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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

▷

▷

▷

8. jūnijā svinīgi tika atklāta jaunā Tūrisma informācijas punkta „Dzin
tarvēji” atjaunotā ēka. Godpilnais pienākums pārgriezt lenti tika uzticēts 
Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam, SIA „Būvkompā
nija MBR” projekta vadītājam Uldim Valdmanim un nama tēvam Mārim 
Muiteniekam. 

Pēc svētku uzrunām, novēlējumiem un pateicībām par veiksmīgi reali
zētu projektu, svinīgo noskaņu vairoja vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Saksinis”, par muzikālo priekšnesumu parūpējās grupa „Cits kvartāls”, 
bet par gardu maltīti šefpavārs Rai
monds Zommers, kas galdā lika 
stores zivju zupu.

Atklāšanas pasākumā gan lieli, 
gan mazi varēja aplūkot Jāņa Pūķa 
mūzikas instrumentu izstādi, Alises 
Lūses ceļojošo foto izstādi „Kurze
mes dabas takas”, kā arī piedalīties 
radošajās darbnīcās, kuras nodroši
nāja Dabas aizsardzības pārvalde.

Nedaudz no „Dzintarvēju” vēstures:
– 1936. gada vasarā Liepājas ra

jona zvejnieku kooperatīva Papes 
nodaļa ar valdības atbalstu cēla pla
šu sālītavu ar leduspagrabu. Lielā 
attāluma dēļ Papes zvejnieki svaigas 
zivis uz Liepāju aizvest nevarēja, tā
dēļ turpmāk paredzēja zivis Liepājā 
nogādāt sālītā veidā. 

– Nākošā gada februārī, iebraucot 
Papē, ievērību saistīja tā laika skais
tākā un lielākā mūra jaunceltne ar 
šifera jumtu, kur tika iekārtota zivju 
apstrādāšana, sālītava, noliktava un 
ledus pagrabs. Izstrādātās zivis ar 
auto tālāk nogādāja Liepājā.

– Dzintarvēju telpas izmantoja arī 
zvejnieku kooperatīvs, kur zvejnieki 
varēja iegādāties visus nepieciešamos 
priekšmetus zvejai un ikdienas dzīvei. Jaunuz
celtajā ēkā notika arī Ziemassvētku eglītes sa
rīkojumi zvejnieku bērniem, kuriem dāvanas 
sarūpēja Zemkopības ministrija. 

– Pēc dažiem gadiem pie jaunās ēkas pie
būvēja otru daļu, kur iekārtoja telpas dzīvok
lim un veikalam.

Ēka tika atjaunota Eiropas Jūrlietu un ziv
saimniecības fonda (EJZF) Rīcības program
mas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. ga
dam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa „Vei
cināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Balti
jas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona 
partnerības teritorijā” 1. rīcībā „Atbalsts 
vides resursu un zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma saglabāšanā”, projekta „Piekras
tes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana „Dzintar
vēji”” Nr. 201702FL03F043.0207000001 
ietvaros. 

Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes  

Attīstības nodaļas vadītāja

Papē durvis ver atjaunotais  
tūrisma informācijas punkts „Dzintarvēji”

8. jūnijā svinīgi tika atklāta jaunā Tūrisma informācijas punkta „Dzin-
tarvēji” atjaunotā ēka. Godpilnais pienākums pārgriezt lenti tika uzticēts 
Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam, nama tēvam 
Mārim Muiteniekam un SIA „Būvkompānija MBR” projekta vadītājam 
Uldim Valdmanim. Sergeja Hmeļņicka foto

Ar savu sniegumu apmeklētājus priecēja VDPK „Saksnis”, par muzikālo 
priekšnesumu rūpējās grupa „Cits kvartāls”, bet par gardu maltīti šefpa-
vārs Raimonds Zommers. 

Sergeja Hmeļņicka foto

„Dzintarvēji” 2018. gadā, pirms rekonstrukcijas darbu uzsākša-
nas.

▷Ēka tika atjaunota Eiropas Jūr-
lietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) Rīcības programmas ziv-
saimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākuma „Sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

▷
1936. gada celtajā ēkā notika zivju apstrā-
de pirms to nogādāšanas Liepājā. Tajā at-
radās sālītava, noliktava un ledus pagrabs. 
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Saistošie noteikumi

Rucavas novada domes 
sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde 
2019. gada 13. maijā
Piedalās: Rucavas novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Veits, domes 
priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, 
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, 
Romārs Timbra, Gundega Zeme.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldī-
bas	2019.	gada	pamatbudžetu:

1.1.	ieņēmumos	2 217 789	euro;
1.2.	izdevumos	3 274 531	euro;
1.3.	aizdevumu	atmaksa	251 624	euro;
1.4.	saņemtie	aizdevumi	1057	461	euro;
1.5.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	sāku-

mā	253 405	euro;
1.6.	akcijas	un	cita	līdzdalība	komersantu	

pašu	kapitālā	2500	euro.
•	 Apstiprināja	 Rucavas	 novada	 pašval-

dības	 2019.	 gada	 pamatbudžetu	 izdevu-
mus	 atbilstoši	 funkcionālajām	 kategorijām		
3 274 531	euro	apmērā.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldī-
bas	2019.	gada	speciālo	budžetu:

3.1.	ieņēmumos	160	936	euro;
3.2.	izdevumos	249 096	euro;
3.3.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	sāku-

mā	170	407	euro;
3.4.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	beigās	

82 247	euro.
•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldī-

bas	saistību	apmēru	uz	2019.	gada	1.	janvāri	
593 379	euro	apmērā.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldī-
bas	galvojumu	apmēru	uz	2019.	gada	1.	jan-
vāri	11 130	euro	apmērā.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldī-
bas	 autoceļu	 fonda	 izlietošanas	 vidējā	 ter-
miņa	 programmu	 2018.–2021.	 gadam	 un	
noteica,	ka	programma	ir	precizējama	katru	
gadu	atbilstoši	faktiski	pieejamajam	finansē-
jumam	kārtējam	gadam.

•	 Nolēma	pagarināt	zemes	nomas	līgumu	
nekustamajam	īpašumam	„Dzintarvēji”	līdz	
2019.	 gada	 31.	 augustam	 ar	 SIA	 „Berta	 A”	
vasaras	kafejnīcas	vajadzībām.

•	 Apstiprināja	domes	priekšsēdētāju	Jāni	
Veitu	 par	 Rucavas	 novada	 medību	 koordi-
nācijas	komisijas	priekšsēdētāju	un	Rucavas	
novada	 domes	 projektu	 koordinatori	 par	
Rucavas	 novada	 medību	 koordinācijas	 ko-
misijas	sekretāri.

Domes sēde 
2019. gada 23. maijā
Piedalās: Rucavas novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti 
Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 
Irēna Šusta, Andis Rolis, Romārs Timbra.

•	 Apstiprināja	 detālplānojuma	 2.	 redak-
ciju	 nekustamajiem	 īpašumiem	 „Liepēni”,	
„Kates”,	 „Pinos”,	 „Jaunkriši”,	 „Jūrēni”	 un	
„Skaras”.

•	 Ņemot	 vērā	 iesniegumus,	 izbeidza	
zemes	nomas	 līgumus	 ar	 četrām	privātper-
sonām.

•	 Nolēma	noslēgt	 zemes	nomas	 līgumus	
ar	15	privātpersonām,	nosakot	nomas	mak-
su	1,5%	apmērā	no	zemes	kadastrālās	vērtī-

bas,	 papildus	maksājot	 nekustamā	 īpašuma	
nodokli.

•	 Nolēma	 pagarināt	 zemes	 nomas	 līgu-
mus	ar	trīs	privātpersonām.

•	 Piešķīra	 zvejas	 nomas	 tiesības	 Papes	
ezerā	uz	vienu	zivju	murdu	pašpatēriņa	va-
jadzībām	2019.	gadam	vienai	privātpersonai.

•	 Nolēma	divām	zemes	vienībām	piešķirt	
jaunus	nosaukumus.

•	 Pieņēma	lēmumu	atļaut	apmežot	vienu	
nekustamo	īpašumu.

•	 Nolēma	 lūgt	 Vides	 aizsardzības	 un	
reģionālās	 attīstības	 ministrijai	 papildināt	
2017.	 gada	 31.	 augusta	 Ministru	 kabineta	
rīkojumu	 „Par	 valsts	 nekustamo	 īpašumu	
nodošanu	Rucavas	novada	pašvaldības	 īpa-
šumā”		Nr.	473	(prot.	Nr.	42	13.	§)	2.	punktu,	
paredzot	nekustamo	īpašumu	„Rucavas	mui-
tas	punkts”	un	nekustamo	īpašumu	„Muita”	
šādu	funkciju	veikšanai:

1.1.	 nodrošināt	 veselības	 aprūpes	 pieeja-
mību,	 kā	 arī	 veicināt	 iedzīvotāju	 veselīgu			
dzīvesveidu	un	sportu;

1.2.	sekmēt	saimniecisko	darbību	attiecī-
gajā	administratīvajā	 teritorijā,	 rūpēties	par	
bezdarba	samazināšanu.

•	 Apstiprināja	 precizējumus	 2019.	 gada	
23.	augusta	saistošos	noteikumus	Nr.	4/2018	
„Par	ūdenssaimniecības	pakalpojumu	snieg-
šanas	kārtību	Rucavas	novadā”.

•	 Pieņēma	lēmumu	uzņemt	dzīvokļa	rin-
dā	divas	personas.

•	 Nolēma	 pagarināt	 dzīvojamās	 telpas	
īres	 līgumu	 ar	 divām	 personām	 un	 izbeigt	
dzīvojamās	 telpas	 īres	 līgumu	ar	 vienu	pri-
vātpersonu.

•	 Par	 ilggadējo	 un	 apzinīgo	 darbu	nolē-
ma	 automobiļa	 vadītājam	 piešķirt	 naudas	
balvu	 vienas	mēnešalgas	 apmērā,	 sakarā	 ar	
darba	 attiecību	 pārtraukšanu,	 darbiniekam	
aizejot	pensijā.

•	 Nolēma	 piešķirt	 Rucavas	 novada	 do-
mes	priekšsēdētājam	Jānim	Veitam	ikgadējā	
apmaksātā	atvaļinājuma	daļu	no	03.06.2019.	
līdz	 09.06.2019.	 un	 no	 25.07.2019.	 līdz	
31.07.2019.

•	 Izpilddirektors	 E.	 Bertrams	 informē	
deputātus	 par	 tikšanos	 ar	 Liepājas	 pilsētas	
Attīstības	 pārvaldes	 pārstāvjiem	 Rucavas	
novada	domē,	par	Veselības	inspekcijas	atzi-
numu	ūdens	kvalitātei	peldvietai	„Pie	Papes	
bākas”.	Par	aktīvu	 jauno	pašvaldības	mājas-
lapu	un	dažādiem	saimnieciskajiem	darbiem	
pašvaldībā.

