Atgādinām,	ka	līdz	2019.	gada	
31.	martam	veicams	kārtējais	ne-
kustamā	 īpašuma	 nodokļa	 mak-
sājums.	 Saskaņā	 ar	 likumu	 „Par	
nekustamā	īpašuma	nodokli”,	ne-
kustamā	īpašuma	nodokļa	maksā-
jumi	veicami	vienu	reizi	ceturksnī	
ne	 vēlāk	kā	 31.	martā,	 15.	maijā,	
15.	 augustā	 un	 15.	 novembrī	 –	
vienas	ceturtdaļas	apmērā	no	no-
dokļa	 gada	 summas	 vai	 arī	 reizi	
gadā  –	 avansa	 veidā	 (ja	 termiņš	
ir	 brīvdiena,	 tas	 tiek	 pārcelts	 uz	
tuvāko	darba	dienu).

Nomaksāt	NĪN	iespējams	paš-
valdībās,	 bankā,	 internetbankā,	
portālā	 www.epakalpojumi.lv	 un	
www.latvija.lv. Veicot	maksājumu	
internetbankā,	būtiski	 ir	pārlieci-
nāties,	 vai	 pārskaitījums	 adresēts	
pašvaldībai,	kas	izsūtījusi	paziņo-
jumu	par	NĪN	nomaksu.	Pārskai-
tījums	 veicams	 uz	 kādu	 no	 tiem	
pašvaldības	kontiem,	kas	norādīti	
sagatavotajā	 maksāšanas	 paziņo-
jumā.

Līdz 
31. martam 

veicams 
kārtējais

nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 

maksājums
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Konkurss	 notika	 24.	 reizi	 un	 tajā	
tika	pieteikti	pavisam	19	priekšnesumi.	
Diemžēl	slimošanas	dēļ	4	priekšnesumi	
izpalika.	

Konkursā	 piedalījās	 solisti,	 duets,	
vokāli	 instrumentālās	 grupas	 un	mūs-
dienu	deju	grupas.

Katrs	 priekšnesums	 bija	 atšķirīgs,	
daudzveidīgs	un	sagatavots	cik	nu	vien	
labi	 katram	 iespējams.	 Pasākumu	 va-
dīja	 jauna,	 šarmanta	Liepājas	mūzikas,	
mākslas	un	dizaina	vidusskolas	4.	kursa	
kordiriģentu	 audzēkne	 Lelde	 Cinovs-
ka.	Visu	 pasākuma	 laiku,	 viņa	 noturē-
ja	publikas	un	konkursantu	uzmanību,	
gan	uzmundrinot	skatītājus,	gan	iedro-
šinot	katru	konkursantu.	

Kā	 katru	 gadu,	 arī	 šogad	 skatītāji	
bija	„galvenie	vērtētāji”	un	katrs	varēja	
nobalsot	 par	 sev	 vistīkamāko	 konkur-
santa	 priekšnesumu.	 SIA	 „Grobiņas	
KB”	 sarūpētās	 skatītāju	 simpātiju	 bal-
vas	 saņēma	Agate	Mieme	par	dziesmu	
„Pūpēdis”,	 grupa	 „Frolic”	 par	 dziesmu	
„Zombie”	un	Anna	Mieme	par	dziesmu 
„Ocean	eyes”.	

Katrs	 solists	 saņēma	 piemiņas	 vel-
tes,	konfektes	un	ziedus,	mazie	dejotāji	
konfekšu	 tūtes,	 vokāli	 instrumentālās	
grupas	 apmaksātu	 divu	 stundu	 bou-
linga	 spēli	Liepājas	Dzintara	Boulingā,	
grupu	vadītājiem	tika	pasniegti	ziedi.

Leldes	 Cinovskas	 atziņa:	 „Satrau-
kums,	bailes,	mērķtiecīgs	gribasspēks	
un	 visnotaļ,	 patiess	 prieks	 par	 kopā	
būšanu	un	iespēju	piedalīties	konkur-
sā	 „Ne	 tikai	 zvaigznes	 spīd”	 bija	 vē-

Skatītāju simpātiju balvas saņēma Anna Mieme par dziesmu „Ocean eyes”, gru-
pa „Frolic” par dziesmu „Zombie” un Agate Mieme par dziesmu „Pūpēdis”.

Konkurss „Ne tikai zvaigznes spīd” notika 24. reizi un tajā bija vērojami 
19 priekšnesumi. 
Attēlā: Rūķu kvartets ar priekšnesumu „Šokolāde”.

Kā katru gadu, arī šogad skatītāji bija galvenie vērtētāji un katrs varēja nobalsot 
par sev vistīkamāko konkursanta priekšnesumu.

rojams	katra	dalībnieka	 acīs,	ne	 tikai	
konkursa	 laikā,	 bet	 arī	 mēģinājumā.	
Gribētos	teikt,	ka	tas	bija	emocionāls	
piedzīvojums,	 apvienojot	 divus	 nozī-
mīgus	 kultūras	 elementus	 –	 dziesmu	
un	deju.

Neizsakāms	 prieks	 par	 pašiem	ma-
zākajiem,	 lepnums	–	par	nu	 jau	piere-
dzējušiem	māksliniekiem.

Veidojot	koncerta	programmu,	mē-
ģināju	 ikkatram	 pielāgot	 interesantu	
stāstiņu,	saistot to	ar	sekojošo	priekšne-

sumu,	kas	deva	man	iespēju	aizskatuvē	
iepazīties	 tuvāk	 ar	 konkursa	 dalībnie-
kiem.	

Paldies	par	sniegto	iespēju	būt	kopā	
ar	 jums,	 atbalstīt	 jūs,	 iedrošināt	 un	
pat	 nedaudz	 uzjautrināt…	 Dziesmā	 ir	
spēks	un	dejā	ir	spēks.”

Uz tikšanos nākamajā konkursā 
„Ne tikai zvaigznes spīd – 25”!

Staņislava Skudiķe, 
Rucavas	kultūras	nama	direktore	

Aktualitātes Sikšņu pamatskolā
 Alternatīva mācību diena

1.	 februāris	 bija	 alternatīva	 mācību	 die-
na	 Sikšņu	 pamatskolas	 skolēniem.	 Izmanto-
jot	 Eiro	pas	 Savienības	 struktūrfondu	 projekta	
nr.  8.3.2.2/16/I/001	 „Atbalsts	 izglītojamo	 indi-
viduālo	 kompetenču	 attīstībai”	 sniegtās	 iespējas	
visi	 skolas	 skolēni	 tika	 aicināti	 piedalīties	 spor-
tiskā	 un	 veselību	 veicinošā	 nodarbībā	 Liepājas	
Olimpiskā	centra	slidotavā.	Dažam	skolēnam	jau	
bija	iemaņas	slidošanā,	un	viņi	varēja	pilnībā	iz-
baudīt	slidošanas	priekus.	Bet	dažam	skolēnam	šī	
bija	 pirmā	 reize,	 kad	 izmēģināja	 „uzkāpt	 uz	 sli-
dām”,	un	tad	sākums	bija	grūtāks.	Taču	palēnām	
un	 prātīgi,	 un	 pamatiemaņas	 tika	 apgūtas.	 Pro-
jekta	 ietvaros	 paredzēta	 vēl	 viena	 sportiskā	 no-
darbība	ledushallē.	Ceram,	ka	bērniem	slidošana	
būs	iepatikusies	un	viņi	aicinās	arī	savas	ģimenes	
izbaudīt	slidošanas	priekus.

Otrā	 daļa	 alternatīvajai	 mācību	 dienai	 nori-
sinājās	 folkloras	 centrā	 „Namīns”,	 kur	 atraktīvo	
„At	štauku”	 vadībā	 pārrunāja	 latviešu	 gadskārtu	
svētkus	un		tradīcijas,	dziedāja	dziesmas,		mācījās	
izgatavot	maskas,		minēja	mīklas,	gāja	latviskās	ro-
taļās.

 Jaunieši piedalās seminārā
15.	februārī	Sikšņu	pamatskolas	7.,	8.	un	9. kla-

ses	 skolēni	 piedalījās	 	 izglītojošā	 seminārā	 „Nar-
kotiku,	 alkohola	 un	 smēķēšanas	 kaitīgums	 un	
atkarība”,	 kurš	 notika	 Rucavas	 novadā	 īstenotā	
projekta	nr.	9.2.4.2/16/I/074	„Veselīgs	Rucavas	no-
vads”	 ietvaros.	 Semināru	 vadīja	 pieredzes	 bagāta	
un	profesionāla	narkoloģe	un	ģimenes	ārste	Laila	
Atiķe.	 Jauniešiem	tika	piedāvātas	 teorētiskās	atzi-
ņas	dažādu	atkarību	–	smēķēšanas,	alkohola,	nar-
kotisko	vielu	–	profilakses	jautājumos,	bija	iespēja	
iesaistīties	diskusijās	un	iepazīties	ar	piemēriem	no	
lektores	darba	prakses.		Jaunieši	izteica	vēlmi	šo	sa-
runu	turpināt.	

 „Mana Magadana”
19.	februārī	Sikšņu	pamatskolas	6.–9.	klases	sko-

lēni	 apmeklēja	 pasākumu,	 kurš	 notika	 pateicoties	
Latvijas	simtgades	iniciatīvai	„Latvijas	skolas	soma”.	
Šoreiz	tā	bija		aktiera	un	režisora	Ērika	Vilsona	mo-
noizrāde	 „Mana	Magadana”,	 kas	 pulcēja	 skatītājus	
Bārtas	 kultūras	 namā.	 	 Izrādes	 mērķis	 ir	 pievērst	
jaunatnes	 uzmanību	 Latvijas	 valsts	 veidošanās	 un	
attīstības	 procesam,	 rosinot	 domāt	 par	 vēstures	

notikumiem,	 cēloņu	 likumsakarībām	 caur	
viena	 cilvēka	 dzīves	 stāstu.	 	 Izrādes	 autors	
Ē. Vilsons	 stāsta	 par	 sevi,	 par	 savu	 dzimtu,	
par	 savas	 ģimenes	 saknēm,	 tādējādi	 aicinot	
ikvienu	skatītāju	izzināt	savas	dzimtas	vēstu-
ri,	savu	senču	ceļus	Latvijā	un	pasaulē.	Izrā-
des	materiāls	ietver	paša	Ē.	Vilsona		bērnības	
atmiņas,	mammas	 Zentas	 Vilsones	 vēstules	
un	 izsūtījumā	 sarakstītos	 dzejoļus,	 kā	 arī	
dienasgrāmatas	 fragmentus	 par	 2013.  gada	
braucienu	uz	Magadanu	kopā	ar	fondu	„Sibī-
rijas	bērni”.	Izrāde	„Mana	Magadana”	ir	Ēri-
ka	Vilsona	personisks	 skatījums	uz	vēstures	
notikumiem,	uz	savu	dzimšanas		vietu	–	Ko-
limas	pilsētu	Magadanu.		Izrāde	bija	aizkusti-
noša	un	izglītojoša.	

 Dzimtās valodas diena
21.	 februāris	 ir	Vispasaules	 dzimtās	 valo-

das		diena.	Šajā	dienā	visā	pasaulē	tautas	go-

dina	savu	dzimto	valodu,	aicina	to	kopt,	mīlēt	un	ne-
aizmirst.	Arī	Sikšņu	pamatskolā	šogad	tika	atzīmēta	
Dzimtās	valodas	diena.		Skolēni	iepazinās	ar	dzimtās	
valodas	cildinājumu		latviešu	tautas	dziesmās:

„Smejiet, ļaudis, dziesmiņai,
Nesmejiet valodai;
Dziesmiņ man aizdodama,
Valodiņa Dieva dota.”

Skolēni	iepazinās	ar	gudru	un	pazīstamu	cilvēku	
izteiktajām	atziņām	par	valodu,	tās	nozīmību	un	va-
lodas	sargāšanu.	Viena	no	tām	ir	Jura	Alunāna	atzi-
ņa,	kuru	vajadzētu	mums	visiem	iegaumēt:	„Turiet,	
latvieši,	savu	valodu	godā	un	jums	labi	klāsies	virs	
zemes.	Jo,	kas	pats	sevi	negodā,	to	arī	citi	negodās”

Bija	iespējams	iepazīties		arī	ar		latviešu	valodas	
dialektiem.	Izskanēja	dzejolis	ventiņu	valodā:

„Ventiņ i vien varen pilset,
Sakopt, iztīrīt un smuk.
Tā ro i ka pilset vec,
Vadīb grož ņem saves rokes.
Ventiņ paš i varen lepen,
Strūklaks pilsēte ka mudž.

Akvaparke – nu tur i brīnum,
Zieme nav uz ūden lēd
Un caur trubem, ļautiņ,
Šļūc uz vēder tā kā šņāc!
Kur tu redzēs vel tāds brīnums,
Skries pa pasaul, tērēs naud?
Atlaiž tak uz Kurzems piekrast,
Ventiņ sagaidis Tev šik!„

Jautrībai	bija	sagatavoti	arī	lasījumi	pupiņu	va-
lodā.	

