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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

Iespējams, Linda Rubena, grāmatas „Dienvid
kurzemes adītās jakas” autore, veidojot šo grā
matu, nespēja iedomāties, ka pēc tās būs tik liels 
pieprasījums.

 Ap jakām un jaku adīšanu sacelta vesela ažio
tāža. Savu blogu Bavārijā izveidojusi tur dzīvo
jošā latviete, nu tas ir kļuvis par platformu, kur 
adītājām dalīties pieredzē piecu Rucavas un divu 
Nīcas jaku adīšanā. Arī mūsu Rīgā dzīvojošās ru
cavnieces Māra un Inga tiek izvaicātas, kā labāk 
uzadīt jaku un ir arī gribētāji, kas vēlas, lai Ruca
vas sievas viņām uzada jaku. 

Pirmā uz Rucavu atbrauca Nīcas etnogrāfiskā 
ansambļa dziedātāja Olga, iegādājās sev un ru
cavniecei Nīcā, Gunitai Šimei, jaku grāmatu. Nu 
Nīcā gandrīz katra adītāja grib tikt pie pašadītas 
jakas. 

Tas viss bija par iemeslu, lai grāmatu atvērtu 
Liepājas muzejā. Rucavas sievas gādāja par pa
sākuma ieskandināšanu un cienastu. Savukārt 
Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadī
tāja Lia Mona Ģibiete veiksmīgi novadīja radošās 

debates par jaku adīšanu, kurās savā pieredzē da
lījās liepājnieces Velta Dilēviča, Vija Markovska 
(Vija savulaik Meistardienās Rucavā cītīgi sēdēja 
pie Rucavas jakas lielās bildes un klausījās Māras 
Tapiņas padomos, nu pati noadījusi vairākas ja
kas) un Inga Tapiņa. 

Senatnē adītās jakas ir vilktas pie Nīcas un 
Rucavas tautastērpiem. Šodien Dienvidkurzemes 
jakas kļuvušas populāras ar etnogrāfijas pielie
tojumu mūsdienu apģērbā. Un te jaunradei un 
izdomai liela vaļa! Vēl dažas grāmatas var iegādā
ties „Zvanītājos” Rucavas pagastā. Sasparojieties, 
rucavnieces! Arī mēs, tāpat kā nīcenieces, varam 
uzadīt sev oriģinālas jakas vai vesti tīkla patenta 
adījumā.

Sandra Aigare,
Kultūras pasākumu vadītāja

28. martā Liepājas muzejā notika grāmatas 
„Dienvidkurzemes adītās jakas” prezentācija.

Adīto jaku bums

Saņemts apliecinājums par nemateriālā kultūras mantojuma 
vērtības iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā 

kultūras mantojuma sarakstā 
2019. gada 29. martā svinīgā ceremoni

jā Krapes tautas namā (Ogres novads) tika 
pasniegti apliecinājumi par nemateriālā 
kultūras mantojuma vērtības  iekļaušanu 
Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā.

Rucavas novada dome saņēma aplie
cinājumu par Rucavas tradicionālās kul
tūrtelpas iekļaušanu iepriekšminētajā sa
rakstā. 

Rucavas kultūrtelpa ar savu bagāto, sav
dabīgo kultūras mantojumu un dzīvajām 
tradīcijām, joprojām piesaista interesentus 
un kultūras pētniekus gan no Latvijas, gan 
citām zemēm.

Rucavas novada domi pārstāvēja do
mes deputāte Irēna Šusta, Rucavas tradi
cionālās kultūras centra vadītāja Sandra 
Aigare, t/k  „Rucavas sievas” un Rucavas 
tradīciju kluba dalībnieces Aija Dejus 
un Dace Liparte. Deputāte I. Šusta teica 
spēcīgu runu, uzsvērdama, ka Rucavas 
vēsturē ir bijuši dažādi laiki (piemēram, 
kad daļa Rucavas nonāca Lietuvas pār
valdībā). Arī mūsdienās no kartes pazūd 
ciemi, pagasti. I. Šusta izteica pārliecību, 
ka ar Rucavas tradicionālās kultūrtelpas 
ierakstīšanu Nacionālajā NKM saraks
tā „ir iedzīts miets Latvijas kultūrkartē, 
un ka līdz ar to Valsts uzņemas Rucavas 
kultūrtelpas aizsardzību, un tādējādi Ru

cavas vārds tik ātri no  kartes nepazudīs”. 
Visu četru Rucavas sievu sniegums bija 
izcili spožs: tērpušās Rucavas goda tēr
pos, teikdamas spēcīgus vārdus Rucavas 
tradicionālajos balsos, dāvinot Rucavas 
cimdus, zeķes un jaunizdotās grāmatas 

Latvijas Nacionālā kultūras centra spe
ciālistiem. 

Aicinot kopīgo mielastu visiem kopīgi 
sākt ar Kurzemnieku galda dziesmu un visus 
cienājot ar rupjmaizi un Rucavas balto svies
tu – sievas visus klātesošos turēja savā varā. 

Kaut arī turp un mājupceļš ilga 5 stun

das, mājās pārbraucām pacilātas – tur, 
Krapē vienkopus bija pulcējušies stiprākie 
un gaišākie Latvijas ļaudis, kā savā uzrunā 
teica Latvijas NKC direktore Signe Pujāte: 
„Gaismas nesēji, gaismas stari!”.

Sandra Aigare, 
Kultūras pasākumu vadītāja

Rucavas novada domi ceremonijā pārstāvēja domes deputāte Irēna Šusta, Rucavas tradi-
cionālās kultūras centra vadītāja Sandra Aigare, t/k  „Rucavas sievas” un Rucavas tradī-
ciju kluba dalībnieces.

2019. gada 29. martā svinīgā ceremonijā 
Krapes tautas namā tika saņemts aplieci-
nājums par nemateriālā kultūras manto-
juma vērtības iekļaušanu Latvijas Nacio-
nālajā nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā.
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Rucavas novada 
domes sēžu lēmumi

Domes sēde 2019. gada 28. martā
Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 
Gundega Zeme.

•	 Nolēma	sadalīt	 trīs	nekustamos	īpašumus,	atdalīta-
jām	zemes	vienībām	piešķīra	jaunus	nosaukumus	un	no-
teica	zemes	lietošanas	mērķi.

•	 Ņemot	 vērā	 iesniegumu,	 veica	 grozījumus	 Ruca-
vas	novada	domes	 2018.	 gada	 24.	maija	 domes	 lēmumā	
Nr. 1.2.	„Par	nekustamā	īpašuma	sadalīšanu”.

•	 	Nolēma	veikt	viena	nekustamā	īpašuma	uzmērīšanu	
un	ierakstīšanu	zemesgrāmatā.

•	 Precizēja	viena	nekustamā	īpašuma	platību		Dunikas	
pagastā.

•	 Piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	Papes	ezerā	uz	vienu	
zivju	murdu	pašpatēriņa	vajadzībām	2019.	gadam	piecām		
privātpersonām.

•	 Pagarināja	dzīvojamās	telpas	īres	 līgumus	ar	divām	
personām.	

•	 Pieņēma	lēmumu	uzņemt	dzīvokļa	rindā	un	piešķirt	
dzīvokli	vienai	personai.

•	 Nolēma	nepiešķirt	dzīvojamo	platību	vienai	perso-
nai.

•	 Veica	grozījumus	Rucavas	novada	pašvaldības	ama-
tu	sarakstā.

•	 Apstiprināja	 saistošos	 noteikumus	 „Par	 ūdenssaim-
niecības	pakalpojumu	sniegšanas	kārtību	Rucavas	novadā”.

•	 Apstiprināja	 pašvaldības	 uzņēmuma	 SIA	 „Spīlas”	
2018.	gada	pārskatu.

•	 Nolēma	 apstiprināt	 cenrādi	 Sikšņu	 pamatskolas	
maksas	pakalpojumiem.

•	 Atbalstīja	projekta	 „Sventājas	upes	 ielejas	un	„Leju	
svētavota”	 labiekārtošana”	 īstenošanu.	 Apstiprināja	 pro-
jekta	 plānotās	 kopējās	 izmaksas	 16492,00	 EUR	 (sešpad-
smit	tūkstoši	četri	simti	deviņdesmit	divi	euro,	00	centi).	
Nolēma	nodrošināt	nepieciešamo	Rucavas	novada	domes	
līdzfinansējumu	4948,00	EUR	(četri	tūkstoši	deviņi	simti	
četrdesmit	astoņi	euro,	00	centi)	apmērā.		Projekta	priekš-
finansējumu	 un	 līdzfinansējumu	 nodrošināt	 no	 speciālā	
budžeta.

•	 Atbalstīja	 projekta	 iesnieguma	 sagatavošanu	 un	
iesnieg	šanu	Eiropas	 Savienības	 fondu	Darbības	 program-
mas	„Izaugsme	un	nodarbinātība”	9.3.1.	specifiskā	atbalsta	
mērķa	„Attīstīt	pakalpojumu	infrastruktūru	bērnu	aprūpei	
ģimeniskā	vidē	un	personu	ar	invaliditāti	neatkarīgai	dzīvei	
un	integrācijai	sabiedrībā”	9.3.1.1.	pasākuma	„Pakalpojumu	
infrastruktūras	 attīstība	 deinstitucionalizācijas	 plānu	 īste-
nošanai”	otrajā	projektu	iesniegumu	atlases	kārtā.	Apstipri-
nāja	projekta	kopējās	indikatīvās	izmaksas	325287,00 EUR	
(trīs	 simti	 divdesmit	pieci	 tūkstoši	 divi	 simti	 astoņdesmit	
septiņi	 euro)	 apmērā.	 Nacionālais	 publiskais	 līdzfinansē-
jums,	 t.sk.	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 līdzfinansējums	
un	valsts	budžeta	dotācija,	indikatīvi	ne	mazāk	kā	15%	jeb	
48793,05	EUR	(četrdesmit	astoņi	tūkstoši	septiņi	simti	de-
viņdesmit	trīs	euro,	05	centi)	ar	snieguma	rezervi.

Rucavas	 novada	 pašvaldības	 priekšfinansējumu	 un	
līdzfinansējumu	paredzēt	no	Rucavas	novada	pašvaldības	
attiecīgo	kalendāro	gadu	(2018.–2022.)	budžetu	un		aizņē-
muma	līdzekļiem.

•	 Apstiprināja	pašvaldības	aģentūras	„Rucavas	novada	
Dunikas	ambulance”	2019.	gada	darba	plānu.

•	 Izpilddirektors	 E.	 Bertrams	 informē	 deputātus	 par		
Rucavas	novada	grants	ceļu	pārbūves	Eiropas	Lauksaim-
niecības	 fonda	 lauku	attīstībai	un	Lauku	attīstības	prog-
rammas	pasākuma	„Pamatpakalpojumi	un	ciematu	atjau-
nošana	 lauku	apvidos”	 iepirkumu	noslēgšanos,	par	 cenu	
izpētes	malkas	iegādei	Dunikas	pagasta	vajadzībām	veik-
šanu	un	 līguma	noslēgšanu	ar	SIA	„GR	GRUPA”.	Sniedz	
informāciju	par	 izremontēto	 laulības	 zāli	Rucavas	 Saieta	
namā	un	dažādiem	saimnieciskajiem	darbiem	pašvaldībā.	
Deputāti	pieņem	informāciju	zināšanai.

•	 Domes	priekšsēdētāja	 vietnieks	Andis	Rolis	 sniedz	
informāciju	 par	 tikšanos	 ar	 pašvaldības	 iestāžu	 vadītā-
jiem,	lai	apspriestu	2019.	gada	budžetu.	Deputāti	pieņem	
informāciju	zināšanai.

Santa Ķūse,
Domes	sekretāre

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
25. maijā

Eiropas	Parlamenta	(EP)	vēlēšanas	Latvijā	notiks	sestdienā	2019.	gada	
25.	maijā.	EP	vēlēšanās	Latvijā	var	nobalsot	Latvijas	pilsoņi	un	citu	ES	da-
lībvalstu	pilsoņi,	kuri	uzturas	Latvijā	un	ir	reģistrēti	Latvijas	Iedzīvotāju	
reģistrā	un	Latvijas	Vēlētāju	reģistrā.

Lai	piedalītos	vēlēšanās,	cilvēkam	vēlēšanu	dienā	jābūt	vismaz 18	ga-
dus vecam. EP	vēlēšanās	vēlētāju	uzskaitei	izmanto	Vēlētāju	reģistru,	un	
katrs	Latvijas	vēlētājs	ir	iekļauts	noteikta	iecirkņa	vēlētāju	sarakstā atbil-
stoši	reģistrētajai	dzīvesvietai.

Latvijas	pilsoņi,	kas	uzturas	ārzemēs,	varēs	nobalsot	pa	pastu	vai	kādā	
no	Latvijas	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	(CVK)	apstiprinātajiem	vēlēša-
nu	 iecirkņiem	 ārvalstīs.	 Balsošanai	 iecirknī	 jāreģistrējas	 no	 2019.	 gada	
16. marta	līdz	7.	maijam	Latvijas	Republikas	diplomātiskajās	vai	konsulā-
rajās	pārstāvniecībās	vai	elektroniski,	izmantojot	e-pakalpojumu,	kas	būs	
pieejams	www.pmlp.gov.lv	un	www.cvk.lv.