•	 Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	 komi-
tejas	 priekšsēdētāja,	 PII	 „Zvaniņš”	 vadītā-
ja	 L.  Jaunzeme	 informē	 par	 aktualitātēm	
PII  „Zvaniņš”,	 par	 jaunu	 bērnu	 uzņemšanu	
izglītības	 iestādē,	 jaunas	 datortehnikas	 sa-
ņemšanu	 no	 PNB	 Bankas,	 par	 pedagogu	
apmācībām	 un	 bērnudārza	 apkārtnes	 lab-
iekārtošanu.

•	 Deputāte	 I.	 Šusta	 informē	 deputātus	
par	 saņemto	 ierosinājumu	 nodrošināt	 ar	
līdzfinansējumu	kapu	labiekārtošanu	bijušai,	
ilggadējai	Rucavas	pamatskolas	matemātikas	
skolotājai	Veltai	Jansonei.

•	 Domes	 priekšsēdētājs	 J.	 Veits	 sniedz	
informāciju	 par	 apmeklēto	 Latvijas	 Paš-
valdības	 savienības	kongresu,	par	 saņemto	
Kurzemes	 plānošanas	 reģiona	 vēstuli	 par	
sabiedriskā	 transporta	 nodrošināšanu.	 In-
formē	 deputātus	 par	 gaidāmo	 tikšanos	 ar	
Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	
ministrijas	pārstāvjiem	un	ministru	J.	Pūci	
par	 administratīvās	 teritoriālās	 reformas	
ieviešanu.	Deputāti	pieņem	informāciju	zi-
nāšanai.

Santa Ķūse, domes	sekretāre

Rucavas	novada	Rucavas	pagastā
2019.	gada	25.	aprīlī	 	 	 	 	 	 	 	 			
Nr. 6/2019

APSTIPRINĀTI
Ar	Rucavas	novada	domes	2019.	gada	25.	aprīļa

lēmumu	(protokols	Nr.	5,	p.	2.1)

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu Rucavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

1.	Izdarīt	Rucavas	novada	domes	2015.	gada	29.	janvāra	saistošajos	noteikumos	Nr.	1.	„Par	
ģimenes	vai	atsevišķi	dzīvojošas	personas	atzīšanu	par	maznodrošinātu	Rucavas	novadā”	šā-
dus	grozījumus:

1.1. Izteikt	saistošo	noteikumu	5.	punktu	sekojošā	redakcijā:
„5.	Ģimene	(persona)	atzīstama	par	maznodrošinātu,	ja	ģimenes	(personas)	vidējie	ienāku-

mi	katram	ģimenes	loceklim	mēnesī	pēdējo	3	mēnešu	laikā	nepārsniedz	242	euro”
1.2.	Svītrot	saistošo	noteikumu	6.	punktu
1.3.	Izteikt	saistošo	noteikumu	13.	punktu	sekojošā	redakcijā:
„13.	Maznodrošinātas	ģimenes	(personas)	statusu	nosaka	uz	laiku	no	trim	līdz	sešiem	mē-

nešiem.”
2.	Saistošie	noteikumi	publicējami,	un	tie	stājas	spēkā	likuma	„Par	pašvaldībām”	45.	pantā	

noteiktajā	kārtībā.
3.	Atvieglojumi	tiek	piemēroti	ar	nākamā	kalendārā	mēneša	1.	datumu	pēc	saistošo	notei-

kumu	stāšanās	spēkā.

Paskaidrojuma raksts
Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 5. aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019 „Grozījumi Rucavas novada 
pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā””

Paskaidrojuma	raksta	sadaļas Norādāmā	informācija
1.	Saistošo	noteikumu	projekta	
nepieciešamības	raksturojums,	
dokumenta	būtība	

Saistošie	noteikumi	izstrādāti,	pamatojoties	
uz	likuma	„Par	pašvaldībām”	43.	panta	trešo	
daļu,	likuma	„Par	palīdzību	dzīvokļa	jautājumu	
risināšanā”	14.	panta	sesto	daļu.

2.	Īss	saistošo	noteikumu	projekta	
satura	izklāsts	

Saistošie	noteikumi		nosaka		kārtību,	kādā	persona	
atzīstama	par	maznodrošinātu,	kā	arī	kārtību,	kādā	
novērtējami	ģimenes	(personas)	ienākumi	
un	materiālais	stāvoklis.

3.	Saistošo	noteikumu	projekta	
iespējamā	ietekme	uz	pašvaldības	
budžetu	

Saistošie	noteikumi	nerada	būtisku	ietekmi	
uz	pašvaldības	budžetu.

4.	Saistošo	noteikumu	projekta	
iespējamā	ietekme	
uz	uzņēmējdarbības	vidi	
pašvaldības	teritorijā	

Saistošie	noteikumi	nerada	ietekmi	
uz	uzņēmējdarbības	vidi	pašvaldības	teritorijā.

5.	Saistošo	noteikumu	
projekta	iespējamā	ietekme	uz	
administratīvajām	procedūrām	

Noteikumu	izpildi	nodrošinās	Rucavas	novada	
dome.

6.	Normatīvie	akti,	saskaņā	
ar	kuriem	saistošie	noteikumi	
sagatavoti	

Saistošie	noteikumi	izstrādāti	pamatojoties	
uz	likuma	„Par	pašvaldībām”	43.	panta	
trešo	daļu,	likuma	„Par	palīdzību	dzīvokļa	
jautājumu	risināšanā”	14.	panta	sesto	daļu.

Par detālplānojuma nekustamajiem 
īpašumiem „Liepēni”, „Kates”, „Pinos”, 

„Jaunkriši”, „Jūrēni” un „Skaras” 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

apstiprināšanu
Saskaņā	ar	Teritorijas	attīstības	plānošanas	 likuma	29.	pantu	un	Ministru	kabineta	

2014. gada	14.	oktobra	noteikumu	Nr.	628	„Noteikumi	par	pašvaldību	teritorijas	attīstī-
bas	plānošanas	dokumentiem”	124.	punktu	Rucavas	novada	dome	paziņo,	ka	2019.	gada	
23. maijā	ir	pieņemts	lēmums	„Par	detālplānojuma	nekustamajiem	īpašumiem	„Liepē-
ni”,	„Kates”,	„Pinos”,	„Jaunkriši”,	„Jūrēni”	un	„Skaras”	2.	redakcijas	apstiprināšanu”.

Ar	detālplānojuma	paskaidrojuma	rakstu,	apbūves	nosacījumiem	un	grafisko	daļu	
var	 iepazīties	valsts	vienotajā	ģeotelpiskās	 informācijas	portālā	www.geolatvija.lv	un	
pašvaldības	 tīmekļa	 vietnē	www.rucava.lv.	Ar	detālplānojuma	pilnu	dokumentāciju	
var	iepazīties	Rucavas	novada	domē.
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Pateicoties	 netipiski	 siltajai	
saulītei,	šis	pavasaris	liekas	īpaši	
steidzīgs	 –	 vienlaicīgi	 priecājā-
mies	 par	 baltajām	 ievziedu	 ku-
penām,	krāšņiem	ķiršu	un	ābeļu	
ziediem,	 dzeltenām	 pienenēm	
un	 ar	 neatkārtojamo	 smaržu	
reibina	 ceriņu	 ziedi.	 Dabai	 lī-
dzi	 steidzas	 arī	Rucavas	 novada	

pirmsskolas	 izglītības	 iestā	des,	
jo	maija	izskaņā	noslēdzas	mācī-
bu	gads	un	tiek	svinēts	skaistais	
izlaidumu	laiks.	

Rucavas	 novada	 pirmssko-
las	 izglītības	 iestādē	 „Zvaniņš”	
un	 „Purenīte”	 31.	 maijā	 svinēja	
svētkus,	kas	daudziem	bērniem,	
šķiet,	 ir	viņu	dzīves	pirmais	no-

zīmīgākais	 pasākums	 –	 izlai-
dums,	 kam	 īpaši	 gatavojas	 gan	
vecāki,	gan	paši	bērni.	

Šajā	 gadā	 goda	 vietā	 tika	 sē-
dināti	 10	 bērni,	 kuri	 ir	 apguvuši	
visu	nepieciešamo,	 lai	 jau	 rudenī	
veiksmīgi	uzsāktu	skolas	gaitas.

Šī	 gada	 mazie	 absolventi	 ir	
darbīgi,	 radoši	 un	 aktīvi	 bērni.	

To	 viņi	 pierādīja	 arī	 izlaiduma	
svinīgajā	daļā,	kurā	bērni	ikvienu	
priecēja	 ar	 daudz	 skanošām	 un	
skaistām	 dziesmām,	 dzejoļiem	
un	dejām.	Kad	zālē	sanākušajiem	
svētku	 viesiem	un	 vecākiem	pa-
rādīts	 viss,	 kas	 pa	 šiem	 gadiem	
apgūts,	 pienāca	 skaistākais	 izlai-
duma	brīdis.

Ar	 sirsnīgiem	 ceļa	 vārdiem	
absolventus	 sveica	 domes	 pār-
stāvji,	no	 iestādes	vadītājas	bēr-
ni	 saņēma	 savu	 pirmo	 doku-
mentu –	apliecību	par	 izglītības	
iestādes	beigšanu.

Nākamajiem	 pirmklasniekiem	
un	viņu	vecākiem	vēlam	izturību,	
pacietību	un	veiksmi	skolā.		

Izlaidumi Rucavas pirmsskolas izglītības iestādēs

2019. gada PII „Purenīte” absolventi: (no kreisās puses) Marija Anna Šukste, Linita Keirāne, 
Reinis Kļava, Paula Čuhnova, Sendijs Šternbergs. Otrā rindā skolotājas palīdze Inta Pērkone 
un pirmsskolas skolotāja Rita Knube.

2019. gada PII „Zvaniņš” absolventi: (no kreisās puses) Šarlīna Dejus, Evelīna Ģēģere, 
Elizabete Vierpe, Enija Kalnīte, Jēkabs Graudužis.

Maija	beigās	Rucavas	pamatsko-
las	 folkloras	 kopa	 „Ķocītis”	 devās	
uz	 „Pulkā	 eimu,	 pulkā	 teku	 2019”	
nacionālo	 sarīkojumu	 Iecavā.	 Ieca-
vas	folkloras	kopa	„Tarkšķi”	ciemi-
ņus	sagaidīja	ar	 skanīgu	atklāšanas	
koncertu	 „Skanēdama	 bite	 skrēja”	
Grāfa	 laukumā,	 pie	 Iecavas	 Mūzi-
kas	 un	 mākslas	 skolas.	 Tur	 katrs	
vēsturiskais	 novads	 –	 Vidzeme,	
Kurzeme,	 Sēlija,	 Zemgale,	 Latgale,	
Rīga	–	rādīja	savu	priekšnesumu	un	
kopīgo	rotaļu.

