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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

Grāmatas  
„Rucavas garamantas I” 

atvēršana Rucavā
14. aprīlī savu atvēršanu Rucavā piedzīvoja grāmata „Rucavas garaman-

tas I”. Iesākumā tika sveikti grāmatas „vaininieki”. Pateicība Latviešu Fol-
kloras krātuves pētniecēm Beatrisei Reidzānei, Antrai Upeniecei par darbu 
grāmatas sagatavošanā, bet jo īpaši Mārai Vīksnai, kas 2002. gadā atveda 
uz Rucavu biezu mapi rokrakstos ar Rucavas folkloras materiālu, tādējādi 
iepazīstinot rucavniekus ar bagātīgo mantojumu. Paldies grāmatas izdevē-
jai – apgāda „Zinātne” vadītājai Ingrīdai Segliņai par sadarbību.

Nenovērtējams ir mūsu pašu Ingas Tapiņas paveiktais. Inga vairāku 
gadu garumā no rokrakstiem Rucavas folkloras materiālu pārrakstījusi da-
torrakstā, sakārtojusi Jāņa Ģirņa burtnīcas izdošanai grāmatā. Tieši patei-
coties Ingas pacietīgajam un nenogurstošajam darbam grāmatas sagatavo-
šana un izdošana kļuva par īstenību.

Pasākumā grāmatu izstāstīja Dzintra Skrube, izdziedāja Rucavas et-
nogrāfiskais ansamblis un tradīciju kopa „Rucavas sievas”. M. Vīksna un 
A.  Upeniece klātesošos iepazīstināja ar mājaslapu www.garamantas.lv, 
ierādīja, kā sameklēt vēl daudzus citus, vēl nepublicētos  Rucavas folkloras 
materiālus. 

Grāmata „Rucavas garamantas I” tika dāvinātas Rucavas un Sikšņu bib-
liotēkām, skolām un bērnudārziem. Pa grāmatai tika arī Jāņa Ģirņa manti-
niekiem un klātesošiem citu teicēju pēctečiem, kuri varēja „pierādīt” savu 
saikni ar grāmatā publicēto teicēju. 

Grāmata ir izdota nelielā metienā (500 grāmatu) – teju 200 grāmatas 
atvestas uz Rucavu. Grāmatā varēsiet atrast Jāņa Ģirņa bagātīgo vākumu un 
folkloras pierakstus no vairāk kā 50 Rucavas teicējiem.

Grāmatu var iegādāties Rucavas bibliotēkā un pie kultūras pasākumu 
vadītājas Sandras Aigares.

Lielās Talkas dienā, 27. aprīlī, Dunikas 
pagasta Tautas nama zālē notika ikgadējā 
Rucavas novada konference „Dunika iz 
senatnes” Dunikas pagastam – 100. Uz 
kopēju atmiņu un izzināšanu „talku” bija 
ieradušies 54 dažādu paaudžu tuvi un tāli 
dalībnieki. Kā atklāšanas uzrunā minē-
ja Rucavas novada priekšsēdētājs Jānis 
Veits, esam atkal kārtējo izmaiņu priek-
šā, tādēļ it īpaši ir svarīgi apzināties savas 
saknes un vērtības. To pašu vēsti aplieci-
nāja arī projekta vadītāja Sandra Aigare, 
atgādinot par mūsu pagasta garamantu 
vēstītājām-teicējām. Sveicienu no Ruca-
vas konferences ievaddaļā atnesa Staņis-
lavas Skudiķes vadītais Rucavas sieviešu 
vokālais ansamblis.

Ar konferences vadītājas,  Anitas Hel-
vigas, Dr. philol. gādību, tika piesaistīti 
zinātniskie darbinieki, kuri savā pētnie-
cības jomā ir pētījuši Dunikas pagastu 
no dažādiem aspektiem. Tā Benita Lau-
mane, Dr. habil. philol. izklāstīja savu 
versiju par Dunikas pagasta mājvārdu 
izcelsmi, kas viennozīmīgi daudziem bija 
kas nedzirdēts. Tāpat grāmatas „Ruca-
vas garamantas” sastādītāja Māra Vīksna, 
Dr. philol. h. c. iepazīstināja klātesošos ar 
folkloras vākumu Dunikā, parādot inter-
neta vietni, kurā ir iespējams iepazīties 
ar atšifrētajām un ieskaņotajām folkloras 
vienībām. Ar Mārtiņa Kuplā, Dr. hist. 
stāstījumu varēja virtuāli atgriezties Lat-
vijas Brīvdabas muzejā izstādītajās „Vec-
ķērvju” mājās un pagalmā un noskaidrot 
to etnogrāfiskās īpatnības. Arī vietējie 
ļaudis dalījās ar zināšanām, tā Aija Dejus 
pirms konferences, kopā ar L. Ozoliņu 
veica ļoti rūpīgu apsekošanu nozīmīgā-
kajiem vēstures, arheoloģijas un dabas 
objektiem Dunikas pagastā un  Inta Ekte 
atgādināja par daļu no slaveniem un at-
pazīstamiem ļaudīm,  kuriem saknes ir 
Sikšņos un Dunikā. Savukārt Dunikas  
vēstures vērtību glabātāja Ausma Padal-
ka atgādināja par nozīmīgiem datiem un 
sasniegumiem, tāpat Vaclovs Malakausks 
un Laima Veidemane atgādināja par 
sportisko rezultātu sasniegumiem. Tur-
pat spožos sānus izrādīja  pagasta sportis-
tu iegūtās trofejas – dažāda lieluma kausi. 
Pagasta esošo un bijušo cimdu pūru  un 
dažādas vēstures un laikmeta liecības bija 
sarūpētas no A.  Padalkas senlietu krā-

tuves. Ar skatu nākotnē un rosinājumu 
piedalīties un dalīties, Guntis Rolis iepa-
zīstināja ar izveidotās interneta resursu 
krātuves dunika.lv. iespējām un saturu.

Pēc sātīgām pavāres Anitas Tauriņas 
sagatavotajām pusdienām un Sandras Ai-
gares sarūpētā ciemakukuļa – rupjmaizes 
ar balto sviestu, konferences dalībnieki 
sadalījās interešu grupās: Dunikas pa-
gasts – no senatnes uz šodienu un Duni-
kas pagasts – no šodienas uz nākotni. Tajā 
atklājās gan problēmas, gan pārsteigumi. 
Izrādās tālu ceļu mērojušais bijušais Du-

nikas pagasta iedzīvotājs Visvaldis Brizga 
uz konferenci ieradās ar savu uzrakstīto 
grāmatu „Kaut kas līdzīgs Memuāriem”, 
kura izraisīja neviltotu interesi un ātri 
pazuda no reģistrācijas galda. Tāpat Ar-
vīds Rāts un Juris Janeks (kopā, jo divatā 
drošāk) bija ieradušies ar sen nopelnītu 
sportisku medaļu, kuru pasniedza Aus-
mai Padalkai. 

Izskanēja arī jauniešu balss par tādiem 
resursiem kā pieejamas pulcēšanās telpas,  
dzīvokļi un labs ceļš.

Dunikas pagasta bibliotēkā līdz jūli-
jam joprojām būs skatāma bibliotekāres 
Rasmas Juzupas iekārtotā grāmatu, pub-
likāciju un dažādu citādu ar pagastu sais-
tītu materiālu izstāde.

Protams, dzīve ienesa arī dažādas ko-
rekcijas un atkāpšanās no programmā 
paredzētā, taču karstā aprīļa sestdiena 
Dunikas pagastā bija ar pozitīvu zīmi, 
jo no klātesošajiem izskanēja pozitīvas 
atsauksmes par interesantu un bagātīgu 
saturu.

Lai izdotos veiksmīgs darbs noteikti 
svarīga ir komanda un atbalsts, tāpēc ļoti 
liels paldies visiem iesaistītajiem par sa-
darbību un atbalstu konferences „Dunika 
iz senatnes” organizēšanā.

Foto mirkļus iemūžināja  
Samanta Kalēja

Radošās komandas vārdā, 
Inta Ekte

Gadskārtējā Rucavas novada konference 
„Dunika iz senatnes”

Dunikas pagastam – 100

Sandra Aigare, Kultūras pasākumu vadītāja

14. aprīlī savu atvēršanu Rucavā piedzīvoja grāmata „Rucavas 
garamantas I”.

Grāmatas tirāža 500 grāmatas, no tām – 200 grāmatas atvestas 
uz Rucavu.

Ar konferences vadītājas, Anitas 
Helvigas gādību, tika piesaistīti zi-
nātniskie darbinieki, kuri savā pēt-
niecības jomā ir pētījuši Dunikas 
pagastu no dažādiem aspektiem. 
Tā Benita Laumane izklāstīja savu 
versiju par Dunikas pagasta māj-
vārdu izcelsmi.

Muzikālus sveicienus konferences 
ievaddaļā sniedza Staņislavas Sku-
diķes vadītais Rucavas sieviešu vo-
kālais ansamblis.

27. aprīlī Dunikas pagasta Tautas nama zālē notika ikgadējā Rucavas novada 
konference „Dunika iz senatnes” Dunikas pagastam – 100. Uz kopēju atmiņu 
mirkļiem bija ieradušies 54 dažādu paaudžu tuvi un tāli dalībnieki.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde 2019. gada 23. aprīlī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, 
domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis,
deputāti Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra.

•	 Apstiprināja	 pašvaldības	 aģentūras	 „Rucavas	 novada	
Dunikas	ambulance”	2018.	gada	pārskatu.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	domes	2018.	gada	pārskatu	
un	2018.	gada	konsolidēto	pārskatu.

Domes sēde 2019. gada 25. aprīlī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme,
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta.

•	 Atļāva	uzsākt	detālplānojuma	izstrādi,	saskaņā	ar	apstip-
rināto	darba	uzdevumu,	nekustamajam	īpašumam	„Sklandi-
ņi”.

•	 Nolēma	 sadalīt	 vienu	 nekustamo	 īpašumu,	 atdalītajai	
zemes	vienībai	piešķīra	 jaunu	nosaukumu	un	noteica	zemes	
lietošanas	mērķi.

•	 Ņemot	vērā	iesniegumus,	izbeidza	zemes	nomas	līgumus	
ar	divām	privātpersonām.

•	 Piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	Papes	ezerā	uz	vienu	zivju	
murdu	pašpatēriņa	vajadzībām	2019.	gadam	vienai	privātper-
sonai.

•	 Saskaņoja	zemes	ierīcības	projektus	diviem	nekustama-
jiem	 īpašumiem.	 Zemes	 ierīcības	 projekti	 īstenojami	 četru	
gadu	laikā.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 vienam	 nekustamajam	 īpašumam	
mainīt	zemes	lietošanas	mērķi.

•	 Apstiprināja	 grozījumus	 2018.	 gada	 26.	 jūlija	 lēmumā	
par	zemes	ierīcības	projekta	apstiprināšanu.

•	 Pieņēma	lēmumu	atļaut	apmežot	vienu	nekustamo	īpa-
šumu.

•	 Nolēma	neiznomāt	vienu	nekustamo	īpašumu.
•	 Saskaņoja	ar	AS	„Latvijas	valsts	meži”	atveramo	vārtu	at-

rašanos	uz	meža	ceļiem:	Pešu	aplis,	Vecais	Brušvītu	ceļš,	Līgu-
pes	ceļš,	Taisnais	dambis,	Kalves	ceļš,	Rucavas	pagastā.