Pasta	balsošanai	jāpiesakās	līdz	2019. gada	13.	aprīlim	Latvi-
jas	Republikas	diplomātiskajās	vai	konsulārajās	pārstāvniecībās	
vai	līdz	2019.	gada	25.	aprīlim	vēlēšanu	iecirkņa	komisijā	balso-
šanai	pa	pastu	Rīgā,	Smilšu	ielā	4.	Pieteikumu	var	sūtīt	pa	pastu,	
iesniegt	personīgi	vai	elektroniski,	 izmantojot	Vēlētāju	reģistra	
e-pakalpojumu,	vai	nosūtīt	e-pastā,	 ja	ir	 iespēja	to	parakstīt	ar	
drošu	elektronisko	parakstu.

No	2019.	gada	22.	līdz	24.	maijam Latvijas	vēlēšanu	iecirkņos	
notiks  iepriekšējā	 balsošana.	 Latvijas	 pilsoņi	 Vēlētāju	 reģistrā	
tiek	iekļauti	automātiski,	bet	citu	ES	dalībvalstu	pilsoņiem,	kuri	
uzturas	Latvijā	un	vēlēsies	 izmantot	 savas	balsstiesības	Latvijā	
(t.i.,	balsot	par	Latvijas	kandidātu	sarakstiem),	 līdz	2019. gada	
25.	aprīlim	(30.	dienai	pirms	vēlēšanām)	CVK	jāiesniedz	iesnie-
gums	par	vēlmi	balsot	Latvijā.	 Iesniegumu	var	 iesniegt	perso-
nīgi,	pa	pastu	vai	elektroniski,	ja	ir	iespēja	to	parakstīt	ar	drošu	
elektronisko	 parakstu.	 Centrālās	 vēlēšanu	 komisijas	 internet-
vietnē	 www.cvk.lv	 no	 2019.	 gada	 15.	 februāra  	 pieejams	 arī	
iesnie	guma	paraugs.

Latvijas	 pilsoņiem,	 kuri	 balsos	 Latvijā,	 reģistrēties	 iepriekš	
nevajag,	jo	tas	tiks	izdarīts	automātiski.	Tomēr,	ja	jūs	nesen	esat	
mainījis	 reģistrēto	 dzīvesvietu,	 iesakām	 no	 16.	marta	 pārbau-
dīt	www.cvk.lv	un	www.pmlp.gov.lv	vietnē,	vai	 jūsu	reģistrācija	
vēlētāju	sarakstos	ir	pareiza.	Noskaidrot	savu	vēlēšanu	iecirkni	
no	2019.	gada	16.	marta	varēs	interneta	vietnēs	www.pmlp.gov.lv	
un	www.cvk.lv.

No 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam (18.	dienai	pirms	
vēlēšanām)	iecirkni	iespējams	mainīt uz jebkuru citu iecirkni 
Latvijā vai ārzemēs.	 Reģistrēties	 balsošanai	 citā	 iecirknī	 var	

elektroniski,	 izmantojot	 e-pa-
kalpojumu,	 kas	 būs	 pie	ejams	
www.pmlp.gov.lv	un	www.cvk.lv,	vai	 iesniedzot	iesniegumu	jebkurā	dzī-
vesvietas	deklarēšanas	iestādē	vai	ārzemēs	–	Latvijas	Republikas	diplomā-
tiskajās	vai	konsulārajās	pārstāvniecībās.

Balsot	 savā	 vēlēšanu	 iecirknī	 vēlēšanu	 dienā	 25. maijā	 varēs	
no  plkst.  7.00 līdz 20.00.  Varēs	 balsot	 3	 dienas	 iepriekš:  22., 23. un 
24. maijā,	kad	iecirkņi	strādās	–	22.	maijā	no	plkst.	17.00	līdz	20.00,	23. 	
maijā	no	plkst.	9.00	līdz	12.00,	24.	maijā	no	plkst.	10.00	līdz	16.00.	

Plānots,	 ka	 iepriekšējā	 balsošanā	 varēs	 balsot	 jebkurā	 iecirknī	 bez	
iepriek	šējās	reģistrācijas,	ja	starp	šo	iecirkni	un	vēlētāja	iecirkni	tiks	no-
drošināta	tiešsaistes	datu	apmaiņa.	Lai	piedalītos	Eiropas	Parlamenta	vē-
lēšanās,	ir	nepieciešama	derīga pase vai personas	apliecība	(eID).

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 
diskutē par administratīvi teritoriālo reformu un 

Valsts kontroles sadarbību ar pašvaldībām
Plānotā	 administratīvi	 teritoriālā	 reforma	

joprojām	ir	neskaidra,	tāpēc,	lai	turpinātu	dis-
kusijas,	jāgaida	Vides	aizsardzības	un	reģionā-
lās	 attīstības	 ministrijas	 konceptuālais	 ziņo-
jums,	kas	piedāvās	kritērijus	reformas	norisei	
un	 priekšlikumus	 iespējamajam	 pašvaldību	
sadalījumam.	Šādus	secinājumus	pēc	tikšanās	
ar	 vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	
ministru	 Juri	 Pūci	 izdarījuši	 Kurzemes	 plā-
nošanas	 reģiona	Attīstības	padomes	 locekļi	–	
Kurzemes	pašvaldību	vadītāji	un	vadītāju	viet-
nieki.	Šī	gada	13.	martā	Kurzemes	plānošanas	
reģiona	Attīstības	padome	pulcējās	uz	kārtējo	
sēdi	Kuldīgā,	 lai	 ar	ministru	 J.	Pūci	pārrunā-
tu	 plānoto	 administratīvi	 teritoriālo	 reformu	
un	uzklausītu	Valsts	 kontroles	Piektās	 revīzi-
jas	departamenta	direktora	Edgara	Korčagina	
prezentāciju	par	Valsts	kontroles	komunikāci-
ju	ar	pašvaldībām.

Tikšanās	 laikā	Kurzemes	plānošanas	 reģio-
na	 administrācijas	 vadītāja	 Evita	 Dreijere	 in-
formēja	vides	un	reģionālās	attīstības	ministru	
J. Pūci	par	Kurzemes	plānošanas	reģiona	darbu	
un	paveikto	Eiropas	 Savienības	 fondu	piesais-
tē	 Kurzemei.	 Papildu	 savām	 pamatfunkcijām	
(piemēram,	teritorijas	attīstības	plānošanai,	sa-
darbības	nodrošināšanai	starp	pašvaldībām	un	
to	interešu	pārstāvniecībai)	plānošanas	periodā	
no	 2014.–2020.	 gadam	 Kurzemes	 plānošanas	
reģions	īstenojis	17	ES	fondu	projektus	dažādās	
programmās,	 kopumā	 apgūstot	 un	 Kurzemes	
reģiona	attīstībai	piesaistot	vairāk	nekā	13	mil-
jonus	eiro.	

Vides	 un	 reģionālās	 attīstības	 ministrs	
J.  Pūce	 informēja	 Kurzemes	 pašvaldību	 va-
dītājus	 un	 vietniekus	 par	 administratīvi	 te-
ritoriālo	 reformu,	 ko	 ministrs	 vēlas	 realizēt	
līdz	 2021.  gada	 pašvaldību	 vēlēšanām.	 J.	 Pūce	
uzsvēra,	 ka	 ir	 izstrādāts	 un	 drīzumā	 Latvijas	
Republikas	 Saeimai	 tiks	 nodots	 likumprojekts		

par	procesu,	kā	virzīties	uz	priekšu	ar	reformas	
īstenošanu.	Tāpat	turpinās	darbs	pie	konceptu-
āla	 ziņojuma	 izstrādes,	 kas	 paredzēs	 kritērijus	
administratīvi	teritoriālās	reformas	īstenošanai	
un	 iespējamo	 pašvaldību	 iedalījumu.	Diskusi-
jām	par	plānoto	administratīvi	teritoriālo	refor-
mu	tika	veltīta	 lielākā	daļa	sēdes	norises	 laika,	
jo	Kurzemes	pašvaldību	pārstāvji	aktīvi	uzdeva	
jautājumus,	kā	arī	pauda	bažas,	vai	reforma	sa-
sniegs	iecerētos	mērķus.

Savukārt	Valsts	 kontroles	 pārstāvis	 E.	Kor-
čagins	sarunā	ar	Attīstības	padomes	locekļiem	

ieskicēja	kārtību,	kādā	tiek	plānotas	un	īsteno-
tas	 iestādes	 revīzijas	 un	 nodrošināta	 komuni-
kācija	gan	ar	revidējamajām	pašvaldībām,	gan	
sabiedrību.	Kurzemes	pašvaldību	pārstāvjus	in-
teresēja,	kā	tiek	atlasītas	pašvaldības,	kurās	tiek	
veiktas	revīzijas,	un	ko	darīt,	ja	likuma	normas,	
kas	nosaka	rīcību	kādā	situācijā,	 ir	pārāk	brīvi	
interpretējamas.

Laura Homka, 
Kurzemes	plānošanas	reģiona	

sabiedrisko	attiecību	speciāliste

13. martā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pulcējās uz kārtējo sēdi Kuldīgā, lai 
ar ministru J. Pūci pārrunātu plānoto administratīvi teritoriālo reformu.
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Pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Palangu

Sadarbības	ietvaros	2019.	gada	4.	ap-
rīlī	Rucavas	pirmsskolas	izglītības	iestā-
de	„Zvaniņš”	pārstāvji	piedalījās	meto-
diskajā	dienā	Palangā.	

Šogad	metodiskā	tēma	„Bērnu	attīs-
tības	 novērtējums	 un	 sasniegumi.	 Ģi-
menes	informēšana	par	bērna	izglītības	
sasniegumiem’’.

Pieredzē	dalījās	kolēģi	no	Palangas,	
Klaipēdas,	Viļņas.	Mūsu	izglītības	iestā-
de	 bija	 vienīgā,	 kas	 pārstāvēja	 ne	 tikai	
Rucavas	novadu,	 bet	 arī	 Latviju.	Atgā-
dinājām	par	 sevi,	 ka	netālu,	20	km	at-
tālumā,	 ir	 tāda	vieta	–	Rucava,	kurā	 ir	
brīnišķīgs	dārziņš	„Zvaniņš”	ar	jaukiem	
bērniem	un	zinošiem	darbiniekiem.

Lietuvas	kolēģi	īpaši	pievērsa	uzma-
nību	bērnu	sniegumam	mācību	proce-
sā,	 	dažādās	situācijās	–	kā	vērtēt,	kam	
pievērst	 uzmanību,	 kādas	 sadarbības	
formas	 jāveido,	 lai	 būtu	 jēgpilns	peda-
goģiskais	 darbs.	 Arī	 guvām	 ieskatu	
Valdorfa	 pedagoģijā.	 Lietuvā	 Valdorfa	
pedagoģijas	pamatprincipi	tiek	ievēroti	
bez	 atkāpēm,	 Latvijā	 –	 nedaudz	 atšķi-
ramies,	jo	pedagogs	ir	procesa	vadītājs,	
pieļaujot	nelielas	atkāpes	no	noteiktā.

Noslēgumā	bija	mūsu	kārta	dalīties	ar	
savu	pieredzi.	Mūsu	prezentācija	un	ska-

tījums	uz	metodisko	tēmu	–	pavisam	no	
citas	pieejas,	kas	ieinteresēja	un	publikai	
lika	sarosīties.	Ar	interesantu	prezentāci-
ju	un	video	vērsām	klausītāju	pārdomas	
un	apjausmu,	ka	visa	pamatā	ir	Bērns	–	
Vecāks	–	Iestāde.	Sadarbība –	mijiedar-
bība.	Ir	jāstrādā	tā,	lai	bērnos	raisītu	po-
zitīvas	emocijas	ne	 tikai	par	procesiem,	
bet	arī	par	vidi	un	to,	kas	notiek	apkārt.	
Ir	 jāveido	 bagāta	 emocionālā	 pieredze.	
Ja	 bērns	 būs	 priecīgs,	 iesaistīts	 dažādos	
aizrautīgos	 piedzīvojumos,	 tad	 arī	 gala	
rezultāts	būs	sasniegts.	Iesaistot	klausītā-
jus,	prezentācijas	noslēgumā	piedāvājām	
video	„Bērni	mācās	dzīvi	no	mums”	ar	
tulkojuma	frāzēm	uz	lapas	lietuviešu	va-
lodā.	Šajā	brīdī	valodas	barjera	pazuda,	
zālē	bija	klusums,	arī	pa	kādai	aizkusti-
nājuma	asarai.

Atzinīgus	vārdus	guvām	no	pedago-
ģijas	 doktora	 Sergeja	 Neifacha	 kunga,	
kurš	 atsaucoties	 uz	 mūsu	 aizrautīgo	
uzstāšanos,	beidza	metodisko	dienu	ar	
vārdiem:	 „Centīsimies	nelikt	 sevi	 rām-
jos	un	arī	bērnus	izņemiet	no	rāmjiem.	
Svarīgas	ir	sajūtas,	emocijas	un	pārējais	
viss	attīstīsies”.

Līga Jaunzeme,
PII	„Zvaniņš”	vadītāja

Burvju triku šovs
Šomēnes,	 4.	 aprīlī,	 	 pirms-

skolas	izglītības	iestādes	„Zva-
niņš’’	 zālē	 čaloja	 bērni.	 Tik	
daudz	 bērnu	mūsu	 dārziņā	 ir	
tikai	 īpašos	 brīžos.	 PII	 „Zva-
niņš”	 viesojās	 triku	 meistars	
„Abrakadabra”	 ar	 aizraujošu	
un	 interesantu	 burvju	 triku	
programmu.	 Uz	 pasākumu	
iera	dušies	 bija	 arī	 Sikšņu	 un	
Rucavas	pamatskolas	skolēni.

Bērni	ar	sajūsmu	sekoja	līdzi	
triku	gaitai	un	mēģināja	izprast	
noslēpumu.	 Pat	 pieaugušo	 acs	
ar	grūtībām	„uzminēja”	trikus.