Pēc	 atklāšanas	 koncerta	 PEPT	
35  dzimšanas	 dienā,	 Brīvā	 mikro-
fona	 laikā	 uzstājās	 arī	 „Ķocītis”  –	
dziedājām	 dziesmu	 no	 program-
mas,	 par	 kuru	 Lejaskurzemes	
folkloras	 kopu	 skatē	 ieguvām	
1. pakāpes	diplomu.	Uzstājās	kopas	
Dižā	dziedātāja	Anna	Mieme,	kura	
Nacionālajā	 dziedāšanas	 konkursā	
„Dziedu	 dziesmu	 kāda	 bija”	 Rīgā	
ieguva	 1.  pakāpes	 diplomu.	Noslē-
gumā	 spēlēja	 Sudraba	 muzikanti,	
kapela,	 kas	 Rīgā	 folkloras	 kopu	
muzikantu	 konkursā	 „Klaberjakte”	
iegu	va	2.	pakāpes	diplomu.	

Bērni	 ar	 lielu	 aizrautību	 pieda-
lījās	 „Bišu	 un	 medus	 interaktīvā	

darbnīcu	 takā”	 pa	 Iecavas	 parku.	
16	stacijās	degustējām	medu,	zīmē-
jām	novēlējumus	bišu	šūnās,	pūtām	
spalvas	un	likām	medus	vārdus,	mi-
nējām	dziesmas	pēc	attēliem,	iepa-
zināmies	 ar	 bišu	 stropu	 un	 veido-
jām	muzikālu	apsveikumu	PEPTam	
35	jubilejā	ar	dotiem	vārdiem.

Vakarā	 apmeklējām	 Laureātu	
koncertu	 Iecavas	 kultūras	 namā,	
kur	 klausījāmies	mūsu	draugu	 fol-
k	loras	kopas	„Ķocis”	priekšnesumu	
un,	protams,	Iecavas	„Tarkšķus”.

Un	tad	sākās	pats	interesantākais	
un	aizraujošākais	–	danči	līdz	saules	
rietam.	Estrādē	muzikantu	pavadī-
bā	tika	izdancotas	–	Pankūkas, Ra-
gana, Dirižablis, Īrs, Skroderis, Oira, 
Cūkas driķos.	 Divu	 stundu	 dan-
cošana	 tika	 fotografēta	 un	 filmēta	
ar	 dronu.	 Folkloras	 kopas	 „Kokle”	
muzikanti	 spēlēja	 un	 dziedāja,	 pā-
rējie	 dancoja,	 ap	 800	 dancotāju	 uz	
laukuma.	 Sadancošanās	 ar	 drau-
giem	bija	jautra	un	iedvesmojoša.

Svētdiena	 iesākās	 ar	 gājienu	 no	
Ieca	vas	domes	ēkas	cauri	visai		Ieca-
vai,	apturot	lielo	satiksmi,	līdz	Iecavas	
estrādei	 parkā.	 Noslēguma	 koncer-
tā	 mēs	 piedalījāmies	 Lejaskurzemes	

kopu	priekšnesumā,	kur	„Ķocīša”	ka-
pela	kopā	ar	Liepājas	„Ķoča”	kapelu	
spēlēja	 Dzegužbišu danci,	 kur	 lielas	
bumbu	 bites	 tika	 lidinātas	 skatītājos	
un	 atpakaļ.	 	 Priekšnesuma	 noslēgu-

mā	 spēlēja	 Rucavas mugurdanci un	
visas	kopas	to	dancoja.	

Iecavu	 esam	 iepazinuši,	 gatavo-
simies	 nākamā	 gada	 pasākumiem,	
veidosim	 kopas	 programmu,	 gata-

vosim	 kapelas	 priekšnesumus	 un	
dziedāsim,	 spēlēsim	 un	mācīsimies	
jaunas	rotaļas.
Liena Trumpika, Rucavas	folkloras	

kopas	„Ķocītis”	vadītāja

Maija beigās Rucavas pamatskolas folkloras kopa „Ķocītis” devās uz Iecavu, kur notika festivāla „Pulkā eimu, 
pulkā teku” 35 jubilejas koncerts.

„Ķocītis” Iecavā

Izmantojam projektu dotās iespējas
Projekta	„Atbalsts	izglītojamo	individuālo	

kompetenču	attīstībai”	(Nr.	8.3.2.2./16/I/001)		
ietvaros	 Sikšņu	 pamatskolas	 skolēni	 devās	
divās	mācību	ekskursijās,	kuru	kopējais	no-
saukums	 „Kurzemes	 pasakas”.	 1.–5.	 klašu	
skolēni	 apmeklēja	 Pūres	 šokolādes	muzeju,	
kurā	notika	arī	šokolādes	gatavošanas	meis-
tarklase	 zinoša	meistara	 pavadībā.	 Pēc	 tam	
devās	uz	muzeju	„Salmu	lietas”	Tukumā,	kur	
bija	 iespēja	 iepazīties	 ar	 tik	 ļoti	 daudziem	
interesantiem	tēliem,	kas	izgatavoti	no	siena	
vai	salmiem.	Arī	pašiem	skolēniem	tika	dota	

iespēja	darboties	 salmu	darbnīcā	un	 izgata-
vot	salmu	gliemezīti.		Tad	1.–5.	klašu	skolēni	
devās	uz	zemnieku	sētu	„Indāni”		Kandavas	
novadā.	Lai	arī	paši	dzīvojam	laukos,	tomēr	
viesošanās	šajā	sētā	bērnos	raisīja	ļoti	jaukas	
un	 patīkamas	 emocijas,	 jo	 varēja	 aplūkot,	
samīļot	 un	 barot	 dažādus	 mājdzīvniekus	 –	
zirgus,	 govis	 ar	 teliņiem,	 aitas	 ar	 jēriņiem,	
kazas,	 vistas	un	 zosis.	 	 Saimniece	 	 bērniem	
aizrautīgi	 izstāstīja	 par	 savu	 pieredzi	 saim-
niecības	 veidošanā,	 par	 piedalīšanos	 šovā	
„Lauku	 sēta”,	 par	 sadarbību	 ar	 kino	 bērnu	

filmu	uzņemšanā	šajā	saimniecībā.	6.–9.	kla-
šu	skolēni	devās	līdzīgā	mācību	ekskursijā	–	
pabija	Pūres	 šokolādes	muzejā,	kur	piedalī-
jās	ne	tikai	meistarklasē,	bet	arī	uzzināja	par	
darba	iespējām	SIA	Pure	Chocolate,	viesojās	
Tukuma	Salmu	lietu	muzejā,	bet	ekskursijas	
noslēgumā	 apmeklēja	 Kurzemes	 cietokšņa	
muzeju.	

Projekta	 –	 iniciatīvas	 „Latvijas	 skolas	
soma”	 ietvaros	 	 Sikšņu	pamatskolas	 skolēni	
šī	mācību	gada	2.	 semestrī	 	noskatījās	 	Ēri-
ka	Vilsona	mono	izrādi	„Mana	Magadana”	

(6.–9.	klase),	izrādi	„Polianna”	Liepājas	teātrī	
(6.	klase)	un	Jāņa	Šipkēvica		dziesmu	izrādi	
„Zenīts”	 	Liepājas	koncertzālē	Lielais	Dzin-
tars	(1.–8.	klase).	

Projekta	„Atbalsts	priekšlaicīgas	mācību	pār-
traukšanas	samazināšanai”	(Nr.	8.3.4.0/16/I/001)	
ietvaros	šī	mācību	gada	2.	semestrī	tika	īste-
noti	 individuālie	 atbalsta	plāni	3	 skolēniem	
ar	 papildus	 konsultācijām	 vairākos	 mācību	
priekšmetos.

Sandra Malakauska, 
Sikšņu	pamatskolas	direktore
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Ekskursija uz Zirgu salu un Vītiņu pļavām
Vai	 jūs	zināt,	kur	atrodas	Zirgu	sala?	

Arī	 mēs,	 Rucavas	 pamatskolas	 3.	 un	
4. klases	skolēni	un	audzinātājas,	to	ne-
zinājām,	taču	mums	tika	dota	iespēja	to	
uzzināt.	 Sākās	 šis	 stāsts	 pavisam	 vien-
kārši.	Skolas	e-pastā	atnāca	piedāvājums	
klašu	audzinātājiem	pieteikt	savas	klases	
ekskursijai.	 To	 izdarīt	 bija	 ļoti	 vienkār-
ši –	vajadzēja	tikai	aizpildīt	anketu.	Šādu	
pašu	anketu	bija	aizpildījusi	arī	3.	klases	
audzinātāja	Sanita	Cepleniece.

Pēc	neilga	laika	uz	e-pastu	atnāca	ziņa:	
„Apsveicam!	Rucavas	pamatskolas	4.	kla-
se	ir	uzvarējusi	Centrālās	finanšu	un	līgu-
mu	aģentūras	rīkotajā	konkursā	„SATIEC	
KLĀTIENĒ	 ES	 FONDU	 LABOS	 DAR-
BUS”	un	Jums	ar	klasi	būs	iespēja	doties	
dabas	izzināšanas	ekspedīcijā	uz	Liepājas	
ezera	Zirgu	salu”.

Ar	mums	sazinājās	aģentūras	pārstā-
vis	un	aicināja	ekskursijā	ņemt	līdzi	arī	
3.  klasi,	 jo	 arī	 viņi	 bija	 izteikuši	 vēlmi	
piedalīties	ekskursijā.	Tā	nu	abas	klases	
8.	maijā	devās	dabas	izzinošā	ekspedīci-
jā.	

Izrādījās,	ka	Zirgu	sala	atrodas	Liepājā.	
Kā	sala	radusies,	kā	ieguvusi	savu	nosau-

kumu,	kādi	augi,	putni	un	dzīvnieki	 šeit	
sastopami,	to	mums	visu	izstāstīja	gids	–
dabas	zinātājs	Ints	Mednis.	

Kad	bijām	visu	uzzinājuši	par	Zirgu	
salu,	 devāmies	 uz	 Vītiņu	 pļavām,	 kur	
mūs	 savukārt	 sagaidīja	 pļavu	 pārvald-
nieks	Valdis	Ķēde.	Mēs	varējām	apskatīt	
tuvumā	savvaļā	dzīvojošās	govis	un	zir-
gus,	 kuri	 sākumā	no	mums	 slēpās,	 bet	
tad	 radās	 interese	 par	 mums	 un	 zirgi	
nāca	klāt.

Mācību	 gada	 pēdējās	 dienās	 saņē-
mām	dāvaniņu	–	foto	kartītes,	kurās	pa-
rādītas	gan	mūsu	apmeklētās	vietas,	gan	
citas	labas	lietas	un	vietas,	kuras	tapušas	
ar	ES	fondu	atbalstu,	projekta	„SATIEC	
KLĀTIENĒ	ES	 FONDU	LABOS	DAR-
BUS”	ietvaros.	Uzzinājām,	ka	ekskursi-
jas	tika	organizētas	sadarbībā	ar	Eiropas	
komisijas	 pārstāvniecību	 Latvijā	 valsts	
pārvaldes	 Atvērto	 dur	vju	 dienas	 2019	
ietvarā,	kuru	organizē	Valsts	kanceleja.