•	 Nolēma	 ierakstīt	 zemesgrāmatā	 uz	 Rucavas	 novada	
pašvaldības	 vārda	 zemes	 vienību	 ar	 kadastra	 apzīmējumu	
64520110078,	piešķirot	nosaukumu	„Baltalkšņi”.

•	 Apstiprināja	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 2019.	 gada	
25. aprīļa	saistošos	noteikumus	Nr.	6/2019	„Par	grozījumiem	
Rucavas	novada	pašvaldības	2015.	gada	29.	janvāra	saistošajos	
noteikumos	Nr.	1	„Par	ģimenes	vai	atsevišķi	dzīvojošas	perso-
nas	atzīšanu	par	maznodrošinātu	Rucavas	novadā””.

•	 Apstiprināja	Rucavas	 novada	 pašvaldības	 fotokonkursa	
„Rucavas	novads	tuvplānā”	nolikumu.

•	 Apstiprināja	 projekta	 „Ēkas	 „Centra	 Dzirnavas””	 vien-
kāršota	 atjaunošana	 piekrastes	 kultūras	 mantojuma	 iz-
mantošanas	 veicināšanai”	 realizācijas	 kopējās	 izmaksas	
118896,14  EUR	 (viens	 simts	 astoņpadsmit	 tūkstoši	 astoņi	
simti	deviņdesmit	seši	euro,	14	centi).	

•	 Nolēma	uzsākt	Rucavas	tradicionālās	kultūras	centra	iz-
veides	procesu.

•	 Apstiprināja	Rucavas	tradicionālās	kultūrtelpas	attīstības	
plānu	2019.	gadam.

•	 Nolēma	pagarināt	dzīvojamās	telpas	īres	līgumu	ar	vienu	
personu.

•	 Pieņēma	lēmumu	uzņemt	dzīvokļa	rindā	vienu	personu.
•	 Nolēma	rīkot	pašvaldības	kustamās	mantas	(koksne)	cir

smas	„Sila	fonds”	ar	kadastra	Nr.	64840200037,	kuras	apjoms	
ir	898,24	m3,	platība	3,36	ha,	atrodas	Rucavas	pagastā,	 izsoli	
ar	augšupejošu	soli.	Noteikt	 izsoles	sākumcenu	EUR	44	100	
(četrdesmit	četri	tūkstoši	viens	simts	eiro	un	00	centi).	Izsoles	
soli	600,00	(euro	00	euro	centi).

•	 Nolēma	 nodot	 atsavināšanai	 nekustamos	 īpašu-
mus	 „Robežsargi”	 kad.	 Nr.	 64840070053,	 „Kapteiņi”	 kad.	
Nr.  64840070023	 un	 „Matroži”	 kad.	 Nr.	 64840070038,	 Ru-
cavas	pagastā.	Veikt	nekustamo	 īpašumu	novērtējumus,	pēc	
novērtējumu	saņemšanas	rīkot	izsoli.

•	 Dunikas	 pagasta	 pārvaldes	 vadītāja	 A.	 Kaunese	 sniedz	
informāciju	par	gatavošanos	 	konferencei	 „Dunika	 iz	 senat-
nes”,	kas	notika	š.	g.	27.	aprīlī,	par	atkritumu	apsaimniekoša-
nas	iespējam	Ječu	ciemā,	par	notikušajām	teritorijas	apsaim-
niekošanas	talkām	pie	Dunikas	Golgātas	baznīcas	un	Brūnu	
birzī.

•	 Izpilddirektors	 E.	 Bertrams	 informē	 deputātus	 par	 as-
faltēto	ceļu	atjaunošanas	darbiem,	par	pašvaldības	teritorijas	
labiekārtošanas	darbiem,	par	atpūtas	vietu	sakārtošanu	Mui-
žas	kalnā	un	citiem	veiktajiem	saimnieciskajiem	darbiem	paš-
valdībā.	 Informē	par	uzstādītajām	video	novērošanas	kame-
rām	Rucavas	novadā.

•	 Domes	priekšsēdētājs	J.	Veits	sniedz	informāciju	par	paš-
valdības	vadītāju	tikšanos	Rīgā,	š.	g.	10.	aprīlī	ar	Vides	aizsar-
dzības	un	reģionālās	ministrijas	ministru	Juri	Pūci	par	admi-
nistratīvās	teritoriālās	reformas	ieviešanu.	Informē	deputātus	
par	 tikšanos	 ar	Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	ministrijas	
pārstāvjiem	Rucavā,	lai	pārrunātu	Baltijas	jūras	piekrastes	te-
ritorijas	apsaimniekošanas	un	attīstības	plānu.	Deputāti	pie-
ņem	informāciju	zināšanai.

Santa Ķūse, Domes	sekretāre

Teritoriālās reformas projekts paredz  
Latvijā izveidot 35 pašvaldības

Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrija	(VA-
RAM)	 prezentējusi	 vietējo	 pašvaldību	 administratīvi	 teri-
toriālās	 reformas	plānu,	kas	Latvijas	 teritoriju	paredz	 iedalīt	
35 pašvaldībās.	

Saeima	2019.	gada	21.	martā	pieņēma	 lēmumu	par	ad-
ministratīvi	 teritoriālās	 reformas	 turpināšanu,	 proti,	 līdz	
2021.	gadam	izveidot	ekonomiski	attīstīties	spējīgas	admi-
nistratīvās	teritorijas	ar	vietējām	pašvaldībām,	kas	spēj	no-
drošināt	 tām	 likumos	noteikto	 autonomo	 funkciju	 izpildi	
salīdzināmā	 kvalitātē	 un	 pieejamībā	 un	 sniedz	 iedzīvotā-
jiem	kvalitatīvus	pakalpojumus	par	samērīgām	izmaksām.

Saeimas	 atbalstītais	 Administratīvi	 teritoriālās	 reformas	
pabeigšanas	 likumprojekts	 paredz,	 ka	 pēc	 jaunā	 teritoriālā	
iedalījuma	 izstrādes	 un	 konsultācijām	 ar	 pašvaldībām,	 Mi-
nistru	kabinetam	līdz	šī	gada	1.	decembrim	būs	jāizstrādā	un	
jāiesniedz	Saeimā	likumprojekts	par	jaunām	administratīvām	
teritorijām	un	kārtību	kādā	pabeidzama	reforma.

Šajā	likumprojektā	būs	jāietver	jauno	valsts	administratīvo	
teritoriju	 iedalījums,	nosakot	 to	veidus	un	 izveidošanas	kri-
tērijus,	 nosacījumus	 pašvaldības	 budžeta	 apstiprināšanai	 un	
saistību	 pārņemšanai,	 administratīvo	 teritoriju	 un	 novadu	
teritoriālā	iedalījuma	vienību	izveidošanas,	uzskaites,	robežu	
grozīšanas,	administratīvā	centra	noteikšanas	nosacījumus	un	
kārtību,	kā	arī	jāietver	citus	ar	reformu	saistītus	jautājumus.

Pēc	 administratīvi	 teritoriālās	 reformas	 īstenošanas	
2021.	 gadā	 par	 lielāko	 novadu	 Kurzemē	 pēc	 iedzīvotāju	
skaita	un	teritorijas	platības	kļūs	Liepājas	novads.	Liepājas	
novadā	apvienotu	Pāvilostas,	Aizputes,	Durbes,	Grobiņas,	
Priekules,	 Vaiņodes,	 Rucavas,	 Nīcas	 novadu	 un	 Liepājas	
pilsētu,	kas	būtu	arī	plānotais	administratīvais	centrs.

Liepājas	novadā	dzīvotu	113	643	cilvēki,	savukārt	novada	
teritorijas	platība	būs	3656,93	kvadrātkilometri.

Pēc	iedzīvotāju	skaita	lielākās	pašvaldības	atbilstoši	kartei	

būtu	Jūrmala,	Daugavpils,	Rīga	un	Liepāja.	Mazākā	pašval-
dība	pēc	iedzīvotāju	skaita	varētu	būt	Līvānu	pašvaldība,	ko-
pumā	pulcējot	nedaudz	vairāk	nekā	12	000	iedzīvotāju.

Meža cirsmas „Sila fonds” izsole
Rucavas	novada	dome	rīko	atklātu	mutisku	ar	augšup-

ejošu	soli	meža	cirsmu	izstrādes	tiesību	izsoli	īpašumā	„Sila	
fonds”, kadastra	Nr.	64840200037,	Rucavas	pagastā,	Ruca-
vas		novadā.		Cirsmas	apjoms	ir	898,24	m3,	platība	3,36 ha.	
Cirsmu	 izsoles	 nosacītā	 sākuma	 cena	 ir	 44	 100,00  EUR	
(četrdesmit	 četri	 tūkstoši	 viens	 simts	 eiro	 un	 00	 centi),	
nodrošinājuma	summa	ir	10%	no	cirsmas	izsoles	sākuma	
cenas – 4410,00	EUR	(četri	tūkstoši	četri	simti	desmit	euro	
un	00	centi),	izsoles	solis	–	600,00	EUR	(seši	simti	euro	un	
00 centi).

Minētā	īpašuma	zemes	gabalā	ar	kadastra	apzīmējumu	

64840200037,	meža	zemju	1.	kvartālā	veicami	mežu	izstrā-
des	darbi	divu	cirsmu	divos	nogabalos:	

1.	cirsma	Nr.	1.:	
1.1.	atrodas	zemes	gabala	1.	kvartāla	7.	nogabalā,	platī-

ba –	1,95	hektāri,	
1.2.	cirtes	veids	–	kailcirte.	
2.	cirsma	Nr.	2.:	
2.1.	atrodas	zemes	gabala	1.	kvartāla	38.	nogabalā,	platī-

ba –	1,41	hektāri,	
2.2.	cirtes	veids	–	kailcirte.	
Nodrošinājums	 iemaksājams	 Rucavas	 novada	 do-

mes,	 reģ.	 Nr.	 90000059230,	 AS	 „SWEDBANK”	 kontā	
Nr. LV23HABA0551035168408,	kods:	HABALV22.	

Izsoles	notiks	2019.	gada	3.	 jūnijā	plkst.	10.00	Rucavas	
novada	domē	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pagasts,	Ruca-
vas	novads.	Izsoles	dalībniekiem	jāpiesakās	līdz	2019.	gada	
31.	maija,	plkst.	13.00.

Izsoles	objekta	apskate	saskaņojama	pa	tālruni	28373224	
(Komunālās	daļas	vadītājs	Edgars	Riežnieks).

Pretendenti	ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	Ruca-
vas	novada	domē	un	mājaslapā	www.rucava.lv.
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Mēs,	Rucavas	pamatskolas	3.	klase,	ar	nepacietī-
bu	gaidījām	5.	aprīli.	Cēlāmies	ļoti	agri,	jo	Rucavas	
centrā	mūs	gaidīja	liels	autobuss,	lai	aizvestu	uz	Cē-
sīm.	 Braucienā	 piedalījās	 visi	 pamatskolas	 sko	lēni	
no		1.–4.	klasei.	Nokļūstot	Cēsīs,	devāmies	uz	ZINOO	
Cēsis.	ZINOO		ir	zinātkāres	centrs,	kas	piedāvā	interak-
tīvas	ekspozīcijas,	lai	apmeklētāji	varētu	paši	izmēģināt	
dažādas	tehnoloģijas	un	pārbaudīt	dabas	likumus.