Gatavojoties	 Dzimtās	 valodas	 dienai,	 skolēni	
rakstīja	 diktātu	 latviešu	 valodā.	 Pasākuma	 laikā	
tika	apbalvoti	klašu	labākie	diktāta	rakstītāji –	Ag-
nese	Liepniece	 (1.	 klasē),	 Evelīna	Glužģe	 (2.	 kla-
sē),	Roberts	Alksnis	un	Monta	Teļdruva	(3.	klasē),		
Kellija	 Līga	 Ķezēna	 un	 Beāte	 Alksne	 (4.	 klasē),	
Uldis	 Aldzers	 (5.	 klasē),	 Elfa	 Esēnija	 Prūse	 un	
Patrīcija	 Andrējeva	 (6.	 klasē),	 	 Viktorija	 Aldzere	
(7.	klasē),	Līga	Aldzere,	Monta	Amanda	Mihailova	
un	 Tomass	 Seļivānovs	 (8.	 klasē),	 Kristiāns	 Emīls	
Tiļugs	un	Karīna	Seļivānova	(9.	klasē).

Saulainu	pavasarīgu	sveicienu	un	pateicību	pa-
sākuma	laikā	saņēma	arī	dzimtās	valodas	skolotāji	
mūsu	skolā	–	Daina	Freiberga,	Valentīna	Keirāne,	
Sandra	Malakauska	un	Inta	Inne.

 Projekts „Mana zeme skaistā” 
Pagājušā	 mācību	 gadā	 mūsu	 skolas	 skolēni	

piedalījās	 Latvijas	 simtgadei	 veltītā	 fotokonkursā	
„Mana	 zeme	 skaistā”,	 kura	 mērķis	 bija	 stiprināt	
skolu	jaunatnes	piederības	sajūtu	un	mīlestību	pret	
savu	zemi	un	dzimto	vietu.

Skolēni	 tika	 aicināti	 fotografēt	 mūsu	 Latvijas	
skaistos	 dabas	 skatus	 un	 iesūtīt	 fotogrāfijas	 kon-
kursa	organizatoriem.	Pēc	tam	notika	elektroniskā	
balsošana,	un	tika	izvirzītas	skaistākās	fotogrāfijas.	
Konkursa	 organizētāji	 –	 nodibinājums	 „Zinātnes	
un	inovāciju	parks”	–	trīs	labākos	skolēnu	darbus	
izgatavojuši	 kā	 fotogleznas	 un	 nu	 tās	 nonākušas	
skolā,	 lai	padarītu	 skaistākas	mācību	 iestādes	 tel-
pas	un	priecētu	apmeklētājus.	

No	Sikšņu	pamatskolas	labākie	darbi	–	1.	vieta	
Rainera	Keirāna	fotografētajam	dabas	skatam,	bet			
2./3.	 vietu	dalīja	Dāvisas	Viktorijas	Lagzdiņas	un		
Riharda	Bertrama	Brizgas	fotogrāfijas.	

Skolēni	saņēma	arī	nelielas	pateicības	dāvanas	
no	konkursa	organizētājiem,	bet	fotogleznas	tagad	
pieliktas	skolā	pie	sienas	apskatei.	

Pagājušā mācību gadā Sikšņu pamatskolas 
skolēni piedalījās Latvijas simtgadei veltītā foto-
konkursā „Mana zeme skaistā”, kura mērķis bija 
stiprināt skolu jaunatnes piederības sajūtu un 
mīlestību pret savu zemi un dzimto vietu. 

Sandra Malakauska,  
Sikšņu	pamatskolas	direktore

Skanīgi un krāšņi aizvadīts 
Dziesmu un deju konkurss 
„Ne tikai zvaigznes spīd”

Alternatīvā mācību diena norisinājās folkloras cen-
trā „Namīns”, kur atraktīvo „Atštauku” vadībā  skolē-
ni pārrunāja latviešu gadskārtu svētkus un tradīcijas, 
dziedāja dziesmas,  mācījās izgatavot maskas, minēja 
mīklas, gāja latviskās rotaļās.
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No 2019. gada marta līdz decembrim 
tiks veikti valsts ģeodēziskā tīkla 

punktu apsekošanas un sakārtošanas 
darbi Rucavas novada teritorijā

Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informāci-
jas	 aģentūra,	 saskaņā	 ar	 Ģeotelpiskās	
informācijas	 likumu	 un	 Ministru	 ka-
bineta	 2013.	 gada	 9.	 jūlija	 noteiku-
mos	 Nr.  384  	 „Latvijas	 Ģeotelpiskās	
informācijas	 aģentūras	 nolikums”	
noteiktajām	 funkcijām	 un	 uzdevu-
miem –	iegūt,	sagatavot	un	atjaunināt	
ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatus,	
tai	 skaitā	 uzturēt	 valsts	 ģeodēzisko	
tīklu,	kas	ietver	valsts	ģeodēziskā	tīkla	
punktu	apsekošanu	apvidū,	veiks	valsts	
ģeodēziskā	 tīkla	 punktu	 apsekošanas	
un	sakārtošanas	darbus.

Rucavas	novada	teritorijā	valsts	ģeo-
dēziskā	 tīkla	 punktu	 apsekošanas	 un	
sakārtošanas	darbus	paredzēts	veikt	no	
2019.	gada	marta	līdz	decembrim.

Lauka	 apsekošanas	 darbi	 var	 skart	
jebkuru	vietu	Rucavas	novada	teritorijā.

Valsts	ģeodēziskā	tīkla	punkti	ir	stra-
tēģiski	 svarīgi,	 jo	 to	 uzturētie	 dati	 un	
informācija	nodrošina	valstī	vienotu	at-
skaites	sistēmu	koordinātu	un	augstuma	
noteikšanai.

Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	
aģentūra	informē,	ka	saskaņā	ar	Ģeotel-
piskās	informācijas	likuma	9.	panta	pir-
mo	daļu,	nekustamā	īpašuma	īpašnieks,	
tiesiskais	valdītājs	vai	lietotājs	neierobe-
žo	 ģeodēzisko	 un	 kartogrāfisko	 darbu	
veikšanu	savā	īpašumā	esošajā	vai	pār-
valdāmajā	teritorijā.	

Valsts	 ģeodēziskā	 tīkla	 uzturēšanas	
darbus	veic	ģeodēzistu	grupa	divu	cilvēku	
sastāvā,	 aģentūras	 darbiniekiem	 ir	 darba	
apliecības,	 kuras	 nepieciešamības	 gadīju-
mā	var	uzrādīt.	Pārvietošanās	notiek	tikai	
ar	Nacionālo	bruņoto	spēku	automašīnām,	
kuras	var	atpazīt	pēc	valsts	reģistrācijas	nu-
mura	zīmēm,	kas	sākas	ar	burtiem	LA.

Latvijā	 arvien	 vairāk	 daudzbērnu	
ģimenes	 locekļi,	 izmantojot	 sabiedris-
kā	 transporta	 pakalpojumus	 reģionā-
lajā	maršrutu	 tīklā,	 lieto	Latvijas	Goda	
ģimenes	 apliecību	 „3+	Ģimenes	 karte”	
un	saņem	braukšanas	maksas	atvieglo-
jumus.	 Šobrīd	 skolēni	un	 studenti	 līdz	
24	 gadu	 vecumam	 var	 uzrādīt	 vecāku	
Goda	 ģimenes	 apliecību,	 savukārt	 no	
2020.  gada	 1.  janvāra	 katram	 ģimenes	
loceklim	būs	nepieciešama	sava	perso-
nificēta	apliecība.

Latvijas	 Goda	 ģimenes	 apliecība	
„3+	 Ģimenes	 karte”	 ir	 valsts	 atbalsta	
programma	 daudzbērnu	 ģimenēm,	 kas	
sniedz	 iespēju	 saņemt	 dažāda	 veida	 at-
vieglojumus	un	priekšrocības,	 tai	 skaitā	
braukšanas	maksas	atvieglojumus	reģio-
nālajā	 sabiedriskajā	 transportā.	Apliecī-
bu	var	 iegūt	ģimenes,	kurās	aug	trīs	un	
vairāk	 bērni	 vecumā	 līdz	 astoņpadsmit	
gadiem	 vai	 pilngadīgi	 šādas	 ģimenes	
bērni,	kuri	nav	sasnieguši	24	gadu	vecu-
mu	 un	mācās	 vispārējās,	 profesionālās,	
augstākās	vai	speciālās	izglītības	iestādēs.

Lai	 saņemtu	 braukšanas	 maksas	
atvieglojumu,	 braucot	 reģionālā	 marš-
ruta	autobusā	vai	vilcienā,	daudzbērnu	
ģimenes	loceklim	ir	nepieciešams	uzrā-
dīt	„3+	Ģimenes	karti”	kopā	ar	pasi,	ID	
karti	 vai	 attiecīgi	 skolēna	 vai	 studenta	
apliecību.	Šobrīd	skolēniem	un	studen-
tiem	 līdz	 24	 gadu	 vecumam	 ir	 iespēja	
uzrādīt	 arī	 vecāku	„3+	Ģimenes	karti”,	
ja	 tajā	 ir	 norādīts	 attiecīgās	 personas	
vārds	 un	 uzvārds,	 bet	 katrs	 ģimenes	
loceklis	 ir	 tiesīgs	 saņemt	 arī	 savu	 per-

sonīgo	apliecību,	tādā	veidā	nodrošinot	
ērtāku	iespēju	iegūt	braukšanas	maksas	
atvieglojumus	sabiedriskajā	transportā.	
Ņemot	 vērā	 Ministra	 kabineta	 notei-
kumus	par	 valsts	 atbalsta	programmas	
„Latvijas	 Goda	 ģimenes	 apliecība	 „3+	
Ģimenes	 karte””	 īstenošanas	 kārtību,	
no	 2020.  gada	 skolēniem	 un	 studen-
tiem	līdz	24	gadu	vecumam	būs	nepie-
ciešams	uzrādīt	savu	personalizēto	„3+	
Ģimenes	 karti”.	 VSIA	 „Autotransporta	
direkcija”	aicina	Goda	ģimeņu	vecākus	
savlaicīgi	vērsties	Sabiedrības	integrāci-
jas	fondā	un	pasūtīt	„3+	Ģimenes	karti”	
saviem	 bērniem,	 jo	 nākamgad	 skolē-
ni	 un	 studenti	 līdz	 24	 gadu	 vecumam	
ar	 vecāku	 karti	 vairs	 nevarēs	 saņemt	
braukšanas	 maksas	 atvieglojumus.	
Pieteikties	 kartei	 ir	 iespējams	mājasla-
pā  godagimene.lv  vai	 mobilā	 lietotnē	
„3+	 karte”.	 Tās	 izgatavošanas	 laiks	 ir	
līdz	45	dienām.

No	2018. gada	1. septembra	daudz-
bērnu	ģimenēm	ir	ievērojami	palielinā-
jušies	braukšanas	maksas	atvieglojumi,	
kurus	 iespējams	 saņemt,	 izmantojot	
sabiedriskā	 transporta	 pakalpojumus	
reģionālo	maršrutu	tīklā.	Šobrīd	skolē-
ni	un	 studenti	 līdz	 24	 gadu	vecumam,	
kuri	ir	daudzbērnu	ģimenes	locekļi,	var	
saņemt	 atlaidi	 90%	 apmērā	 no	 vienas	
biļetes	 cenas,	 savukārt	 pārējie	 daudz-
bērnu	 ģimenes	 locekļi	 –	 50%	 apmērā	
no	 vienas	 biļetes	 un	 40%	 apmērā	 no	
abonementa	biļetes	 cenas.	Tāpat	 valsts	
svētkos,	4.	maijā,	11.	un	18. novembrī,	
daudzbērnu	ģimenes	reģionālā	maršru-

ta	autobusā	vai	vilcienā	var	braukt	bez	
maksas.	Pēc	braukšanas	maksas	atvieg-
lojumu	 apmēra	 paaugstināšanas	 ir	 bū-
tiski	 pieaudzis	 pārvadāto	 daudzbērnu	
ģimenes	locekļu	skaits	–	no	Goda	ģime-
nes	locekļiem,	kuri	reģionālo	sabiedris-
ko	 transportu	 izmantojuši	 2018.  gadā,	
54%	pārvadāti	gada	pēdējos	četros	mē-
nešos.	 No	 septembra	 līdz	 decembrim	
reģionālajā	 sabiedriskajā	 transportā	
tika	 pārvadāti	 528	 tūkstoši	 pasažieri,	
kas	izmanto	„3+	Ģimenes	karti”,	un	tas	
ir	par	27%	vairāk,	salīdzinot	ar	analogu	
periodu	2017. gadā.	No	2018. gada	čet-
ru	 mēnešu	 pārvadātajiem	 daudzbērnu	
ģimeņu	pasažieriem	319	 tūkstoši	 ir	 iz-
mantojuši	braukšanas	maksas	atvieglo-
jumu	90%	apmērā,	151	tūkstotis	–	50%	
apmērā,	 48	 tūkstoši	 –	 40%	 apmērā	 un	
10	tūkstoši	–	100%	apmērā.