Bērni	ir	priecīgi	par	doto	iespēju	iepa-
zīt	sakārtotās	Latvijas	vietas!

3.	un	4.	klases	vārdā	skolotāja	
Antra Ate

9.	maijā	Liepājā	notika	Jauno	satiksmes	dalībnieku	foruma	I	kārta.	Kā	
katru	gadu	2	praktiskās	braukšanas	posmi	un	3	teorētiskie	pārbaudījumi –	
jāzin	ceļu	 satiksmes	noteikumi,	 jāprot	 sniegt	 	pirmā	palīdzību,	 jāpārzina	
velosipēda	uzbūve	un	jāveic	praktiskās	braukšanas	demonstrējums.	

1.	vietu	sacensībās	ieguva	Aleksis	Kristers	Pričins	un	Renāte	Freimane,	
3.	vieta	Agnetai	Smiltniecei	un	Viesturam	Knubim,	5.	vieta	Lāsmai	Lībekai,	
6.	vieta	Katrīnai	Atei.	

Vēl	sacensībās	startēja	Intars	un	Mārtiņš	Pērkoni,	Marsels	Skudra,	Kris-
tians	Kalnītis,	Kaspars	Fromanis,	Alekss	Cimers,	Emīls	Mucenieks.	Agne-
ta,	 Renāte,	Aleksis	 un	 Lāsma	 iekļuva	 labāko	 piecdesmitniekā	 Latvijā	 no	
630 meitenēm	un	769	zēniem.		

1.	jūnijā	devāmies	uz	finālu	Rīgā,	kur	sacensībās	jau	daudz	nopietnāki	
pārbaudījumi	–	4	praktiskās	braukšanas	un	4	teorijas	pārbaudījumi.	Visas	
dienas	garumā	50	labāki	zēni	un	50	labākās	meitenes	no	visas	Latvijas	pār-
baudīja	 savas	prasmes.	Gaidot	 startu	 varēja	darboties	pie	 ledus	klučiem,	
veidot	 skulptūras	 vai	 vienkārši	 zāģēt	 un	 skaldīt,	 lai	 mazinātu	 sacensību	
spriedzi.	Vakarā	bija	 iespēja	 iepazīties	 ar	Rīgas	Motormuzeju.	Pasākuma	
noslēgumā	visi	saņēma	piemiņas	balvas.	Renāte	savā	vecuma	grupā	ieguva	
4.	vietu,	Agneta	5.	vietu,	bet	absolūtajā	kopvērtējumā	meitenēm	Renāte	ar	
Agnetu	ieguva	10.–12.	vietu,	Aleksis	–12.	vietu,	Lāsma	19.	vietu.

Daiga Gabrūna, sporta	skolotāja	

8. maijā Rucavas pamatskolas 3. un 4. klase devās dabas izzinošā ekspedīcijā uz Zirga salu un Vītiņu 
pļavām.

1. jūnijā Jauno satiksmes dalībnieku forumā finālā Rīgā no Rucavas pie-
dalījās Renāte Freimane, Agneta Smiltniece, Aleksis Kristers Pričins, 
Lāsma Lībeka.

Pēc	 šaha	 sacensībām	 februārī	
vairāki	 skolēni	 ierosināja,	 ka	 vaja-
dzētu	 sarīkot	 dambretes	 turnīru.	
Sacīts	–	darīts.	Pieteicās	kupls	dalīb-
nieku	skaits	–	21	skolēns	no	1. līdz	
8.	 klasei.	 Sacensības	 noritēja	 pēc	
riņķveida	sistēmas	visiem	kopā	vie-
nā	grupā.	

Vērtēšana	 notika	 atsevišķi	 jau-

nākajā	grupā	no	1.–4.	klasei	un	no	
5.–8.	klasei.

Jaunākajā	grupā	1.	vieta	Evelīnai	
Glužģei;	2.	vieta	–	Selīnai	Gerkenai,	
3. vieta	–	Līgai	Beņušei,	4.	vieta	–	So-
natai	Malakauskai,	tikai	par	puspun-
ktu	atpaliekot	no	3.	vietas	ieguvējas.

Vecākajā	 grupā	 1.	 vieta	 Kris-
tiānam	Baikovskim,	2.	vieta	–	Mon-

tai	 Mihailovai,	 3.	 vieta	 –	 Dāvim	
Hopovam,	 4.	 vieta	 –	 Elvim	 Štern-
bergam,	 5.	 vieta	 –	 Aurēlijai	 Ma-
lakauskai.	 Arī	 šajā	 grupā	 rezultāti	
bija	 ļoti	 blīvi,	 pirmās	un	otrās	 vie-
tas	 ieguvējiem	bija	vienāds	punktu	
skaits,	visu	izšķīra	savstarpējā	spēle.	
Pārējie	atpalika	tikai	par	puspunktu.

Aija Dejus, šaha	skolotāja

Skolu vieglatlētikas 
sacensības Aizputē

14.	maijā	Aizputē	notika	Liepājas	rajona	novadu	skolu		sacensības	viegl-
atlētikā.	Rucavnieki	izcīnīja	12	medaļas.

Gatim	Skaram	diska	mešanā	1.	vieta,	augstlēkšanā	2.	vieta	un	tāllēkša-
nā	2.	vieta.	Diego	Moskam	100	m	skrējienā	2.	vieta,	Markam	Pērkonam 
tāllēkšanā	3.	vieta,	Sonorai	Pērkonei	diska	mešanā	2.	vieta,	šķēpa	mešanā	
2. vieta.	Karlīnai	Vītolai	augstlēkšanā	1.	vieta,	Rūdolfam	Atem	augstlēkšanā	
3. vieta.	Marekam	Briedim	tāllēkšanā	2.	vieta;	3-solī	2.	vieta	(abās	disciplī-
nās	izpildīja	Jaunatnes	Olimpiādes	normatīvu),	diska	mešanā		2.	vieta.	

Vēl	 sacensībās	 startēja	Rodrigo	Ģēģeris,	Martins	 Skudra,	Gustavs	Ci-
mers,	Kārlis	Grigaitis,	Megija	Zeme.

Galda 
teniss

26.	 maijā	 Rīgā	 notika	 D	 gru-
pas	 (2008.	 g.	dz.	un	 jaunāki)	 čem-
pionāts	 galda	 tenisā.	 No	 Rucavas	
treniņgrupas	 startēja	 5	 audzēkņi.	
Labākie	 sasniegumi	 dubultspēlēs	
Agnetai		 Smiltniecei	 ar	Katrīnu	Ati	
un	Aleksim	Ralfam	Zemem	ar	Dāvi	
Narkus	–	3.	vieta.	Vienspēlēs	labākā	
vieta	Katrīnai	Atei	–	5.	vieta.	

Sacensībās	startēja	arī	Intars	Pēr-
kons,	kam	šīs	sacensības	bija	debija	
LR	čempionātos.

Dambretes sacensības Sikšņu pamatskolā

PII „Zvaniņš” saņem jaunu datortehniku 
AS	 „PNB	 Banka”	 atsaucoties	

uz	 PII	 „Zvaniņš”	 vadītājas	 Līgas	
Jaunzemes	aicinājumu	ziedot	da-
tortehniku	 pirmsskolas	 izglītības	
iestādei,	15.	maijā	ieradās	Rucavā,	
lai	dāvātu	trīs	datorus	pirmsskolas	
izglītības	iestādes	vajadzībām	mā-
cību	procesa	nodrošināšanai.

Bankas	 pārstāvji	 apmeklēja	
Rucavas	 novada	 domi,	 tikās	 arī	
priekšsēdētāju	 Jāni	 Veitu	 un	 pēc	
tam	 devās	 apskatīt	 arī	 izglītības	
iestādi.

Lai	 dāvinājuma	 saņemšanas	
brīdis	 veidotos	 krāšņāks,	 bērnu-	
dārza	 audzēkņi	 nodziedāja	 trīs	
pavasarīgas	dziesmas,	radot	īpašu	
sirsnīgu	atmosfēru	pasākumam.

Līga Jaunzeme,  
PII	„Zvaniņš”	vadītāja

Jauno satiksmes 
dalībnieku 

forums
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Sporta laureāts

31.	 maijā	 pēc	 svinīgā	 mācību	
gada	noslēguma	notika	tradicionā-
lais	Sporta	laureāta	pasākums,	kurā	
tiek	apbalvoti	sportisti,	kuri	ir	biju-
ši	sportiskākie	gada	garumā.	Pirms	
balvu	 pasniegšanas	 pasākuma	 da-
lībniekiem	 bija	 iespēja	 iepazīties	
ar	mūsu	skolas	absolventiem,	kuri	
turpina	sportisko	karjeru	profesio-
nālā	 līmenī	 un	 kam	 sports	 ir	 dzī-
vesveids.	 Video	 stāstā	 par	 sportu	
savā	 dzīvē	 un	 mērķu	 sasniegšanu	
stāstīja	 Latvijas	 izlases	 futbolists	
Kristers	 Tobers,	 Latvijas	 izlases	
basketbolists	Artis	Ate,	 LSPA	 stu-
dente	 –	 topošā	 sporta	 skolotāja,	
trenere,	 galda	 tenisiste	 Ilva	 Baltu-
te.	 Klātienē	 bija	 atnācis	 Liepājas	
basketbola	 kluba	 spēlētājs	 Arnis	
Ate,	kurš	stāstīja	par	savu	sportis-
ko	karjeru,	kā	sasniegt	mērķus,	cik	

daudz	jātrenējas,	ka	viss	ir	atkarīgs	
no	 katra	 paša	 ieguldītā	 darba	 un	
gribasspēka.	

Izskanēja	 atziņa	 no	 visiem,	 ka	
viņi	lepojas	un	novērtē	to,	ka	ir	mā-
cījušies	Rucavas	skolā.	Tālāk	sekoja	
apbalvošana.	

Par		„Sporta	laureātu”	5.–9.	kla-
šu	grupā	kļuva	Renāte	Freimane	un	
Kristians	 Kalnītis,	 2.	 pakāpes	 lau-
reāts	 Evita	 Trumpika	 un	 Rodrigo	
Ģēgeris,	3.	pakāpes	laureāts	Karlīna	
Vītola	un	Gatis	Skara.	

1.–4.	klašu	grupā	„Gada	sportists” 
Agneta	 Smiltniece	 	 un	Aleksis	Ralfs	
Zeme,	2.	pakāpe	 	 Intars	Pērkons	un	
Katrīna	 Ate,	 3.	 pakāpe	 Henrijs	 Ro-
zenbahs	un	Dženifera	Pērkona.

Titulu	 „Sporta	 cerība”	 ieguva	
Raivis	Liebus	no	1.	klases.