Amizants	 un	 mīlīgs	 bēr-
niem	 šķita	 līdzi	 paņemtais	
rotaļu	 draugs	 –	 mērkaķēns	
Čārlijs.	Vadītāja	prasmīgajā	iz-
pildījumā,	rotaļlieta	it	kā	atdzī-
vojās	un	aizrāva	pašu	mazāko	
skatītāju	uzmanību.

Līga Jaunzeme, 
PII	„Zvaniņš”	vadītāja

PII „Zvaniņš” 4. aprīlī viesojās triku meistars 
„Abrakadabra” ar aizraujošu un interesantu 
burvju triku šovu.

Šaha turnīrs Sikšņu pamatskolā
Šajā	mācību	gadā	Sikšņu	pamatskolā	sāka	darboties	šaha	

pulciņš.	 Pieteicās	 kupls	 dalībnieku	 pulks	 –	 16	 skolēni	 no	
2. līdz	8.	klasei	ar	dažādām	priekšzināšanām,	tāpēc	tika	izvei-
dotas	divas	grupas.	Vēlāk	 ieinteresējās	vēl	citi	un	kopā	šaha	
pulciņā	darbojas	21	skolēns.	Pirmajā	pusgadā	tika	apgūti	gā-
jieni	un	pašas	vienkāršākās	šaha	pamatzinības.	

Bet,	ja	gājieni	zināmi,	tad	taču	jāsāk	spēlēt!	Un	pirmā	pus-
gada	novembrī	sākās	pirmais	šaha	turnīrs	Sikšņu	pamatskolā.	
Spēle	notika	divās	vecuma	grupās:	no	1.–4.	klasei,	 atsevišķi	
spēlējot	zēniem	un	meitenēm	un	no	5.–8.	klasei.	Turnīrs	bei-
dzās	šā	gada	februārī.

Uzvarētāji	jaunākajā	grupā	zēniem:	1.vietā	Daniels	Pičku-
rovs,	2.	–	Roberts	Alksnis,	3.	–	Jānis	Ķuda.

Jaunākajā	 grupā	 meitenēm	 pārliecinoši	 uzvarēja	 Selīna	
Gerkena,	2.	un	3.	vietu	dalīja	Evelīna	Glužģe	un	Līga	Beņuše	

ar	vienādu	punktu	skaitu	un	neizšķirtu	savstarpējo	rezultātu.	
Tikai	par	puspunktu	no	viņām	atpalika	Sonata	Malakauska.

Vecākajā	grupā	visas	godalgotās	vietas	ieņēma	puiši:	1.	–
Dāvis	Hopovs,	2.	–	Alekss	Robežnieks,	3.	–	Kristians	Baikov-
skis.	Jāatzīmē	meitenes	–	Monta	Mihailova	un	Karīna	Gerke-
na,	kuras	sīksti	cīnījās	ar	zēniem.

Uzvarētāji	tika	godalgoti	ar	medaļām,	otro	un	trešo	vietu	
ieguvējus	apbalvoja	ar	mazām	dāvanām	un	visiem	dalībnie-
kiem	tika	saldumi.

Šo	 sacensību	 laikā	 tika	 apgūti	 šaha	 spēļu	 noteikumi,	 at-
kārtotas	iegūtās	zināšanas,	kā	arī,	apgūtas	jaunas,	jo	spēlējot	
šahu,	jāmācās	nepārtraukti.		

Aija Dejus,
Šaha	pulciņa	skolotāja

Putnu dienas 2019
																																					Pavasaris	sevi
																																		piesaka	ne	vien

																ar	sauli	un	sniegpulkste-
ņiem,	 garāku	 dienu,	 bet	 arī	 ar	 putnu	
atgriešanos	no	 tālām	zemēm.	Putni	 ir	
dabas	 daļa,	 ko	 mēs	 sadzirdam,	 sare-
dzam	 un	 reizē	 arī	 apbrīnojam.	 Šogad	
putni	 atgriezās	 agrāk	 nekā	 parasti	 tas	
notiek.	Jau	marta	sākumā	agri	rītos	un	
vēlu	 vakaros	 debesis	 skanēja	 no	 spār-
nu	švīk	stiem	un	putnu	klaigām	–	esam	
mājās!

Mūsu	 skolā	 ir	 tradīcija	 rīkot	 Putnu	
dienas,	 lai	 labāk	 iepazītu	 putnu	 dzīvi,	
paradumus	 un	 putnu	 nenovērtējamo	
nozīmi	dabā.	Šogad	Putnu	dienas	noti-
ka	29.	martā.	Skolas	zālē	pulcējās	visas	
klases,	lai	parādīti	ko	jau	zina	un	uzzi-
nātu		kaut	ko	vairāk	par	putniem.	Katrai	
klasei	bija	sagatavoti	dažādi	uzdevumi.	
Skolas	mazākie	 –	 1.	 klase	 krāsoja	 put-

nus	 tādās	 krāsās,	 kādās	 tie	 sastopami	
dabā,		2.	klase	zīmēja	modernus	putnu	
būrus,	3.	klase	iepazīstināja	skolas	bied-
rus	 ar	 dažādiem	 faktiem	par	 putniem.	
4.	klasei	bija	uzdevums	uzzīmēt	 skolas	
ģerboni,	 kurā	būtu	putns	–	un	 lielākai	
daļai	 skolēnu	 tas	 bija	 baltais	 stārķis.	
5.	 klase	 visus	 iepazīstināja	 ar	 intere-
santiem	 faktiem	 par	 Dunikas	 pagasta	
ģerbonī	 redzamo	melno	stārķi.	Cik	un	
kādas	putnu	sugas	attēlotas		Latvijas	pil-
sētu	un	pagastu	ģerboņos	–	to	noskaid-
roja	un	izstāstīja	6.	klase.	Pelēkai	vārnai	
un	pūcei	CV	rakstīja	7.	un	8.	klase.	Ko	
sapnī	nozīmē	redzēt	putnus,	 ticējumus	
un	parunas	par	putniem	–	 to	 izstāstīja	
Rihards	un	Emīls.

Jau	iepriekš	skolēni	un	viņu	ģimenes	
tika	uzaicinātas	piedalīties	akcijā,	kuras	
mērķis	bija	ziedot	jau	izgatavotu	putnu	
būrīti	 skolas	 apkārtnes	 kokiem.	Akcija	

bija	veiksmīga	–	tagad	10	jaunās	putnu	
mājas	 ir	 apdzīvotas	 un	 rosība	 ap	 tām	
nenorimst!	Ziedotāji	saņēma	praktiskas	
pateicības	balvas,	 kas	noderēs	 arī	 citos	
saimnieciskos	darbos.

Pasākuma	izskaņā	visi	iemācījāmies	
jautro	 rotaļu	 „Nāc	 man	 līdzi	 lakstīga-
la”	 un	 visi	 kopā	 sadancojām	 „Putniņu	
deju”.

Paldies	ģimenēm,	kas	atbalstīja	put-
nu	būrīšu	ziedojumu	akciju!	Paldies	tē-
viem,	vectēviem,	kuri	palīdzēja	ar	pado-
mu	un		materiālu	sagatavošanu.

Un	vēl	jau	ir	mazliet	laika,	lai	ikviens	
paspētu	 izgatavot	 pa	 putnu	 būrim	 sa-
vam	dārzam.	Pasteigsimies!	Mēs	tiksim	
katru	rītu	līdz	vakaram	sveikti	ar	skanī-
gām	putnu	dziesmām!

Inta Inne,
Sikšņu	pamatskolas	

dabaszinību	skolotāja	

17.	martā	Rucavas	pamatskolā	notika	sacensības	Galda	spēles	+.	Sacensību	da-
lībnieki	varēja	pārbaudīt	savas	prasmes	šahā,	dambretē,	novusā,	galda	tenisā,	dartā.	

Ieskaitei	vērtēja	 trīs	 labākos	rezultātus.	Visi	dalībnieki	piedalījās	šautriņu	me-
šanā,	vienpadsmit	mērojās	spēkiem	dambretē,	desmit	šahā,	astoņi	novusā,	septiņi	
galda	tenisā.	

Savās	vecuma	grupās	labākie	–	pieaugušiem	1.	vieta	Agnijai	Ģēģerei	1./2.	vietu	
dala	Jānis	un	Rodrigo	Ģēģeri,	3.	vieta	Andrim	Alksnim.	Bērnu	grupā	–	1.	vieta	Ag-
netai	Smiltniecei	un	Robertam	Alksnim,	2.	vieta	Katrīnai	Atei,	2./3.	vietu	dala	Dāvis	
Narkus	un	Niklāvs	no	Liepājas,	3.	vieta	Beātei	Alksnei.

Daiga Gabrūna, sporta	metodiķe

Liepājas	 rajona	 novadu	 skolēnu	
sporta	 spēļu	 ietvaros	 marta	 mēnesī	
notika	 	sacensības	volejbolā.	Sacensī-
bās	 no	 Sikšņu	pamatskolas	 piedalījās	
gan	meiteņu	 komanda,	 gan	 zēnu	 ko-
manda.	

Šogad	labāk	veicās	zēnu	komandai	–	

viņi	ieguva	2.	vietu,	piekāpjoties	vienīgi	
Vērgales	 pamatskolas	 zēnu	 komandai.	
Mūsu	komandā	cīnījās	–	Tomass	Seļivā-
nos,	Kristians	Zuļģis,	Rihards	Bertrams	
Brizga,	 Emīls	 Kristiāns	 Tiļugs,	 Krists	
Stirna,	 Jānis	 Aldzers	 un	 Elvis	 Štern-
bergs.	

Sikšņu	 pamatskolas	 meiteņu	 ko-
manda	 ieguva	 3.	 vietu	 –	 Dāvisa	 Vik-
torija	 	 Lagzdiņa,	 Gintare	 Malakauska,	
Aurē	lija	Malakauska,	 Eva	 Saulīte,	Vik-
torija	 Aldzere,	 Karīna	 Seļivānova,	 Elfa	
Esēnija	Prūse.

Vaclovs Malakausks 

Galda spēles +

17. martā Rucavas pamatskolā notika sacensības Galda spēles +. Sacensību da-
lībnieki pārbaudīja savas prasmes šahā, dambretē, novusā, galda tenisā un dartā.

Sportojam Nīcā
Gaidot	pavasari,	mēs,	Rucavas	sportmīļi	–	 Jānis	Ģēģeris,	

Agnija	 Gēģere,	 Gints	 Ate,	 Andis	 Bārdulis,	 Arturs	Oļeiņiks,	
Krists	 Laugalis	 un	Nikola	 Paula	 Stase	 no	Nīcas,	 	 devāmies	
uz	Nīcas	 ziemas	 sporta	 spēlēm, kur	 startējām	 kā	 komanda	
„RUTZOWA”.	Sacensībās	pieteikušās	bija	septiņas	komandas	
no	 blakus	 esošiem	 novadiem.	 Disciplīnas	 bija	 –	 volejbols,	
strītbols,	novuss,	darts,	svaru	bumbu	celšana,	stafete,	un	viens	
nezināms	pārbaudījums,	kas	bija	šaušana.	Nīcas	ziemas	spor-
ta	spēlēs	varēja	piedalīties	arī	individuāli.	

Mūsu	komandai	veicās	ļoti	labi,	startējot	pirmo	gadu	iegu-
vām	4.	vietu	(par	2	punktiem	atpaliekot	no	3.	vietas).

Diena	 tika	 pavadīta	 ļoti	 pozitīvā	 gaisotnē	 ar	 daudziem	
sportot	gribētājiem.

Iesaku	 cilvēkiem	 dzīvē	 sportot,	 jo	 tas	 vairo	 skaistumu,	
stiprina	veselību	un	dzīvesprieku!

Agnija Ģēģere

Teniss Durbē
18.	februārī	Durbē	notika	ikgadējās	skolu	sacensības	galda	

tenisā.	Rucavas	skolu	pārstāvēja	18	sportisti.	Dažiem	šis	bija	
pirmais	starts	sacensībās.	Labākie	sasniegumi	savās	vecuma	
grupās	–	1.	vieta	Evita	Trumpika,	Dāvids	Ogorcevs,	Karlīna	
Vītola,	Agneta	Smiltniece,	2.	vieta	–	Katrīna	Ate,	Aleksis	Ralfs	
Zeme,	Sanija	Dejus,	3.	vieta	–	Dženifera	Pērkona.	

Vēl	 sacensībās	 startēja	–	Martins	Zuļģis,	Henrijs	Rozen-
bahs,	Intars	Pērkons,	Mārtiņš	Pērkons,	Lāsma	Lībeka,	Renāte	
Freimane,	Miks	Stogņijenko,	Līga	Grabovska,	Kristians	Kal-
nītis,	Dāvis	Narkus.

Sporta laureāts
25.	 februārī	 Grobiņā	 notika	 Liepājas	 rajona	 Sporta	 skolas	

Sporta	 laureāta	 pasākums.	 Katrs	 sporta	 veids	 izvirzīja	 labāko	
komandu	(komandu	sporta	veidos)	un	sešus	labākos	katrā	indi-
viduālājā	sporta	veidā.	

Galda	tenisā	lau-
reāta	 titulu	 saņēma	
Karlīna	 Vītola	 un	
Sanija	Dejus.

Daiga Gabrūna, 
sporta	metodiķe

18. februārī Durbē notika ikgadējās skolu sacensības galda 
tenisā.

Rucavnieki piedalās Nīcas ziemas sporta spēlēs.

 Galda tenisā 
laureāta titulus no 
Rucavas novada 
saņēma Karlīna 
Vītola un Sanija 
Dejus.