ZINOO	centrā	var	iemācīties	ražot	zaļo	enerģi-
ju.	Elektrības	istabā	var	uzzināt,	kā	rodas	elektrība.	
Uz	lielajām	trepēm	var	trenēt	līdzsvaru.	Manekenā	
varēja	 salikt	 cilvēka	 orgānus.	 Bija	 koka	 klavieres,	
kuras	bezgalīgi	skanēja.	Visi	gribēja	izmēģināt	div-
riteni,	 kur	 varēja	 	 redzēt,	 kā	 sadedzina	 kalorijas.	
ZINOO		 centrā	 mums	 bija	 nodarbība,	 kurā	 mēs	

taisījām	no	lego	braucošus	robotus.	Visiem	izdevās	
uztaisīt	kustīgus	robotus.	

Pēcpusdienā	 devāmies	 ekskursijā	 uz	 Cēsu	 pili.	
Apskatījām	 pils	 dārzu,	 aizsarggrāvjus.	 Uzzinājām,	
ka	 senos	 laikos	 no	 lielgabaliem	 šāva	milzīgas	 ak-
mens	lodes.	Viena	lode	varēja	svērt	līdz	pat	100	ki-
logrami.	Pirms	gājiena	uz	pils	torni,	mums	izdalīja	
vējlukturus	 ar	 aizdegtām	 svecēm.	 Tornim	 nebija	
logu,	tāpēc	kāpjot	pa	trepēm	viss	bija	tumšs.	Apska-
tījām	pils	mestra	personīgo	istabu.	Gids	pastāstīja,	
kā	mestrs	dzīvoja.	Uzkāpām	arī	pils	augstākajā	tor-
nī,	tur	redzējām	lūkas,	pa	kurām	šāva	lodes.	

Pēc	pils	apskates	devāmies	aplūkot	pils	parku.	
Pēc	garā	ceļa,	Rucavā	atgriezāmies	ap	pusnakti.

Rucavas pamatskolas 3. klase

Ik	katru	gadu	pirmsskolas	izglītības	iestādē	
„Zvaniņš’’	tiek	domāts,	kā	piesaistīt	vecāku	in-
teresi	vest	savu	mazo	lolojumu	tieši	mūsu	iestā-
dē!	Ne	tikai	apkārtējā	vide,	kolektīvs	un	bērnu	
saime	 ir	 par	 iemeslu	 labvēlīgai	 izvēlei	 mums	
par	 labu,	 bet	 arī	 ļoti	 nozīmīgu	 lomu	 ieņem	
tieši	izglītības	kvalitāte!		Izglītības	kvalitāte	ap-
tver	 ikdienas	mācības	procesu,	kā	arī	 interešu	
izglītību.	 Papildus	 ikdienas	 rotaļnodarbībām,	
piedāvājam	bērniem	iesaistīties	deju,	 logopē-
da	 nodarbībās,	 angļu	 valodas	 pulciņā,	 māk
slas	skolā,	keramikas	studijā,	kā	arī	Svētdienas	
skolā.	

Pērn,	 septembrī,	 nolēmām	 izmēģināt,	 kā	
būtu,	 ja	bērni	sportotu	skolā.	Sporta	skolotāja	
un	 trenere	Daiga	Gabrūna	 piedāvāja	 sadarbī-
bas	 ietvaros	 vadīt	 tenisa	 pulciņu	 piecgadīga-
jiem	 un	 sešgadīgajiem	 bērniem.	 Izlēmām,	 lai	
atvieglotu	 vecākiem	 ikdienu,	 vest	 bērnus	 no	
dārziņa	uz	skolu.	Savukārt,	vecāki	ap	pulksten	

18.00	ieradās	pēc	saviem	bērniem	skolā.	Atsau-
cība	bija	liela	–	14	bērni.

Atskatoties	 pagātnē	 –	 rudenī,	 varam	 salī-
dzināt,	cik	mazie	sportisti	bikli	spēra	soļus	pa	
lielajām	skolas	kāpnēm,	skolas	zāle	likās	plaša	
un	liela.	Savukārt,	aprīlī,	ar	prieku	novērojām,	
ka	 bērni	 ir	 izauguši,	 droši	 traucās	 pa	 trepēm	
līdz	zālei,	prot	ātri	saģērbties,	ir	iemaņas	spor-
tā.	Saprot	sporta	terminus	un	komandas	spēku.	
Daudz	zina	par	tenisu	un	pārzin	spēles	elemen-
tus.

Mēs,	 skolotāji,	 arī	 daudz	 ieguvām,	 bija	
iespē	ja	 novērot	 profesionālas	 treneres	 vadītās	
sporta	nodarbības.	Priecājāmies	cik	veiksmīgi	
notiek	komunikācija	ar	bērniem.

Vērojām	treneres	profesionalitāti	un	guvām	
daudz	 atziņu,	 ko	 pielietot	 savā	 darbā,	 pirms-
skolā!

Līga Jaunzeme,
PII	„Zvaniņš’’	vadītāja	

Šajā	 mācību	 gadā	 šaha	 pulciņā	 pieteicās	
23 skolēni.	No	jauna	šaha	pamatus	sāka	apgūt	trīs	
otrās	klases	puiši.	(Vēlāk	ieinteresējās	arī	grupiņa	
1.	klases	bērnu).

Skolas	šaha	turnīrs	sākās	novembrī,	dalībnieki	
sacentās	divās	vecuma	grupās.	

Vecākajā	grupā	piedalījās		8	dalībnieki:	3	mei-
tenes	 un	 5	 zēni.	 Visās	 godalgotajās	 vietās	 ierin-
dojās	meitenes	–	1.	vietā	Gundega	Spure,	2.	vietā	
Renāte	Freimane,	3.	vietā	Sanija	Dejus.

Jaunākajā	grupā	bija	11	dalībnieki	–	6	meite-
nes	un	5	zēni.	Meitenēm	1.	vietā	ierindojās	Kaija	
Grauduža,	2.	vietā	–	Katrīna	Ate,	3.	vietā	–	Agne-

ta	Smiltniece.	Zēniem	1.	vietā	–	Viesturs	Knubis,	
2. vietā	–	Aleksis	Zeme,	3.	vietā	–	Namejs	Van	Der	
Vens.

6.	aprīlī	notika	Liepājas	rajona	novadu	X	sko-
lēnu	sporta	spēles	šahā.	No	Rucavas	pamatskolas	
piedalījās	12	 skolēni.	 Jaunākajā	grupā	meitenēm	
pie	medaļām	 tika	 Kaija	 Grauduža	 –	 2.	 vieta	 un	
sudraba	medaļa,	5.	vietā	–	Dženifera	Pērkona.	Ve-
cākajā	grupā	meitenēm		Gundega	Spure	–	3.	vieta	
un	bronzas	medaļa,	4.	 vietā	palika	Sanija	Dejus,	
6.	vietā	–	Renāte	Freimane.	Labākais	rezultāts	zē-
niem:	 Kalnītim	 Kristiānam	 6.–7.	 vieta	 vecākajā	
grupā.	Vēl	piedalījās	Namejs	Van	Der	Vens,	Alek-

sis	Pričins,	Viesturs	Knubis,	Aleksis	Zeme,	Katrī-
na	Ate,	Agneta	Smiltniece.

12.	aprīlī	Kuldīgā	notika	Latvijas	II	šaha	olim-
piādes	Kurzemes	posms.	No	Rucavas	pamatskolas	
piedalījās	 Katrīna	 Ate,	 Kaija	 Grauduža,	 Agneta	
Smiltniece,	Aleksis	Zeme,	Viesturs	Knubis,	Ēvalds	
Ate,	Namejs	Van	Der	Vens.	Vislabāk	veicās	Alek-
sim	Zemem,	kurš	izcīnīja	4	punktus	no	7	iespēja-
miem	un	ierindojās	no	15.–24.	vietai	(pēc	reitinga	
21.	vietā).	Šajā	grupā	bija	viskuplākais	dalībnieku	
skaits	–	50	zēni.	

30.	 aprīlī	 Rucavas	 šahisti	 brauca	 uz	 Liepā-
jas	 atklāto	 jauniešu	 čempionātu,	 kur	 piedalī-
jās	 Liepājas,	 Kuldīgas	 un	 Ventspils	 sporta	
skolu	 audzēkņi.	 Kā	 parasti,	 zēnu	 bija	 vairāk	
kā	 meiteņu:	 38  un	 19.	 Spēlēja	 atsevišķi	 zēni	
un	meitenes,	 bet	 vērtēšanā	 vēl	 izdalīja	 vecāko	
un	 jaunāko	 grupu.	 Vecākajā	 grupā	 meitenēm	
Katrīna	Ate	 ar	 4  punktiem	 ierindojās	 6.	 vietā	
un	Renāte	Freimane	–	7. vietā,	 jaunākajā	gru-
pā	meitenēm	 6.	 vietā	 –	 Airita	 Grīnberga.	 Vēl	
no	 Rucavas	 pamatskolas	 piedalījās	 Līga	 Gra-
bovska,	 Dženifera	 Pērkona,	 Kaija	 Grauduža,	
Agneta	 Smiltniece,	 Aleksis	 Zeme,	 Ēvalds	 Ate,	
Aleksis	Pričins,	Kristiāns	Kalnītis,	Namejs	van	
Der	Vens.

Maija	otrajā	pusē	 ciemos	brauks	14	Grobi-
ņas	 šahisti,	 apskatīt	 mūsu	 pamatskolu,	 kā	 arī	
notiks	draudzības	sacensības	pie	galdiņiem	un	
lielajā	šaha	laukumā	skolas	pagalmā.	

Nākamajā	 mācību	 gadā	 turpināsim	 apgūt	
šaha	teoriju,	lai	varētu	kandidēt	uz	godalgotām	
vietām	arī	turnīros	ārpus	bijušā	Liepājas	rajona	
novadiem.	

Aija Dejus, šaha	skolotāja	

Kross 
Rucavā

25.	 aprīlī	 Rucavas	 pamatskolā	 uz	
pavasara	 krosa	 sacensībām	 pulcējās	
134  sportisti	 no	 Durbes,	 Priekules,	 Nī-
cas,	Bārtas,	Kalētu,	Vaiņodes,	Grobiņas,	
Rucavas,	Kapsēdes	 skolām.	No	Rucavas	
pamatskolu		pārstāvēja	16	sportisti.	Vis-
labāk	 veicās	 Ritvaram	 Cepleniekam	 un	
Martai	Trumpikai	–	4.	v.,	Gustavam	Ci-
meram	un	Evitai	Trumpikai	–	5.	v.,	Alek-
sim	Zemem	un	Rodrigo	Ģēģerim –	6. v.,	
Gatim	Skara	un	Rūdolfam	Atem	–	7. v.,	
vēl	 sacensībās	 startēja	 Diego	 Moska,	
Agneta	 Smiltniece,	 Kristians	 Kalnītis,	
Alekss	 Cimers,	 Līva	 Vajevska,	 Lauris	
Trumpiks,	Gundega	 Spure,	 Kaija	Grau-
duža,	Hilerija	Šlisere.

Daiga Gabrūna, 
sporta	metodiķe

Mūsu pieredze

Šaha statistika Rucavas pamatskolā 
2018./2019. mācību gadā

25. aprīlī Rucavas pamatskolā uz pa-
vasara krosa sacensībām pulcējās liels 
skaits sportistu no kaimiņu novadiem.