Katru	 gadu	 Latvijas	 Goda	 ģime-
nes	 apliecību	 „3+	 Ģimenes	 karte”	
lietotāju	 skaits	 arvien	 vairāk	 pieaug  –	
2017.  gadā	 tika	 izsniegtas	 11  913	 ve-
cāku	kartes	un	3 618	bērnu	kartes,	 sa-
vukārt	2018. gadā –	13 627	vecāku	un	
23  535	 bērnu	 kartes.	 Tāpat	 pieaug	 arī	
uzņēmumu	skaits,	kas	atbalsta	Latvijas	
Goda	 ģimenes	 apliecības	 programmu.	
2018. gadā	Latvijā	bija	294	privātie	uz-
ņēmumi,	kas	nodrošina	atvieglojumus,	
ja	tiek	izmantota	Goda	ģimenes	apliecī-
ba,	savukārt	2017. gadā –	212	uzņēmu-
mi	un	2016. gadā	–	132. 

Lilita Pelčere,
VSIA	Autotransporta	direkcija

Sabiedrisko	attiecību	speciāliste

Lai saņemtu braukšanas maksas 
atvieglojumus sabiedriskajā transportlīdzeklī, 
no 2020. gada katram daudzbērnu ģimenes 

loceklim būs nepieciešama personificēta karte

Gredzenu vakars Rucavas pamatskolā
Piektdien,	22.	februārī,	Rucavas	pamatskolā	notika	9. kla-

ses	 gredzenu	 pasākums,	 par	 kuru	 atbildīgi	 bija	 9.	 klases	
skolēni	un	klases	audzinātāja.	

Vecākiem	un	skolotājiem	ļāvām	iejus	ties	mājas	atmosfērā,	
sēžot	pie	skaisti	saklātiem	galdiem	un	malkojot	kafiju	vai	tēju.	
Pasākuma	laikā	lasījām	Rosārio	Gomesa		stāstus	par	dvēseli,	
kuros	 ietvertas  	dzīves	gudrības,	no	kurām	var	mācīties	visi	
un	jebkurā	vecumā.	Šie	stāsti	lika	aizmirst	visas	sliktās	domas,	
domāt	par	labo	un	atpūsties.

Pasākums	noritēja	sirsnīgi	un	gaiši,	ar	lavandas	sveču	un	
pirmo	sniegpulkstenīšu	smaržu. 

Aiz	 cieņas	 pret	 skolu,	 nodziedājām	 skolas	 himnu,	 kuru	
citas	 klases	 gredzenu	 vakarā	nebijām	dziedājuši.	Ceram,	 ka	
tas	kļūs	par	tradīciju,	lai	ir	iespēja	biežāk	dziedāt	skolas	him-
nu.	Dzirdējām	arī	 ļoti	 sirsnīgus	vārdus	no	 skolas	direktores	
Lienas	Trumpikas	un	mūsu	sākumskolas	klases	audzinātājas	
Madinas	Ceplenieces.

Pasākuma	beigu	daļā	audzinātāja	Everesa	Pričina	pasnie-
dza	 ļoti	gaidītos,	 	 interesantā	noformējumā		 iesaiņotos,	gre-
dzenus	ar	skolas	simbolu	–	dzeni.

Noslēgumā	mēs	visi	cienājāmies	ar	kūku,	uz	kuras	arī	bija	

skolas	simbols –	dzenis.	Paldies	kūkas	cepējai,	jo	kūka	patie-
šām	bija	ļoti	garšīga,	katrs	nogaršojām	pa	diviem	gabaliņiem.	

Tā	mūsu	svētki	ir	beigušies,	un	nu	ir	laiks	kārtīgi	gatavo-
ties	eksāmeniem. 

9. klases skolēni
Rucavas pamatskolā

„Mana Magadana”

100 dienas skolā

„Skolas	 somas”	 projekta	 ietvaros	
2019. gada	19. februārī	5.–9.	klase	bija	uz	
Ērika	Vilsona	monoizrādi	„Mana	Maga-
dana”,	Bārtas	kultūras	namā.	

Izrāde	bija	par	viņa	bērnību,	dzim-
šanas	 vietu  –	 Magadanu	 (Krievijā).	
Šajā	 izrādē	viņš	 stāstīja	par	 saviem	ve-
cākiem,	kuri	atradās	izsūtījumā.	Ē.	Vil-
sons	stāstīja	par	atgriešanos	Magadanā,	
atmiņām	no	bērnības.

Mūsu	 atmiņā	 noteikti	 paliks	 tas,	 kā	

Ēriks	Vilsons	attēloja	savas	izjūtas.	Auk-
stums	tika	parādīts	aktierim	stāvot	ledus-
ūdenī.	Visu	 izrādi	cauri	vija	 sirsnīgums	
un	pozitīvā	attieksme	pret	cilvēkiem,	ar	
kuriem	bija	saistīta	Ē.	Vilsona	bērnība.	

Skolēnu	 ovācijas	 izpelnījās	 dziesma	
un	aktiera	deja.

Viņa	skats	uz	šo	notikumu	ir	ļoti	pa-
tiess	un	sirdi	plosošs.

Samanta Reine un Karlīna Vītola,	
9.	klase

Aizvadīts	4.	 februāris,	kad	1.	klase	ar	
nepacietību	gaidīja	 savus	 svētkus –	„100 
dienas skolā”.	Satraukums	visiem	bija	liels,	
jo	tas	taču	notika	pirmo	reizi!	

Kopš	mācību	 gada	 sākuma	 pagāju-
šas	 100	 dienas,	 un	 šis	 pasākums	 ir	 kā	
atskats	uz	to,	ko	bērni	apguvuši.

Ciemos	bija		ieradušies	1.	klases	skolē-
nu	vecāki,	skolas	direktore	un	2.–4.	kla	šu	
kolektīvi	un	skolotājas.	

Pirmklasniekiem	 bija	 jāpierāda,	 ka	
viņi	 apguvuši	 Mazās	 Zīles	 gudrības:		
atkārtojuši	 burtus,	 prot	 lasīt	 un	 raks-
tīt,	minēt	mīklas,	 pildīt	 dažādus	uzde-
vumus. Tāpat zina ciparus un prot 
rēķināt.	Kas	 vislabāk	 patīk	 darīt	 skolā	
un	 kā	 viņi	 mācās	 draudzēties	 klasē.	
Skolēni	 dziedāja	 dziesmas,	 skandēja	

dzejoļus	 un	 rādīja	 teātri.	 Viņiem	 bija	
jāveic	dažādi	uzdevumi:	 jāraksta	burti,	
jāizlabo	kļūdas,	jāatmin	mīklas	un	jāiz-
domā	vārdi.

Tad	sākās	apsveikuma	daļa.	2.–4.	kla-
šu	kolektīvi	sveica	draugus	–	pārbaudīja	
zināšanas	 ar	 dažādiem	 uzdevumiem.	
Pēc	 tam	 katram	 dāvināja	 dāvaniņu:	
paštaisītu	 galda	 penāli,	 grāmatzīmi	 un	
apsveikumu.	

Noslēgumā	direktore	pasniedza	pirm-
klasniekiem	divas	jaunas	spēles,	kuras	tika	
izmēģinātas	un	 spēlētas	klasē.	Kad	uzde-
vumi	bija	sekmīgi	paveikti,	bērni	kopā	ar	
draugiem	un	vecākiem	gāja	rotaļās.	Vēlāk	
cienājās	ar	svētku	ruleti.

Madina Cepleniece,  
Rucavas	pamatskolas	skolotāja

1.	marta	vakarā	pēc	spraigām	cīņām	noslēdzās	
Grobiņas	novada	2018.	gada	čempionāts	basket-
bolā	vīriešiem.		Uzvaru	izcīnīja	komanda	„Duni-
ka”,	fināla	spēlē	pārspējot	„Grobiņu”	ar	79:67.

Cīņas	 basketbola	 laukumā	 jau	 notika	 kopš	
pērnā	 gada	 nogales.	 Tika	 izspēlētas	 spēles	 divos	
posmos.	 Čempionātā	 piedalījās	 8	 komandas	 –	
„Bārta”,	„Vērgale”,	„Fenikss”,	„Patrioti”,	„Kempings	
ODS”,	„Grobiņa”,	„Gavieze”	un	„Dunika”.	

Uzvaru	„Dunikas”	komandai	izcīnīja	–	Arturs	
Malakausks,	Matīss	Caune,		Jānis	Jaunzemis,	Nils	
Klucis,	 	 Matīss	 Čaupjonoks,	 Raimonds	 Ceple-
nieks,	Jānis	Ģēģeris,	Āris	Šokolaitis,	Matīss	Tiļugs,	
Kaspars	Brīvkalns,	Kārlis	Vamzis,	Didzis	Lakutis	
un	Mareks	Malakausks.	

Paldies	aktīvajiem	līdzjutējiem	par	atbalstu!

Vaclovs Malakausks, 
Dunikas	pagasta	sporta	metodiķis	

Ar „Dunikas” uzvaru noslēdzies Grobiņas novada 
čempionāts basketbolā

1. marta vakarā pēc spraigām cīņām noslēdzās Grobiņas novada 
2018.  gada čempionāts basketbolā vīriešiem, kur uzvaru izcīnīja ko-
manda „Dunika”.

22. februārī Rucavas pamatskolā notika gredzenu vakars 
9. klases absolven tiem.

Šomēnes, 1. martā Katrīna Anna Korna atzī-
mēja savu simto dzimšanas dienu. Viņa dzimusi 
Rucavas novada Dunikas pagastā, 3 bērnu ģimenē. 
Agrā jaunībā ar ģimeni pārcēlusies uz Rucavu. Tēvs 
Kārlis strādāja par podnieka palīgu, bet mamma 
Emīlija rokpeļņā. 

Pirmās skolas gaitas jubilāre uzsāka astoņu gadu 
vecumā, tajā laikā esošajā bērnudārzā, 2. klasi ap-
meklēja Ķāķišķes skolā, pie Laipniekiem, bet 3. klasi 
vēl tagadējā Rucavas skolā. Kā vēl tagad atceras, ka 
vismīļākais priekšmets viņai bijusi dziedāšana.

Jau agrā jaunībā Katrīna Anna uzsāka darba 
gaitas pie saimniekiem ganot govis, kur arī iepazi-
nās ar savu dzīvesbiedru, bērnu tēvu Miķeli. 

Beidzoties saimnieku laikiem, no 35 gadu vecu-
ma sāka strādāt skolā par apkopēju, kur nostrādā-
jusi līdz pat pensijas vecumam. 

Katrīna Anna izaudzinājusi trīs bērnus, kas ir 
labs atspaids vecumdienās. „Kopā esmu piedzīvojusi piecas paaudzes, esmu ļoti 
bagāta. Man ir 3 bērni, 5 mazbērni, 13 mazmazbērni un 4 mazmazmazbērni”.	

KATRĪNAI ANNAI KORNAI – 100
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SADZĪVES ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA RUCAVAS NOVADĀ 2019. gada 7. februārī

Saņemtas	 ziņas	 no	 satraucošas	 sie-
vietes	par	to,	ka	iespējams	viņai	piede-
rošā	 mežā	 notiek	 nelikumīgas	 darbī-
bas.	 Informācija	pārbaudīta	un	veiktas	
nepieciešamās	 darbības.	 Par	 notikušo	
ziņots	mežzinim.
 2019. gada 9. februārī

Rucavas	novada	domes	rīkotajā	ballē	
tika	konstatēti	divi	pār-
kāpumi	saistībā	ar	atra-
šanos	 sabiedriskā	 vietā	
tādā	 reibuma	 stāvoklī,	
kas	 aizskar	 cilvēka	 cie-
ņu.	Kā	arī	bija	mēģinā-
jums	iejaukties	policijas	
darbā.	 Policijas	 priekšnieks	R. Klāsēns	
atgādina,	ka	saskaņā	ar	likumā	„Par	po-
liciju”	 3.	 pantu,	 noteikts,	 ka	 nevienam	
nav	 tiesības	 iejaukties	 policijas	 rīcībā,	
kad	 tā	 pilda	 savus	 pienākumus,	 šādas	
rīcības	 ir	 sodāmas	 saskaņā	ar	LR	 liku-
miem.
 2019. gada 12. februārī

•	 Saņemta	sūdzība	par	to,	ka	Duni-
kas	pagasta	daudzdzīvokļu	mājā	problē-
mas	ar	apkures	sistēmu,	veicot	pārbau-
di,	informācija	neapstiprinājās.

•	 Tajā	pašā	dienā	saņemta	informā-
cija	 par	 to,	 ka	 baļķu	 vedēji	 sabojājuši	
pašvaldības	 ceļa	 segumu,	 informācija	
pārbaudīta	un	piefiksēta.
 2019. gada 16. februārī

Nodrošināta	sabiedriskā	kārtība	Du-
nikas	pagasta	Sikšņos	publiskā	pasāku-
ma	laikā,	aizrādījuma	nav.
 2019. gada 18. februārī

•	 Saņemta	 sūdzība	 par	 savstarpēju	

konfliktu	 starp	 Rucavas	 novada	 iedzī-
votājiem,	veiktas	pārrunas	ar	konfliktā	
iesaistītām	personām.

•	 Tajā	 pašā	 dienā	 saņemta	 sūdzība	
par	 dzīvnieku	 labturības	 noteikumu	
pārkāpumiem,	 informācija	 pārbaudīta,	
ar	īpašnieku	veiktas	pārrunas.
 2019. gada 20. februārī

Saņemta	anonīma	sūdzība	par	dzīv-
nieku	 labturības	 no-
teikumu	 neievērošanu	
Dunikas	pagastā,	veikta	
pārbaude,	kurā	ar	dzīv-
nieku	 īpašnieku	veiktas	
pārrunas	 un	 brīdināts	
par	atbildību.