Volejbola sacensības
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Lai saredz zeme un debess, 
Cik atmiņas pilnas ar rētām. /R. Vasile/

Lielā slepenībā tika gatavota masveida Latvijas iedzīvotāju depor-
tācija. Jau 1948. gadā LPSR Iekšlietu ministrijā strādāja īpaša nodaļa, 
kas slepeni gatavoja sarakstus, kurus precizēja un papildināja apriņ-
ķos un pagastos. Izvešanas norisi plānoja un apstiprināja Maskavā. 
1949. gada 17. martā LPSR MP priekšsēdētājs Vilis Lācis un Latvijas 
PSR MP lietu pārvaldnieks Ivans Bastins parakstīja LPSR MP lēmumu 
par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR. [..] Ministru Pado-
me nolemj: 1. Izsūtīt ārpus Latvijas PSR uz attālām Padomju Savie-
nības vietām specnometinājumā 10 000 kulaku ģimeņu. 2. Apstiprināt 
apriņķu darbaļaužu deputātu padomju komiteju iesniegtos izsūtīšanai 
paredzēto kulaku ģimeņu sarakstus. 3. Kulaku ģimeņu izsūtīšanu uz-
dot veikt Latvijas PSR Valsts drošības ministrijai.1

1949.	 gadā	 25.	 martā	 pa	 Rucavas	 pagasta	 ceļiem	 virzījās	 pajūgi	
ar	 cilvēkiem,	kurus	bija	pārņēmis	 izmisums	un	neziņa	par	 turpmā-
ko	 likteni.	 Viņus	 sapulcināja	 pie	 bijušās	 pagastmājas,	 lai	 sagaidītu	
auto	transportu	uz	Tores	dzelzceļa	staciju.	Todien	120 rucavniekiem,	
tostarp	32 bērniem	līdz	15	gadu	vecumam	un	dažiem	vecākiem	par	
astoņdesmit	 gadiem,	 sākās	 ceļš	 uz	 Sibīriju,	 kur	 viņi	 tika	nometināti	
Omskas	apgabala	dažādos	rajonos2.	Lai	izpildītu	izvedamo	plānu,	vie-
tējie	varas	vīri	ļoti	centās	–	tika	paņemti	arī	pavisam	trūcīgi	iedzīvotāji.	
Piemēram,	Brušvītu	ciema	Laugaļi:	82 gadus	vecā	māte,	kura,	protams,	
neatgriezās,	un	viņas	dēls	no	„Pļaviņu”	mājām.

Jaunciemu	ģimenei	„Urbānos”,	kas	1947. gadā	bija	atgriezusies	
no	 pirmā	 izsūtījuma,	 nācās	 tālajā	 ceļojumā	 doties	 otrreiz.	 Saim-
nieks	 Jānis	 Jaunciems	 no	 apcietinājuma	 neatgriezās,	 viņš	 miris	
1942. gadā.	Viņa	dēls	Jānis	Jaunciems	(dz.	1934.)	stāstīja	par	otro	
izsūtīšanu: Mums bija šeit, mājās palikusi vecmāmiņa, un tad mēs 
visi – Ausma, es un Arvīds – pēc Rīgas saradāmies te, tajās mājās. 
Sākām iet skolā. Pēc kāda gada laikam pārbrauca mamma ar Ilmu. 
Nevarējām pierakstīties un nāca četrdesmit devītā marts – aiziet, viss 
atkal no jauna. Un vecmamma līdz. Toreiz tas nelikās tik traģiski, 
jo viss bija zināms, kas tur priekšā gaida. Ja jau ved – ko tad tur. 
Jābrauc. Tas nebija nekas līdzīgs pirmajai reizei. Maizīte jau arī tika 
dalīta, un nekāds īpašais bads nebija. Vagoni nebija apsargāti tā kā 
pirmoreiz. Bija ziema, vagonā nebija tik sutīgs. Cilvēki, kas brauca 
pirmo reiz, dabiski, ka viņi pārdzīvoja smagāk. Mamma arī vairs 
nebija tik uztraukusies. Mēs jau visi lieli. Ja jau mazi izdzīvojām, ko 
tad vairs. Mēs visi vasarā strādājām. 

Miemju	skolas	bijušo	skolotāju	Laipenieku	dēla	Ziedoņa	ģimene,	
kurai	piederēja	tikai	12 pūrvietas	(~	4	ha)	zemes,	nebija	pieskaitāma	
kulakiem.	Katrīna	Laipeniece	stāstīja: Līdzi nepaguvām  paņemt neko 
un arī neatļāva ņemt. 15  minūšu laikā bija jāsaģērbjas un jābrauc. 
Aizbraucām ar savu zirdziņu līdz Pūces krogam. Zirgu aizsūtīja atpa-
kaļ. Mums pašiem lika uzrakstīt iesniegumu, ar kuru bija jālūdz atļau-
ja pārcelties uz dzīvi Sibīrijā. Meita Rasma bija gadu un divus  mēne-
šus veca, slima ar plaušu karsoni. Lūdzu atļaut aiznest kaimiņos atstāt, 
jo baidījos, ka neizturēs ceļu. Neatļāva. Otra meita Austra bija 7 gadi 
veca, dēls	Jānis	–	5	gadi.

Deviņus	gadus	vecā	Lidija	Ķergalve	 (dz.	Cinkus)	 toreiz	mācījās	
Miemju	pamatskolā,	dzīvoja	„Žullikos”,	bet	martā	bija	slima.	Gulēju 
pie krustmātes Margrietas Pagrabas Paurupē. Atbrauca divi zaldāti. 
Krustmāte negribēja mani vienu laist, brauca līdz. Pie pagastmājas 
bija pilns laukums cilvēku, vecāki bija atvesti. Krustmāti gribēja vest 
līdz uz Sibīriju. Tikai ar lielām mokām izlūdzās, lai viņu neņem. Tēvs 
mācēja krieviski. Vakarā ar mašīnu mūs aizveda uz Tores staciju. Lopu 
vagonā sagrūda, durvis aizslēdza. Nekā nebija, ne tualete, izcirta cau-
rumu grīdā.

Par	 iedzīvotāju	 pārvietošanu	 un	 viņu	 atgriešanos	 nerakstīja	 ne	
laikrakstos,	 ne	 pagasta	 un	 ciemu	 izpildkomiteju	 sēžu	 protokolos.	
1949. gadā	izsūtītie	rucavnieki	atbrīvoti	laikā	no	1954.	līdz	1957. ga-
dam.	Kad	 bija	 sapelnīta	 ceļanauda,	 varēja	 atgriezties	 Latvijas	 PSR.	

Trīspadsmit	 izsūtītie	 ru-
cavnieki	 atgriešanās	 dienu	
nesagaidīja,	viņi	tika	apbe-
dīti	Sibīrijā.

Mājas	 savā	 vietā	 atra-
dās,	bet	 izsaimniekotas	un	
iedzīve	 izvazāta.	 Grāmatā	
„Sibīrijas	bērni:	mums	bija	
tas	 jāizstāsta...”	 saglabāts	
Jāņa	 Jaunciema	 stāsts	 par	
atgriešanos.	 Viņa	 dzimta-
jās	 mājās	 „Urbānos”	 bija	
iekārtots	Raiņa	v. n.	kolho-
za	 kantoris,	 ferma	 govīm,	
vēlāk –	zirgiem.	1957. gada	
rudenī	 pārbraucu mājās  – 
te bija ļoti slapjš rudens un 
te bija ļoti grūti. Mūs jau 
pat negribēja laist mājā 
iekšā. Te dzīvoja 7 ģimenes. 
Kolhoza priekšnieks bija 
Ozols. Sūtīja, lai dzīvo kaut 
kādās svešās	mājās upmalā. 
Es teicu – nē. Visi kaimiņi saka – ko jūs 
klīdīsiet apkārt! Sākām te. Iedeva istabu 
tukšu bez logiem. Te pie zemes bija tele-
fons. Pa logu kāpa iekšā, kam vajadzēja. 
Nu tā bija.	Sākām dzīvot – es, māte un 
māsa. Es vienu brīdi domāju  – jābrauc 
atpakaļ, te nav nekādas	jēgas. Dikti grūts 
rudens bija.	Mums kartupeļus	 deva no 
kolhoza, lai iet un lasa, bet tie sapūst. 
Iestājos par elektriķi strādāt. Kad man 
iedeva smago mašīnu, tā stāvēja pie loga, 
nekur citur nevarēju atrast vietu. Es sētas 
pusē gadiem neizgāju. Visu laiku maksā-
ja īri. Tēva māju nopirkām, kad Latvija 
palika brīva. 

Šogad,	25.	martā	Rucavas	bibliotēkā	
Sibīrijas bērni	 dalījās	 atmiņās	un	atbil-
dēja	 uz	 klātesošo	 rucavnieku	 jautāju-
miem	par	piedzīvoto	un	pārdzīvoto	sve-
šajā	 zemē	 –	 dzīves	 apstākļiem	 Sibīrijā,	
darbu,	mācīšanos	skolā,	krievu	valodas	
apguvi,	savukārt,	pēc	atgriešanās	Ruca-
vā	–	par	problēmām	runāt	un	rakstīt	lat-
viski.	Ausma	Zemke	un	Lidija	Ķergalve	atcerējās,	kā	latvieši	gaidījuši	
brīdi,	kad	varēs	braukt	mājās,	Rita	Jaunciema	–	par	vīra	un	viņa	radu	
likteņiem.	Savukārt	Rasma	Kominnika	stāstīja	par	sajūsmu,	ar	kādu	
atgriežoties	 iepazinusi	dzimteni,	kā	brīnumu	zemi –	 jūsmojusi	par	
mežiem	un	īpaši	par	skaistajām	eglēm.	Domājusi,	cik	te	skaisti!

Novadpētniecības materiālu (fotogrāfijas, atmiņstāsti, do-
kumenti, grāmatas) izstāde  „Deportācijas 1941. gada 14. jūni-
jā un 1949. gada 25. martā” bibliotēkā būs apskatāma vēl aprīlī.

Gunta Timbra, 
Rucavas	bibliotēkas	vadītāja		

25. marts – 1949. gada deportācijas 
upuru piemiņas diena

2019.	gada	25.	martā	pie	Golgātas	baz-
nīcas	 Dunikas	 pagastā	 notika	 Komunis-
tiskā	genocīda	upuru	piemiņas	brīdis.	

Pasākumā	piedalījās	Sikšņu	pamatsko-
las	 skolēni.	 Skolotāja	 Inta	 Inne	dalījās	 ar	
izjustu	 un	 sirsnīgu	 vēstījumu	 par	 mūsu	
tautas	 smagākajiem	 brīžiem.	 Pasākumu	
kuplināja	 aculiecinieka	 Imanta	 Burģeļa	
stāstījums.	

Ar	 klusuma	brīdi	 tika	pieminēti	 Sibī-
rijā	cietušie.

Tai	 tautai	 ir	nākotne,	kas	atceras	savu	
pagātni!

Landra Valdmane,
Dunikas	tautas	nama	vadītāja

 25. martā pie Golgātas baznīcas Du-
nikas pagastā notika Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas brīdis ar Sikšņu pa-
matskolas audzēkņu piedalīšanos.

Deportācijas 
upuru piemiņas dienas 

Dunikā

1	Kurlovičs, G., Tomašūns, A. Latvijas vēsture vidusskolai,	II,	279.	lpp.
2	Grām.:	Aizvestie: 1949. gada 25. marts.	Latvijas	Valsts	arhīvs.	Rīga:	Nor-

dik,	2007,	63.	lpp.
3	Grām.:	Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta...	Rīga:	 Fonds	 Sibīrijas	

bērni,	[2007],	868. lpp.

Piemiņas laukumā atceres brīdis – ziedu nolikšana pie akmens, kur iekalti to rucavnieku vārdi, kas 
neatgriezās no izsūtījuma.

Sibīrijas meitenes –  no kreisās: Ausma Anna Zemke (dz. Ūdre), Lidija Ķergalve (dz. Cinkus), 
Rasma Kominnika (dz. Laipeniece).                                                                             Foto:	Sergejs	Hmeļņickis
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30.	martā	Rucavas	kultūras	namā	viesojās	Vērgales	amatierteātris	ar	 režisores	
Ineses	Ceriņas	sacerēto	lugu	„Klases	salidojums”.	Sadzīviska	joku	luga	3	cēlienos,	
autore	Baiba	Juhņēviča.	Izrādē	piedalījās	vienpadsmit	aktieri.	Tika	izspēlētas	dažā-
das	sadzīves	ainiņas	un	dažādi	pārpratumi,	gatavojoties	šim	salidojumam.	

Aktieri	ne	vienu	mirkli	neļāva	atslābt	skatītāju	uzmanībai,	ik	pa	brīdim	liekot	pat	
pasmieties.	Protams,	izrādes	beigās	visi	pārpratumi	tika	atklāti.	Paldies	aktieriem	
par	sniegto	kultūras	baudījumu!	

30. martā Rucavas kultūras namā viesojās Vērgales amatierteātris ar lugu „Kla-
ses salidojums”.

  

30.	martā	Rucavas	novada	vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	„Saksinis”	piedalījās	
Priekules	daudzfunkcionālajā	sporta	hallē	deju	lielkoncertā	„Ar	dancīti	laiku	vedu”	
jeb	deju	kolektīva	„Duvzare”	jubileja	„5	arpus””.

Tajā	 kopā	 ar	 „Duvzari”	 dejoja	 arī	 Saldus	 „Druva”,	 Aizputes	 „Kurzemnieks”,	
„Kvēle”,	„Odziņa	B”,	„Odziņa	C”	no	Liepājas,	Durbes	„Lindale”,	Lieģu	„Re	kā”,	Jelga-
vas	„Ritums”,	„Saksinis”	no	Rucavas,	Vērgales	„Vērgalīte”,	Gaviezes	„Vartava”	un	divi	
kolektīvi	no	Grobiņas	–	„Spararats”	un	„Sudmaliņas”.