 30. aprīlī Rucavas šahisti piedalījās Lie-
pājas pilsētas atklātā jauniešu šaha čempio-
nātā.

Brauciens uz Cēsīm
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Lieldienas Dunikas pagastā

21.	aprīlī	Sikšņos,	pie	Dunikas	tautas	nama,	smai-
dīdamas	atripoja	Lieldienas.	Visus	svinētājus	sagaidīja	
vecā	vista	klukste	un	Lieldienās	vienmēr	gaidītais	za-
ķis.

Svētku	 svinētāji	 tika	 vaļā	 no	 pērnā	 gada	 sadarī-
tajiem	 sliktajiem	 darbiem,	 sekojot	 Lieldienu	 tradī-
cijām.	 Pasākuma	 laikā	 tā	 dalībnieki	 mazgāja	 muti	
teko	šā	ūdenī,	ēda	dzērvenes,	lai	būtu	sārti	vaigi,	mi-

nēja	mīklas,	 ripināja	olas	un	 šūpojās,	 lai	 vasarā	ne-
kostu	odi!	

Godam	 tika	 sagaidītas,	 nosvinētas	 un	 aizvadītas	
Lieldienas.	

Paldies	par	aktīvu	līdzdalību	Patrīcijai	un	Lieldienu	
zaķim.	

Landra Valdmane,  
Dunikas	tautas	nama	vadītāja

Kā	katru	gadu,	ikviens	Latvijas	iedzīvotājs	tiek	aici
nāts	 Lielās	 talkas	 ietvaros	 sakārtot	 savu	 apkārtni,	 vai	
sniegt	 palīdzīgu	 roku	 sakopšanas	 darbos	 tur,	 kur	 tas	
nepieciešams.

Šajā	talkā	Rucavas	novadā	talkoja	12	vietās,	tika	vāk-
ti	atkritumi,	vāktas	pērnās	lapas	un	zāģēti	krūmi.	Talkas	
ietvaros	cilvēki	vairāk	uzmanības	pievērš	apkārtējai	vi-
dei	un	ja	nav	iespējas	pašiem	talkot,	ziņo	par	piesārņo-
tajām	vietām.

Novadā	darbojās	ne	tikai	novadnieki,	bet	arī	fonda	

„1836”	pārstāvji,	kas	bija	izlēmuši	pārgājienu	apvienot	
ar	labu	darbu	mūsu	novada	labā	un	darbojās	pie	Bārtas	
baznīcas	drupu	sakopšanas.

Paldies	 visiem	 dalībniekiem	 un	 pasākuma	 atbal
stītājiem!

Kopā	mēs	varam	padarīt	novadu	tīrāku	un	sakoptā-
ku,	 tāpēc	aicinu	 sākt	ar	 savu	pagalmu	un	neizturēties	
nevērīgi	pret	apkārtējo	vidi!

Dace Mieme,  
talkas	koordinatore

Lielā talka 2019

13.	 aprīlī	 Liepājas	 Olimpiskajā	
centrā	notika	Liepājas	deju	apriņķa	
Tautas	 deju	 kolektīvu	 skates	 kon-
certs	„No	visas	sirds	un	tā	pa	īstam”.	
Skatē	kopumā	piedalījās	dejotāji	no	
23	 kolektīviem,	 pārstāvot	 Liepājas	
pilsētu,	 Durbes,	 Aizputes,	 Grobi-
ņas,	 Nīcas,	 Pāvilostas,	 Priekules,	
Rucavas	un	Vaiņodes	novadu.

Rucavas	 novadu	 Liepājas	 deju	
apriņķa	 skatē,	 otro	 gadu	 pēc	 kār-
tas,	 pārstāvēja	 vidējās	 deju	 paau-
dzes	kolektīvs	„Saksinis”.	Deju	ska-
tes	 žūrijai	 kolektīvs	 atrādīja	 divas	
dejas	–	„Gričeniks”	(Guntas	Skujas	
horeogrāfija)	un	„Pie	jūriņas	mali-
ņā”	 (Zandas	Mūrnieces	 horeogrā-
fija).

Skati	 vērtēja	 trīs	 dejas	 eksper-
ti	–	deju	svētku	virsvadītāja	Zanda	
Mūrniece,	 horeogrāfe,	Dejas	 noza-
res	 konsultatīvās	 padomes	 locekle	
Santa	 Laurinoviča	 un	 	 horeogrāfs,	
Deju	 svētku	 virsvadītājs,	 Liepājas	

deju	apriņķa	virsvadītājs	Jānis	Pur-
viņš.	Skatē	tika	vērtēts	dejas	māks-
linieciskais	 izpildījums	un	rakstura	
atklāsme,	dejas	horeogrāfiskā	teksta	
precizitāte,	 izpildījuma	muzikalitā-
te,	 tautastērpa	 pareizība	 un	 tā	 val-
kāšanas	 kultūra,	 kā	 arī	 katra	 deju	
kolektīva	 skatuves	kultūra	un	kop
iespaids.

Žūrija	VPDK	„Saksinis”	piešķīra	
37.0	 punktus,	 tādējādi	 kolektīvam	
iegūstot	II	pakāpes	diplomu	(E	gru-
pā).	

Noslēgumā,	 pēc	 rezultātu	 pazi-
ņošanas,	 kā	 pateicību	 visiem	dejo-
tājiem,	vadītājiem	un	koncertmeis-
tariem	par	ieguldīto	laiku	un	darbu,	
bija	 sagādāts	 horeogrāfisks	 svei-
ciens,	 tautas	 deju	 ansambļa	 „Līgo”	
deju	 izrāde	„Kal	mani	no	 jauna  	–	
Rīgas	leģenda”,	kas	balstīta	uz	Kārļa	
Skalbes	„Pasakas	par	vērdiņu”	mo-
tīviem,	 kuras	 horeogrāfiju	 veidojis	
Jānis	Purviņš.

Rucavas novada 
pašvaldībai ir izveidota 

jauna mājaslapa

No	maija	sākuma	apmeklētājiem	ir	pieejama	jaunizveidotā	Rucavas	
novada	pašvaldības	mājaslapa.	Vietnes	adrese	paliks	līdzšinējā:	www.
rucava.lv	

Jaunā	mājaslapa	 izveidota,	 lai	 ļautu	novadniekiem	un	citiem	 inte-
resentiem,	modernā	un	lietotājam	draudzīgā	veidā	iegūt	sev	interesē-
jošo	informāciju.	Mājaslapa	veidota,	ņemot	vērā	mūsdienu	tendences	
tīmekļu	 vietņu	 izstrādē.	 Tā	 būs	 arī	 ērti	 lietojama	 no	 mobilajām	
ierīcēm –	viedtālruņiem	un	planšetdatoriem.	Pirmajā	lapā	daudz	pār-
skatāmāk	būs	izkārtotas	aktuālās	ziņas,	varēs	redzēt	jaunākās	foto	gale-
rijas,	tuvāko	pasākumu	afišas.	Lietotāji	ar	ievietotajiem	rakstiem	varēs	
dalīties	sociālajos	tīklos.	

NO VISAS SIRDS 
UN TĀ PA ĪSTAM

13. aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā notika Liepājas deju apriņķa Tautas deju 
kolektīvu skates koncerts „No visas sirds un tā pa īstam”. Rucavas novadu kon-
certā pārstāvēja vidējās deju paaudzes kolektīvs „Saksinis”.

21. aprīlī pie Dunikas tautas nama notika pasākums „Lieldieniņa atripoja pār kalniņu smaidīdama”.

Lielās Talkas ietvaros Bārtas baznīcas drupu sakopšanu uzņēmās fonds „1836”.
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Pirmizrāde lugai „Pilsētnieki”
Atkal	Rucavā	 ir	atnācis	 teātra	pavasaris.	Šogad	Rucavas	

amatierteātris	 ir	 iestudējis	Baibas	 Juknevičas	 lugu	 „Pilsēt-
nieki”,	tās	pirmizrāde	notika	š.	g.	4.	maijā	Rucavas	kultūras	
namā.		

Luga	ir	stāsts	par	mums	pašiem,	par	mūsu	tikumiem,	ne-
tikumiem	un	mīlestību.

Liels	paldies	 aktieriem	par	mīlestību	uz	 teātri,	par	paš-
atdevi	un	izdomu.	Šogad	teātrim	tika	piešķirti	līdzekļi	jau-
nu	dekorāciju	 izveidei.	Paldies	visiem,	kas	 iesaistījās	 lugas	
tapšanā,	gan	izgatavojot	dekorācijas,	gan		pielāgojot	mūziku	
izrādei.

Liels	paldies	mūsu	skatītājam	par	mīlestību	un	ziediem!
Tiksimies	Jāņos,	kur	rādīsim	fragmentus	no	izrādes,	bet	

visu	izrādi	atkal	varēsiet	redzēt	rudenī!
Uz	tikšanos!	

Dace Solovjova, 
Rucavas	amatierteātra	vadītāja

 4. maijā Rucavas kultūras namā notika Rucavas ama-
tierteātra pirmizrāde Baibas Juknevičas lugai „Pilsētnieki”.

Sāk uzstādīt viedos elektrības skaitītājus 

Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 (turpmāk	 –	
VID)	informē,	ka	2019.	gada	16.	aprīlī	spēkā	
stājas	likums	„Grozījumi	likumā	„Par	iedzī-
votāju	 ienā	kuma	nodokli””,	kas	nosaka	trīs	
būtiskus	jaunumus	saistībā	ar	gada	ienāku-
mu	 deklarācijas	 iesniegšanu,	 proti,	 kādos	
gadījumos	 iedzīvotāji	 ienākuma	 nodokļa	
piemaksu	 varēs	 veikt	 vēlāk;	 nodokļa	 pie-
maksas	summu,	kuru	vispār	varēs	nemak-
sāt,	kā	arī	to,	ka	personai	pašai	būs	iespēja	
izvēlēties,	cik	lielu	mēneša	neapliekamo	mi-
nimumu	piemērot	saviem	ienākumiem.	
Kurām personām tiek atlikts aprēķinā-
tās nodokļa piemaksas termiņš

Līdz	 šim	 visiem	 iedzīvotājiem,	 kuri,	
iesniedzot	 gada	 ienākumu	 deklarāciju,	
konstatēja,	ka	ir	aprēķināta	nodokļa	pie-
maksa,	to	bija	jāiemaksā	Valsts	kasē	līdz	
šī	 gada	17.	 jūnijam.	  Līdzšinējā	kārtība	
arī	 turpmāk	 ir	 saglabāta	 saimnieciskās	
darbības	 veicējiem	 un	 tiem,	 kas,	 nere-
ģistrējot	saimniecisko	darbību,	izīrē	vai	
iznomā	savu	nekustamo	īpašumu.	Taču	
2018.	 un	 2019.	 gada	 ienākumu	 dekla-
rācijā	 aprēķinātās	 nodokļa	 samaksas	
termiņš	tiks	atlikts	līdz	2020.	gada	1.	de
cembrim	 tām	 personām,	 kuru	 ar	 no-
dokli	 apliekamie	 gada	 ienākumi	 atbilst	
šādiem	nosacījumiem:

•	 2018.	gadā	tie	nepārsniedz	55000	eiro,	
bet	2019.	gadā	–	62800 eiro;

•	 tie	ir	saņemti	tikai	Latvijā;
•	 no	tiem	izmaksas	vietā	ir	ieturēts	no-

doklis;
•	 tiem	 ir	 tiesības	piemērot	neaplieka-

mo	 minimumu	 un	 atvieglojumus	 (pie-
mēram,	 algota	 darba	 ienākumi,	 autorat-
līdzība,	 pensijas,	 darbnespējas	 pabalsti,	
ienākumi	no	uzņēmuma	līguma,	ja	perso-
na	nav	reģistrējusi	 saimniecisko	darbību,	
u.c.).
Cik liela nodokļa summa 
iedzīvotājiem nebūs jāmaksā

Ja	persona,	 iesniedzot	gada	 ienākumu	
deklarāciju	 par	 2018.	 gadu	 un	 turpmā-
kajiem	 gadiem,	 konstatēs,	 ka	 aprēķinātā	
nodokļa	 piemaksas	 summa	 nepārsniedz	
1	(vienu)	eiro,	 to	neuzskatīs	par	nodokļa	
parādu	 un	 valsts	 budžetā	 to	 nebūs	 jāie-
maksā.
Cik lielu mēneša neapliekamo 
minimumu varēs piemērot saviem 
ienākumiem

Lai	mazinātu	personu	loku,	kam,	iesnie-
dzot	gada	ienākumu	deklarāciju,	jāpiemak-
sā	nodokļa	starpība,	kas	radusies	piemērotā	
prognozētā	mēneša	neapliekamā	minimu-
ma	dēļ,	iedzīvotāji	paši	varēs	izlemt,	cik	lie-

lu	neapliekamo	minimumu	vēlas	piemērot	
saviem	mēneša	ienākumiem.