 2019. gada 22. februārī
•	 Saņemtas	 sūdzības	 par	 dzīvnieku	

labturības	 noteikumu	 pārkāpumiem,	
uzsākta	pārbaude.

•	 Saņemta	 sūdzība	no	 iesniedzējas,	
par	it	kā	krāpšanas	mēģinājumu,	infor-
mācija	neapstiprinājās.

•	 Sastādīti	2	administratīvie	pārkā-
puma	protokoli	–	lēmumi	par	nepareizi	
novietotiem	 transporta	 līdzekļiem	Ru-
cavā.	Kopējais	naudas	sods	–	70	EUR.
 2019. gada 25. februārī

Dunikas	 pagasta	 Sikšņos	 vairākiem	
jauniešiem	aizrādīts	par	to,	ka	pārvieto-
jas	par	ceļa	vidu,	neievērojot	ceļu	satik-
smes	noteikumus.
 2019. gada 26. februārī

Saņemtas	sūdzības	par	klaiņojošiem	
suņiem	Rucavas	pagastā,	 tiek	noskaid-
roti	lietas	apstākļi.

Rolands Klāsēns,
Pašvaldības	policijas	priekšnieks	

Informējam,	ka	ar	2016.	gada	1.	decembri	Rucavas	novada	
administratīvajā	teritorijā	uzsāka	darbu	jaunais	atkritumu	ap-
saimniekotājs,	„Vides	pakalpojumu	grupa	Liepājai”.	

Pamatojoties	 uz	 24.11.2011.	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	
(turpmāk	tekstā	–	Pašvaldība)	saistošie	noteikumi	Nr.	19	„Par	
sadzīves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	 Rucavas	 novadā”,	 5.11.	
punkts	 norāda,	 ka	 ikviens	 nekustamā	 īpašuma	 īpašnieks	 vai	
lietotājs	novada	administratīvajā	teritorijā	ir	atbildīgs	par	atkri-
tumu	savākšanu	un	izvešanu	no	īpašumā	vai	valdījumā	esošās	
teritorijas.	 Viņam	 jāiesaistās	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 at-
kritumu	apsaimniekošanas	pasākumu	realizēšanā	gan	ar	savu	
darbību,	gan	ar	maksu	par	sniegtajiem	pakalpojumiem.

Tas	 nozīmē,	 ka	 nekustamā	 īpašuma	 īpašnieka,	 lietotāja,	
ēku	un	ēku	daļu	īpašnieka,	pārvaldītāja	vai	pārvaldītāja	piln-
varnieka	pienākums	ir	slēgt	līgumu	saskaņā	ar	normatīviem	
par	 sadzīves	 atkritumu	 savākšanu	 ar	 atkritumu	 apsaimnie-
košanas	uzņēmumu,	kam	ir	līgums	ar	pašvaldību,	un	izpildīt	
līguma	noteikumus.		Šajā	gadījumā	pašvaldībai	līgums	ir	no-
slēgts	ar	„Vides	pakalpojumu	grupa	Liepājai”.	

24.11.2011.	 Pašvaldības	 saistošie	 noteikumi	 Nr.	 19	 „Par	
sadzīves	 atkritumu	 apsaimniekošanu	 Rucavas	 novadā”,	
5.1.  punkts	nosaka,	 ka	 atkritumu	 radītājam	 jāiekļaujas	 paš-
valdības	 organizētajā	 atkritumu	 apsaimniekošanas	 sistēmā,	
noslēdzot	līgumu	ar	apsaimniekotāju	par	atkritumu	savākša-
nu,	kuram	 ir	 līgums	ar	Rucavas	novada	domi,	un	maksājot	
par	atkritumu	apsaimniekošanu,	kā	arī	nogādājot	visa	veida	
radītos	atkritumus	tos	savākšanai	vai	uzglabāšanai	paredzētā	
vietā.	Saskaņā	ar	5.12.5.	punktu	tas	attiecās	arī	uz	vasarnīcas,	
vasaras	mītnes	vai	citas	īslaicīgas	apmešanās	ēkas	īpašnieku,	
valdītāju,	lietotāju	vai	viņa	pilnvarotām	personām.

IEDZĪVOTĀJU ATBILDĪBA 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
Pašvaldības	 policija	 sekos	 tam,	 kā	 tiek	 ievēroti	 Rucavas	

novada	 domes	 saistošie	 noteikumi.	 Papildus	 sekos	 līdzi	 vai	
nekustamajam	 īpašumam	 ir	 noslēgts	 atkritumu	 apsaimnie-
košanas	līgums.	Par	šādām	darbībām	pašvaldības	policija	var	
uzsākt	administratīvo	lietvedību.

Atgādinām,	ka	sadzīves	atkritumus	ir	aizliegts	dedzināt		uz	
jebkura	 īpašnieka	 īpašumā	 esošās	 zemes,	mežos,	 dārzos	 un	
parkos,	kā	arī	konteineros	esošos	atkritumus.

Pamatojoties	 uz	 Latvijas Republikas Administratīvo 
pārkāpuma kodeksa, 75. panta otro daļu par „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu”, kas	nosaka,	ka	
par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīša-
nos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākša-
nā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdes-
mit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no 
četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

KĀ NOSLĒGT LĪGUMU PAR SADZĪVES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU?

Visērtāk	un	ātrāk	 jauno	 līgumu	ar	pilnsabiedrību	„Vides	
pakalpojumi	Liepājai”	ir	slēgt	elektroniski.	Iedzīvotāji	to	var	
izdarīt,	interneta	vietnē	www.vpgrupa.lv,	autorizējoties	ar	in-
ternetbankas	starpniecību.	

Savukārt	juridiskās	personas	„Vides	pakalpojumu	grupas”	
interneta	 vietnē	 pieejamo	 līguma	 formu	 aicinātas	 aizpildīt,	
parakstīt	ar	drošu	elektronisko	parakstu	un	nosūtīt	uz	e-pasta	
adresi	info@vpgrupa.lv.

Tāpat	 līguma	 formu	 	 iespējams	 lejuplādēt,	 aizpildīt	 un	
nosūtīt	pa	pastu	vai	personīgi	nogādāt	 „Vides	pakalpojumu	
grupas”	Klientu	 centrā	Liepājā,	Cukura	 ielā	8/16	 (otrdienās	
no	8:30–19:00;	pārējās	darba	dienās	–	no	8:30–17:00).	

Līgumus	 var	 noslēgt	 arī	 Rucavas	 novada	 pašvaldībā	 pie	
komunālās	daļas	darbinieces	 (Rucavas	novada,	Rucavas	pa-
gasta,	 Rucavā,	 „Pagastmāja”)	 1.	 stāvā,	 10.	 kabinetā.	 Klientu	
pieņemšanas	laiki	par	atkritumu	līgumu	slēgšanu	ir	pirmdie-
nās,	trešdienās	un	piektdienās	no	plkst.	8.00–12.00,	otrdienās	
no	plkst.13.00–	17.00,	bet	ceturtdienās	no	plkst.	14.00–18.00.

Tāpēc aicinām Rucavas novada iedzīvotājus, kuri vēl 
nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu, tos noslēgt līdz šā gada marta beigām!

Turēsim tīru savu sētu  
un apkārtējo vidi!

Lielā talka 
2019

																																				Jau	10	gadu	garumā	Lielajā	talkā	kopumā	ir	
																																piedalījušies	aptuveni	500000	dalībnieku.
																															Arī	dažādu	paaudžu	Rucavas	novada	iedzīvotāji

visu	šo	gadu	garumā	aktīvi	piedalījušies	vides	sakopšanā,	jo	nekas	ne-
vieno	labāk	par	kopīgu	darbu	un	prieku	par	padarīto.	

Arī šogad ikviens čakla is novadnieks aicināts piedalīties Lielās 
talkas aktivitātēs.	Talka notiks š. g. 27. aprīlī.

Šoreiz	 uzmanība	 tiks	 pievērsta	 ne	 tikai	 atkritumu	 savākšanai,	 bet	
arī	šķirošanai.	Tas	tiks	darīts	ar	mērķi	veicināt	izpratni	par	plastmasas	
piesārņojumu	un	tās	kaitīgo	ietekmi	uz	vidi.

Lai	atvieglotu	šķirošanas	procesu,	talkas	maisi	būs	divās	krāsās	–	bal-
ti	un	zili.

Ikviens	varēs	pieteikt	savu	talkas	vietu	un	to	piereģistrēt	talkas	reģis-
trā	www.talkas.lv.	Reģistrācija	tiks	atvērta	27. martā.

Sekojiet	līdzi	informācijai	un	tiekamies	27. aprīlī!
Dace Mieme, Lielās	talkas	koordinatore	

Ilgi	 gaidītais	 pavasaris,	 jau	 tepat	 pie	 durvīm	 un	 ir	
pēdējais	laiks,	 lai	 ieplānotu	kā	vislabāk	to	sagaidīt.	Un	
kas	gan	var	būt	labāks	par	plaukstošu	pumpuru	smar-
žu,	putnu	treļļiem	un	pēc	ziemas	miega	modušās	upes	
čalām.

To	visu	un	vēl	neizmērāmi	daudz	pozitīvu	emociju	
varēsi	 gūt,	 ja	 piedalīsies	 pavasara	 laivu	 piedzīvojumā	
„Bārtas	pumpurs	2019”,	kas	notiks	š.	g.	11.	maijā.	

Pasākuma	tēma	„Rucavas	baltais…”,	tāpēc	jau	varat	
sākt	piedomāt	pie	 sava	vizuālā	noformējuma,	kas	 tiks	
ņemts	vērā,	lai	tiktu	pie	labām	balvām.

Tikšanās	vietu	mainīt	nedrīkst,	tāpēc	starts	tiks	dots	
Dunikas	pagasta	„Laņģeros”	ar	noslēgumu	pēc	12	km	
atpūtas	bāzē	„Ods”.	

Pa	ceļam	pārsteigumi	un	dažādas	aktivitātes.
Sekojiet	līdzi	informācijai	(www.rucava.lv, www.facebook.

com/rucavatic)	un	nepalaidiet	garām	iespēju	izkrāsot	savu	pa-
vasari	ar	pozitīvām	emocijām!

Sīkāka	informācija	pie	tūrisma	organizatores	Daces	Mie-
mes,	tel.	+371	29134903,	e-pasts:	tic@rucava.lv.

Dace Mieme,  Tūrisma	organizatore	

Pavasara piedzīvojums – 
„Bārtas pumpurs 2019”

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
Laikā,	kad	daļu	no	Latvijas	vēl	klāj	

sniega	 sega,	bet	 citviet	 jau	 jūtams	pa-
vasaris,	 ugunsdzēsēji	 glābēji	 ikdienu	
steidzās	dzēst	vairākus	kūlas	ugunsgrē-
kus –	šogad	dzēsti	jau	42	kūlas	uguns-
grēki.	 Valsts	 ugunsdzēsības	 un	 glāb-
šanas	 dienests	 (VUGD)	 atgādina,	 ka	
kūlas	dedzināšana	ir	aizliegta	un	tā	var	
apdraudēt	cilvēku	dzīvību	un	īpašumu,	
kā	arī	tā	rada	būtisku	kaitējumu	dabai!

Kūlas	 ugunsgrēku	 skaits,	 degšanas	
platības	un	aktivitāte	katru	gadu	ir	atka-
rīga	no	laikapstākļiem	un	cilvēku	attieks-
mes	un	apziņas.	 Ja	 ir	mitrs	un	 silts	pa-
vasaris,	tad	ātri	izaug	jaunā	zāle	un	līdz	
ar	to	kūlas	ugunsgrēku	„sezona”	nav	ilga.	
Savukārt,	ja	ilgstoši	nav	bijis	lietus,	pērnā	
gada	zāle	kļūst	aizvien	sausāka,	bet	kūlas	
ugunsgrēku	skaits	un	platības	pieaug.	

Pētījuma,	 kas	 veikts	 pērn	 Eiropas	
Reģionālās	attīstības	fonda	Interreg	Lat-
vijas  –	 Lietuvas	 programmas	 ietvaros,	
secinājumi	 liecina,	 ka	 iedzīvotāji	 kūlas	
ugunsgrēku	 izcelšanās	 iemeslus	 visbie-
žāk	saista	ar	neuzmanīgu	rīcību	ar	ugu-
ni –	bez	uzraudzības	atstātiem	ugunsku-

riem,	 nomestiem	 degošiem	 izsmēķiem,	
un	uzskata	to	par	ekonomiski	izdevīgāko	
teritorijas	 sakopšanas	 veidu,	 kaut	 gan	
kūlas	dedzināšana	apdraud	cilvēku	dzī-
vību	un	veselību,	kā	arī	nekustamo	īpa-
šumu	un	nodara	kaitējumu	videi.