30. martā Rucavas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saksinis” piedalījās 
deju lielkoncertā „Ar dancīti laiku vedu”.

  

5.	aprīlī	Rucavas	etnogrāfiskais	ansamblis	piedalījās	Liepājas	muzejā	pasākumā	
„Satiec	savu	meistaru”.	Atsaucoties	Ausmas	Dzintares	uzaicinājumam,	pieskandi-
nājām	muzeja	dārzu,	satikām	savus	dziesmu	draugus,	apskatījām	muzejā	Lejaskur-
zemes	izstādi.	Ausma	Dzintare	bija	sarunājusi	mums	visiem	tikšanos	Lielajā	Dzin-
tarā,	kurā	bija	iespēja	katram	kolektīvam	uz	lielās	skatuves	nodziedāt	pa	dziesmai,	
kā	arī	visiem	kopā	„Šai	zemei	vaj’g	lietu”.	

5. aprīlī Rucavas etnogrāfiskais ansamblis piedalījās Liepājas muzejā pasākumā 
„Satiec savu meistaru”. 

  

6.	aprīlī	Rucavas	lauku	kapela	„Paurupīte”	piedalījās	10.	Kurzemes	tautas	muzi-
kantu	saietā	Lutriņos.	Koncertēja	sociālās	aprūpes	centrā	„Ābele”,	sociālā	dzīvoja-
mā	mājā	„Rūķīši”	un	Dižkoncertā	Lutriņu	tautas	namā.

Staņislava Skudiķe, 
Rucavas	kultūras	nama	direktore

Pavasara meistaru dienas
Nav	pirmais	gads,	kad	pavasarī,	sulu	

laikā,	 visā	 Latvijā	 meistari	 aicina	 uz	
tikšanos,	 izsludinot	 pasākumu	 „Satiec	
savu	meistaru!”	jeb	meistaru	dienas.	Šī	
iedvesma	skārusi	arī	rucavniekus,	jo	vai	
tad	mums	meistaru	trūkst	un	māku,	ko	
ierādīt	 svešiem	 ļaudīm	 vai	 nodot	 citai	
paaudzei.	Šoziem	tikusi	novērtēta	dau-
dzās	jomās	pierādītā	Rucavas	kultūrtel-
pa,	kas	iekļauta	Latvijas	Nacionālajā	ne-
materiālā	kultūras	mantojuma	sarakstā.	
Tas	dod	kultūras	svaru	ne	vien	Latvijā,	
bet	arī	ārpus	robežām,	pat	tiem,	kas	ne-
zina,	kur	Rucava	atrodas,	vieta	ar	šādu	
titulu	izraisa	interesi.	Sestdien,	6.	aprīlī,	
Saieta	 namā	 tikās	meistari	 un	mācekļi	
tepat	no	Rucavas,	Liepājas,	Sventājas	un	
Palangas	un	pēc	pasākuma	organizētā-
ju	un	pagasta	priekšsēdētāja	atklāšanas	
vārdiem,	daudz	negaidot,	Rucavas	kul-
tūrtelpas	 pierādījumam	 varēja	 ķerties	
pie	lietas	vismaz	divās	meistarklasēs.	

Šodien	 Rucavu	 atpazīst	 pēc	 skaļas	
dziedāšanas,	 sātīgas	 barošanas	 un	
košām	 drānām.	 Daudz	 kas	 no	 tā	 ir	
redzams	dzīvajā	ikdienā	vai	organizētos	
pasākumos,	 tāpat	 grāmatu	 pūrā	
iekļautas	 šīs	 atpazīšanas	 zīmes.	 Arī	
šodien	sabraukuši	cimdi	no	rucavnieku	
mājām	un	liela	daļa	no	tiem	2011.	gadā	
publicēti	 grāmatā	 „Rucavas	 rakstaino	
adījumu	 mantojums”.	 Grāmata	 kalpo	
kā	starpnieks,	kas	apkopo	vērtību	esen-
ci	un	nodod	to	tālāk.	Liela	daļa	cimdu,	
pēc	 grāmatā	publicētajām	 fotogrāfijām	
un	 atzīmēm	 par	 atrašanās	 vietu	 atro-
dama	 vēl	 šodien.	 Taču,	 dažreiz	 cimda	
iekārotājam	 pietrūkst	 iespējas	 grāmatā	
redzēto	pataustīt,	pašam	noadīt,	varbūt	
nopirkt	 un	 paņemt	 līdzi	 kā	 krāsainu	
Rucavas	piezīmi.	Šim	nolūkam	ir	radies	
aizmetnis	projektam	vēlreiz	uzadīt	šajā	
grāmatā	publicētos	un	arī	citus	Rucavas	
cimdus,	lai	tos	laistu	pasaulē,	un	rudenī,	
krāsaino	lapu	laikā,	krāsaini	cimdi	prie-
cētu	acis	un	sildītu	rokas.	

Cimdu	 adīšana	 bija	 arī	 viena	
no	 meistaru	 dienas	 ievirzēm	 –	
dot	 iespēju	 ikvienai	 rucavniecei	
uzadīt	kādu	pāri	no	grāmatā	pub-
licētajiem	vai	citiem	Rucavā	zinā-
miem	cimdiem.	Sestdien	klāt	eso-
šās	 dāmas	 varēja	 izvēlēties	 kādu	
cimdu	 pāri	 adīšanai	 un	 salasīt	
dzijas.	Starp	cimdu	adīšanas	meis-
tariem	 bija	 aicinātas	 arī	 Liepājas	
studijas	 „Kursa”	 adītājas,	 kopīgi	
pārrunājot	 labākos	 cimdu	 krāsu	
salikumus,	 un	 īpaši	 ierādot	 pirk-
staiņu	adīšanas	knifus.	Lai	adīšana	

ietu	 raitāk,	 daļa	 cimdu	
rakstu	 jau	 izzīmēti	 un	
to	 valdziņi	 saskatīti,	 to	
darījām	 arī	 sestdienas	
nodarbībā.	 Lai	 cimdu	
adīšanas	 dziņa	 nepār-
trūkst,	 cimdu	 grāmata	
būtu	pelnījusi	atkārtotu	
izdevumu,	kur	apkopo-
tas	 ne	 vien	 fotogrāfijas,	
bet	 pievienoti	 arī	 izzī-
mētie	 raksti,	 ka	 atliek	
ņemt	 adatas,	 saskaitīt	
valdziņus	 un	 var	 mest	
augšā!	 Tādēļ	 šodienas	
rucavnieces	 aicinātas	
iesais	tīties	 cimdu	 adī-
šanā,	par	to	saņemot	arī	
atlīdzību.	Rucavas	tradī-
ciju	klubā	 ir	 sagādātas	dzijas	un	katrai	
adīt	 gribētājai	 jāpiesakās	 pie	 Sandras	
Aigares,	jāizvēlas,	kuri	cimdi	ir	tie	tuvā-
kie,	 jāaiziet	 atrast	pareizo	krāsu	dzijas,	
izzīmētos	rakstus	(vai	sarunāt	rakstu	zī-
mēšanu),	un	cirst	augšā!	Sestdien,	6. ap-
rīlī,	norisinājās	visadītāju	apspriede	gan	
par	cimdiem,	gan	par	šobrīd	populari-
tāti	 piedzīvojošām	 Rucavas	 jakām	 un	
iesēta	cimdu	rakstu	sēkla.	

Ja	nu	pieminētā	Rucavas	kultūrtelpa	
kādam	liktos	pārāk	gaisīgs	 jēdziens	un	
zemes	sajūtām	neskarams,	tad	pavisam	
tverami	 ir	 cimdi	 un	 baltais	 sviests.	
Nupat	Rucavas	baltā	sviesta	nosaukums	
ir	 iekļauts	 Aizsargātu	 ģeogrāfiskās	
izcelsmes	 norāžu	 reģistrā	 un	 ieguvis	
piesaisti	 tieši	 Rucavas	 novadam.	 Tam-
dēļ	baltais	sviests	šodien	bija	otrs	meis-
tarklases	objekts.	Sanākušas	sievas,	kas	
to	lietu	dara	gadiem	un	savu	saimi	baro	
uz	 veselību,	 vingrināja	 roku	 un	 dalījās	
pieredzē	baltā	 sviesta	 sukšanā.	Rau,	kā	
kādreiz	 Jānis	Ģirnis,	 vēl	 būdams	 jauns	
puika,	 pierakstījis	 baltā	 sviesta	 taisīša-
nu:					„Kad	piens	nostāja,	tad	ar	kaŗoti	
kreimu	nogrejāja.	Ka	nu	podā	sakrājās	

labi	 daudz	 kreima,	 tad	 suka	 sviestu.	
Sviestu	 suka	 skutulā	 ar	 kaŗauti.	 Izkau-
sēja	 drusku	 dzeltenā	 sviesta	 priekš	
iesākšanas,	 ja	 gribēja	 dzelteno	 sukt,	
Tad	lej	kreimu	un	suk,	pasukas	pa	brī-
žis	nolejot.	Kad	gatavs,	 tad	 izmazgā	ar	
aukstu,	skaidru	ūdeni	un	iesālija.	Balto	
sviestu	iesāk	ar	drusku	izkausētu	tauku.	
Suk	ar	kaŗauti	skutulā.	Lej	kreimu,	suk.	
Brīžiem	liek	uz	galdu,	brīziem	uz	poda,	
kur	vārošs	ūdens.	Balto	sviestu	sukot,	ja	
ir	 trekns	kreims,	 lej	drusku	pienu	klāt.	
Sukot	 piemet	 sāli.	 Kad	 nu	 sasukas,	 ir	
viscaur	vienāds,	tad	liek	šķījos	un	izlie-
to	ēšanai.	Ēd	pie	apaļu	rāciņu	un	arī	pie	
maizes”.	

Rucavnieces,	 sasukušas	 balto	 svies-
tu,	katra	pēc	savām	iemaņām,	lika	katra	
uz	savu	šķīvi,	un	kopā	nākušie	meistaru	
dienas	 apmeklētāji	 pie	 pusdienu	 galda	
varēja	ne	vien	pieēst	pilnu	vēderu	ar	siļ-
ķi,	rācini	un	balto	sviestu,	kā	pēc	smaga	
darba,	 bet	 arī	 nodegustēt	 un	 novērtēt	
baltā	sviesta	recepšu	nianses	un	atzīmēt	
savai	garšai	tīkamāko	un	varbūt	ekono-
miski	izdevīgāko.	

Pēc	 meistaru	 dienas	 māku	 apgūša-
nas	 vai	 atsvaidzināšanas,	 citreiz	
rucavnieki	kopā	sanākuši	varēsim	
apspriest	jaunas	nianses	un	pielie-
tošanas	 veidus	 baltajam	 sviestam	
un	mielot	ar	to	viesus	un	mājinie-
kus,	vai	papildus	grāmatās	publi-
cētajiem	un	ik	pa	laikam	publiskai	
apskatei	 izliktiem	 cimdiem,	 vilkt	
rokā	jaunu	cimdu	pāri.	

Inga Tapiņa

 Rucavniece Mirdza Ārente 
dalās pieredzē baltā sviesta ga-
tavošanā.

Šķiet,	ka	tas	bija	tik	nesen,	kad	pirms	pieciem	gadiem	Ru-
cava	uzņēma	gandrīz	visus	Liepājas	reģiona	un	pilsētas	vokā-
los	ansambļus,	kopskaitā	15	kolektīvus,	kurus	vērtēja	nopiet-

na	žūrija.	Katru	gadu	sadziedāšanās	vietas	tiek	mainītas,	bet	
šogad	atkal	kārta	bija	pienākusi	Rucavai.

Žūrijas	vērtējums	izpalika,	jo	šoreiz	īpaši	tiek	vērtēti	sieviešu	
vokālie	ansambļi,	kuri	pretendēs	uz		II	Latvijas	sieviešu	vokālo	
ansambļu	konkursu.	Pieteikušies	bija	10	kolektīvi,	bet	koncertā	
piedalījās	tikai	pieci:	Liepājas	Tautas	un	mākslas	centra	jauktais	
ansamblis	 „Šokolāde”,	 vadītāja	Daiga	Ozola,	 koncertmeistare	
Dina	Sleže	 	un	vīru	ansamblis	„Dziedonis”,	 tā	vadītājs	Valdis	
Aivars,	Liepājas	Karostas	Pensionāru	dienas	centra	vokālais	an-
samblis	„Pīlādzītis”,	vadītāja	Laine	Zeile,	Nīcas	senioru	vokālais	
ansamblis	„Sentiments”,	vadītāja	Ritma	Kluce	un	Rucavas	sie-
viešu	vokālais	ansamblis,	vadītāja	Staņislava	Skudiķe.	

Katrs	 kolektīvs	 izpildīja	 trīs	 dziesmas,	 kurām	 skaļus	 ap-
lausus	veltīja	klausītāji.	Lielu	prieku	un	gandarījumu	sniedza	
„Dziedonis”,	kurš	lika	dziedāt	līdz	arī	skatītājiem.	Siltus	vār-
dus,	labu	veselību	un	dziedāšanas	prieku	visiem	kolektīviem	
vēlēja	Liepājas	koru	apriņķa	virsdiriģente	Ilze	Valce	un	Ruca-
vas	domes	priekšsēdētājs	Jānis	Veits.		