Noslēdzot	 ar	 darba	 devēju	 rakstisku	
vienošanos,	darbavietā	 tiks	piemērots	 tik	
liels	 mēneša	 neapliekamais	 minimums,	
kādu	darbinieks	pats	būs	izvēlējies.	Vienī-
gais	nosacījums	–	pašas	personas	progno-
zētais	 mēneša	 neapliekamais	 minimums	
nedrīkstēs	 pārsniegt	 VID	 prognozētā	
mēneša	neapliekamā	minimuma	apmēru,	
t.i.,	būt	lielāks	par	summu,	kas	ir	norādī-
ta	 personas	 elektroniskajā	 algas	 nodokļa	
grāmatiņā.

Šāds	 risinājums	 nav	 obligāts,	 tā	 ir	
papildu	 iespēja,	 kuru	 ikviens,	 izvērtējot	
savu	ienākumu	apmēru,	var	izmantot	pēc	
brīvas	izvēles.	Par	šīs	iespējas	izmantošanu	
Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 papildus	 nav	
jāinformē.
Kā paaugstināts neapliekamo 
ienākumu deklarēšanas slieksnis 

Tāpat	kā	līdz	šim	iedzīvotājiem	būs	jā-
iesniedz	 gada	 ienākuma	 deklarācija,	 kurā	
uzrādīti	 ar	 nodokli	 neapliekamie	 ienāku-
mi.	Taču	sākot	ar	2020.	gadu	to	būs	obligāti	
jādara	tikai	gadījumā,	kad	kopējā	gada	lai-
kā	saņemto	ar	nodokli	neapliekamo	ienā-
kumu	summa	pārsniedz	10	000	eiro.	Līdz	
šim	šis	slieksnis	bija	4000 	eiro.

Jau	vairāk	nekā	pusei	Latvijas	ir	uzstādīti	vie-
die	elektroenerģijas	skaitītāji	un	69%	mājsaim-
niecību	 atzīst,	 ka	 viena	 no	 vērtīgākajām	 viedā	
elektrības	 skaitītāja	 priekšrocībām	 ir	 attālināta	
skaitītāju	 rādījumu	 nolasīšana.	 Klienti	 viedā	
skaitītāja	 iespējas	 izmanto	sava	elektrības	rēķi-
na	 samazināšanai,	 jo	 skaitītājs	 ir	 izcils	 palīgs,	
lai	 analizētu	 elektrības	 patēriņu	 un	 pievērstu	
uzmanību	 elektroiekārtām,	 kuras	 visvairāk	 to	
patērē.	 Ar	 viedā	 elektrības	 skaitītāja	 palīdzību	
klienti	var	mainīt	savus	elektrības	lietošanas	pa-
radumus	un	samazināt	maksājumus.	Savu	elek-
trības	 patēriņu	 diennakts	 griezumā	 klienti	 var	
ērti	jebkurā	laikā	apskatīt	klientu	portālā	est.lv.

AS	„Sadales	tīkls”	darbinieki	ik	minūti	uzstāda	
divus	viedos	elektrības	 skaitītājus	un	visā	Latvijā	
tie	ir	ieviesti	jau	vairāk	nekā	550 000	pieslēgumos. 
Rucavas novadā no visiem elektroenerģijas skai-
tītājiem 19% ir viedie skaitītāji un plānots, ka 
visos klientu objektos viedos skaitītājus AS „Sa-
dales tīkls” uzstādīs līdz 2022. gadam.

Viena	no	vērtīgākajām	viedā	elekt	roenerģi-
jas	 skaitītāja	 priekšrocībām,	 kuru	 pozitīvi	 no-
vērtē	 69%	no	 aptaujas	 dalībnieku,	 ir	 attālināta	

rādījumu	 nolasīšana.	 Līdz	 ar	 šo	 priekšrocību	
klientiem	 katru	 mēnesi	 vairs	 nav	 jāsatraucas	
par	 savlaicīgu	 skaitītāja	 rādījuma	 nodošanu.	
Skaitītājs	 katra	 mēneša	 pēdējā	 datumā,	 pus-
naktī,	 fiksē	 elektrības	 patēriņu	 un	 nosūta	 to	
klienta	elektroenerģijas	tirgotājam.

Ja	īpašumā	ir	uzstādīts	viedais	elektroenerģi-
jas	skaitītājs,	klienti	var	sekot	līdzi	sava	mājok-
ļa	elektrības	patēriņam	katrā	diennakts	stundā.	
Datus	ātri	un	ērti	var	apskatīt	sava	tirgotāja	vai	
AS	„Sadales	 tīkls”	klientu	portālā	www.e-st.lv.	
Viedais	skaitītājs	ir	 labs	palīgs	gadījumos,	kad	
krasi	 pieaudzis	 patēriņš.	Novērtējot	 un	 anali-
zējot	patēriņa	datus,	 var	viegli	 izsecināt,	kuru	
elektroiekārtu	 darbināšanai	 nepieciešams	 vis-
vairāk	 elektroenerģijas,	 cik	 daudz	 elektrības	
elektroiekārtas	 patērē	 jūsu	 prombūtnes	 laikā	
vai	kuras	elektroiekārtas	ir	bojātas.	Piemēram,	
aizkaļķojies	 ūdens	 sildītājs	 (boileris)	 vai	 ar	
1  cm	biezu	 ledus	 kārtu	 pārklājies	 ledusskapja	
dzesēšanas	 elements	 patērē	 vismaz	 par	 10%	
vairāk	elektroenerģijas.	

Viedais	elektroenerģijas	skaitītājs	veic	elektrī-
bas	patēriņa	uzskaiti	no	brīža,	 kad	 tas	 ir	uzstā-

dīts,	tomēr	klientiem	jāņem	vērā,	ka	attālinātajai	
datu	nolasīšanas	 sistēmai	AS	„Sadales	 tīkls”	 tos	
pieslēdz	 pakāpeniski,	 kas	 var	 aizņemt	 vairākus	
mēnešus.	Brīdī,	kad	visas	viedā	skaitītāja	sniegtās	
priekšrocības	stāsies	spēkā,	klienti	saņems	infor-
māciju	no	AS	„Sadales	tīkls”	vai	sava	elektroener-
ģijas	 tirgotāja	 –	 SMS,	 epastu	 vai	 pasta	 vēstuli.	
Bet	 kamēr	 šo	 informāciju	 klients	 nav	 saņēmis,	
skaitītāju	rādījumi	jānodod	ierastajā	kārtībā.	

Uzstādot	 viedos	 elektroenerģijas	 skaitītā-
jus,	 AS	 „Sadales	 tīkls”	 savus	 pakalpojumus	
klientiem	 var	 sniegt	 daudz	 ātrāk,	 piemēram,	
kad	nepieciešams	klienta	īpašumā	atjaunot	vai	
pārtraukt	elektroapgādi.	Ja	līdz	viedā	skaitītāja	
uzstādīšanai	 klientam	pakalpojums	bija	 jāgai-
da	līdz	pat	piecām	darba	dienām,	tad	pēc	vie-
dā	 skaitītāja	 uzstādīšanas	 klientiem	 vairs	 nav	
jāgaida,	 kad	 fiziski	 ieradīsies	 uzņēmuma	 dar-
binieks,	 bet	 elektroapgādes	 pārtraukšanu	 un	
atjaunošanu	AS	„Sadales	tīkls”	darbinieks	veic	
attālināti	–	ar	vienu	datorpēles	pogas	klikšķi.

Atzinīgi	 novērtējot	 viedā	 skaitītāja	 priekš-
rocības,	 klientu	 interese	 pēc	 viedā	 elektroener-
ģijas	skaitītāja	 ir	 ļoti	augsta.	Tādēļ,	salīdzinot	ar	

iepriekšējiem	 gadiem,	 AS	 „Sadales	 tīkls”	 šogad	
uzstādīs	 lielāko	 viedo	 elektroenerģijas	 skaitītāju	
apjomu	gadā	–		150	tūkstošus.	Ja	klientam	rodas	
interese	–	vai	viedais	skaitītājs	viņa	īpašumā	tiks	
uzstādīts	šogad –	to	ērti	var	uzzināt,	autorizējo-
ties	klientu	portālā	www.est.lv.	Viedos	 elektro-
enerģijas	 skaitītājus	 AS	 „Sadales	 tīkls”	 uzstāda	
saskaņā	ar	iepriekš	izstrādātu	plānu	vienas	trans-
formatora	apakšstacijas	ietvaros.	Tas	nozīmē,	ka	
viedie	 skaitītāji	 netiek	uzstādīti	 atsevišķiem	ob-
jektiem	vai	pēc	klienta	pieprasījuma.

Novērtējot,	 cik	 liela	 nozīme	 mūsdienās	 ir	
savlaicīgai	un	operatīvai	komunikācijai,	 infor-
māciju	par	plānoto	viedā	skaitītāja	uzstādīšanu	
klienti	 saņems	 SMS	 vai	 epasta	 veidā,	 vai	 AS	
„Sadales	tīkls”	darbinieks	ar	klientu	sazināsies	
pa	 tālruni.	 Savukārt	 pēc	 skaitītāja	 nomaiņas	
klients	 saņems	 informāciju	 par	 noņemtā	 un	
uzstādītā	 skaitītāja	 rādījumiem.	 Lai	 klienti	
vienmēr	būtu	informēti	par	visiem	ar	elektro-
apgādi	 saistītiem	 jautājumiem	 savā	 īpašumā,	
AS	„Sadales	tīkls”	aicina	nepieciešamības	gadī-
jumā	klientu	portālā	www.e-st.lv	 atjaunot	 savu	
kontaktinformāciju.

Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju 
iesniedzējiem
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Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās? 
 

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var 
izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot 

ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.  
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir 

jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā 
dzīvoklī, bet arī mājas koplietošanas telpās. 

 
 
 
 
 
 
 

Bēniņos un pagrabā 
neglabājiet degtspējīgus 
priekšmetus un noslēdziet, 
lai nepieļautu nepiederošu 

personu iekļūšanu. 
 