Daiga Gabrūna, sporta	skolotāja

31. maijā pēc svinīgā mācību gada noslēguma notika tradicionālais 
Sporta laureāta pasākums, kurā tiek apbalvoti sportisti, kuri ir bijuši 
sportiskākie visa gada garumā.

Ģimenes dienas svinības Rucavas pamatskolā
Nu	jau	arī	Latvijā	radusies	tradīci-

ja	 svinēt	 Ģimenes	 dienu	maijā.	Mē-
nesī,	kad	reibina	ievu	smarža,	pļavas	
klāj	 ziedošas	 pienenes,	 dabu	 grezno	
krāšņie	 rapšu	 lauki.	 13.	 maijā	 par	
Ģimenes	 dienas	 koncerta	 norisi	 un	
zāles	 rotāšanu	 atbildīgie	 bijām	 mēs,	
Rucavas	pamatskolas	7. klase.

Katrs	skolēns	izkrāsoja	vai	citādi	iz-
rotāja	 ielūgumu	 savai	 ģimenei.	 Skolas	
zāles	 sienas	 tika	 izrotātas	 ar	 skolēnu	

gatavotiem	narcišu	dekoriem,	aizkari –	
ar	 ceriņu	 ziediem	un	 bērzu	 zariņiem,	
palodzes	 rotāja	 keramikas	 vāzes	 ar	
ziediem.	Skatuves	malu	greznoja	puķu	
podiņi,	kurus	vēlāk	pasniedzām	vecā-
kiem.	

Ģimenes	 dienas	 pasākumu	 vadīja	
Marta	Trumpika.	Katra	klase	bija	saga-
tavojusi	 vismaz	 divus	 priekšnesumus.	
1.–3.	klase	skaistas	dziesmas	veltīja	arī	
vecmāmiņām	un	vectētiņiem.	Dzejoļus	
deklamēja	 Airita	 Grīnberga,	 Henrijs	
Rozenbahs	un	citi	bērni.

Pasākumu	 skaistāku	 veidoja	 skolas	
ansambļa	 uzstāšanās,	 Ritvara	 Ozola	

ģitārspēle,	 Andželīnas	 Zemes	 flautas	
skaņas.	 Īpašu	 atmosfēru	 radīja	 Annas	
Miemes	dziedātā	Vara	Vētras	dziesma	
„Māmiņai”.	 Skatītāju	 sajūsmu	 izraisīja	
skolotāju	 Montas	 Balodes	 un	 Santas	
Grabovskas	 priekšnesumi.	 Pēc	 mūsu	
noslēguma	 priekšnesuma	 skolēni	 pa-
sniedza	ziedus	vecākiem.	

Pasākuma	 laikā	 bija	 izveidota	 arī	
skolēnu	darbu	 izstāde,	 kur	 balsošanas	
rezultātā	1.	vietu	ieguva	Evita	Trumpi-
ka.

Ceram,	ka	šī	diena	patika	mūsu	ģi-
menēm	un	tā	ilgi	paliks	viņu	atmiņā.

Rucavas pamatskolas 7. klase

 13. maijā Rucavas pamatskolā 
notika Ģimenes dienas koncerts par 
godu audzēkņu vecākiem un vecve-
cākiem.

Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumus, lai iepriecinātu savus vecākus un vecvecākus.

un	 divi	 ļoti	 draudzīgi	 suņi.	 Pēc	 kārtīgas	 izstaigāšanās	
un	 šūpošanās	 cienājāmies	 ar	 ugunskurā	 ceptām	bada	
pankūkām	ar	ābolu	ievārījumu.

Pēc	 Trušu	 muižas	 devāmies	 tālāk	 uz	 Grobiņas	 at-
krituma	poligonu	„Ķīvītes”.	 	Uzzinājām,	kas	notiek	ar	
atkritumiem,	kad	 tie	nonāk	 atkritumu	poligonā.	 Sko-
lēniem	radās	daudz	jautājumu	ekskursijas	laikā,	uz	ku-
riem	viņi	saņēma	atbildes.	Apskatījām	arī		Nenovērtēto	
lietu	muzeju,	kurā	redzamas	interesantās	lietas,	ko	cil-
vēki	izmet	atkritumos.	Bijām	pārsteigti	par	to,	ko	cilvē-
ki	izmet	laukā.	

Pēc	atkrituma	poligona	ekskursijas	devāmies	uz	Lie-
pājas	kino,	kur	skatījāmies	kino	seansu	„Pūkainā	spie-
dze”.	

Skolēni	bija	priecīgi	par	ekskursiju.	Uzzināja	daudz	
jauna	un	tajā	pašā	laikā	atpūtās.	

Modrīte Zālīte-Pričina,
2.	klases	audzinātāja

29. maijā 2. un 3. klases skolēni devās ekskursijā uz 
Trušu muižu Kalvenē un Grobiņas atkrituma poligo-
nu „Ķīvītes”.

Mācību gada noslēguma ekskursijas

28.	maijā	5.–7.	klases	skolēniem	bija	iespēja	piedalī-
ties	mācību	ekskursijā.	Pirmo	apskatījām	konfekšu	„Go-
tiņa”	 ražotni	 Saldū.	Darbiniece	mums	 parādīja	 filmu,	
kā	 notiek	 ražošanas	 process.	 Tad	 devāmies	 iepazīties	
ar	darba	procesu.	Redzējām	kā	konfekšu	masu	sadala	
gabaliņos	 un	 ar	 rokām	 katru	 gabaliņu	 ietin	 konfekšu	
papīrā.	 Uzzinājām,	 ka	 dienā	 vienam	 cilvēkam	 jāietin	
100	kg	konfekšu.	Uzzinājām,	ka	ražo	vairāk	kā	divdes-
mit	konfekšu	veidus	–	ar	riekstiem,	saulespuķu	sēklām,	
kafiju,	dzērvenēm,	u.c.	Patīkami	bija,	ka	mūs	cienāja	ar	
konfektēm.	Atļāva	 ēst,	 cik	 katrs	 vien	 var	 apēst!	Tālāk	
devāmies	uz	maizes	ceptuvi	„Lāči”.	Šeit	mums	pašiem	
bija	jādarbojas	–	jācep	no	smilšu	mīklas	cepumi.	Gide	
parādīja	mums	arī	maizes	cepšanas	procesu.	Redzējām,	
kā	abrās	raudzē	maizi,	cepšanas	krāsnis,	kur	vienlaicīgi	
cep	200	kukulīšus	un	piecmetrīgo	lizi,	ar	kuru	kukuļus	
ieliek	krāsnī.	Neizpalika	arī	cienāšanās	ar	svaigi	ceptu	
maizi,	 grauzdiņiem	 un	 cepumiem.	 Tas	 bija	 tik	 garšī-
gi!	Tālāk	ceļš	veda	caur	Talsiem	uz	Ventspili	–	Ūdens	
atrakciju	parku,	 kur	 atpūtāmies	 trīs	 stundas.	Visi	 bija	
apmierināti,	jo	ekskursija	ļoti	patika!

Marta Trumpika

29.	maijā	2.	un	3.	klases	skolēni	devās	ekskursijā.	Pir-
mā	pietura	mums	bija	Kalvenē,	Trušu	muižā.	Trusīšus	
varēja	ņemt	rokās	un	samīļot,	kā	arī	pabarot	ar	burkā-
niem.	 Trušu	 muižā	 vēl	 apskatāmas	 bija	 kazas,	 fazāni	

28. maijā 5.–7. klases skolēniem bija iespēja piedalī-
ties mācību ekskursijā uz Saldus pārtikas kombinātu, 
kur top piena konfektes „Gotiņa” un pašiem gatavot 
cepumus maizes ceptuvē „Lāči”.
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Esam	 aizvadījuši	 kārtējo	 mācību	
gadu	un	varam	droši	teikt,	ka	gads	ir	
bijis	 veiksmīgs.	 Rucavas	 pamatsko-
lā	24 skolēni	mācību	gadu	beiguši	ar	
labām	un	teicamām	sekmēm	(liecībās	
tikai	 7,	 8,	 9	balles).	 Skolas	 skolēni	 ir	
piedalījušies	 dažādās	mācību	 priekš-
metu	 olimpiādēs	 un	 konkursos	 gan	
starpnovadu,	gan	republikas	mērogā.

Karlīna	Vītola	šo	mācību	gadu	bei-
dza	 kā	 labākais	 skolēns	 pēc	 mācību	
rezultātiem	(ar	vidējo	atzīmi	9,25)	un	
saņēma	balvu	par	izcilām	sekmēm.

Pirmo	 trīs	 klašu	 skolēni	 saņēma	
atzinības	 par	 labām	 un	 teicamām	
sekmēm.	 Kuru	 skolēnu	 liecībās	 bija	
labi	 un	 teicami	 vērtējumi	 (zemākais	
vērtējums	7	balles).	Tie	 ir:	1.	klasē	–	
G. Ate,	G. L. Grauduža,	L.	Vajevska,	
M.	Vindigs,	A.	H.	Zeme,	G.	Zuļģe.	

2.	klasē	–	Ē.	Ate,	M.	Zuļģis,	H.	Ro-
zenbahs.	

3.	 klasē	 –	R.	Ceplenieks,	 L.	Gra-
bovska,	K.	A.	Grauduža,	A.	Grīnber-
ga,	 Dž.  A.	 Pērkona,	 M.	 Stogņijenko,	
H. L.	Šli	sere.

4.	klasē	–	K.	Ate,	A.	Smiltniece.	
5.	klasē	–	L.	Lībeka.	
7.	klasē	–	E.	Trumpika,	M.	Trum-

pika.	
9.	klasē	–	S.	Reine,	K.	Vītola.	
Mācību	 gada	 beigās	 ceturtās	 līdz	

devītās	 klases	 skolēniem	 ir	 iespēja	
saņemt	 Zelta	 vai	 Sudraba	 liecības.	
Zelta	 (vidējā	 atzīme	 sākot	 ar	 8,0	 un	
uz	augšu)	un	Sudraba	(vidējā	atzīme	
sākot	 ar	 7,0	 un	 uz	 augšu).	 Liecību	
ieguvējiem	 zemākajam	 vērtējumam	
nav	 jābūt	 septiņām	 ballēm,	 bet	 šeit	
svarīgs	 ir	 vidējais	 vērtējums	 kopā.	
Zelta	liecības	ieguva	8	skolas	skolēni,	
bet	Sudraba	liecības	ieguva	14	skolē-
ni.	Zelta	 liecību	ieguvēji	 ir:	K.	Vītola	
(9,25),	M.	Trumpika	 (8,88),	S.	Reine	
(8,75),	R.	Ģēģeris	 (8,25),	E. Trumpi-
ka	(8,19),	A.	Smiltniece	(8,18),	K.	Ate	
(8,18),	G. Spure	(8,00).	