Koncerta	programmu	vadīja	Dunikas	pagasta	pār-
valdniece	Agija	Kaunese.	Katrs	kolektīvs	saņēma	patei-
cības	rakstu,	kolektīvu	vadītāji	un	koncertmeistari	zie-
dus.	Pēc	koncerta	bija	iespēja	visiem	pasēdēt	pie	tējas,	
kafijas	tases,	nobaudīt	Rucavas	konditorejas	izstrādāju-
mus,	kopīgi	padziedāt	un	parunāt.

Uz	tikšanos	kādā	citā	sadziedāšanās	reizē!
Staņislava Skudiķe,

Rucavas	kultūras	nama	direktore

 Koncertā Rucavu pārstāvēja Rucavas sieviešu vo-
kālais ansamblis, vadītāja Staņislava Skudiķe.

Kultūras dzīve 
Rucavā

Liepājas koru apriņķa vokālo ansambļu sadziedāšanās 
koncerts „Mēs tiksimies martā...”

6.aprīlī Saieta namā tikās meistari un mācekļi tepat no 
Rucavas, Liepājas, Sventājas un Palangas, lai piedalītos 
cimdu adīšanas un Baltā sviesta gatavošanas meistar-
klasēs.

 Ar savu priekšnesumu iepriecināja vīru ansamblis „Dzie-
donis”, kurš lika dziedāt līdz arī koncerta apmeklētājiem.
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2019. gada 26. februārī 
Valsts	 policijas	 Kriminālpolicijas	

pārstāvji	 kopā	 ar	 pašvaldības	 policijas	
priekšnieku	R.	Klāsēnu	Rucavas	pagas-
tā	veica	kratīšanu,	kā	rezultātā	tika	kon-
fiscētas	vairāk	kā	3	t	brāgas.	Aizturētas	
vairākas	personas.
2019. gada 4. martā

Apsekota	 adrese	 Dunikas	 pagastā	
saistībā	ar	mājdzīvnieku	labturības	pār-
kāpumiem.	 Ar	 suņa	 īpašnieci	 veiktas	
pārrunas.
2019. gada 5. martā
	Dunikas	pagastā	ziņots	par	pagal-

mā	atrastu	sprādzienbīstamu	priekšme-
tu,	 informēta	Valsts	policija,	notikuma	
vietā	 ieradās	 nesprāgušās	 munīcijas	
neitralizēšanas	speciālisti	un	sprādzien-
bīstamais	priekšmets	tika	neitralizēts.
	 Tajā	 pašā	 dienā	 no	 Papes	 ciema	

iedzīvotājiem	 tika	 saņemta	 informāci-
ja	 par	 beigtu	meža	dzīvnieku	pludma-
les	 zonā,	 izbraucot	 uz	 notikuma	 vietu,		
dzīvnieks	 tika	 atrasts	 un	 ziņots	 par	 to	
Valsts	meža	dienestam.
	 Tās	 pašās	 dienas	 vakarpusē	 tika	

saņemta	 sūdzība	 par	 to,	 ka	 Dunikas	
pagasta	 iedzīvotājs	 telefoniski	 izteicis	
draudus,	iedzīvotājs	tika	identificēts	un	
pašvaldības	 policijai	 sniedza	 rakstisku	
paskaidrojumu.

No 6. marta – 9. martam	
Pārbaudī	tas	vairākas	adreses	Rucavas	

novadā	saistībā	ar	nenoslēgtiem	atkritu-
mu	apsaimniekošanas	līgumiem.	Perso-
nas	 brīdinātas	 par	 administratīvo	 atbil-
dību	 un	 aicinātas	 nekavējoties	 noslēgt	
atkritumu	apsaimniekošanas	līgumus.
2019. gada 12. martā 

Saņemts	iesniegums	par	to,	ka	Ruca-
vas	pagastā	kaimiņu	suns	dzenā	mājlo-
pus.	Ar	suņu	īpašnieci	veiktas	pārrunas	
un	brīdināta	par	atbildību.
2019. gada 13. martā

Kopā	 ar	 Dunikas	 pagasta	 pārval-
des	 vadītāju	 Agiju	 Kaunesi	 un	 atbil-
dīgo	 par	 ugunsdrošību	 Jāni	 Tiļugu	
pārbaudīta	 adrese	 Dunikas	 pagastā	
saistībā	 ar	 iespējamiem	 ugunsdrošības	
pārkāpumiem.	 Sastādīts	 pārkāpuma	
akts.
2019. gada 16. martā 

Saņemts	 telefona	 zvans	 par	 to,	 ka	
Rucavas	 pagastā	 dabas	 parkā	 „Pape”	
no	aplokiem	 izbēguši	 tauri,	 informāci-
ja	nodota	tālākai	rīcībai	Pasaules	dabas	
fonda	pārstāvim	I.	Mednim.
2019. gada 20. martā
	Saņemtas	ziņas	par	pazudušu	Ru-

cavas	 novada	 iedzīvotāju,	 nekavējoties	
uzsākot	 meklēšanas	 darbus,	 minētais	
vīrietis	tika	atrasts.

	 Tajā	 pašā	 dienā	 no	 „Vides	 SOS”		
saņemti	četri	 iesniegumi	par	atkritumi	
izgāztuvēm	 Ječu	 ciemā.	Minētās	 vietas	
tika	 apsekotas	 un	 noskaidroti	 zemes	
īpašnieki.
2019. gada 27. martā

Saņemts	izsaukums	par	nepieskatītu	
suni	Dunikas	pagastā,	noskaidrota	suņa	
īpašniece	un	veiktas	pārrunas.
2019. gada 28. martā

Pārbaudīta	tirdzniecības	vieta	–	Ru-
cavas	tirgus	laukums.	Izteikti	aizrādīju-
mi	par	valsts	nodevas	nemaksāšanu.
2019. gadā 30. martā

Vakarpusē	 Rucavā	 aizrādīts	 velosi-
pēda	vadītājam	par	 ceļu	 satiksmes	no-
teikumu	 pārkāpumiem.	 Velosipēdists	
pārvietojās	par	ceļa	braucamo	daļu,	vei-
cot	 bīstamus	 manevrus,	 nesignalizējot	
par	 to	 citiem	 ceļu	 satiksmes	 dalībnie-
kiem,	kā	arī	iebraucot	pretim	braucošā	
joslā.	
2019. gada 31. martā 

Apsekojot	 dabas	 parku	 „Pape”	 tika	
konstatēts,	 ka	 automašīna	 ar	 Lietuvas	
valsts	 numura	 zīmēm	 pārkāpj	 ceļa	 sa-
tiksmes	noteikumus,	un	ar	automašīnu	
iebrauc	dabas	parka	liegumu	zonā.	Mi-
nētās	automašīnas	vadītājs	paskaidroja,	
ka	 apmaldījies.	 Par	 šo	 pārkāpumu	 iz-
teikts	mutisks	aizrādījums.

Sākusies pieteikšanās 
platību maksājumiem
No	2019.	gada	10.	aprīļa	sākusies	pieteikšanās	platību	maksājumiem.	Lauk-

saimnieki	tiem	var	pieteikties	līdz	šā	gada	22.	maijam,	iesniedzot	Vienoto	iesnie-
gumu	LAD	Elektroniskajā	pieteikšanās	sistēmā.	Pēdējā	diena,	kad	atbalsta	mak-
sājumiem	var	pieteikties	ar	kavējuma	sankciju,	šogad	ir	17.	jūnijs.

Dīzeļdegvielas	ar	samazinātu	akcīzes	nodokli	 iesnieguma	iesniegšana	norit	
vienlaikus	ar	pieteikšanos	platību	maksājumiem	–	no	10.	aprīļa	līdz	3.	jūnijam.

Šā	gada	aprīlī	un	maijā	dienests	organizē	arī	klātienes	konsultācijas	daudzās	
vietās	Latvijā,	lai	palīdzētu	klientiem	aizpildīt	platību	maksājumu	pieteikumus	
elektroniski.	Klientiem	iespēja	iesniegt	pieteikumus	būs	gan	minēto	konsultāciju	
laikā,	gan	apmeklējot	LAD	klientu	apkalpošanas	centrus.	

Dienests	atgādina,	ka	no	2019.	gadā	 lauksaimnieki	vairs	nesaņems	maksā-
jumu	apgabaliem,	kuros	ir	dabas	vai	citi	specifiski	ierobežojumi	(ADSI).	Jaunas	
saistības	lauksaimnieki	varēs	uzņemties	tikai	pasākumā	„Agrovide	un	klimats”	
aktivitātēs	„Bioloģiskās	daudzveidības	uzturēšana	zālājos”	un	„Saudzējošas	vi-
des	izveide,	audzējot	augus	nektāra	ieguvei”.

Seminārs 
lauksaimniekiem

2019. gada 29. aprīlī	Rucavas	novadā	notiks	Lauku	atbalsta	dienes-
ta	seminārs	par	aktualitātēm	Eiropas	Savienības	tiešajos	maksājumos	
2019.	gada	platību	sezonā	un	LAP	pasākumos.

	Rucavas pagastā pulksten 11.00 (Rucavas kultūras namā)
 Dunikas pagastā pulksten 11.30 (Dunikas tautas namā)

Pēc	semināra	tiks	nodrošinātas	konsultācijas	
platību	maksājumu	pieteikumu	aizpildīšanā.

Biedrība „Liepājas rajona 
partnerība” aicina iesniegt projekta 
pieteikumus uzņēmējdarbības un 

vietējo produktu realizācijai
Biedrība	„Liepājas	rajona	partnerība”	izsludina	projektu	konkursu	aktivitātē	–

„Atbalsts	uzņēmējdarbībai	un	vietējo	produktu	 realizācijai”.	Projektu	 iesniegšana	
no	28.	aprīļa	līdz	28.	maijam.	Kopējais	pieejamais	finansējums	ir	527109,20	EUR.	
Vienam	projektam	maksimālā	atbalsta	summa	50	000,00	EUR	(ar	būvniecību	sais-
tītiem	projektiem),	30	000,00	EUR	(pārējiem	projektiem).	Atbalsta	intensitāte	70%.

Projektu	īstenošanas	termiņi:
	Ja	tiek	veikta	būvniecība,	teritorijas	labiekārtošana	–	2	gadi	no	Lauku	atbalsta	

dienesta	lēmuma	pieņemšanas	par	projekta	iesnieguma	apstiprināšanu;
	Pārējiem	projektiem	projektu	īstenošanas	termiņš	ir	viens	gads	no	Lauku	at-

balsta	dienesta	lēmuma	pieņemšanas	par	projekta	iesnieguma apstiprināšanu.
Sīkāka	informācija	biedrības	„Liepājas	rajona	partnerība”		

mājaslapā	www.lrpartneriba.lv	

Kāpēc netiek palielināts malkas pabalsts?
2017.	 gada	 28.	 decembra	 saistošo	 noteikumu	Nr.	 3	

„Par	 pabalstiem	Rucavas	 novadā”	 12.1.2.	 apakšpunktā	
noteikts,	ka	pašvaldības	dzīvokļa	pabalsts	paredzēts	ar	
dzīvojamās	telpas	īres	vai	apsaimniekošanas	un	komu-
nālo	pakalpojumu	vai	ar	kurināmā	iegādi	saistīto	izde-
vumu	daļējai	segšanai:

„12.1.2. kurināmā iegādei EUR 100,00 vienu reizi gadā 
uz ģimeni”.

Ikvienai	fiziskai	un	juridiskai	personai	ir	tiesības	griez-
ties	 pašvaldībā	 ar	 iesniegumiem	 un	 priekšlikumiem.	
Iesnie	gumu	 var	 iesniegt	 rakstveidā,	 elektroniskā	 veidā	
vai	 izteikt	 mutvārdos.	 Tam	 jābūt	 noformētam	 atbilstoši	
Iesnieguma	 likumam.	 Iesniegumā	 jānorāda	 ziņas	 par	 tā	
iesniedzēju:	 fiziskajai	 personai	 –	 vārds,	 uzvārds,	 adrese	
un,	ja	nepieciešams,	kontaktinformācija,	juridiskajai	per-
sonai –	nosaukums	un	juridiskā	adrese.	Iesniegumi	un	ar	
tiem	 saistītie	 dokumenti	 iesniedzami	 personīgi	 Rucavas	
novada	domes	kancelejā,	Dunikas	pagasta	pārvaldē,	nosū-
tot	pa	pastu	vai	elektroniski	e-pastā:	dome@rucava.lv.

Jautājumu	 vai	 neskaidrību	 gadījumā	 vērsties	 pie	 So-

ciālā	 dienesta	 vadītājas	 Daigas	 Grenovskas,	 tālrunis	
20390819,	e-pasts:	daiga.grenovska@rucava.lv.	

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Rucavas	pagastā,	pirmdienās	8.00–12.00
Dunikas	pagastā,	trešdienās	8.00–12.00

Sikšņos pie Lukāžu dzirnavām ziemas sniegā 
ganās liellopi. Vai tā drīkst darīt?

Lauksaimniecības	dzīvniekus,	kas	tiek	turēti	āra	apstāk-
ļos,	jāaizsargā	no	nelabvēlīgiem	laika	apstākļiem	un	plēsē-
jiem,	kā	arī	nedrīkst	pieļaut	draudus	to	veselībai	un	dzīvībai.

Dzīvniekiem	āra	 apstākļos	nepieciešamas	novietnes/
nojumes,	 kas	 nodrošinātu	 iespēju	 patverties	 liela	 vēja,		
sniega	un	 lietus	 laikā.	Lai	 ierobežotu	dzīvnieku	pārvie-
tošanos	 par	 teritoriju	 un	 pasargātu	 no	 plēsējiem	 jābūt	
uzstādītiem	aplokiem.