VUGD	 pieredze	 liecina,	 ka	 ik	 pa-
vasari	 daļa	 iedzīvotāju	 cenšas	 apkopt	
savas	nesakoptās	teritorijas	–	daļa	aiz-
dedzina	neapkoptās	platības	ļaunprātī-
gi,	daļu	nodedzina	bērni	vai	pusaudži	
spēlējoties	vai	apzināti	dedzinot	pērno	
zāli,	 bet	 daļa	 no	 kūlas	 ugunsgrēkiem	
izceļas	no	nepieskatītiem	ugunskuriem	
vai	arī	nevērīgi	izmestiem	izsmēķiem. 

2018.	gadā	valstī	reģistrēti	2088	kūlas	
ugunsgrēki,	kuros	cietuši	seši	cilvēki,	kā	
arī	 iznīcinātas	 29	 ēkas.	Kūlas	dedzinā-
šanas	rezultātā	pērn	izdega	2018	hektāri	
Latvijas	teritorijas,	kas	ir	par	18%	vairāk	
nekā	2017.	gadā,	kad	izdega	nesakoptās	
teritorijas	1648	hektāru	platībā.	

Lai	gan	šķiet,	ka	kūlas	dedzināšana	ir	
visas	Latvijas	problēma,	 tomēr	 ik	gadu	
ir	 novadi,	 kuros	 nav	 reģistrēts	 neviens	
kūlas	 ugunsgrēks!	 Pagājušogad	 savas	

teritorijas	 bez	 kūlas	 dedzināšanas	 sa-
kopuši	 ir	 Jaunpils,	 Lubānas,	 Vārkavas	
un	Vecpiebalgas	novadi!	Savukārt	Dau-
gavpils	novadā	reģistrēti	visvairāk	kūlas	
ugunsgrēki	–	111.

Kopējā	 statistika	 par	 kūlas	 uguns-
grēkiem	Latvijā	 ir	 pieejama	 šeit:	www.
vugd.gov.lv/files/opnews/Kulas_uguns-
greki_2012_2018.pdf
KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru	kabineta	2016.	gada	19. ap-
rīļa	 noteikumos	 Nr.	 238	 „Ugunsdrošī-
bas	 noteikumi”,	 6.	 punktā	 noteikts,	 ka	
ikvienas	personas	pienākums	 ir	nepie-
ļaut	ugunsgrēka	izcelšanos	vai	darbības,	
kas	var	novest	pie	ugunsgrēka.

Lai	 pavasarī	 neveidotos	 kūla	 un	 lai	
samazinātu	 kūlas	 ugunsgrēku	 skaitu,	
iedzī	votājiem	 un	 pašvaldībām	 ir	 jāsa-
kopj	savi	īpašumi	jau	rudenī	–	jānopļauj	
zāle	 un	 jānovāc	 atkritumi.	 Teritorijas	
sakopšana	ir	jāveic	sistemātiski,	regulāri	
to	attīrot	no	degtspējīgiem	atkritumiem	
un	 teritoriju	 ap	 ēkām	 10	metrus	 platā	
joslā	attīrot	no	sausās	zāles	un	nenovāk-

to	kultūraugu	atliekām.	Sakoptā	īpašu-
mā	 pavasarī	 neveidosies	 sausā	 zāle	 un	
nebūs	iespējama	tās	degšana.	

Ir	nepieciešama	aktīvāka	pašvaldību	
iesaistīšanās	gan	sakopjot	teritoriju,	gan	
pašvaldības	saistošajos	noteikumos	no-
sakot	pienākumu	un	nosacījumus	teri-
torijas	sakopšanai,	kā	arī	kontrolējot	šo	
nosacījumu	izpildi.	Ja	visas	pašvaldības	
iesaistītos	un	noteiktu	šīs	minimālās	ze-
mes	 apsaimniekošanas	 un	 uzturēšanas	
prasības,	kā	arī	tās	kontrolējot,	tiktu	no-
vērsta	kūlas	veidošanās	un	ugunsgrēku	
izcelšanās	iespējamība.
KO DARĪT, JA DEG KŪLA?

Situācijās,	 kad	 iedzīvotāji	 pamana	
kūlas	 ugunsgrēku,	 nekavējoties	 ir	 jā-
zvana	VUGD	uz	 vienoto	 ārkārtas	 pa-
līdzības	 izsaukumu	 numuru	 112	 un	
jānosauc	precīza	adrese	vai	pēc	 iespē-
jas	precīzāk	jāapraksta	vieta,	kur	izcē-
lies	ugunsgrēks,	kā	arī	ir	jānosauc	savs	
vārds,	uzvārds	un	telefona	numurs,	un	
jāatbild	uz	dispečera	jautājumiem.	

Svarīgi	ir	pēc	iespējas	ātrāk	paziņot	
ugunsdzēsējiem	 glābējiem	 par	 izcē-

lušos	 ugunsgrēku,	 lai	 viņi	 varētu	 sav-
laicīgi	 ierasties	 notikuma	 vietā,	 pirms	
liesmas	 ir	 izplatījušās	 lielā	 platībā	 un	
apdraud	tuvumā	esošās	ēkas.	
VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja	 iedzīvotājs	 pats	 vēlas	 uzsākt	 kū-
las	 dzēšanu	 pirms	 ugunsdzēsēju	 glā-
bēju	 ierašanās,	 tad	 sākotnēji	 ieteicams	
ir	 objektīvi	 izvērtēt	 esošo	 situāciju	 un	
pārliecināties,	vai	dzēšanas	darbi	neap-
draudēs	iedzīvotāja	veselību	un	dzīvību.	

Degošu	pērno	 zāli	 jeb	 kūlu	 var	mē-
ģināt	 apdzēst	 ar	 ūdeni,	 smiltīm,	 vai	 arī	
izmantojot	 koku	 zarus,	 piemēram,	 egļu	
zarus.	Nav	ieteicams	mēģināt	liesmas	ap-
dzēst	 tām	uzkāpjot	 virsū,	 jo,	 iespējams,	
apavu	 zole	 var	 neizturēt	 uguns	 radīto	
karstumu,	kā	arī	no	karstuma	var	aizdeg-
ties	drēbes.	Dzēšot	liesmas	vai	glābjoties	
no	tām,	ir	jāstāv	izdegušajā	pusē,	aptuve-
ni	1–2	metru	attālumā	no	liesmām,	jo	tā-
dejādi,	ja	liesmas	pēkšņi	mainītu	virzie-
nu,	iedzīvotājs	būtu	mazāk	apdraudēts.

Turpinājums	–	7. lpp.

Pašvaldības policija informē
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Svētdien, 
29. martā, 

plkst. 03:00 
(naktī no sestdienas 

uz svētdienu), 
Latvijā notiks pāreja 

uz vasaras laiku, 
pulksteņa rādītājus 

pagriežot vienu stundu
uz priekšu.

Aicina lauksaimniekus nekavēties 
ar augsnes agroķīmisko izpēti

Lai	saimniekotu	ekonomiski	un	ilgt-
spējīgi,	zemkopim	ir	svarīgi	regulāri	se-
kot	 līdzi	 barības	 vielu	 bilancei	 augsnē,	
kā	arī	veikt	augsnes	agroķīmisko	izpēti	
(AAI).	 Tas	 ļauj	 precīzāk	 plānot	 nepie-
ciešamo	 augu	 barības	 vielu	 nodroši-
nājumu.	AAI	 ir	 agronomiski	nozīmīgs	
priekšnoteikums	veselīgu	augu	un	aug-
stas	 ražas	 ieguvei.	AAI	 rezultāti	 jāņem	
vērā,	 izvēloties	 audzējamo	 kultūraugu	
un	 plānojot	mēslošanas	 līdzekļu	 lieto-
šanu.

Jau	2009.	gadā	ir	spēkā	stājušies Mi-
nistru kabineta 2009. gada 15. septembra 
noteikumi Nr. 1056 „Lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas, uzgla-
bāšanas un marķēšanas prasības un kon-
troles kārtība”.	 Noteikumos	 ietvertais	
nosacījums	 par	 augsnes	 agroķīmisko	
izpēti	vai	augsnes	agroķīmiskajām	analī-
zēm	jāpilda	katram	integrētās	lauksaim-
niecības	 produkcijas	 audzētājam,	 bet	
finanšu	resursu	trūkuma	dēļ	ne	vienmēr	
tas	izdarāms	visai	platībai	uzreiz. 

Tādēļ	 audzētājiem,	 kuri	 vēl	 nav	 re-
ģistrēti	 Lauksaimniecības	 produktu	
integrētās	 audzēšanas	 reģistrā	 un	 kuri	
neapsaimnieko	lauksaimniecībā	izman-

tojamo	 zemi	 īpaši	 jutīgajā	 teritorijā,	
augsnes	agroķīmiskā	 izpēte	gadskārtēji	
jāveic	vismaz	15	procentos	no	apsaim-
niekotās	platības.	Tādējādi	tiks	izpildīts	
nosacījums	par	AAI	 vai	 augsnes	 agro-
ķīmisko	analīžu	veikšanu	ne	mazāk	kā	
60  procentos	 apsaimniekotās	 platības	
līdz	 2019.	 gada	 31.	 decembrim,	un	 arī	
nosacījums,	ka	augsnes	kartes	nebūs	ve-
cākas	par	septiņiem	gadiem. 

Tātad	 audzētājam	 jau	 līdz	
2018.  gada	 31.	 decembrim	 bija	 jābūt	
veiktai	 augsnes	 izpētei	 ne	 mazāk	 kā	
45  procentos	 apsaimniekotās	 platī-
bas,	lai	līdz	2019.	gada	31.	decembrim	
tā	 būtu	 veikta	 ne	 mazāk	 kā	 60	 pro-
centos	 apsaimniekotās	 platības,	 līdz	
2020. gada	31.	decembrim –	ne	mazāk	
kā	75	procentos	apsaimniekotās	platī-
bas,	 līdz	 2021.  gada	 31.	 decembrim –	
ne	mazāk	kā	90	procentos	apsaimnie-
kotās	platības,	tādējādi	līdz	2022. 	gada	
31.  decembrim	 noteikumu	 nosacīju-
miem	 atbilstošu	 izpēti	 veicot	 visā	 ap-
saimniekotajā	platībā. 

Rūta Rudzīte, 
Zemkopības	ministrijas

Sabiedrisko	attiecību	speciāliste

Bioloģiski vērtīgo zālāju 
platības turpina strauji sarukt

Decembrī Dabas aizsardzības 
pārvalde saņēma 32 tūkstošus an-
ketu no 250 dabas skaitīšanas ek-
spertiem par 2018. gada sezonā 
apsekotajām teritorijām, kurās tika 
uzskaitītas Eiropas Savienības no-
zīmes aizsargājamo biotopu grupas 
un vērtēta to kvalitāte. Tā kā bio-
loģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem 
gada sākumā ir iespēja pieteikties 
atbalsta maksājumiem, zālāju anke-
tas ik gadu tiek skatītas prioritāri. 
Šo anketu apkopotie dati no otrās 
dabas skaitīšanas sezonas liecina, ka 
no pērn apsekotajām pļavām biolo-
ģiski vērtīgas ir tikai 17%. 

„Lai	 saprastu	 dabas	 mainību,	
mums	nav	 jāvizualizē	 kūstošie	 ledāji	
Antarktikā,	tā	norit	tepat	līdzās	–	jau	
divu	 sezonu	 dabas	 skaitīšanas	 dati	
liecina,	 ka	 no	 agrāk	 zināmajām	bio-
loģiski	vērtīgajām	pļavām	Latvijā	sa-
stopama	vairs	 tikai	viena	sestā	daļa,”	
uzsver	 dabas	 skaitīšanas	 vadītāja	

Irisa	Mukāne.	Viņa	 turpina:	 „Pēdējo	
50 gadu	laikā	vērtīgo	zālāju	platības	ir	
būtiski	sarukušas,	jo	zālāji	ir	teju	vie-
nīgā	 biotopu	 grupa,	 kas	 bez	 cilvēka	
līdzdalības	 nevar	 pastāvēt.	Nav	 runa	
par	mauriņu	vai	zāles	stiebru	izzuša-
nu,	bet	gan	par	bioloģiski	vērtīgo	zā-
lāju	platībām,	kurās	mazinās	krāšņās	
puķes	 vainagiem,	 ārstnieciskie	 augi	
tējām,	arī	apputeksnētāji	un	cita	dzīvā	
daba.	 Ir	 apdraudēts	nozīmīgs	posms	
dabiskajā	 dzīvības	 ķēdē,	 ko	 veicina	
cilvēka	darbība	vai,	 tieši	pretēji,	bez-
darbība.	Un	pastāv	 iespēja	zaudēt	 šo	
biotopu	grupa	pavisam!”

Pagājušā	 gadā	 apzināto	 bioloģiski	
vērtīgo	 zālāju	 īpašnieki	 līdz	 februāra	
beigām	saņems	vēstuli	uz	savu	deklarē-
to	dzīvesvietas	adresi	par	viņa	īpašumā	
esošo	zālāju.	Lai	nodrošinātu	operatīvu	
informācijas	 pieejamību	 un	 apmaiņu,		
informācija	 vienlaikus	 ir	 pieejama	
Dabas	 aizsardzības	 pārvaldes	 uzturē-
tajā	 dabas	 datu	 pārvaldības	 sistēmā	
Ozols	 (http://ozols.daba.gov.lv/pub/).	 Ja	

biotops		nav	konstatēts,	vēstule	netiks	
sūtīta.