Sudraba	liecību	ieguvēji	ir:	K. Kal-
nītis	(7,17),	M.	M.	Van	der	Vens	(7,19),	
N.	 Ate	 (7,27),	 E.	 Mucenieks	 (7,45),	
S.  Dejus	 (7,47),	 M.	 Pērkons	 (7,5),	

S.  Zeme	 (7,5),	 R.	 Freimane	 (7,5),	
A. K.	Pričins	(7,58),	A.	Mieme	(7,63),	
R.	 Ozols	 (7,67),	M.	 Z.	 Zeme	 (7,56),	
R. Ate	(7,73),	L.	Lībeka	(7,83).

Skolas	 kolektīva	 vārdā	 gribu	 teikt	
lielu	paldies	skolēnu	vecākiem	par	at-
balstu	mācību	darbā!

Paldies	 skolotājiem	 par	 izturību,	
iein	teresētību,	atvērtību	jaunajam	ik-
dienā	mācot	skolēnus!

Lai	ir	pacietība	un	prieks,	atbalstot	
un	iedvesmojot	mūsu	skolēnus,	atklā-
jot	un	attīstot	viņu	talantus,	ik	dienu	
redzot	 nākamās	 Latvijas	 paaudzes	
augam		un	mācāmies!

Vēlu	kārtīgi	atpūsties	vasaras	brīvlai-
kā,	krāt	spēkus	jauniem	panākumiem!

Antra Ate, 
Rucavas	pamatskolas	
direktores	vietniece		

Ar	 ceriņu	 un	 maijpuķīšu	 smar-
žu	 ir	 atnācis	 jūnijs.	 Tas	 nozīmē,	 ka	
noslēdzies	 ir	 kārtējais	mācību	 gads.	
Laiks	 apkopot	 mācību	 darba	 rezul-
tātus.	 Otrajā	 semestrī	 esam	 ražīgi	
pastrādājuši	un	varam	mācību	gadu	
noslēgt	bez	skolēniem	ar	nepietieka-
miem	 mācību	 vērtējumiem,	 nevie-
nam	nav	jāmācās	papildus	jūnijā.	

Apkopojot	 mācību	 gada	 vērtēju-
mus,	mums	ir	12	skolēni,	kuri	mācību	
gadu	 ir	 noslēguši	 tikai	 ar	 labām	 un	
teicamām	sekmēm	(7,	8,	9,	10	balles).	
2.	klases	skolnieces	Daniela	Šokolaite	
un	 Evelīna	 Glužģe;	 3.	 klases	 skolē-
ni  –	 Roberts	 Alksnis,	 Rainers	 Kei-
rāns,	Līga	Beņuše	un	Selīna	Gerkena;	
4. klasē	–	Roberts	Kļava,	Kellija	Līga	
Ķezēna	un	Daniels	Pič	kurovs;	6.	kla-
sē	 –	 Patrīcija	 Andrejeva;	 8.	 klasē	 –	
Monta	Amanda	Mihailova;	9.	klasē –	
Emīls	Kristiāns	Tiļugs.

Apkopoti	 ir	arī	„Labākās	 liecības”	
konkursa	 rezultāti.	 Vislielākais	 vidē-
jās	 atzīmes	 pieaugums,	 salīdzinot	 ar	
1.	 semestri,	 ir	 Enijai	 Elisai	 Prūsei  –	

par	2	ballēm.	2.	vieta	ir	Elfai	Esēnijai	
Prūsei,	 	 kurai	 	 vidējās	 atzīmes	 pie-
augums	ir	1,5	balles.	Ar	vidējās	atzī-
mes	pieaugumu	0,5  balles	 3.	 vietā	 ir	
8. klases	skolniece	Gintāre	Malakaus-
ka.	Vislielākais	vidējās	atzīmes	pieau-
gums	0,645	balles	ir	8.	klasei.

Esam	 aprēķinājuši	 arī	 skolēnu	
vidējās	 atzīmes.	 Visaugstākā	 vidējā	
atzīme	–	9	balles	–	ir	4.	klases	skol-
niekam	 Robertam	 Kļavam.	 Otrajā	
vietā	 ierindojas	 6.	 klases	 skolniece	
Patrīcija	 Andrejeva	 ar	 vidējo	 atzī-
mi	 8,643	 balles.	 4.	 klases	 skolniece	
Kellija	Līga	Ķezēna	ar	vidējo	atzīmi	
8,444	balles	ir	palikusi	trešajā	vietā.	
Starp	klasēm	visaugstākā	vidējā	 at-
zīme	ir	4.	klasei	–	7,704	balles.

Pēc	laba	darba	visiem	pienākas	at-
pūta.	Vēlam	visiem	skolēniem,	skolo-
tājiem	 un	 vecākiem	piedzīvojumiem	
bagātu	un	saulainu	vasaru,	 lai	varam	
atpūsties	un	uzkrāt	spēkus	nākošajam	
mācību	gadam.

Agrita Brizga,
direktores	vietniece	mācību	darbā

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar bērniem

Sācies	skolēnu	brīvlaiks,	tādēļ	Valsts	ugunsdzēsības	un	
glābšanas	 dienests	 (VUGD)	 aicina	 vecākus	 pārrunāt	 ar	
bērniem	 piecus	 jautājumus	 par	 drošību,	 lai	 vasara	 būtu	
piedzīvojumiem	bagāta	un	tiktu	aizvadīta	bez	liekām	rū-
pēm	un	raizēm.

Ik	gadu	vasarā	notiek	vairāki	nelaimes	gadījumi.	Aiz-
vadītā	 gada	 statistika	 liecina,	 ka	 vasaras	mēnešos	 atpūta	
pie	ūdens	traģiski	beidzās	51	cilvēkam,	to	skaitā	arī	diviem	
bērniem,	kuri	noslīka.	Savukārt	55	cilvēki,	tostarp	arī	vai-
rāki	bērni,	apmaldījās	mežā	un	pašu	spēkiem	nespēja		no	
tā	izkļūt.	Kopumā	2018.	gadā	ugunsgrēkos	gāja	bojā	81 cil-
vēks,	no	kuriem	trīs	bija	bērni,	 cieta	302	cilvēks,	no	ku-
riem	23	bija	bērni,	bet	izglābts	tika	381	cilvēks,	kuru	skaitā	
30 bija	bērni.	

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties	 ieteicams	 tikai	 oficiālajās	 peldvietās	 (par	 to	

liecina	zīme	„Peldēties	atļauts”).	Ja	tuvumā	nav	šādu	peld-
vietu,	 tad	tādās	peldvietās,	kuru	krasts	 ir	 lēzens,	ar	cietu	
pamatu,	bez	lielas	straumes	un	atvariem.	Bērniem	var	ļaut	
rotaļāties	ar	piepūšamiem	peldlīdzekļiem	(riņķi,	matracīši,	
bumbas	 u.c.),	 peldēties	 tik	 tālu,	 cik	 pieaugušais	 var	 labi	
redzēt	 un	 nepieciešamības	 gadījumā	 var	 ātri	 piesteigties	
palīgā.	 Visdrošāk	 būs,	 ja	 pieaugušais	 atradīsies	 ūdenī	
starp	krastu	un	dziļumu.	Nodarbojoties	ar	kādu	no	ūdens	
sporta	veidiem	vai	vizinoties	ar	laivu,	kuteri	vai	kādu	citu	
peldlīdzekli,	obligāti	jāvelk	glābšanas	vestes.

VUGD	 atgādina,	 ka	 pie	 ūdenstilpnēm	 uz	 mirkli	 ne-
pieskatīts	bērns	var	pakļūt	zem	ūdens	un	noslīkt.	Piemē-
ram,	piemājas	dīķi	bieži	kļūst	par	traģēdijas	iemeslu,	tāpēc	
bērnu	 nedrīkst	 atstāt	 pagalmā	 bez	 pieskatīšanas,	 ja	 tajā	
ir	 izveidots	dīķis	 vai	piepūšamais	baseins.	VUGD	aici	na	
vecākus	 apzināties,	 ka	 atrašanās	 ar	 bērnu	pie	 ūdens	 nav	
atpūta,	bet	gan	divkāršs	darbs,	jo	bērni	bez	pārtraukuma	
ir	jāuzmana	visu	laiku –	pat	uz	minūti	novēršot	uzmanību	
no	bērna,	var	notikt	liela	nelaime	un	viņš	var	iekrist	ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un, 
kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!

Nereti	brīžos,	kad	notikusi	nelaime,	ne	tikai	bērni,	bet	
arī	pieaugušie	apjūk	un	nezina,	kā	pareizi	rīkoties	un	kur	ir	
jāzvana,	lai	saņemtu	palīdzību.	Pieaugušajiem	ir	jāpārrunā	
ar	bērniem	rīcība	situācijās,	kad	ir	notikusi	nelaime	–	jā-
pārrunā	 tas,	kuros	gadījumos	 ir	 jāzvana	ugunsdzēsējiem	
glābējiem	uz	tālruni	112	un	kāda	informācija	jāsniedz	pie-
zvanot,	kā	arī	jāpārrunā	iespējamā	rīcība	situācijās,	kad	ir	
notikusi	nelaime,	bet	nav	pieejams	telefons	–	tad	ir	jāmek-
lē	tuvākais	pieaugušais	un	jāizstāsta	par	notikušo.	

Ir	svarīgi,	 lai	bērniem	tiktu	izstāstīts	un	viņi	apzinātos,	
ka	 par	 katru	 nelaimi	 ir	 nekavējoties	 jāziņo,	 jo	 tad	 vēl	 ir	
iespē	jams	glābt	gan	cilvēkus,	gan	īpašumus.	Bērnam	ir	jāiz-
skaidro,	ka	viņam	par	nelaimes	izraisīšanu	nedraudēs	sods,	
citādāk	kritiskā	brīdī	bērns	domās	nevis	par	to,	kā	izglābties	
pašam,	bet	gan	par	to,	kā	izvairīties	no	gaidāmā	soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, 
paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā	noteikti	būs	arī	dienas,	kas	jāpavada	telpās	bez	
pieaugušo	 klātbūtnes.	 Atstājot	 mājās	 vienatnē	 atbilstoša	
vecuma	bērnus,	aicinām	vecākus	parūpēties,	 lai	bērniem	
pašiem	nav	jāgatavo	vai	jāsilda	ēdiens	uz	plīts,	jo,	nepareizi	
darbojoties	ar	plīti	vai	aizmirstot	ēdienu	uz	tās	un	aizskrie-
not	ar	draugiem	spēlēties,	var	izcelties	ugunsgrēks.	

Ne	vienmēr	bērnu	izraisīto	ugunsgrēku	iemesls			ir	pār-
galvība,	 jo	ugunsgrēki	nereti	 izceļas	 tieši	no	bērnu	nezi-
nāšanas	vai	neprasmes	veikt	saimnieciskos	darbus.	Pirms	
uzticēt	bērniem	patstāvīgi	darboties	ap	plīti	vai	kādu	citu	
sadzīves	tehniku,	VUGD	ierosina	vecākiem	kopā	ar	bēr-
niem	to	izmēģināt,	piemēram,	gatavot	ēdienu	un	tikai	pēc	
tam	ļaut	bērnam	rīkoties	virtuvē	patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, 
kur plāno doties un cik ilgi?