Atbilstoši	 vecumam	 un	 fizioloģiskajam	 stāvoklim	 ga-
nāmpulka	 īpašniekiem	 jānodrošina	 pastāvīgi	 pietiekamā	
daudzumā	barība	un	svaigs	ūdens.

Dzīvnieku	 labturības	 noteikumu	 ievērošanu	 uzrauga	
Pārtikas	un	veterinārais	dienests.

Vides pakalpojumu uzņēmums 
„Vides pakalpojumu grupa” 
(VPG) aicina iedzīvotājus, kuri 
vasaras sezonā dzīvo vasarnīcās 
un vasaras mājās Liepājas dien-
vidu daļā, Vaiņodes, Rucavas un 
Priekules novadā, savlaicīgi pie-
teikt sezonālo sadzīves atkritumu 
izvešanas pakalpojumu. 

Atgādinām,	 ka	 vasarnīcu,	 va-
saras	māju	 vai	 citu	 ēku,	 kuras	 tiek	
apdzīvotas	 īslaicīgi,	 īpašniekiem	
vai	 iedzīvotājiem	ir	 jāslēdz	sezonas	
līgums	 par	 sadzīves	 atkritumu	 iz-
vešanu.	 Sezonas	 līgums	 ir	 jāslēdz	
par	 laika	 periodu,	 kurā	 vasarnīca	
tiek	 apdzīvota,	 –	 atkritumi	 tiks	 iz-
vesti	 tikai	 šajos	 mēnešos,	 taču	 ne	
retāk	kā	1	reizi	mēnesī.	Piemēram,	
ja	 īpašums	 ir	apdzīvots	piecus	mē-
nešus	gadā,	tad	līgums	par	atkritu-
mu	izvešanu	jānoslēdz	par	šo	 laika	
periodu	 un	 atkritumi	 tiks	 izvesti	

katru	 mēnesi.	 Visas	 sezonas	 laikā	
klientiem	 ir	 iespēja	mainīt	 atkritu-
mu	 izvešanas	 biežumu	 un	 pieteikt	
papildu	atkritumu	izvešanas	reizes.

Lai	 nodrošinātu	 savlaicīgu	 pa-
kalpojuma	uzsākšanu	un	precizētu	
vēlamo	 sezonas	 sākuma	 datumu,	
beigu	datumu,	kā	arī	izvešanas	bie-
žumu,	aicinām	sazināties	ar	„Vides	
pakalpojumu	 grupu”.	 Savukārt,	 ja	
iepriekš	 noslēgtā	 sezonas	 līguma	
izvešanas	 nosacījumi	 nav	mainīju-
šies,	aicinām	pārliecināties	par	pir-
mo	izvešanas	dienu	sezonas	līguma	
ietvaros.

Papildinformācija	pilsētu	un	no-
vadu	sezonālajiem	iedzīvotājiem:

•	Tie	vasarnīcu	un	vasaras	māju	
iedzīvotāji,	kuri	līgumu	līdz	šim	nav	
slēguši,	aicināti	sazināties	ar	„Vides	
pakalpojumu	grupu”,	zvanot	pa	tāl-
runi	 6	 345	 7777	 vai	 sūtot	 e-pastu:	
info@vpgrupa.lv.

•	 Ja	 sezonas	 sākumu	un	 ilgumu	
vēl	 nezināt,	 lūdzam	 atcerēties,	 ka	
sadzīves	 atkritumu	 apkalpošana	
tiks	 uzsākta	 tikai	 pēc	 tam,	 kad	 sa-
ņemsim	no	Jums	informāciju.

•	Ja	sezonas	laikā	saprotat,	ka	ne-
pieciešamas	izmaiņas	izvešanas	grafi-
kā	vai	sezonas	ilgumā,	lūdzu,	sazinie-
ties	ar	mums	un	piesakiet	izmaiņas.	

•	 Gadījumos,	 ja	 sezonas	 pakal-
pojuma	 līgumā	 nav	 atzīmēts,	 ka	
„Vides	pakalpojumu	grupa”	atkritu-
mu	 izvešanas	 dienā	 drīkst	 paņemt	
pie	 atkritumu	 tvertnes	 novietotos	
atkritumus,	 lūgums	 vismaz	 dienu	
iepriekš	par	papildu	apjomu	 infor-
mēt	mūsu	klientu	centru,	 lai	atkri-
tumi	tiktu	paņemti.

Kaspars Līcītis,
„Vides	pakalpojumu	grupas”		

preses	sekretārs
Tālrunis:	+371	29660003

E-pasts:	kaspars.licitis@cleanr.lv

Aicina savlaicīgi slēgt 
sezonas atkritumu 
apsaimniekošanas līgumus Kampaņa „Dabā ejot, 

ko atnesi, to aiznes!”
Ar	 ambiciozu	 mērķi	 –	 mainīt	

iedzī	votāju	 uzvedību,	 Pasaules	 Da-
bas	Fonds	(PDF)	sadarbībā	ar	Dabas	
aizsardzības	pārval	di	(DAP)	uzsāk	
kampaņu	 „Dabā	 ejot,	 ko	 atnesi,	 to	
aiznes!”,	 kuras	 ietvaros	 aicinās	 cil-
vēkus	līdzi	paņemto	iepakojumu	un	
citus	 atkritumus	 arī	 pašiem	 iznest	
ārā	no	dabas	teritorijām.

Kampaņas	 ietvaros	 PDF	 un	
DAP	 atsevišķās	 dabas	 takās	 no-
ņems	 tur	 uzstādītās	 atkritumu	ur-
nas	un	uzstādīs	informatīvas	zīmes.	
Tāpat	arī	abas	organizācijas	 skaid-
ros	 kampaņas	 būtību	 dažādos	 sa-
biedriskajos	pasākumos.

Dabas	 tūrisma	 popularitāte	 Latvijā	 aizvien	 pieaug,	 kas	 nozīmē,	 ka	 pieaug	 arī	
cilvēku	radītā	ietekme	dažādos	dabas	objektos,	tostarp	aizsargājamajās	teritorijās.	
Atkritumu	apsaimniekošana	dabas	 takās	prasa	 lielus	naudas	un	 cilvēku	 resursus	
zemju	īpašniekiem	un	dabas	objektu	apsaimniekotājiem.	Jāpiebilst,	ka	bieži	dabas	
takās	nevar	piebraukt	 ar	 transportu,	 kas	 apgrūtina	 teritorijas	 sakopšanu.	Turklāt	
atkritumiem	dabā	tiek	klāt	dzīvnieki	–	tie	var	savainoties	un	saindēties,	un	nereti	
iet	bojā.

Pašvaldības policija informē

Iedzīvotāji  jautā
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Pavasara šķīdoņa laikā ievieš autotransporta masas 
ierobežojumus uz grants autoceļiem

Siltā	 laika	ietekmē	atsevišķos	grants	
autoceļu	 posmos	 ir	 iestājies	 šķīdonis	
un	 tiek	 ieviesti	 autotransporta	 masas	
ierobežojumi	–	tiek	liegta	pārvietošanās	
transportam,	 kas	 smagāks	 par	 10  ton-
nām.

Šķīdoņa	 laikā	 transporta	 masas	
ierobežojumi	tiek	ieviesti	un	atcelti	pēc	
katra	 konkrētā	 ceļa	 faktiskā	 stāvokļa	
un	 iespējamo	 bojājumu	 izvērtēšanas.	
Aktuālā	 informācija	 par	 ieviestajiem	
ierobežojumiem	ir	ievietota	VAS		„Lat-
vijas	Valsts	ceļi”	(turpmāk	–	LVC)	www.
lvceli.lv,	 kā	 arī	 ir	 pieejama,	 zvanot	 uz	
LVC	diennakts	bezmaksas	 informatīvo	
tālruni	80005555.

Šķīdonis	 uz	 grants	 ceļiem	 iestājas	
pavasarī	un	rudenī,	kā	arī	mainīgos	lai-
ka	apstākļos,	kad	uz	ceļiem	nonāk	liels	
ūdens	 daudzums.	 Ceļa	 pamatnei	 pār-

mitrinoties,	 grants	 seguma	 ceļu	 nest-
spēja	 būtiski	 samazinās.	 Lai	 novērstu	
šo	ceļu	sabrukumu,	uz	dau	dziem	valsts	
vietējiem	un	dažiem	reģionālajiem	au-
toceļiem	tiek	ieviesti	pagaidu	satiksmes	
ierobežojumi	 kravas	 autotransportam.	
Šāda	prakse	ir	vispāratzīta	un	to	īsteno	
arī	 citās	 valstīs	 ar	 līdzīgiem	 klimatis-
kiem	apstākļiem.

Uzlabot	 grants	 autoceļu	 stāvokli,	
veicot	uzturēšanas	darbus,	ir	iespējams	
tikai	tad,	kad	beigsies	lietavas	un	grants	
segums	apžūs.	Pretējā	gadījumā	smagā	
uzturēšanas	 tehnika,	 uzbraucot	 uz	 au-
toceļa,	kas	ir	zaudējis	nestspēju,	var	vēl	
vairāk	to	sabojāt	un	padarīt	neizbrauca-
mu.

LVC	 vērš	 uzmanību,	 ka	 šķīdoņa	
laikā	 pārvadātājiem	 netiek	 izsniegtas	
nekādas	speciālās	atļaujas	un	ceļu	satik-

smes	noteikumi,	tai	skaitā	ceļazīmes,	ir	
jāievēro	visiem	satiksmes	dalībniekiem.	
Atbilstoši	normatīvajiem	aktiem,	masas	

ierobežojumus	 var	 pārkāpt	 tikai	 ope-
ratīvais	 transports,	 sabiedriskais	 trans-
ports,	transports,	kas	pārvadā	svaigpie-

nu	 un	 kritušos	 lopus.	 Ceļu	 satiksmes	
noteikumu	 ievērošanu	 kontrolē	 Valsts	
policija.

Maijā gaidāma 
pieteikšanās mācībām 

pieaugušajiem
Ceturtā	 pieteikšanās	 mācībām	 pie-

augušo	 izglītības	 projektā	 „Nodarbinā-
to	 personu	 profesionālās	 kompetences	
pilnveide”	 paredzēta	 šī	 gada	 maijā.	 Šo-
reiz	 strādājošie	iedzīvotāji	varēs	izvēlēties	
mācības	12	dažādās	nozarēs,	kā	arī	asto-
ņās	mūžizglītības	kompetencēs.

Mācību	klāstā	atgriezīsies	kultūras	no-
zare	 ar	mācībām	 bibliotēku	 darba	 jomā.	
Mācības	būs	pieejamas	 arī	 tādās	nozarēs	
kā	 tekstilizstrādājumu,	 apģērbu,	 ādas	 un	
ādas	izstrādājumu	ražošana,	pārtikas	rūp-
niecība	 un	 lauksaimniecība,	 ēdināšanas	
pakalpojumi	 un	 tūrisms,	 drukas	 un	me-
diju	tehnoloģijas,	transports	un	loģistika,	
enerģētika,	ķīmiskā	rūpniecība,	būvniecī-
ba,	kokrūpniecība,	elektronisko	un	optis-
ko	 iekārtu	ražošana,	 informācijas	un	ko-
munikācijas	 tehnoloģijas,	 metālapstrāde,	
mašīnbūve	un	mašīnzinības.

Pirmo	 reizi	 būs	 iespēja	 apgūt	mācību	
programmas	arī	mūžizglītības	kompeten-
cēs.	To	vidū	ir	digitālās,	uzņēmējdarbības	
un	 ilgtspējas	 kompetences,	matemātikas,	
dabaszinātņu	 un	 tehnoloģiju	 kompeten-
ces,	kultūras	izpratnes	un	izpausmes,	per-
sonīgās,	 sociālās	 un	 mācīšanās	 kompe-
tences,	kā	arī	 integrētās	kompetences	un	
valodu	 kompetences	 noteiktās	 nozarēs.	
Strādājošie	varēs	apgūt	arī	atsevišķus	mo-
duļus	no	licencētām	un	akreditētām	mo-
dulārajām	 profesionālās	 izglītības	 prog-
rammām.	Šādu	atsevišķu	moduļu	apguve	
dod	iespēju	ātri	un	elastīgi	reaģēt	uz	darba	
devēju	vajadzību	pieaugumu	pēc	specifis-
kām	prasmēm	un	iemaņām.

Detalizēts	jauno	mācību	saraksts	maijā	
būs	pieejams	mājaslapā www.macibaspie-
augusajiem.lv.	Aicinām	sekot	informācijai	
arī	 Valsts	 izglītības	 attīstības	 aģentūras	
(VIAA)	 sociālajos	 tīklos Facebook, Twit-
ter vai Draugiem.

Mācībām	maijā	varēs	pieteikties	ikviens	

strādājošs	 vai	 pašnodarbināts	 iedzīvotājs	
vecumā	no	25	gadiem ar	nepabeigtu	vai	pa-
beigtu	 izglītību,	 kurš	 vēl	 nav	 paaugstinājis	
profesionālo	 kompetenci	 šajā  projektā,	 jo	
izglītoties	par	ES	fondu	un	valsts	līdzekļiem	
ikviens	 nodarbinātais	 var	 vienu	 reizi.	Mā-
cībām	 var	 pieteikties	 arī	 tie	 pieaugušie	 no	
25  gadu	 vecuma,	 kuri	 atrodas	 bērna	 kop-
šanas	 atvaļinājumā,	 saglabājot	 darba	 attie-
cības.

Mācību	 izmaksas	 90%	 apmērā	 sedz	
ES  fondi	 un	 valsts,	 10%	 ir	 strādājošā	
līdzmaksājums,	 kuru	 var	 segt	 arī	 darba	
devējs.	Mācības	bez	maksas	ir	strādājoša-
jiem	ar	maznodrošinātās	vai	trūcīgās	per-
sonas	statusu.