Neaizkraujiet 
ar priekšmetiem 
koplietošanas telpas 
un evakuācijas ceļus! 

 
 

Smēķēšana 
koplietošanas telpās 

ir aizliegta! 
 
 
 
 
 

Atbildību par ugunsdrošību koplietošanas telpās 
iespējams deleģēt pārvaldniekam pārvaldīšanas līgumā.  

Daudzdzīvokļu mājai ir jābūt izstrādātai 
ugunsdrošības instrukcijai un visiem mājas 
iedzīvotājiem ir jābūt iepazīstinātiem ar to. 

 
 

Dūmu detektors 
 

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru, 
kas ar skaņas signālu savlaicīgi 
ziņos par radušos sadūmojumu!  

Dūmu detektors ir jāuzstāda pie griestiem  
tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā 
uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki.  

Detektora apkope ir vienkārša.  
Nepieciešams savlaicīgi nomainīt 

bateriju un ik pa laikam ar kontroles 
(testa) pogu pārbaudīt tā darbspēju. 

 
Ugunsdzēsības 
aparāts  

Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais 
ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka 

dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. 
Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar  

ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, ja 
dzēšana nerada draudus tavai dzīvībai. 

 
Ugunsdzēsības 
pārklājs  

Ugunsdzēsības pārklājs ir speciāls, 
liesmu izturīgs pārklājs, ko var 
izmantot nelielu ugunsgrēku 

dzēšanai. Ar pārklāju samazina 
skābekļa piekļuvi degšanas vietai, un 

ugunsgrēks tiek noslāpēts. 
Degošais priekšmets ar pārklāju ir 
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst noņemt, 
kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un 

degošais priekšmets atdzisis.  
Ja tiek izmantota gāze, tvaika 

nosūcējs nedrīkst būt 
pievienots vienīgajam dabīgās 

ventilācijas kanālam.  
Dabīgās ventilācijas kanālu 
pārbauda un tīra ne retāk 

kā reizi 5 gados, bet ja 
objektā ir gāzes aparāts – 
ne retāk kā reizi 3 gados. 

 
Reizi 10 gados ir jāveic  
elektroinstalāciju pārbaude.  
Aizliegts izmantot bojātu vai 
paštaisītu elektroinstalāciju, 

elektroiekārtu un 
elektroierīci! 

 
Atkritumu vadu lūku vākiem ir jābūt 

cieši aizveramiem un pastāvīgi 
aizvērtā stāvoklī, lai nepieļautu dūmu 

izplatību ugunsgrēka gadījumā.  
Objektos ar autonomo apkuri pirms 

apkures sezonas (līdz 1. novembrim) 
jāveic dūmvadu tīrīšana. 

 
Ja saproti, ka pats saviem spēkiem netiksi ar situāciju galā,  

sauc palīgā ugunsdzēsējus glābējus! 

2019. gada 3. aprīlī
Rucavas	 pagastā	 Valsts	 policija	

noķēra	dzērājšoferi.	1989.	gadā	dzi-
mis	vīrietis	vadīja	automašīnu	„VW	
Caravelle”,	 būdams	 alkohola	 reibu-
mā.	 Vīrieša	 izelpā	 tika	 konstatētas	
1,87	 promiles.	 Vīrietim	 noformēts	
administratīvā	 pārkāpuma	 proto
kols.

2019. gada 15. aprīlī
Rucavas	 novadā	 Valsts	 policija	

apturēja	1978. gadā	dzimušu	vīrieti,	
kurš	automašīnu	„VW	Passat”	vadīja	
alkohola	 reibumā.	 Viņa	 izelpā	 tika	
konstatētas	 2,15	 promiles.	 Vīrietim	
noformēts	 administratīvā	 pārkāpu-
ma	protokols.

2019. gada 1. aprīlī
Saņemta	 informācija,	 ka	 meža	

masīvā	 Dunikas	 pagastā,	 Ječu	 cie-
mā	 izgāzti	 sadzīves	 atkritumi.	 Pār-
baudot	 informāciju,	 noskaidrots,	
ka	zemes	īpašnieks	ir	Latvijas	valsts	
meži.	

2019. gada 6. aprīlī
Vēlu	vakarā	saņemts	izsaukums	uz	

Sikšņu	ciemu,	kur	vairāki	jaunieši	hu-
ligāniski	 uzvedās,	 nekavējoties	 iero
doties	 notikumu	 vietā,	 jaunieši	 bija	
aizbēguši.	Persona	iesniegumu	rakstīt	
nevēlējās.

2019. gada 15. aprīlī 
Kopā	ar	TV	Dzintare	 tika	 apse-

kots	Rucavas	novads,	saistībā	ar	at-
kritumu	apsaimniekošanu.

2019. gada 16. aprīlī 
Pašvaldības	 policijas	 iecirknī	

ieradās	 sieviete,	 kas	 informēja,	 ka	
Rucavas	pagastā		no	viņas	mātes	vī-
rietis	centies	izkrāpt	naudu.

2019. gada 21. aprīlī
Pārbaudot	 Sventājas	 upes	 iele-

ju	 tika	 konstatēts,	 ka	 tur	 novietota	
automašīna	 tai	 neparedzētā	 vietā.	
Pārkāpējam	izteikts	mutisks	aizrādī-
jums.

2019. gada 23. aprīlī
Saņemts	izsaukums	no	Valsts	po-

licijas	par	to,	ka	Papē	izcēlies	uguns-
grēks.	 Nekavējoties	 reaģējot	 uz	
informāciju,	 ierodoties	 notikuma	
vietā,	informācija	neapstiprinājās.

2019. gada 24. aprīlī
Tika	 veiktas	 pārrunas	 ar	 Ječu	

ciema	 kooperatīvu	 pārstāvjiem	 un	
priekšsēdētājiem	saistībā	ar	atkritu-
mu	apsaimniekošanu.

2019. gada 25. aprīlī
Saņemts	 iesniegums	 par	 to,	 ka	

Dunikas	 pagastā	 saimniece	 savā	
īpašumā	 atradusi	 nokostu	 	 savu	
suni,	veicot	faktu	pārbaudi,	pieaici-
not	veterināru,	koduma	pēdas	neti-
ka	konstatētas.

Rolands Klāsēns, 
Pašvaldības	policijas	priekšnieks

Mājokļi būs jāaprīko ar dūmu detektoriem
Analizējot	VUGD	 statistiku	 par	 ugunsgrēkiem	

dzīvojamās	 ēkās,	 tika	 secināts,	 ka	 aptuveni	 puse	
ugunsgrēkos	bojāgājušo	miruši	nevis	no	fiziskiem	
apdegumiem,	bet	gan	no	saindēšanās	ar	toksiskiem	
produktiem,	kas	 rodas,	 sadegot	mājoklī	 esošajiem	
sadzīves	priekšmetiem	un	mēbelēm.	Pie	tam	lielākā	
daļa	bojāgājušo	nosmakuši	dūmos	vai	sadeguši	at-
rodoties	savās	guļamistabās.	Praktiskais	risinājums	
kā	samazināt	šāda	veida	bojāgājušo	skaitu	ir	dzīvo-
jamo	telpu	aprīkošana	ar	tehniskām	iekārtām,	kas	
brīdinātu	 cilvēkus	 par	 izcēlušos	 ugunsnelaimi	 un	
tādējādi	 ļautu	 tiem	 paspēt	 pamest	 degošās	 telpas.	
Visefektīvākais	 tehniskais	 risinājums	 cilvēku	 aiz-
sardzībai	 no	 uguns	 ir	 ierīkot	 dzīvoklī	 ugunsgrēka	
autonomo	dūmu	detektoru	(reaģē	uz	dūmiem).

No	2020.	gada	1.	janvāra	visos	mājokļos	ir	jābūt	
uzstādītiem	dūmu	detektoriem.

Ugunsgrēka	 autonomo	 detektoru	 pielietošana,	
kā	rāda	pasaules	pieredze,	ir	efektīvs	risinājums,	lai	
pasargātu	mājokļa	 iemītnieku	 dzīvības	 no	 pēkšņa	
ugunsgrēka	briesmām,	tāpēc	Valsts	ugunsdzēsības	
un	glābšanas	dienests	(VUGD) 	aicina	iedzīvotājus	
arī	iepriekš	būvētās	ēkās	savai 	drošības	nodrošinā-
šanai	iegādāties	un	uzstādīt	ugunsgrēku	autonomos	
detektorus.

Ugunsgrēka	 autonomais	 detektors	 ir	 neliela	
izmēra	ierīce,	kura	patstāvīgi	spēj	konstatēt	telpā	
izveidojušos	 ugunsgrēka	 faktorus	 (dūmu	 kon-
centrāciju,	 siltumu)	 un	 par	 to	 ar	 spalgu	 skaņas	
signālu	 aptuveni	 pusstundu	 nepārtraukti	 brī-

dināt	 mājokļa	
iemīt	niekus.

Ugunsgrēka	
autonomā	detek-
tora	 uzstādīšana	
ir	 ļoti	 vienkārša.	
To	 var	 paveikt	
jebkurš,	 kas	 prot	
sienā	 vai	 gries-
tos	 izurbt	 pāris	
nelielus	 caurumus,	 piestiprināt	 tiem	 ar	 ierīces	
komplektā	ietilpstošo	dībeļu	un	skrūvju	palīdzību	
detektora	korpusu.	Lietošanas	instrukcijā	ražotājs	
visbiežāk	norāda	arī	 ieteicamās	uzstādīšanas	vie-
tas.

Valsts apmaksātu 
C hepatīta terapiju 

var saņemt arī 
Liepājā

Kurzemes	 re-
ģionā	 ik	 gadu	 tiek	
atklāti	 vairāki	 des-
miti	hroniska	C he-
patīta	 gadījumu.	
Vēl	 pirms	 pusgada	
pacientiem	 bija	
jāmēro	tāls	ceļš	pie	
speciālistiem	 Rīgā,	
lai	 saņemtu	 nepie-
ciešamo	 ārstēšanu.	
Taču	 	 no	 pagāju-
šā	 gada	 nogales	
Kurzemes	 reģionā	
dzīvojošajiem	 cil-
vēkiem	 nokļūšana	
pie	 speciālista	 ir	
atvieglota	 –	 rūpē-
joties	 par	 pacien-

tu	 ērtību	 un	 līdzestību	 ārstēšanā,	
hroniska	 C	 hepatīta	 terapiju	 iespē-
jams	 saņemt	 arī	 Liepājas	 Reģionālās	
slimnīcas	Konsultatīvajā	nodaļā.	

Pašvaldības 
policija informē

Valsts 
policija informē
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Aicina izmantot šķiroto atkritumu 
savākšanas laukumu Rucavā

„Vides	pakalpojumu	grupa”	aicina	
šķirot	 atkritumus	 aktīvāk	 un	 izman-
tot	 šķiroto	 atkritumu	 laukumu	 Ru-
cavā,	 bijušo	 „Mehānisko	 darbnīcu”	
teritorijā.