Sākoties	vasaras	brīvlaikam,	daudzi	bērni	mājās	paliks	
vieni,	taču	vecākiem	būtu	jāiemāca	bērnus	regulāri	infor-
mēt	vecākus,	kurp	viņi	nolēmuši	doties	un	ar	ko	kopā	un	
cik	ilgu	laiku	būs	prom.	

Ikvienam	vecākam	jebkurā	laikā	būtu	jābūt	spējīgam	at-
bildēt	uz	jautājumu,	kur	pašlaik	atrodas	un,	ar	ko	nodarbo-
jas	viņa	nepilngadīgais	bērns.	Tas	ir	nepieciešams	tādēļ,	lai	
gadījumos,	ja	ar	bērnu	ir	noticis	kāds	nelaimes	gadījums	vai	
nepieciešama	vecāku	palīdzība,	bet	bērns	 satraukumā	var	
nespēt	uzreiz	nosaukt	precīzu	savu	atrašanās	vietu.	

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt 
pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja	bērni	vasaras	brīvlaiku	pavada	pilsētā,	aiciniet	viņus	
kā	pastaigu	un	rotaļu	vietu	neizvēlēties	pamestas	jauncelt-
nes	un	ēkas.	Tas	var	būt	ļoti	bīstami,	jo	ir	iespējams	nokrist	
no	 liela	 augstuma,	 iekrist	 bedrē	 ar	 būvgružiem,	 tādējādi	
gūstot	 nopietnas	 veselības	 problēmas	 un	 pat	 apdraudot	
savu	dzīvību.

VUGD	aicina	vecākus	pārrunāt	ar	bērniem	viņu	drošī-
bas	jautājumus,	lai	bērni	nekāptu	uz	ēku	jumtiem	un	ne-
staigātu	pa	pamestām	ēkām.

Šogad balvu par izcilām sekmēm sa-
ņēma Karlīna Vītola, jo šo mācību 
gadu beidza kā labākais skolēns pēc 
mācību rezultātiem.

2018./2019. 
mācību gada rezultāti  
Rucavas pamatskolā

2018./2019. 
mācību gada rezultāti 

Sikšņu pamatskolā

Rīts	 kā	 rīts,	 tikai	 skolā	
vairāk	 smaržu,	 visi	 sapo-
sušies.	Tas	tāpēc,	ka	šodien	
ir	 9.	 klasei	 pēdējā	 mācību	
diena.	 Pēdējo	 reizi	 zvans	
aicinās	 uz	 stundām	 Ruca-
vas	pamatskolā	Loretu	Ati,	
Samantu	 Reini,	 Madaru	
Matisu	Van	Der	Venu,	Kar-
līnu	 Vītolu,	 Megiju	 Zani	
Zemi	un	Sandi	Zemi.

Rīta	 cēliens	 paskrien	
ātri	un	klāt	jau	svētku	pus-
dienas	mums	ar	skaisti	sa-
klātu	 galdu,	 ceriņiem	vāzē	
un	karalisku	maltīti.

Skanot	 īpašajam	 zva-
nam,	skolas	zālē	mūs	ieved	
1.	 klases	 skolēni,	 tagad	 viņi	 jau	 ir	 daudz	 drošāki	 un	
smaidīgāki,	nekā	1.	septembrī,	kad	mēs	viņus	pie	rokas	
vedām	zālē.

Pasākuma	organizatori	8.	klase	 tik	 raiti	 vada	pa-
sākumu.	Devītā	klase	pasaka	sirsnīgu	paldies	saviem	
skolotājiem	 un	 visiem	 tehniskajiem	 darbiniekiem.	
Skolas	seno	tradīciju	turpinot,	uzdāvinām	skolai	brī-
numskaistas	 jau	ziedošas	rozes,	kuras	paši	arī	 iestā-
dīsim,	un	8.	klasei	dodam	glabāšanā	 lielo	skolas	at-
slēgu.

Skolas	direktore,	klašu	audzinātāji	un	skolēni	ar	zie-

du	pušķiem	un	puķupodiem,	 apsveikumiem	un	 vēlē-
jumiem,	padomiem	un	dažādiem	pārsteigumiem	sveic	
9.	klasi.	

Kad	manai	 audzināmai	 klasei	 pagājušajā	 gadā	 bija		
jāorganizē	šis	pasākums,	teicu,	ka	man	nepatīk	nosau-
kums	„Pēdējais	zvans”.	Tāpēc	arī	afišā	rakstījām	Pēdējā	
zvana	svētki.	Un	ticiet	vai	nē,	bet	šī	diena	tiešām	ir	svēt-
ki!	Jo	īpaši	tas	likās	šogad.

Esam	priecīgi	un	sakām	milzīgu	paldies	visai	skolas	
saimei.	

Everesa Pričina, 9.	klases	audzinātāja

Noskan pēdējais 
skolas zvans 9. klasei
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2019. gada 30. aprīlī 
Saņemts	 iesniegums	 par	 atkri-

tumu	 apsaimniekošanu	 koopera-
tīvā	 Ječi.	Rezultātā	 sastādīts	 proto-
kols	 pēc	   Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 57.3	 pan-
ta	 1.  daļas.	 Uzlikts	 naudas	 sods	
40 euro	apmērā.

2019. gada 1. maijā 
Saņemtas	sūdzības	par	nepieska-

tītu	mājdzīvnieku.	Ar	suņa	īpašnie-
ci	veiktas	pārrunas.

2019. gada 4. maijā 
Meža	 masīvā	 Dunikas	 pagastā	

Ječu	 ciemā	 atrasti	 izgāzti	 sadzīves	
atkritumi.	 Pārbaudot	 informāciju,	
noskaidrots,	 ka	 zemes	 īpašnieks	 ir	
Latvijas	valsts	meži.	

2019. gada 9. maijā
Izteikts	 aizrādījums	 septiņām	

personām	par	alkoholisko	dzērienu		
lietošanu		sabiedriskā	vietā.

2019. gada 11. maijā
	Nodrošināta	sabiedriskā	kārtī-

ba	pasākumā	„Bārtas	pumpurs”.
	 Saņemta	 sūdzība	 par	 skaļu	

mūziku	 Papes	 ciemā.	 Pārbaudot	
notikuma	 vietu,	 konstatēts	 ka	 no-
tiek	sankcionēts	pasākums.
	 Tās	 pašas	 dienas	 vakarā	 sa-

ņemta	informācija,	ka	Papes	ciemā	
iedzīvotājam	pazudusi	 laiva,	 veicot	
pārbaudi	laiva	atrasta.

2019. gada 16. maijā
Saņemta	informācija,	ka	Rucavas	

pagastā	 atrasts	 sprādzienbīstams	
priekšmets.	 Informēta	 Valsts	 po-
licija,	 notikuma	 vietā	 ieradās	 ne-
sprāgušās	munīcijas	neitralizēšanas	
speciālisti	 un	 sprādzienbīstamais	
priekšmets	tika	neitralizēts.

2019. gada 23. maijā 
Meža	 masīvā	 Dunikas	 pagas-

tā	 atrasti	 izgāzti	 sadzīves	 atkri-
tumi,	 informācija	 nodota	 meža	
īpašniekiem.

2019. gada 24.– 25. maijā
Nodrošināta	 sabiedriskā	 kārtība	

Eiropas	 Savienības	 parlamenta	 vē-
lēšanu	iecirkņos,	aizrādījuma	nav.

Artūrs Laugalis, 
Pašvaldības	policijas	priekšnieka	

pienākumu	izpildītājs

E-asistents – neaizstājams palīgs 
e-pakalpojumu saņemšanā

Lai	 e-pakalpojumus	 portālā	 Latvija.lv	 varētu	 sa-
ņemt	 arī	 tie	 iedzīvotāji,	 kuri	 neizmanto	 eID	karti	 ar	
elektronisko	parakstu	vai	 internetbanku,	 ir	 izstrādāts	
īpašs	risinājums	–	e-asistents	jeb	pilnvarotais	e-pakal-
pojums.	 Šī	 pakalpojuma	 mērķis	 ir	 radīt	 vienlīdzīgu	
pieejamību	 valsts	 un	 pašvaldību	 pakalpojumiem	 vi-
sām	 sociālajām	 grupām,	 dodot	 iespēju	 ikvienam	 sa-
ņemt	pakalpojumus	elektroniski.	

Pilnvarotā	e-pakalpojuma	jeb	e-asistenta	darbības	
principus	šā	gada	februārī	apstiprināja	Ministru	kabi-
nets,	 pieņemot	 grozījumus	 noteikumos,	 kuri	 nosaka	
valsts	 pārvaldes	 vienoto	 klientu	 apkalpošanu	 centru	
darbības	kārtību.

E-asistents	ir	Valsts	un	pašvaldību	vienoto	klientu	
apkalpošanas	 centru	 (VPVKAC)	 darbinieks,	 kuram	
klients	savā	vārdā	uztic	pieteikt	vienu	konkrētu	VSAA	
pakalpojumu.	 Līdz	 ar	 to,	 tas	 ir	 lielisks	 palīgs	 tiem	
iedzī	votājiem,	kuriem	nav	pieejami	 jau	minētie	elek-
troniskās	 identifikācijas	 līdzekļi	 un	 tāpēc	 nav	 iespē-
jams	izmantot	e-pakalpojumus.

Viss,	 kas	 jādara	 –	 jāņem	 savs	 personu	 apliecino-
šais	dokuments	(pase	vai	personas	apliecība),	jādodas	
uz	 tuvāko	VPVKAC	un	 jālūdz	 klientu	 apkalpošanas	
centra	darbinieka	palīdzība	nepieciešamās	formalitā-
tes	–	pilnvarojuma	nokārtošanā.	Šis	pilnvarojums	būs	

spēkā	tikai	konkrētā	VSAA	pakalpojuma	saņemšanai.	
Pēc	pilnvarojuma	parakstīšanas	VPVKAC	darbinieks	
klienta	 vārdā	 pieteiks	 nepieciešamo	 e-pakalpojumu	
un	informēs	klientu	par	pakalpojuma	plānoto	izpildes	
laiku	un	atbildes	saņemšanas	iespējām.

Pašlaik	Latvijā	 izveidoti	109	klientu	apkalpošanas	
centri	84	pašvaldībās.	Visu	VPVKAC	adreses	var	at-
rast	 portālā	 Latvija.lv	 sadaļā	 „Vienotie	 pakalpojumu	
centri”.