Lai	nodrošinātu	4.	kārtas	mācību	klās-
tu,	 šobrīd	 VIAA	 ir	 izsludinājusi	 mācību	
programmu	pieteikšanu,	kurā	gaida	izglī-
tības	institūciju	piedāvājumus	līdz	12. ap-
rīlim.	Sīkāk	par	to VIAA	mājaslapā.

Kopš	projekta	uzsākšanas	2017.	gadā	
tajā	noritējušas	jau	trīs	pieteikšanās	kār-
tas,	 kuru	 rezultātā	 mācības	 pieauguša-
jiem	uzsākuši	17	191	strādājošo,	no	ku-
riem	vairāk	nekā	11	tūkstoši	izglītošanos	
jau	pabeiguši.	Latvijas	darbaspēks	 ir	ga-
tavs	mācīties	mūža	garumā,	par	ko	lieci-
na	fakts,	ka	31%	visu	mācību	dalībnieku	
ir	 vecumā	no	 45  gadiem,	 kas	 ir	 projek-
ta	 prioritārā	 mērķauditorija,	 savukārt	
20% –	vecumā	virs	50 gadiem.	Statistika	
par	mācību	 dalībniekiem	 1.	 un	 2.  kārtā	
liecina,	 ka	 59%	 izglītības	 ieguvēju	 ir	 vī-
rieši,	 savukārt	 puse	 no	 visiem	 mācību	
dalībniekiem	 ir	 ar	 pamata,	 vidējo	 vai	
profesionālo	izglītību.

Projektu	 „Nodarbināto	 personu	 pro-
fesionālās	kompetences	pilnveide”	finan-
sē	 Eiropas	 Sociālais	 fonds	 un	 Latvijas	
valsts,	 sešu	 gadu	 laikā	 līdz	 2022.	 gada	
31.  decembrim	 ieguldot	 vairāk	 nekā	
25 miljonus	eiro.

ČETRI NOVADI – VIENA UPE
Maijs	ir	mēnesis,	kad	tā	pa	īstam	modīsies	pava-

saris	un	upju	ūdeņi,	tāpēc	jau	piekto	gadu	pēc	kārtas	
notiks	 laivu	piedzīvojums	Bārtas	upē	„Bārtas	pum-
purs	 2019”.	 Šogad	 tiekamies	 11.	 maijā,	 pasākuma	
tēma	ir	„Rucavas	baltais’”.	

Pasākuma	ideja	nemainīga	–	četru	novadu	Ruca-
vas,	Nīcas,	Grobiņas,	Priekules		sadraudzība	un	ko-
pīgs	mērķis	popularizēt	Bārtas	upi	kā	laivošanas	ga-
lamērķi,	novadu	 tūrisma	piedāvājumu	un	vienkārši	
ikvienu	aicināt	kvalitatīvi	pavadīt	brīvo	laiku.

Ceļojošā	 trofeja	 –	 airis,	
šogad	 ir	 Rucavas	 novada	
rokās,	 kas	 nozīmē,	 ka	
Rucavas	novads	ir	galvenais	
organizators,	 bet	 ne	mazāk	
nozīmīgu	 darbu	 pasākuma	
organizēšanā	iegulda	Nīcas,	
Priekules	 un	 Grobiņas	 no-
vadu	pašvaldības.

Laivu	 nomu	 nodrošinās	
biedrība	 „Pārcēlājs”,	 „Kras-
tiņu	 laivas”	 un	 „Sofijas	
laivas”.	Pasākumā	var	pieda-
līties	 arī	 ar	 savu	 personīgo	
peldlīdzekli.

Distances	 garums	 ir	
12  km,	 ar	 finišu	 atpūtas	
bāzē	„Ods”,	kur	vietas	saim-
nieks	 visus	 cienās	 ar	 savu	
firmas	ēdienu,	neiztrūksto-
šu	 pasākuma	 sastāvdaļu	 –	
medījumu	putru.	Jāpiebilst,	
ka	 šīs	 nav	 ātruma	 sacensī-
bas,	 jo	 balvas	 tiks	 9	 atrak-
tīvākajām	un	erudītākajām	
ekipāžām,	kas	spēkiem	mē-
rosies	 kontrolpunktos,	 un	
arī	 3	 efektīgāk	 un	 pasāku-
ma	 tēmai	 atbilstošāk	 	 no-
formētajām	ekipāžām.

Balvu	 fonds	 tapis	 patei-
coties	visu	četru	novadu	uz-
ņēmējiem.

Starts	 tiks	dots	no	pulk-
sten	 10.00	 apzīmētā	 vietā	
„Laņģeris”,	Rucavas	novadā,	

bet	 pulcēšanās	 un	 reģistrēšanās	 sāksies	 stundu	 ag-
rāk –	no	pulksten	9.00.

Vairāk	informācijas	tiešsaistes	sociālā	tīkla 	tīmek-
ļa	 vietnē	www.facebook.com/bartaspumpurs/	 vai	 pie	
tūrisma	organizatores	Daces	Miemes,	tel.	29134903,	
e-pasts:	tic@rucava.lv.	Pasākuma	nolikums	pieejams	
http://ejuz.lv/nolikums2019.	Pieteikšanās	http://ejuz.
lv/pumpurs2019.

Dace Mieme, Rucavas	tūrisma	organizatore	
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 20. aprīlī Dunikas pagastā lielā sestdienas talka – „Sakop-
sim Brūnu birzi”. Tiekamies pie Dunikas tautas nama plkst. 10.00. 
Līdzi ņemt grābekļus, cirvjus, zāģus un labu garastāvokli!
 21. aprīlī plkst. 13.00 pie Dunikas tautas nama pasākums 

„Lieldieniņa atripoja pār kalniņu smaidīdama”. Gaidām Jūs ar 
Lieldienu olām un Jūs sagaidīs raibu raibie pārsteigumi!

 27. aprīlī plkst. 12.00 konference „Dunika iz senatnes”. 
Konferenci vada dr. psiholoģijā A. Helviga. 

Programmā: 1) Ieskats Dunikas pagasta vēstures lappusēs; 
2) Nozīmīgākie vēstures, arheoloģijas un dabas objekti Dunikas 
pagastā; 3) Tie, kuriem saknes Sikšņos un Dunikā; 4) Dunikas 
pagasta mājvārdi; 5) „Folkloras vākums Dunikā”; 6) Lejaskurze-
mes „Vecķērvju” māju etnogrāfiskās īpatnības;  7) Interneta 
vietne dunika.lv – resurss un iespējas. Visus, kas mīl savu pa-
gastu, aicinām ciemos!

 13. aprīlī VDPK „Saksinis” piedalīsies deju kolektīvu 
skatē Liepājā Olimpiskajā centrā Rožu zālē. Turēsim īkšķus par 
savējiem, lai raits solis!
 22. aprīlī kapela piedalīsies Ugālē, Urdavas „Apaļi 5 Liel-

dienās” pasākumā.
 27. aprīlī Rucavas sieviešu vokālais ansamblis piedalīsies 

konferencē „Dunika iz senatnes”, kurā sniegs muzikālo priekš-
nesumu.
 4. maijā Baltā galdauta svētki. Pulksten 18.00 kultūras 

nama zālē Rucavas amatierteātris aicina uz pirmizrādi „Pilsētnie-
ki”, pēc kuras visi apmeklētāji tiks aicināti pie balti klātiem gal-
diem cienāties ar kulinārijas izstrādājumiem.
 7. maijā pulksten 14.00 mākslinieka Alda Kļaviņa perso-

nālizstādes „Vēl pirms...” atklāšana.

Staņislava Skudiķe,  
Rucavas kultūras nama direktore

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. aprīlim. 

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.

 Svētku dievkalpojumi 
Rucavas ev. lut. draudzē

 

Dievkalpojuma 
datumi

Dievkalpojuma 
laiks

18. aprīlī (Zaļajā Ceturtdienā)
Kunga pēdējo vakariņu dievkalpojums plkst. 18.00

19. aprīlī (Lielajā Piektdienā)
Krusta ceļa apcere

Kunga Ciešanu dievkalpojums
plkst.  9.30
plkst. 11.00

20. aprīlī
Lieldienu vigīlijas dievkalpojums plkst. 18.00

21. aprīlī (Pirmās Lieldienas)
Kristus Augšāmcelšanās svētkos plkst. 11.00

22. aprīlī (Otrās Lieldienās)                                                          
dievkalpojums bērniem plkst. 11.00

 Draudzes kopsapulce, draudzes padomes vēlēšanas 
2019. gada 5. maijā.

Svētku dievkalpojums 
Dunikas ev. lut. draudzē 

Dievkalpojuma 
datums

Dievkalpojuma 
laiks

21. aprīlī
Kristus Augšāmcelšanās svētkos plkst. 15.00
                            

Svētku dievkalpojums 
Rucavas baptistu draudzē 

Dievkalpojuma 
datums

Dievkalpojuma 
laiks

21. aprīlī
Kristus Augšāmcelšanās svētkos plkst. 11.00

Lielā Talka 
2019

Mūsu pašu spēkos ir pa-
darīt novadu tīrāku, sākot 
ar sava pagalma sakopšanu.  
Aicini savus kaimiņus kopā 
padarīt labu darbu! 

Aicinām pievērst uzmanību daudzdzīvokļu namu saim-
nieciskajai teritorijai (stallīši, šķūnīši). 

Talkas vietas un nepieciešamo maisu skaitu varat pie-
teikt pie  Lielās  Talkas  koordinatores  Daces Miemes,  
tel. 29134903,    e-pasts:tic@rucava.lv.

Sekojiet līdzi informācijai par reģistrētajām talkas vie-
tām!

Dace Mieme, Lielās Talkas koordinatore

Izstādes „Lieliskais 
piecinieks” atklāšana 

Rucavas kultūras namā līdz š. g. 30. aprīlim apskatāma „Lieliskais 
piecinieks” gleznu izstāde. 

Gleznas, kuras izstādītas kultūras namā, ir piecu mākslinieku, 
Liepājas mākslinieku biedrības „Mākslas Kolēģi” valdes locekļu – 
Ilzes Eniņas, Ilzes Karlsones, Ilzes Akselrodes, Lienes Eltermanes, 
Renāra Šlisera glezniecības un grafikas darbi.

Liepājas mākslinieku biedrība „Mākslas kolēģi” dibināta 
2013. gada 8. novembrī. Idejas autors un biedrības pirmais vadītājs 
bija Pēteris Taukulis. Biedrības mērķis bija apvienot Liepājā dzīvo-
jošos un strādājošos māksliniekus, rosinot radošu sadarbību dzīvē un 
mākslā. Šobrīd biedrībā ir 25 dalībnieki un  tās vadītāja ir Ilze Eniņa.

Rucavas kultūras namā 16. martā notika izstādes „Lieliskais pieci-
nieks” atklāšana.

Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim.

Aicina pieteikties 
uz zvejas nomas 

tiesībām
Rucavas novada pašvaldība organizē rūpniecis-

kās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas no-
vada administratīvajā teritorijā. 

Tiek izsludināta papildus pieteikšanās zvejas 
nomas tiesībām uz pāri palikušajiem 3 zivju va-
diem, 2600 zivju āķiem zvejai Baltijas jūras pie-
krastē un 40  zivju murdiem zvejai Papes ezerā. 
Pāri palikušos zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, 
kamēr tiks izsniegts viss Rucavas novadam iedalītais 
zvejas rīku limits.

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas lī-
gumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūde-
ņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai 
personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai 
Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei 
adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rek-
vizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un 
apjoms. Komerciālās zvejas nomas tiesību piepra-
sītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļau-
jas (licences) kopija. Iesniegumi un ar tiem saistītie 
dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada 
domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot 
pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu apriti.

Santa Zuļģe

24. aprīlī plkst. 17.30 
Sikšņu sporta hallē projekta „Kustinācija” ietvaros 

„Nāc un kustēties sāc”
 apgūsim vienkāršus vingrinājumus 

ikdienas vingrošanai, izdales materiālus, 
noskaidrosim kāpēc nepieciešams vingrot 

(ierašanās ērtā apģērbā 
un maiņas apavos).

 

Suņu, kaķu vakcinācija 
Dunikas pagastā 

pret trakumsērgu notiks 18. aprīlī 
Lejiņos – 9.00; Aizpuri – 9.15; Sikšņu veikals – 9.30; 

Šuķene – 10.00; Akmentiņi – 11.30.

Mājas vizītē pieteikties  
pa tālruni 29494302. 

Vetārste  
Inese Linde

Dunikas tautas nama 
pasākumi aprīlī 

Rucavas kultūras nama 
pasākumi aprīlī 

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. pa-
sākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/074 „Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Projekta „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros 
15. martā Dunikas pagasta pārvaldes telpās 

 norisinājās izglītojošs seminārs 
„Savstarpējās attiecības – saskarsme”.

Semināru vadīja Iveta Gēbele.
Semināra laikā iedzīvotājus iepazīstināja ar teoriju par saskarsmes veido-

šanu, saskarsmes stiliem un pozīcijām saskarsmē. Semināra laikā darbs no-
risinājās grupās, pieaugušie savā starpā komunicēja, veidojot saskarsmi „šeit 
un tagad”. Iepazinās ar attīstošā dialoga soļiem, veidojot atvērtu un klātesošu 
savstarpējo komunikāciju.

Paldies dalībniekiem par atsaucību! 

Informāciju sagatavoja 
Projektu koordinatore Santa Korna

KULTŪRAS PASĀKUMI 
RUCAVAS NOVADĀ
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