Turpinot	 pagājušajos	 gados	 iesākto	
praksi,	 arī	 2019.	 gadā	 apsekojamajos	
novados	 notiks	 bezmaksas	 semināri	
zemju	īpašniekiem	par	dabas	skaitīšanu,	
tās	 mērķiem,	 īstenotajām	 aktivitātēm	
un	 sniegtas	 atbildes	 uz	 jautājumiem.	
Informācija	 par	 semināriem,	 jaunumi,	
kā	arī	 jautājumu	un	atbilžu	sadaļa	pie-
ejama	vietnē	www.skaitamdabu.gov.lv.

Dabas	 skaitīšana	 jeb	 projekts	
„Priekšnosacījumu	 izveide	 labākai	
bioloģiskās	 daudzveidības	 saglabāša-
nai	un	ekosistēmu	aizsardzībai	Latvi-
jā”	tiek	īstenots	ar	Eiropas	Savienības	
Kohēzijas	 fonda	 (85%)	 un	 Latvijas	
valsts	 (15%)	atbalstu.	Visu	aktivitāšu	
īstenošana	 paredzēta	 līdz	 2023.	 ga-
dam,	 biotopu	 izplatības	 un	 kvalitā-
tes	noteikšanas	 jomā	 līdz	2019.	gada	
31. decembrim.

Ilze Reinika, 
Dabas	aizsardzības	pārvalde	

Dabas	skaitīšanas	vadītājas	asistente

2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai saņemtu 
nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

Iedzīvotāji,	   kuriem	 gada	 ienākumu	 dekla-
rācijas	 iesniegšana	 nav	 obligāta,	 deklarāciju	 par	
pagājušo	gadu	var	iesniegt	 jebkurā	laikā	līdz	pat	
2022. gada	16.  jūnijam,	 sākot	ar	 šī	 gada	1. mar-
tu.	Taču	gadījumos,	kad	saistībā	 	ar	 	progresīvās	
nodokļa	likmes		vai	diferencētā	neapliekamā	mi-
nimuma	piemērošanu	radusies	nodokļa	starpība,	
kas	 jāpiemaksā	 valsts	 budžetā,	 deklarācija	 jāie-
sniedz	obligāti	līdz	šī	gada	3. jūnijam.	Savukārt,	ja	
kopējie	gada	 ienākumi	pārsniedz	55 000 euro, –	
līdz	1. jūlijam.

Tāpat	 kā	 līdz	 šim,	 arī	 šogad	 daļai	 iedzīvotāju	
gada	ienākumu	deklarācija	ir	jāsniedz	obligāti	un	
daļa	 to	 var	 darīt	 brīvprātīgi.	 VID	 aicina	 ikvienu	
nodokļu	 maksātāju	 iesniegt	 deklarāciju	 elektro-
niski,	 izmantojot	VID	 elektroniskās	 deklarēšanas	
sistēmu	(EDS),	jo	tas	ir	daudz	ērtāk,	ātrāk	un	vien-
kāršāk.	

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana brīvprātīgi

Ja	 no	 algota	 darba	 ienākumiem	 ir	 maksāts	
iedzī	votāju	 ienākuma	 nodoklis	 (IIN),	 tad	 gada	
ienākumu	 deklarāciju	 var	 iesniegt	 brīvprātīgi,	 lai	
saņemtu	 atpakaļ	 pārmaksāto	 iedzīvotāju	 ienāku-
ma	 nodokli	 par	 attaisnotajiem	 izdevumiem1,	 kā	
arī	gadījumā,	ja		ir	izveidojusies	nodokļa	pārmaksa	
saistībā	ar	gada	diferencētā	neapliekamā	minimu-
ma	un	 progresīvās	 nodokļa	 likmes	 piemērošanu.	
Deklarāciju	var	iesniegt	arī,	ja	gada	laikā	nav	bijuši	
piemēroti	 nodokļu	 atvieglojumi,	 piemēram,	 par	

apgādībā	esošām	personām.	Brīvprātīgi	gada	ienā-
kumu	deklarāciju	var	iesniegt	trīs	gadu	laikā. Tā-
tad šogad to	var	iesniegt	ne	tikai	par	2018. gadu,	
bet	arī	par	2016.	un	2017. gadu,	bet	līdz	2019. gada	
17. jūnijam	–	vēl	arī	par	2015. gadu.	

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana obligāti 

Kopš	2018. gada	progresīvās	iedzīvotāju	ienā-
kuma	nodokļa	 likmes	 un	diferencētā	 neaplieka-
mā	 minimuma	 lielums	 ir	 atkarīgs	 no	 kopējiem	
gada	laikā	gūtajiem	ienākumiem,	tātad	–	ne	tikai	
algas.	Gadījumos,	kad	gada	laikā	gūtie	ienākumi	
ir	 svārstīgi,	 var	 veidoties	 gan	 nodokļa	 piemak-
sa,	 gan	 nodokļa	 pārmaksa.	 Ja,	 rezumējot	 gada	
ienākumus,	 izrādās,	 ka	 iedzīvotāju	 ienākuma	
nodoklis	nav	 samaksāts	pilnā	apmērā,	 trūkstošo	
nodokļa	 daļu	 nepieciešams	 iemaksāt	 budžetā.	
Savukārt,	ja	izrādās,	ka	ir	samaksāts	lielāks	iedzī-
votāju	 ienākuma	 nodoklis,	 nekā	 nepieciešams,	
tas	 tiek	 atmaksāts.	 Lai	 noskaidrotu,	 vai	 izveido-
jusies	 nodokļa	 piemaksa	 vai	 pārmaksa,	 katram	
iedzīvotājam	 individuāli	 ir	 jāaizpilda	 sava	 gada	
ienākumu	deklarācija.	 Ja	nodoklis	 ir	 jāpiemaksā	
valsts	budžetā,	 tad	gada	ienākumu	deklarācija	 ir	
jāiesniedz	obligāti.		

Budžetā	 piemaksājamo	 IIN	 summu	 var	 sa-
mazināt	 vai	 pilnībā	 izlīdzināt,	 pievienojot	 gada	
ienākumu	 deklarācijai	 čekus,	 kvītis	 vai	 bankas	
maksājuma	 uzdevumu	 vai	 konta	 izrakstu	 par	 at-
taisnotajiem	izdevumiem.	Jāatzīmē,	ka	2018. gadā	

summa,	no	kuras	viena	persona	var	atgūt	daļu	no-
dokļa	par	attaisnotajiem	izdevumiem,	ir	pieaugusi	
līdz	600 euro,	ievērojot	nosacījumu,	ka	attaisnotie	
izdevumi	 nepārsniedz	 50%	 no	 strādājošā	 gada	
ienā	kumiem	pirms	nodokļu	nomaksas.	

Tāpat	kā	līdz	šim	obligāti	gada	ienākumu	dek-
larācija	jāsniedz,	ja:

•	 tiek	veikta	saimnieciskā	darbība,	piemēram,	
izīrēts	nekustamais	īpašums	vai	gūti	ienākumi	no	
profesionālās	darbības;

•	 ārvalstīs	ir	gūti	ienākumi,	tajā	skaitā	jūrnie-
kiem,	 kuri	 bijuši	 nodarbināti	 uz	 starptautiskos	
pārvadājumos	 izmantojama	 kuģa,	 izņemot	 per-
sonas,	kuras	kādā	Eiropas	Savienības	dalībvalstī	ir	
guvušas	algota	darba	ienākumu,	kuram	piemērots	
attiecīgās	dalībvalsts	ienākuma	nodoklis;

•	 ir	gūti	ar	nodokli	neapliekami	ienākumi,	kas	
kopumā	2018.  gadā	 pārsniedz	 4000  euro,	 piemē-
ram,	pārdota	personiskā	manta;

•	 ir	gūti	ienākumi,	kuri	apliekami	ar	10%	no-
dokļa	likmi,	no	kuriem	nodoklis	nav	ieturēts	ienā-
kuma	 izmaksas	 vietā,	 piemēram,	 ienākumu	 no	
augoša	meža	vai	kokmateriālu	pārdošanas	fiziskai	
personai;

•	 ir	gūti	citi	ar	nodokli	apliekami	ienākumi,	no	
kuriem	izmaksas	vietā	nav	 ieturēts	nodoklis,	pie-
mēram,	no	fiziskām	personām		(kas	nav	radniecī-
bā	līdz	trešajai	pakāpei)	saņemti	dāvinājumi.

Ja	gada	ienākumu	deklarācija	par	2018. gadu	ir	
jāsniedz	obligāti,	tas	jāizdara	elektroniski	laikā	no	
2019. gada	1. marta	līdz	3. jūnijam.	Ja	2018. gada	

ienākumi	pārsniedz	55 000 euro,	–	no	2019. gada	
1. aprīļa	līdz	1. jūlijam.

Rūpējoties	par	to,	lai	iedzīvotāji	būtu	informēti	
par	 to,	 cik	 svarīgi	 šogad	 iesniegt	 gada	 ienākumu	
deklarāciju,	 VID	 papildus	 informēs	 par	 nodokļu	
starpību	arī	individuāli,	nosūtot	ziņu	Elektroniskās	
deklarēšanas	sistēmā	un	izmantojot	pasta	pakalpo-
jumus.

Vēršam	 uzmanību,	 ka	 gada	 ienākumu	 dek-
larāciju	 iespējams	 iesniegt	 ne	 tikai	 VID	 klientu	
apkalpošanas	 centros	 (neatkarīgi	 no	 deklarētās	
dzīvesvietas),	 bet	 arī	 Valsts	 un	 pašvaldības	 vie-
notajos	klientu	apkalpošanas	centros	visā	Latvijā.	
Informācija	par	vienoto	klientu	apkalpošanas	cen-
tru	 adresēm	 un	 darba	 laikiem	 pieejama	 portāla	
wwwlatvija.lv	 sadaļā	„Vienotie	klientu	apkalpoša-
nas	centri”.	

Plašāka	 informācija	 pieejama	 VID	 mājaslapā	
sadaļā	„Gada	ienākumu	deklarācija”.	Jautājumu	un	
neskaidrību	gadījumā	aicinām	iedzīvotājus	zvanīt	
uz	VID	 konsultatīvo	 tālruni	 67120000,	 konsultē-
ties	 ikvienā	VID	 klientu	 apkalpošanas	 centrā	 vai	
Valsts	un	pašvaldības	vienotajos	klientu	apkalpo-
šanas	centros,	uzdot	savu	jautājumu	rakstiski	VID	
mājaslapā	 „Uzdot	 jautājumu	 VID”	 vai	 arī	 VID	
Elektroniskās	deklarēšanas	sistēmā.		

Traktortehnikas 
ikgadējās valsts tehniskās apskates

Valsts	tehniskās	uzraudzības	aģentūra	atgādina,	lai	piedalītos	ceļu	sa-
tiksmē,	t.	sk.,	arī	pirms	pavasara	darbu	uzsākšanas,	traktortehnika	un	tās	
piekabes	jāsagatavo	un	jāuzrāda	ikgadējai	tehniskajai	apskatei.	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	tāl-
runis:	29437351;	20000450,	vai	www.vtua.gov.lv

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

 19. martā pulksten 10.30
 21. maijā pulksten 10.30

Rucavas pagastā (Rucavā pie mehāniskajām darbnīcām) 
 27. aprīlī pulksten 10.30 
 18. jūnijā pulksten 10.30

1 Par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības 
iegūšanas pakalpojumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības 
pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas prēmiju maksā-
jumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības 
apdrošināšanas pakalpojumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
aicina darba devējus pieteikties dalī-
bai NVA Vakanču gadatirgū, kas šī gada 
22.  un 23. martā norisināsies Liepājas 
Olimpiskajā centrā	 Latvijas	Tirdzniecības	
un	 rūpniecības	 kameras  (LTRK)	 organi-
zētās  izstādes	 „Uzņēmēju	 dienas	 Kurzemē	
2019”	ietvaros.		

NVA	Vakanču	 gadatirgus	 Liepājā	 ir	 lie-
liska	 iespēja	 darba	 devējiem	 atrast	 nepie-
ciešamos	darbiniekus,	klātienē	un	vienuviet	
informējot	 darba	 meklētājus	 par	 brīvajām	
darba	 vietām,	 darba	 nosacījumiem	 un	 iz-
augsmes	iespējām	savos	uzņēmumos,	kā	arī	
veicot	pirmās	darba	intervijas	ar	piemērotā-

kajiem	kandidātiem. Dalība NVA Vakanču 
gadatirgū  ir bez maksas!	Dalībnieku	vietu	
skaits	ir	ierobežots!

22.	 martā	 NVA	 Vakanču	 gadatirgus	
Liepājas	 Olimpiskajā	 centrā	 būs	 atvērts	 no	
plkst.	10.00	līdz	18.00,	savukārt	23. martā	–	
no	10.00	līdz	17.00.	 

Pieteikties	dalībai	NVA	Vakanču	gadatirgū	
darba	devēji	var	aizpildot	pieteikuma	anketu:	
https://goo.gl/forms/OdlToMlvUjE4Iir33.

Papildu	informācija	sazinoties	ar	pasāku-
ma	 koordinatoru	 NVA	 Liepājas	 filiālē	 An-
dri	Segliņu	(tālr.:	26591666,		e-pasts: Andris.
Seglins@nva.gov.lv)	.	