Atkritumu	 savākšanas	 laukumā	
novietoti	konteineri	papīram	un	kar-
tonam,	 plastmasas	 iepakojumam,	
stiklam	un	metālam.	Tāpat	 laukumā	
var	 atbrīvoties	 no	 savu	 laiku	 nokal-
pojušas	 sadzīves	 elektrotehnikas,	
baterijām	 un	 spuldzēm.	 Ir	 pieejams	
lielgabarīta	 konteiners	 vecām	 koka	
mēbelēm	un	 citiem	koksnes	 atkritu-
miem.	 Pirms	izmest	atkritumus	kādā	
no	 konteineriem,	 lūdzam	 uzmanīgi	
iepazīties	ar	informāciju,	kas	izvietota	
uz	konteinera:	uz	tā	ir	norāde,	kādam	
materiālam	 kurš	 konteiners	 ir	 pare-
dzēts.

Papīram	 paredzētajā	 konteinerā	
drīkst	 mest	 avīzes,	 žurnālus,	 biroja	
papīru,	 grāmatas,	 iepakojuma	 papī-
ru,	 kartonu	 un	 kartona	 kastes.	 Kar-
tona	kastes	pirms	 izmešanas	obligāti	
ir	jāsaplacina.	Nedrīkst	izmest	slapju,	
netīru	 papīru	 vai	 kartonu,	 kā	 arī	 ar	
pārtikas	atliekām	piesārņotu	 iepako-
jumu.	 Ir	 jāpiebilst,	 ka	 tetrapakas	 ir	
jāizmet	kopā	ar	sadzīves	atkritumiem. 

Konteinerā	 plastmasas	 atkritu-
miem	 var	 likt	 tīru	 un	 sausu	 plast-

masas	 iepakojumu	 –	 PET	 pudeles,	
plastmasas	 pudeles,	 kannas,	 kārbas	
un	 maisiņus.	 Dzērienu	 pudeles	 nav	
jāmazgā,	 tās	 var	 būt	 arī	 ar	 korķiem	
un	 etiķetēm,	 taču	 tās	 ir	 jāsaplacina.	
Konteineros	nedrīkst	mest	netīru,	 ar	
pārtikas	atliekām	piesārņotu	taru,	sa-
dzīves	preces,	rotaļlietas,	vienreizējās	
lietošanas	traukus,	kā	arī	iepakojuma	
putuplastu. 

Dalīto	 atkritumu	 savākšanas	 lau-
kumā	var	nodot	savu	 laiku	nokalpo-
jušo	sadzīves	tehniku	–	ledusskapjus,	
televizorus,	datorus	un	to	monitorus,	
veļas	mašīnas	un	citu	vairs	nederīgu	
elektrotehniku	neizjauktā	 veidā.	No-
dotās	 elektroierīces	 tiks	 nogādātas	
īpašā	pārstrādes	cehā.	Tur	tās	izjauks,	
rūpīgi	 atdalot	 plastmasu,	 stiklu,	me-
tāla	daļas	un	citas	otrreizējai	 izman-
tošanai	 derīgās	 sastāvdaļas.	 Lielāko	
daļu	materiālu	izmantos	otrreiz,	sau-
dzējot	vidi	un	energoresursus.	Lauku-
mā	 iespējams	 atbrīvoties	no	nolieto-
tajām	 baterijām,	 akumulatoriem	 un	
spuldzēm	–	 dažādu	 veidu	 gāzizlādes	
un	ekonomiskajām	spuldzēm. 

Stiklam	 šķirošanas	 laukumā	 ir	
divi	 dažādi	 konteineri	 –	 viens	 tikai	
tīrām	 stikla	 burkām	 un	 pudelēm,	
bet	 otrs	 logu	 stiklam,	 spoguļiem	 un	
stikla	 traukiem.	 Konteinerā	 metā-

lam	izmetamas	saplacinātas	dzērienu	
skārdenes	 un	 tīras	 konservu	 kārbas.	
Lielgabarīta	 konteinerā	 koksnei	 var	
atbrīvoties	 no	 vecām	 koka	mēbelēm	
un	citiem	koksnes	atkritumiem.

Šķiroto	 atkritumu	 laukumā	 no	
privātpersonām	pieņem	arī	nolietotas	
autoriepas	(līdz	četrām	riepām	no	cil-
vēka),	motoreļļas	un	smēreļļas,	kā	arī	
eļļas	 filtrus.	 Laukumā	 nav	 iespējams	
nodot	 būvgružus,	 medicīnas	 preces	
un	medikamentus,	un	citus	videi	bīs-
tamus	vai	kaitīgus	atkritumus.

Ja	 ir	 jautājumi	par	 atkritumu	 šķi-
rošanu,	 aicinām	 sazināties	 ar	 „Vides	
pakalpojumu	 grupu”,	 zvanot	 pa	 tāl-
runi	 63457777	vai	 sūtot	pa	 epastu:
info@vpgrupa.lv

Uzņēmumu reģistrs
maina klientu apkalpošanas laiku

No	 2019.	 gada	 7.	 maija	
būtiski	 mainīsies	 klientu	
apkalpošanas	 laiks	 vairākās	
Latvijas	 Republikas	 Uzņē-
mumu	 reģistra	 (turpmāk  –	
Reģistrs)	reģionālajās	noda-
ļās.

Turpmāk	Liepājas,	Vents-
pils,	 Bauskas,	 Daugavpils,	
Jēkabpils	 un	 Rēzeknes	 re-

ģionālajās	nodaļās	klātienes	pakalpojumi	būs	pieeja-
mi	divas	reizes	nedēļā	–	otrdienās	un	ceturtdienās	no	
pulksten	13.00	līdz	pulksten	16.00.	Savukārt	Rīgas	un	
Valmieras	 reģionālajās	nodaļās	 saglabāsies	 līdzšinējā	
kārtība.

Lēmums	 par	 klātienes	 pakalpojumu	 laika	 sama-
zināšanu	pieņemts,	ņemot	vērā	Reģistra	 stratēģiskos	
attīstības	 virzienus,	 tostarp	 elektronisko	 pakalpoju-
mu	attīstību,	kā	arī	izmaiņas	klientu	pieprasījumā	pēc	

klātienes	pakalpojumiem.	Klienti	dokumentus	reģis-
trācijai	 60%	 gadījumu	 iesniedz	 elektroniski,	 liecina	
2017. gada	un	2018.	gada	statistika.

Jau	 šobrīd	 visi	 Reģistra	 pakalpojumi	 ir	 pieejami	
elektroniski.	Turklāt	tuvāko	gadu	laikā	iestādes	pakal-
pojumi	būs	pieejami	tikai	elektroniski.	Tāpēc	Reģistrs	
jau	2017.	gadā	sāka	pakāpeniski	samazināt	darba	lai-
ku	reģionālajās	nodaļās	klientu	apkalpošanai	klātienē.	
Dokumentus	reģistrācijai	papīra	formā	var	iesūtīt	arī	
ar	pasta	starpniecību.

Reģistra	 pakalpojumus	 elektroniski	 var	 saņemt	
valsts	 pārvaldes	 pakalpojumu	 portālā  www.latvija.lv.	
Konsultācijas	par	sniegtajiem	pakalpojumiem	var	sa-
ņemt,	zvanot	uz	iestādes	informatīvo	tālruni	67031703	
vai	 jautājot	virtuālajai	 asistentei	UNA.	Virtuālā	 asis-
tente	UNA	(„Uzņēmēju	Nākotnes	Atbalsts”)	darbojas	
Reģistra	mājaslapā	un	šobrīd	čata	režīmā	prot	atbildēt	
uz	jautājumiem	par	reģistrācijai	iesniedzamajiem	do-
kumentiem.

Sākot	 ar	 2014.	 gada	 1.	 jūniju	
tika	ieviests sezonas	laukstrādnie-
ka	 ienā	kuma	nodokļa	režīms,	kas	
būtiski	 samazina	 nodokļu	 slogu	
tiem	 cilvēkiem,	 kas	 tiek	nodarbi-
nāti	 tieši	 sezonas	rakstura	darbos	
augļkoku,	ogulāju	un	dārzeņu	au-
dzēšanā	 vai	 stādīšanā,	 sējumu	un	
stādījumu	 kopšanā,	 ražas	 novāk-
šanā,	 augļu,	 ogu	 un	 dārzeņu	 šķi-
rošanā.

Maksimālais	termiņš,	kurā	lauk-
strādniekam	 var	 piemērot	 sezonas	
laukstrādnieka	 ienākuma	 nodokļa	
režīmu, nevar	pārsniegt	65	nostrā-
dātās	dienas un	saņemto	ienākumu	
maksimālais	 apmērs	 nevar	 pār-
sniegt	3000	eiro.	Šis	nodokļa	režīms	
attiecas	 tikai	uz	 tiem	 laukstrādnie-
kiem,	kas	ir	nodarbināti	tieši	sezo-
nas	rakstura	darbos	no	kārtējā	gada	
1.	 aprīļa	 līdz	 kārtējā	 gada	 30.  no-
vembrim.

Sezonas	laukstrādnieku	ienāku-
ma	nodoklis	ir	15	procentu	apmērā	

no	 laukstrādnieka	 nopelnītā	 atal-
gojuma,	bet	ne	mazāks	kā	0,70	eiro	
par	katru	nostrādāto	dienu.	Perso-
na,	kura	maksā	sezonas	laukstrād-
nieka	 ienākuma	 nodokli,  kļūst	
sociāli	 apdrošināta	pensijai,	 ja	 pie	
visiem	 darba	 devējiem	 nopelnī-
tais	 ienākums	 mēnesī	 pārsniedz	
70 eiro.

Sezonas	laukstrādnieku	reģistrā-
cijai	 darba	 devēji	 izmanto	 Lauku	
atbalsta	dienesta	(LAD)	Elektronis-
ko	 pieteikšanās	 sistēmu	 (papildus	
Valsts	 ieņēmumu	 dienestā	 (VID),	
nav	jāreģistrē),	tajā	reģistrējot	ienā
kumu	 gūšanas	 dienu,	 noslēgto	 lī-
gumu	formu	un	sezonas	laukstrād-
niekiem	 aprēķināto	 atlīdzību	 par	
darbu.	 EPS	 ir	 nodrošināta	 iespēja	
lauksaimniekiem	 (darba	 devējiem)	
iegūt	apkopotā	veidā	visus	mēneša	
laikā	ievadītos	datus	un	aprēķināto	
nodokļa	 apmēru,	 lai	 tos	 iesniegtu	
VID standartizētā	formā vienu	reizi	
mēnesī.

Sezonas 
laukstrādnieki

No 1. aprīļa lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādnie-
kus, kuru darba samaksai piemēro sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokli.

Rucavas	 novada	 pašvaldība	 organizē	
rūpnieciskās	zvejas	tiesību	nomas	līgumu	
slēgšanu	Baltijas	jūras	piekrastes	ūdeņos	
un	Papes	ezerā	Rucavas	novada	adminis-
tratīvajā	teritorijā.	Var pieteikties zvejas 
nomas tiesībām uz pāri palikušajiem 
3  zivju vadiem, 2600 zivju āķiem zve-
jai Baltijas jūras piekrastē un 34 zivju 
murdiem	zvejai Papes ezerā.	Lai	iegūtu	
atļauju	slēgt	zvejas	tiesību	nomas	līgumu	
un	 saņemt	 zvejas	 rīku	 limitu	 piekrastes	
ūdeņos	 un	 ezerā	 Rucavas	 novadā,	 juri-
diskai	 vai	 fiziskai	 personai	 ir	 jāiesniedz	
Rucavas	 novada	 domei	 adresēts	 iesnie-
gums,	kurā	norādīti	iesniedzēja	rekvizīti,	
zvejas	 vieta,	 pieprasīto	 zvejas	 rīku	 veidi	
un	apjoms.	Iesniegumi		un	ar	tiem	saistī-
tie	dokumenti	iesniedzami	personīgi	Rucavas	novada	
domes	 kancelejā,	Dunikas	 pagasta	 pārvaldē,	 nosūtot	
pa	pastu	vai	elektroniski	epastā:	dome@rucava.lv,	sa-

skaņā	 ar	normatīvajiem	aktiem	par	 elektronisko	do-
kumentu	apriti.