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) aicina darba devējus 

pieteikties dalībai 
NVA Vakanču gadatirgū
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Saprotot,	 ka	 kūlas	 ugunsgrēka	 dzē-
šana	 nav	 droša,	 iedzīvotājam,	 lai	 neap-
draudētu	 savu	 veselību	 un	 dzīvību,	 ir	
jāpārtrauc	 liesmu	 dzēšana	 un	 jāgaida	
ugunsdzēsēji	drošā	vietā.	
KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR 
KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Saistībā	ar	kūlas	ugunsgrēkiem	VUGD	
kontrolē,	 vai	 tiek	 ievērotas	 „Ugunsdro-
šības	 noteikumu”	 prasības.	 Ja	 konstatēts	
pārkāpums,	 tiek	 uzsākta	 administratīvā	
lietvedība	saskaņā	ar	Latvijas	Administra-
tīvo	pārkāpumu	kodeksu.

Normatīvajos	aktos	ir	paredzēti	šādi	
sodi:

•	 atbilstoši	 Latvijas	 Administratīvo	
pārkāpumu	kodeksa	(LAPK)	179.	panta	
ceturtajai	 daļai	 par	 kūlas	 dedzināšanu	
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 perso-
nām	280	līdz	700	eiro;

•	 atbilstoši	 LAPK	 51.	 panta	 otrajai	
daļai	 par	 zemes	 apsaimniekošanas	 pa-
sākumu	neizpildīšanu	un	zāles	nepļau-
šanu,	lai	novērstu	kūlas	veidošanos,	uz-
liek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	
no	140	 līdz	700	 	 eiro,	bet	 juridiskajām	
personām	–	no	700	līdz	2900	eiro;	

•	 saskaņā	 ar	 Ministru	 kabineta	
2016. gada	19.	aprīļa	noteikumu	Nr.	238	
„Ugunsdrošības	noteikumi”	21.	punktu,	
zemes	 īpašniekiem	 (valdītājiem)	 jāveic	
nepieciešamie	 pasākumi,	 lai	 objekta	
teritorijā	 nenotiktu	 kūlas	 dedzināšana.	
Par	 šīs	 prasības	 pārkāpšanu,	 atbilstoši	
LAPK	179.	panta	pirmajai	daļai	VUGD	
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 perso-
nām	no	30	 līdz	280	eiro,	bet	 juridiskai	
personai	–	no	280	līdz	1400	eiro.

Tāpat	 kā	 iepriekšējos	 gados,	 arī	 šo-
gad	VUGD	sadarbojas	ar	Lauku	atbalsta	
dienestu,	kuram	sniedz	informāciju	par	

kūlas	degšanas	vietām.	Ja	ir	degusi	kūla,	
zemes	īpašniekiem	tiek	samazināts	Eiro-
pas	Savienības	platību	maksājums.

Gadījumā,	ja	iedzīvotājs	pamana,	ka	
kāda	persona	dedzina	kūlu,	tad	nekavē-
joties	ir	jāzvana	ugunsdzēsējiem	glābē-
jiem	uz	tālruni	112,	kā	arī	jāziņo	Valsts	
policijai	par	pārkāpēju.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzinā-
šana ir aizliegta un tā apdraud cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī rada 
būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vēr-
tīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un 
putnu ligzdas! VUGD aicina iedzīvotā-
jus sakopt sev piederošās teritorijas bez 
kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir 
izcēlies kūlas ugunsgrēks – nekavējoties 
zvanīt VUGD uz tālruni 112.

Inta Palkavniece,
VUGD	Prevencijas	un	sabiedrības	

informēšanas	nodaļa

Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, 
īpašumu un apkārtējo vidi!

Sena	lībiešu	teika	stāsta,	ka	reiz	jūras	
meita	iznākusi	no	jūras	ganīt	govis	sve-
šās	ganībās.	Saimnieks	viņu	noķēris	un	
atņēmis	 govis.	 Jūras	meita	 raudādama	
aizgājusi	atpakaļ	jūrā,	bet	septiņas	zilās	
govis	palikušas.	Tagadējās	visas	esot	to	
septiņu	govju	pēcteces.	Senas	un	mistis-
kas	ir	zilās	jūras	govis.

Viena	 tāda	 liela	 un	 zili	 pelēka	 govs	
vēl	 pērnā	 gadsimta	 septiņdesmitajos	
gados	 ganījās	 Papes	 kāpmalī	 Zuda-
vu	mājās	 Attiķu	 saimniecībā.	 Gan	 jau	
arī	 „zilā	 papiniece”	 bija	 viena	 no	 tām	
septiņām.	Nu	vesels	bars	zilo	 skaistuļu	
ar	 koši	 baltajiem	 ragiem	 ir	 zemnieku	
saimniecībā	 „Timbras”	 aprūpētas	 un	
lekno	zāli	plūc	Sudargu	pļavās.	

Visu	 zinošā	 Vikipedia	 vēsta:	 „Lat-
vijas	zilā  jeb Latvijas	 zilā	govs,	 arī  līvu	

Zila, zila man gotiņa,
Kā zilā cielaviņa;
Ne tā ēda purva sienu, 
Ne dzer rāvas ūdentiņu.

Ēd gotiņa maurodama,
Šai mazā zālītē;
Svētu rītu tad laidīšu,
Baltdābola kalniņā.

Zilo govju baltais sviests jeb kaimiņu būšana

govs, jūras	govs jeb mēness	govs ir	vie-
na	no liellopu (Bos primigenius taurus)	
primitīvajām  šķirnēm,	 kuras	 izcelsmes	
vieta	 ir  Kurzemes  novads  Latvijā,	 tās	
saīsinātais	 apzīmējums	 ir	 LZ.	 Latvijas	
zilā	 govs	 ir	 ļoti	 reti	 sastopama	 šķirne,	
kas	 faktiski	 atrodas	 uz	 izmiršanas	 ro-
bežas. Pastāv	pieņēmums,	ka	zilās	govis	
Latvijā	 nokļuva	 kopā	 ar	 indoeiropiešu	
ieceļotājiem	 jau	 pirms	 4000	 gadiem.	
Tās,	 iespējams,	 ir	 pēcnācējas	 pelēka-
jām stepju govīm.

Padomju	 laikos	 zilās	 govis	 gandrīz	
izzuda,	jo	tām	nepiemērotas	izrādījās	to	
laiku	 lielfermas,	 turklāt	 priekšroka	 tika	
dota	 Latvijas	 brūnajai	 govij.	 Zilās	 govis	
slavē	 par	 noturīgumu	 pret	 aukstumu,	
lietu	 un	 vēju,	 pieticību	 barības	 izvēlē	
un	 izturību	 pret	 kaitēm.	Mūsdienās	 zi-
lajām	 govīm	 pieder	 arī	 izslaukuma	 re-
kordi	–	Mellene	devusi	9015	liltri	piena	
gadā.	Ragu	dēļ	tās	saucot	arī	par		mēness	
govīm,	jo		baltie	ragi	ar	melniem	galiem,	
līki	 kā	 pusmēneši,	 naktī	 gaiši	 spīdot.	
Man	tīk	domāt,	ka	no	senatnes	nākušās	
zilās	 jūras	 govis	 ar	 baltajiem	 ragiem	 ir	

īpašais	Rucavas	baltā	sviesta	simbols.	Te	
piejūras	ļaudis,	izsenis	pieticībā	dzīvojot,	
sviestu	taisīja	tādu	„garāku”,	ar	rūgušpie-
nu	lešājot,	kamēr	balts.	Karte	rāda	(attēlā	
zemāk),	ka	kurši,	prūši	un	līvi	dzīvojuši	
Baltijas	jūras	krastā	vēl	pirms	krustnešu	
laikiem,	ir	jūrā	gājuši,	ir	zilās	jūras	govis	
turējuši,	 ir	 balto	 sviestu	 ar	 rudzu	maizi	
un	vēlāk	ar	kartupeļiem	ēduši.	Simtiem	
gadu	 garumā	 ir	 mainījušās	 varas,	 val-
stis	un	tautas	–	senās	kuršu	zemes	jūras	
krastos	tagad	mīt	leiši,	latvieši,	atdzimst	
lībieši.	Kurš	tagad	var	nodalīt,	kuram	tās	
zilās	govis	bija	pirmajiem	un	kurš	balto	
sviestu	izdomāja?

Jau	 vairāk	 kā	 desmit	 gadu	Dunikas	
pagasta	 Timbru	 māju	 saimnieces	 Aija	
un	 Maija	 turpina	 seno	 teiku	 –	 audzē	
„Latvijas	 zilās”,	 slauc	 pienu,	 mašīnē	
kreimu	 un	 taisa	 sviestu,	 rūgušpienu	
sieram	 un	 baltajam	 sviestam.	 Rucavas	
dome	 ar	 Sandras	 Aigares	 uzņēmību	
un	 gādību	 balto	 sviestu	 izlaida	 tautās,	
piešķīra	tam	Rucavas	vārdu	un	Eiropas	
„pasi”	 sagādāja.	 Tagad	 Rucavas	 baltais	
sviests	ir	uzsācis	savu	ceļu	–	to	pazīst	un	
zina	visi,	kas	„Zvanītājos”	ir	viesojušies	
un	ko	Rucavas	sievas,	apkārt	braukājot,	
iebarojušas	ar	„Sandras	 	maizi”	vai	vā-
rītiem	rāciņiem.	Pašu	tiesai	lielākā	daļa	

rucavnieču	 pēc	 paaudžu	
paaudzēs	 mantotas	 recep-
tes	 balto	 sviestu	 māk	 sa-
taisīt	kaut	nakts	laikā,	taču	
Mirdziņa	 (Mirdza	 Ārenta)	
atrada	tirgus	knifu	un	viņa	
ir	gatava	to	atklāt	arī	citiem.	
Arī	es	saku	paldies	Mirdzas	
tantei	par	baltā	 sviesta	 tir-
gus	 noslēpumu,	 jo	 mana	
mamma	 to	 nepaspēja	 –	
viņa	no	vakara	rūgušpienu	
bija	nolikusi	saraudzēt,	bet	
no	 rīta	 vairs	 nepamodās,	
lai	 sviestu	 maisītu.	 Tagad	
jau	ar	pilnu	pārliecību	varu	
teikt	 –	 Rucavas	 baltajam	
sviestam	 ir	 daudz	 piekri-
tēju	un	viņi	gaida	 to	brīdi,	
kad	atkal	uz	Rīgu	atvedīšu	
maztauku	 lieso	 un	 garšīgo 

Rucavas	 zilo	 govju	balto	 sviestu.	Tā	 es	
to	 esmu	 nosaukusi,	 un	 nav	 svarīgi,	 ja	
tur	 ir	 kāda	 lāse	brūnās	 vai	 raibās	 govs	
piena	no	Timbru	saimniecības.	Rucavas	
baltajam	sviestam	ar	Eiropas	pasi	ir	pa-
saule	 vaļā	 un	 rucavniekiem	 jāiemācās	
to	 izplatīt.	 Tad	 Rucavas	 baltais	 sviests	
garšos	 un	 atbildīs	 standartiem	 arī	 no	
Brūnes,	 Melnes	 un	 Raibaļas	 piena	 un	
saimnieces	kabatā	iemetīs	papildus	eiri-
ņu.	Jebkurš	rucavnieks		un	viņu	atvases,	
kas	mācās,	dzīvo	vai	strādā		Rīgā,	Jelga-
vā,	Liepājā	vai	jebkurā	citā	vietā,	var	at-
rast	jaunus	sviesta	„ēdājiņus”	un,	mājās	
braucot,	sev	vismaz	ceļanaudu	atpelnīt.
Sasadzina ciema gani, 
                           samauroja raibas govis;
Satek ciema zeltenītes, 
                           sasasaucas	māsiņām!

Tagad	 mundri	 visiem	 kopā	 ar	 Ru-
cavas	 domes	 izveidoto	 komisiju	 ir	 jā-
vienojas	 kā	 lētāk	un	 labāk	 tikt	 pie	 īstā	
iepakojuma	un	noformējuma,	 oficiālās	
uzlīmes	 „Aizsargāta	ģeogrāfiskā	 izcels-
me”,	 un	 kā	 vislabāk	 sadarboties	 vietē-
jiem	 piena	 ražotājiem	 ar	 baltā	 sviesta	
meistariem	un	kā	 tikt	galā	ar	pārdoša-
nu.	Bez	tam	šodienas	modernais	pircējs	
grib	 redzēt,	 cik	Rucavas	baltajā	 sviestā	
ir	 ogļhidrātu,	 olbaltumvielu,	 proteīnu,	
cukuru	un	cik	kaloriju	tas	satur.	Vai	Ru-
cavas	baltā	sviesta	komisija	 to	palīdzēs	
uzzināt?	

Īso	pētījumu	veica	un		
pieredzē	dalījās	kaimiņienes	
Māra Tapiņa un Aija Dejus

Attēlā: Latvijas teritorijas ciltis, tās kaimiņu tau-
tas un citu tautu teritorijas 9.–11. gadsimtā.

Valsts juridiskā palīdzība – arī Satversmes tiesas procesā
No 2019. gada 1. janvāra ir iespē-

ja saņemt daļēju valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību personām, kas 
nav atzīstas par trūcīgām vai mazno-
drošinātām, bet kuru ienākumi ne-
pārsniedz valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas apmēru, kā arī saņemt 
valsts nodrošināto juridisko palīdzību 
Satversmes tiesas procesā. To nosaka 
grozījumi Valsts nodrošinātās juridis-
kās palīdzības likumā.

Latvijas	 Republikas	 Satversmes	
92. pants	nosaka,	ka	ikviens	var	aizstā-
vēt	 savas	 tiesības	 un	 likumiskās	 inte-
reses	 taisnīgā	 tiesā,	 kā	 arī	 ikvienam	 ir	
tiesības	uz	advokāta	palīdzību.	Satvers-
mes	 tiesa	 ir	 atzinusi,	 ka	 likumdevējs,	
pamudinot	 personas	 saņemt	 juridisko	
palīdzību	tieši	no	advokāta	ar	atbilstošu	
kvalifikāciju,	 var	 ievērojami	 samazināt	
to	 gadījumu	 skaitu,	 kad	 tiesību	 aizsar-
dzības	 līdzekļi	 tiesā	 netiek	 izmantoti	
pietiekami	 pareizi	 vai	 prasmīgi,	 kā	 arī	
ar	sacīkstes	principā	balstītu	tiesas	pro-
cesu	 sekmēt	 taisnīgāka	 iznākuma	 pa-
nākšanu.

Ar	 grozījumiem	 Valsts	 nodrošinā-
tās	 juridiskās	 palīdzības	 likumā	 tiek	

paplašināts	to	personu	loks,	kas	ir	tiesīgs	
saņemt	 valsts	 nodrošināto	 juridisko	
palīdzību.	 Proti,	 turpmāk	 uz	 to	 var	
pretendēt	arī	personas	ar	 ienākumiem,	
kas	 nepārsniedz	 valstī	 noteiktās	
minimālās	 mēnešalgas	 apmēru,	 kuru	
īpašuma	stāvoklis	ir	atbilstošs	juridiskās	
palīdzības	 piešķiršanai,	 ja	 šīs	 personas	
samaksājušas	 iemaksu	 par	 juridiskās	
palīdzības	 saņemšanu	 (līdzmaksāju-
mu).	 Līdzmaksājuma	 apmērus	 no-
teic Ministru	kabineta	„Noteikumi	par	
iemaksas	 apmēru	 valsts	 nodrošinātās	
juridiskās	 palīdzības	 saņemšanai	 un	
tās	veikšanas	kārtību”, kuros	atbilstošas	
izmaiņas	 stājas	 spēkā	 vienlaikus	 ar	
likuma	 izmaiņām	–	 2019.	 gada	 1.	 jan-
vārī.

Noteikts,	 ka	 iemaksa	 būs	 personas	
vienreizējs	maksājums,	kas	jāveic	pirms	
juridiskās	 palīdzības	 saņemšanas	 pilnā	
apjomā	 atbilstoši	 pieņemtajam	 lēmu-
mam	par	 juridiskās	 palīdzības	 piešķir-
šanu.	 Juridiskās	palīdzības	administrā-
cija	 lēmumā	 par	 juridiskās	 palīdzības	
piešķiršanu	 norādīs	 iemaksas	 apmēru,	
samaksas	 termiņu	 un	 nepieciešamos	
rekvizītus	iemaksas	veikšanai.	Iemaksas	
apmērs	ir:

•	 ārpustiesas	procesā	–	25	eiro;
•	 tiesvedības	procesā	–	75	eiro.
Tāpat	grozījumi	noteic,	ka	valsts	no-

drošināto	 juridisko	palīdzību	 varēs	 lūgt	
arī	 Satversmes	 tiesas	 procesā.	 To	 varēs	
darīt	 personas,	 kas	 iesniegušas	 Satvers-
mes	 tiesā	 konstitucionālo	 sūdzību,	 bet	
tiesa	lietu	atteikusies	ierosināt,	kā	vienī-
go	iemeslu	norādot	juridiskā	pamatoju-
ma	neesamību	 vai	 tā	 acīmredzamu	ne-
pietiekamību	prasījuma	apmierināšanai.

Juridiskās	palīdzības	veidi,	ko	iespē-
jams	saņemt	Satversmes	tiesas	procesā:

•	 juridiskā	konsultācija;
•	 procesuālo	 dokumentu	 sagatavo-

šana;
•	 juridiskās	 palīdzības	 sniegšana	

tiesas	sēdē.
Iesniegumu	 par	 juridisko	 palīdzī-

bu	 Satversmes	 tiesas	 procesā	 persona	
var	 iesniegt	 ne	 vēlāk	 kā	 divus	 mēne-
šus	 pirms	 konstitucionālās	 sūdzības	
iesniegšanai	 noteiktā	 termiņa	 beigām.	
Satversmes	tiesas	procesā	valsts	nodro-
šinās	 juridiskās	 konsultācijas,	 proce-
suālo	 dokumentu	 sagatavošanu,	 kā	 arī	
juridiskās	 palīdzības	 sniegšanu	 tiesas	
sēdē.

No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. maijam Lauku	 atbalsta	 dienests	
(LAD)	 izsludina	 pieteikšanos	 atbalsta	 saņemšanai	 pasākuma	 „Ieguldījumi	meža	
platību	paplašināšanā	un	meža	dzīvotspējas	uzlabošanā”	trīs	apakšpasākumos	par	
kopējo	publisko	finansējumu	vairāk	kā	7	miljoni	eiro.

•	 Apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” varēs	pieteikties	meža	ieaudzēšanas	un	
kopšanas	aktivitātēm,	kā	arī	ieaugušas	mežaudzes	papildināšanai	un	kopšanai.	Ko-
pējais	pieejamais	finansējums	ir	1,989	miljoni	eiro.

•	 Apakšpasākumā  „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošana”  atbalstu	 piešķir	 par	 meža	 atjaunošanu	 platībās,	 kurās	
atbilstoši	 Valsts	 meža	 dienesta	 atzinumam	 ir	 konstatēts	 ugunsgrēks	 vai	 dabas	
katastrofa	(vējgāze,	vējlauze,	sniega	un	ledus	radīti	postījumi),	kuras	dēļ	mežaudze	
ir	 iznīcināta,	 tāpēc	šajā	platībā	mežs	 ir	atjaunojams.	Kopējais	pieejamais	finansē-
jums	ir	1,067 miljoni	eiro.

•	 Apakšpasākumā  „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģis-
kās vērtības uzlabošanai”  atbalstu	 piešķir	 jaunaudžu	 retināšanai,	 neproduktīvu	
mežaudžu	nomaiņai,	valdošās	koku	sugas	nomaiņai	baltalkšņa	sugu	mežaudzēs	no	
30	gadu	vecuma	vai	blīgznas	sugu	mežaudzēs.	Kopējais	pieejamais	finansējums	ir	
4,051	miljoni	eiro.

Plašāku	informācija	par	prasībām	atbalsta	pretendentiem,	nosacījumiem	atbal-
sta	saņemšanai	un	citiem	jautājumiem	var	lasīt	dienesta	mājaslapā	sadaļā „Atbalsta	
pasākumi”.

Iespēja pieteikties 
atbalstam mežsaimniecībā

Turpinājums	no 5. lpp.	
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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. martam. 

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.

Rucavas kultūras 
nama pasākumi 

martā, aprīlī
 

 No 19.–22. martam kultūras nama direktore piedalī-
sies 5. Latvijas pasākumu forumā.
 25. martā pulksten 13.00 Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienā ziedu nolikšana pie Piemiņas akme-
ņiem. Pēc tam tikšanās Rucavas pagasta bibliotēkā, apskatīsim 
1949. gada notikumiem izveidoto izstādi, pakavēsimies atmi-
ņās, apskatot senās fotogrāfijas un tā laika rakstītās liecības. 

Aicināti represētie un viņu ģimenes locekļi, kā arī pārējie 
interesenti.
 5. aprīlī Rucavas etnogrāfiskais ansamblis uzaicināts 

piedalīties pasākumā „Satiec savu meistaru” Liepājas mu-
zejā, kurā ar dziesmām, teikām, rotaļām iepazīstinās liepāj-
niekus.  

Staņislava Skudiķe, Rucavas kultūras nama direktore

Pasākumi Dunikā 

 25.03. plkst. 15.00 Komunistiskā Genocīda upuru 
piemiņas brīdis pie Golgātas baznīcas. 
 20.04. Sestdienas talka „Sakopsim savu pagastu!”
 21.04. plkst. 13.00 svinam Lieldienas pie Dunikas tau-

tas nama. 
 27.04. plkst. 12.00 konference „Dunika iz senatnes” 

Dunikas tautas namā.

Rucavas novada 
konference 

„Dunika iz senatnes”

Dunikas pagastam – 100
Gadskārtējā Rucavas konference  notiks 27. ap-

rīlī Rucavas novada Dunikas pagasta Tautas namā. 
Konferences tēma „Dunika iz senatnes” Dunikas 
pagastam – 100. Konferenci vadīs Dr. philol Anita 
Helviga. 

Konferences programma
No 11.30  Reģistrēšanās, kafija, izstāžu aplūkošana
12.00  Atklāšana
12.15 Plenārsēde
 Ausma Padalka
 „Ieskats Dunikas pagasta vēstures lappusēs”
 Aija Dejus
 „Nozīmīgākie vēstures, arheoloģijas un 
 dabas objekti Dunikas pagastā”
 Benita Laumane, Dr. habil. philol.
 „Dunikas pagasta mājvārdi”
 Inta Ekte
 „Tie, kuriem saknes Sikšņos un Dunikā”
 Māra Vīksna, Dr. philol. h. c.
 „Folkloras vākums Dunikā”
 Mārtiņš Kuplais, Dr. hist.
 „Lejaskurzemes „Vecķērvju” māju 
 etnogrāfiskās īpatnības”
 Guntis Rolis
 „Interneta vietne dunika.lv – resurss 
 un iespējas”
15.00–15.30  Pusdienu pārtraukums
15.30–16.20  Diskusijas interešu grupās
16.30 Konferences noslēgums un koncerts 

Dunikas pagasts – no senatnes uz šodienu
Vada Ausma Padalka un Sandra Malakauska
Atskats uz kolhozu laikiem (Antonija Kluce)
Sporta dzīves norises Dunikas pagastā  
(Jānis Vidējais un Vaclovs Malakausks)

Dunikas pagasts – no šodienas uz nākotni
Vada Dita Role un Inta Ekte
Kā Dunikas pagastā dzīvo un ko domā jaunieši 
(Samanta Kalēja)
Dunikas pagasta ciemu nosaukumu iemūžināšana 
Brūnu birzī (Ģirts Burvis)

Esiet laipni aicināti piedalīties! Gaidīsim jūs un 
aicinām piedalīties izstāžu tapšanā ar košiem cim-
diem, zeķēm, tērpiem, Dunikas fotogrāfijām, jo vēla-
mies parādīt jūsu roku un gara darbus.

Kontaktinformācija
Sandra Aigare, projekta vadītāja 26814051
Agija Kaunese, 
Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja 27050269
Landra Valdmane, 
Dunikas pagasta Tautas nama vadītāja 27010330

Konferences rīkotāji un  
Dunikas pagasta Tautas nams

Konferenci atbalsta Rucavas novada dome un 
Latvijas Kultūrkapitāla fonds, projekta vadītāja 
Sandra Aigare.

Trešdien, 20. martā
LIELĀ DIENA RUCAVĀ

Saule lec 6.27, pavasaris iestājas 23.58

No pulksten 6.00  
pulcējamies Muižas kalnā, ejam uz Svētavotu
	izperam viens otru ar pūpola zariem
	mazgājam mutes,
	sveicam Sauli ar dziesmām,
	gavilējam,
	ripinām olas,
	kārtīgi izšūpojamies.

Pulksten 8.00 
Rucavas pagasta „Zvanītājos”

	LIELĀS DIENAS GODA MIELASTS. 

Padoms: Jāģērbjas ļoti silti – siltas kājas, siltas gal-
vas (jaku un villaiņu nebūs par daudz!) Līdzi jāņem 
pūpolzari, ko izpērt vienam otru un krāsainas olas, 
ko mainīties, sisties, ēst un ripināt. 

Papildus ziņas pa tel. 26814051 (Sandra Aigare)

PIECU LIEPĀJAS MĀKSLINIEKU IZSTĀDE RUCAVĀ
Izstādes „LIELISKAIS PIECINIEKS” atklāšana 

2019. gada 16. martā plkst. 12.00.  

Izstādē „LIELISKAIS PIECINIEKS” ir apvienojušies 
pieci  Liepājas mākslinieki, kuri  rādīs jaunākos glezniecības un grafikas darbus – 

Ilze Eniņa, Ilze Karlsone, Ilze Akselrode, Liene Eltermane  un  Renārs Šliseris.
Izstāde apskatāma no 16. marta līdz 30. aprīlim.

Visi mākslinieki ir  Liepājas mākslinieku biedrības „Mākslas Kolēģi” jaunās valdes locekļi.  
Izstādē varēs lieliski paskatīties no malas, kā mākslinieki strādā un kāda ir viņu mākslinieciskā saderība.
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