Santa Zuļģe

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

Dalīto atkritumu 
šķirošanas laukuma darba laiks:

Pirmdiena:	brīvs
Otrdiena:	15.00–19.00
Trešdiena:	10.00–14.00
Ceturtdiena:	10.00–14.00
Piektdiena:	12.00–16.00
Sestdiena:	10.00–14.00
Svētdiena:	brīvs
Tālrunis	25702457.	Lūgums	bez	

saskaņojuma	pie	vārtiem	ārpus	dar-
ba	laika	neatstāt	atkritumus.

Pieejams atbalsts 
jaunajiem 

lauksaimniekiem un 
mazo saimniecību 

attīstībai

No	2019.	gada	20.	maija	līdz	26.	jūnijam	varēs	pieteikties	atbalsta	saņem-
šanai	pasākumā	„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”.

Jaunajiem	lauksaimniekiem	jāņem	vērā,	ka	darījumdarbības	plānu	jāga-
tavo	vismaz	diviem	kalendāra	gadiem,	bet	ne	ilgākam	laika	posmam	kā	līdz	
2022. gada	31. decembrim.

No	2019.	gada	17.	jūnija	līdz	18.	jūlijam	varēs	pieteikties	atbalsta	saņem-
šanai	 pasākumā	 „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”.

Svarīgi	ņemt	 vērā,	 ka	mazajiem	 lauksaimniekiem	projekta	 iesniegumu	
jāsagatavo	 sadarbībā	 ar	 konsultāciju	pakalpojuma	 sniedzēju.	Apstiprināto	
konsultāciju	pakalpojumu	sniedzēju	saraksts	pieejams	dienesta	mājaslapā.

Varēs veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes 
No	2019.	gada	17.	maija	līdz	17.	jūnijam	varēs	pieteikties	atbalstam	pasā-

kuma	„Atbalsts	ieguldījumiem	ar	lauksaimniecību	nesaistītu	darbību	radī-
šanā	un	attīstīšanā”	tūrisma	aktivitātēm.

Pasākuma	mērķis	ir	sekmēt	gados	jaunu	cilvēku	iesaistīšanos	pastāvīgā	
lauksaimniecības	darbībā	un	nodrošināt	darbaspēka	atjaunošanos	un	paau-
džu	nomaiņu	lauksaimniecības	sektorā,	atbalstot	gados	jaunus	cilvēkus,	kas	
saimniecības	vadītāja	statusā	pirmo	reizi	dibina	ekonomiski	dzīvotspējīgu	
saimniecību,	lai	ražotu	lauksaimniecības	produkciju	vai	savā	īpašumā	pār-
ņemtu	esošu	saimniecību.

Atbalsta	 veids	 –	 vienreizējs	 maksājums	 jaundibināta	 (vai	 pārņemta)	
lauksaimniecības	uzņēmuma	dibināšanai	un	attīstībai,	saskaņā	ar	iesniegto	
darījuma	darbības	plānu.

Pieejamais	finansējums	3	960	000	EUR.
Kārta	atvērta	20.05.2019.–26.06.2019.
Finansējuma	ierobežojums	40	000	EUR.

Atbalstāmās nozares
•		Atbalsts	lopkopībai
•		Atbalsts	augkopībai

Atbalsta pretendenti 
•		Juridiskas	personas
•		Privātpersonas
•		Zemnieku	saimniecības
•		Individuālie	komersanti
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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. maijam. 

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 

plānotie pasākumi 
 maijā un jūnijā

 

 15. maijā Rucavas sieviešu vokālais ansamblis Ģimenes dienā 
ar dziesmām sveiks „Matīsu” iedzīvotājus.

 1. jūnijā pulksten 11.00 Rucavas pagasta bērni tiek aicināti uz 
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Sikšņos. Kursēs autobuss, 
pieteikties pie Staņislavas Skudiķes, tālrunis 25904980. 

Izbraukšana no Rucavas pulksten 10.30 (no centra pieturas).
 7. jūnijā pulksten 10.00 Rucavas kultūras namā Rucavas 

mākslas studijas un keramikas pulciņa kopizstāde „Mana Rucavi-
ņa” atklāšana.

 14. jūnijā pulksten 12.00 Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas diena Rucavā pie piemiņas akmeņiem.

 23. jūnijā pulksten 19.30 Līgo vakara pasākums Rucavas 
brīvdabas estrādē. 

Koncertā uzstāsies Rucavas pašdarbnieki – Rucavas amatier-
teātris, vidējās deju paaudzes kolektīvs „Saksinis”, sieviešu vokālais 
ansamblis, Rucavas etnogrāfiskais ansamblis. 

Kopīgi iedegsim Jāņu ugunskuru, zaļumballi līdz pirmajiem gai-
ļiem spēlēs grupa „Rēzus Pozitīvs”.

Staņislava Skudiķe, Rucavas kultūras nama direktore

Pasākums Dunikā 

Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākums
pie pirmsskolas izglītības iestādes „Purenīte”

Dunikas pagastā 

2019. gada 1. jūnijā pulksten 11.00.

Jau par tradīciju kļuvis fotokonkurss, kura darbos iemūžināts Rucavas 
novads. Arī šogad ikviens interesents, gan profesionālis gan amatieris 
aicināts paskatīties apkārt caur fotoobjektīvu un atklāt vēl neatklāto sev un 
fotogrāfiju skatītājiem.

Ar  konkursa nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Rucavas novada 
mājaslapā www.rucava.lv, sociālo tīklu grupā www.facebook.com/rucavatic/,  
kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi tic@rucava.lv.

Ar nolikumu var iepazīties un saņemt pieteikuma anketas Rucavas no-
vada domē vai Tūrisma informācijas centrā („Pietura”, Rucava, Rucavas pag., 
Rucavas nov.). Papildus informācija par konkursu: +371 29134903, 
tic@rucava.lv.

Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 1. maija  līdz 2019 . gada 21. ok-
tobrim plkst. 17.00.

Fotokonkurss 
„Rucavas novads tuvplānā”

Rucavas kultūras namā līdz š. g. 7. jūnijam 
apskatāma mākslinieka Alda Kļaviņa gleznu 
izstāde „Vēl pirms…”. 

Rucavā eksponētie darbi ir daļa no izstādes 
Rīgā, Sv. Pētera baznīcā un izsaka tās noska-
ņas dabā, kuras pēdējos gados mākslinieku 
rosina gleznot. Tie ir rīti vēl pirms uzaususi 
diena, tie ir vakari vēl pirms satumsusi nakts. 
Gleznotājam patīk vērot šīs noskaņas, lai kur 
arī būtu nonācis tīši vai netīši.

A. Kļaviņš dzimis 1938. gadā Madonā, 

taču visu mūžu strādājis Liepājā. 1967. gadā 
absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas 
Glezniecības nodaļu. Izstādēs piedalās kopš 
1966. gada, no 1969. gada ir Latvijas Māks-
linieku savienības biedrs. Ieguvis daudz atzi-
nības rakstu, Triju Zvaigžņu ordeni (2011), 
titulu „Goda liepājnieks” (2013), Jāzepa Pī-
gožņa Latvijas ainavu glezniecībā galvenās 
balvas laureāts (2017).

Mākslinieka darbi ir regulāri apskatāmi 
Liepājas muzeja rīkotajās izstādēs.

Rucavas kultūras namā 7. maijā notika mākslinieka 
A. Kļaviņa izstādes „Vēl pirms…” atklāšana.

Izlaidumi  
Rucavas novada 

izglītības iestādēs

Rucavas PII „Zvaniņš’’ 
31. maijā pulksten 15.00

Dunikas PII „Purenīte” 
31. maijā pulksten 12.00

Sikšņu pamatskolā 
15. jūnijā pulksten 15.00

Rucavas pamatskolā 
 15. jūnijā pulksten 18.00

Pārgājiens apkārt 
Papes ezeram

Klāt gadskārtējais pārgājiens apkārt Papes ezeram,  šogad 
dosimies 18. maijā plkst. 9.00 no atpūtas kompleksa „Pūķa-
rags”. Aicinām visus dabas mīļotājus pievienoties aptuveni 
32  km garajam maršrutam. Pa ceļam būs savvaļas zirgu un 
tauru apciemojums, ugunskura zupa, palieņu pļavas, meža ta-
kas, kāpas un noslēgumā pirts ar bērzu slotiņām – veselībai 
un mundrumam. 

Dalības maksa pieaugušiem 10,00 EUR, bērniem bezmaksas.
Iepriekšēja pieteikšanās pārgājienam pie  Intas Vītolas, 

tālr.  +371 28378625, e-pasts: pukarags@inbox.lv

Baznīcu nakts 
pasākums 

Rucavā
Baznīcu nakts visā Latvijā norit jau ses-

to reizi un ir kultūras notikums, kas kristīgo 
draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā. Šo-
gad tas norit 7. jūnijā un pasākuma tēma ir 
Draudzība. Draudzība nozīmē ar otru dalīties 
tajā, kas pašam ir vērtīgs. Šī ir diena, kad baz-
nīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garī-
gās vērtības. 

F. Bēkons ir rakstījis:  „Draudzība divkār-
šo prieku un par pusi samazina bēdas”.

Būsim visi kopā 
šajos svētkos!

Visi pasākumi BEZ MAKSAS

Pasākuma laikā tiks fotografēts

  

21.00 Gājiens un simboliska “Draudzības 
ceļa” izveide no pašu rokām veidotajiem 
svečturiem līdz Rucavas Baptistu baznīcai 
21.10 Iepazīšanās ar Baptistu baznīcu un 
kopīgs svētku mielasts 
Vakara ziepju burbuļu atrakcija baznīcas 
dārzā bērniem un pieaugušajiem (labvēlīgos 
laika apstākļos) 
22.30 Kino vakars ar filmu “Sprīdītis” 
Radošajā darbnīcā “Ligate” 

 
Būsim visi kopā šajos svētkos! 

 
PASĀKUMU ATBALSTA 

RUCAVAS NOVADA DOME                                          
Visi pasākumi BEZ MAKSAS 

Pasākuma laikā tiks fotografēts  
 

Baznīcu nakts šogad Draudzības zīmē! 
“Draudzība divkāršo prieku un par pusi 

samazina bēdas”/F. Bēkons / 
No 18.00  

o Radošās darbnīcas svečturu 
veidošanā bērniem un pieaugušajiem 
Rucavas Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 

o Fotoizstādes apskate baznīcas tornī  
18.40 "Baznīcu nakts" viesus ar savu 

priekšnesumu sagaidīs ērģelniece     
Līga Dejus 

19.00 Kopīgs svētbrīdis 
Prāvests Ainars Jaunskalže un mācītājs Jānis 
Bērze – Bērziņš 
19.30 Karīnas Tatarinovas koncerts  

Dziesmas ar Māra Čaklā dzeju 
Ģitāra: Roberts Dinters 
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Izstādes „Vēl pirms…” 
atklāšana 

Izstāde apskatāma līdz 7. jūnijam.
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