Kā	norāda	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstī-
bas	ministrija	(VARAM),	tad	e-asistenta	nodrošināša-
na	uzlabos	e-pakalpojumu	pieejamību	fiziskām	perso-
nām,	jo	tie,	kas	neizmanto	elektroniskās	identifikācijas	
līdzekļus,	 nepaliks	 „ārpus”	 e-pakalpojumu	 saņēmēju	
loka.	 Vienlaikus	 pilnvarotā	 e-pakalpojuma	 funkcio-
nalitāte	mazinās	arī	administratīvo	slogu	iestādēm,	jo	
tiek	paplašināts	to	cilvēku	loks,	kas	pakalpojumus	var	
pieteikt	un	saņemt	elektroniski,	nevis	tikai	klātienē	vai	
pa	pastu.

E-asistents	 darbībā	 tika	 pārbaudīts	 pērn	 oktobrī	
septiņos	klientu	apkalpošanas	centros	Aizputē,	Dagdā,	
Ķekavā,	Pļaviņās,	Priekulē	un	Stopiņos.	Kopš	pilotpro-
jekta	uzsākšanas,	ar	e-asistentu	palīdzību	tika	pieteikti	
2812	VSAA	pakalpojumi,	tādējādi	apliecinot	šāda	risi-
nājumu	nepieciešamību	un	lietderību.	Statistikas	dati	

rāda,	ka	ik	nedēļu	šo	pakalpojumu	izmanto	no	95	līdz	
116	klientiem.

VPVKAC	izveide	Latvijā	 tika	uzsākta	2015.	gadā.	
Klientu	 centros	 vienuviet	 var	 saņemt	 pašvaldību,	
Valsts	ieņēmumu	dienesta,	VSAA,	Pilsonības	un	mig-
rācijas	 lietu	pārvaldes,	Nodarbinātības	valsts	aģentū-
ras,	Uzņēmumu	reģistra,	Valsts	zemes	dienesta,	Lauk-
saimniecības	datu	 centra	un	Lauku	atbalsta	dienesta	
pakalpojumus.	Tāpat	centros	var	saņemt	konsultācijas	
par	e-pakalpojumiem	un	praktisku	palīdzību	darbam	
ar	datoru,	internetu,	jautājumos	par	e-adreses	izvei-
di	u.c.

VPVKAC	 darbiniekiem	 pastāvīgi	 tiek	 nodroši-
nātas	 mācības,	 lai	 darbinieki	 spētu	 iedzīvotājiem	
nodrošināt	 valsts	 un	 pašvaldību	 pakalpojumus	 ar-
vien	 kvalitatīvāk	 un	 plašāk.	VPVKAC	darbinieki	 ir	
iesaistīti	 arī	 VARAM	 īstenotās	 programmas	 „Mana	
Latvija.	Dari	digitāli”	digitālo	aģentu	mācībās,	kuru	
laikā	 apgūst	 e-pakalpojumu,	 e-paraksta	 un	 e-adre-
ses	 lietošanas	nianses,	kā	arī	 jautājumus,	kas	saistīti	
ar	 drošu	 darbošanos	 internetā.	 Visas	 šīs	 zināšanas	
digitālie	 aģenti	 –	 centru	 darbinieki	 vēlāk	 izmanto	
savā	 ikdienas	darbā.	Informāciju	par	programmu	un	
sev	tuvāko	digitālo	aģentu	meklē	vietnē	mana.latvija.lv 
Digitālo	aģentu	kartē.

Eiropas	 Parlamenta	 (EP)	 vēlēšanas	 Latvijā	 notika	 2019.	 gada	 25.	 maijā.	
EP vēlēšanās	Latvijā	var	nobalsot	Latvijas	pilsoņi	un	citu	ES	dalībvalstu	pilsoņi,	
kuri	uzturas	Latvijā	un	ir	reģistrēti	Latvijas	Iedzīvotāju	reģistrā	un	Latvijas	Vē-
lētāju	reģistrā.	Lai	piedalītos	vēlēšanās,	cilvēkam	vēlēšanu	dienā	jābūt	vismaz	
18	gadus	vecam.	EP	vēlēšanās	vēlētāju	uzskaitei	izmanto	Vēlētāju	reģistru,	un	
katrs	Latvijas	 vēlētājs	 ir	 iekļauts	noteikta	 iecirkņa	vēlētāju	 sarakstā	 atbilstoši	
reģistrētajai	dzīvesvietai.	

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Rucavas novadā: balsstiesīgie: 
1312, nobalsojušie:	424, derīgās	aploksnes:	424, derīgās	zīmes:	418.

Kandidātu saraksta nosaukums Derīgās zīmes
1 „Latvijas	Krievu	savienība” 4
2 „Latviešu	Nacionālisti” 5
3 Latvijas	Reģionu	Apvienība 25
4 Zaļo	un	Zemnieku	savienība 44
5 Politiskā	partija	„KPV	LV” 2
6 „PROGRESĪVIE” 8
7 Jaunā	Saskaņa 1
8 Jaunā	konservatīvā	partija 21
9 Attīstībai/Par! 53
10 „Saskaņa”	sociāldemokrātiskā	partija 12
11 Nacionālā	apvienība	„Visu	Latvijai!”	–	

„Tēvzemei	un	Brīvībai/LNNK”
125

12 Rīcības	partija 0
13 Atmoda 2
14 „Centra	partija” 1
15 Latvijas	Sociāldemokrātiskā	strādnieku	partija 0
16 Jaunā	VIENOTĪBA 115

Rucavas	novada	vēlēšanu	komisija,	www.cvk.lv

Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāti 
Rucavas novadā

Latvijas	 Lauku	 tūrisma	 asociācija	 „Lauku	 ceļotājs”	
līdz	28.	jūnijam	aicina	lauku	tūrisma	uzņēmējus	pieteik-
ties	divām	kvalitātes	zīmēm	vai	arī	pieteikt	sev	zināmos	
iespējamos	pretendentus.

1) Kultūras zīmei „Latviskais mantojums”.
Zīme	 tiek	 piešķirta	 tiem  lauku tūrisma uzņēmē-

jiem (izņemot valsts	uz	pašvaldību	sektora	pārstāvjus),	
kuri	saglabā	un	daudzina	latvisko	kultūras	un	sadzīves	
mantojumu,	rādot	to	apmeklētājiem	un	nododot	tālāk	
nākamajām	 paaudzēm.	 Savukārt,	 tūristam	 šī	 zīme	
palīdz	atpazīt	vietas,	kur	 saimnieki	apmeklētājiem	 ir	
gatavi	rādīt	un	stāstīt,	cienāt	ar	 latviskiem	ēdieniem,	
mācīt	amatus	un	prasmes,	kā	arī	svinēt	latviskos	svēt-
kus.

Latviskā	 mantojuma	 zīmi	 saņem	 naktsmītnes,	 lau-
ku	 saimniecības,	 amatnieki,	 lauku	 krodziņi,	 latvisko	
tradīciju	 pasākumu	 rīkotāji	 un	 vadītāji,	muzeji,	 kolek-

cijas,	 prasmju	un	 arodu	 zinātāji	 (maizes	 cepēji,	 audēji,	
bitenieki,	keramiķi,	kalēji,	pirtnieki,	jumtu	licēji,	teicēji,	
dziesminieki	 u.c.).	 Zīmes	 uzdevums	 ir	 popularizēt	 un	
saglabāt	kultūras	mantojumu,	to	aktīvi	lietojot	un	darot	
saprotamu	apmeklētājam.

Pieteikuma	anketa	un	sīkāka	informācija	par	zīmi:
                                                                   www.celotajs.lv

2) Vides kvalitātes zīmei „Zaļais sertifikāts”.
„Zaļais	sertifikāts”,	tiek	piešķirts	lauku tūrisma uzņē-

mumiem,	kuri	ievēro	„zaļas”	saimniekošanas	principus,	
saudzējot	 resursus,	 veidojot	 videi	 un	 vietējai	 kopienai	
draudzīgu	 tūrisma	piedāvājumu.	„Zaļā	sertifikāta”	dar-
bību	atbalsta	Latvijas	vides	aizsardzības	fonds.

„Zaļā	sertifikāta”	kritēriji	un	pieteikuma	anketa:
                                                                  www.celotajs.lv
Vasarā	notiks	pretendentu	apsekojumos.
Pieteikumus	sūtīt	uz	e-pastu:	lauku@celotajs.lv.	

Peldvietai 
„Pie Papes bākas” 

izcila ūdens kvalitāte

Rucavas	novada	dome	saņēmusi	 informāciju	no	Veselības	 inspekcijas	par	
to,	 ka	peldvietas	 „Pie	Papes	bākas”	  ūdens	kvalitāte	pēc	 ilglaicīgās	kvalitātes	
novērtējuma	ir	izcila.

Ūdens	 kvalitāti	 peldvietā	 Veselības	 inspekcijas	 speciālisti	 pārbauda	 visas	
peldsezonas	laikā	–	no	15.	maija	līdz	15.	septembrim,	ņemot	ūdens	paraugus	
katru	 mēnesi.	 Novērtējot	 vizuālās	 pārbaudes	 rezultātus	 paraugu	 ņemšanas	
vietās	un	testēšanas	pārskatus,	konstatēts,	ka	peldvietas	ūdens	paraugi	atbilst	
normatīvo	aktu	prasībām	un	peldūdens	bioloģiskais	piesārņojums	un	ūdens	
ķīmiskais	sastāvs	neapdraud	peldētāju	veselību.	Iepazīties	ar	pārbaudes	rezul-
tātiem	var	Veselības	inspekcijas	mājaslapā.

Sākoties	peldsezonai	Rucavas	novada	dome	aicina iedzīvotājus	būt uzmanī-
giem	ūdens	tuvumā	un	peldoties.

Meža īpašnieki aicināti 
pieteikties konkursam 

„Sakoptākais mežs 2019”
Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un pateiktu paldies labas 

mežsaimniecības prakses uzturētājiem Latvijā, sākta pieteikšanās Latvijas Meža 
īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam „Sakoptākais mežs 2019”, 
kas šogad notiks jau trešo gadu. Pieteikumu konkursam ikviens interesents var 
iesniegt  līdz 28. jūnijam.

Konkursa „Sakoptākais mežs 2019” mērķis ir veicināt ne tikai ilgtspējīgu meža ap-
saimniekošanu, bet arī sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Kā jau katru gadu, arī šogad konkursa laikā tiks apzināti labas mežsaimniecī-
bas prakses piemēri, izvērtējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu 
mežaudžu izveidē, kopšanas metodes, meža infrastruktūru, zinātniski pamatotu 
metožu izmantošanu ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plāno-
šanu, kā arī saskarsmi ar kaimiņiem un pašvaldību. Konkursa norises gaitā arī tiks 
veicināta sabiedrības izpratne par to, ko nozīmē ilgtspējīga meža apsaimniekošana 
un kādēļ tā ir nepieciešama Latvijas mežos.

Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta 
jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā 
materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpa-
šumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti arī 
prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu”.

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritē-
rijiem meklējama šeit:  www.mezaipasnieki.lv.

Aicinājums lauku tūrisma uzņēmējiem 
pieteikties divām kvalitātes zīmēm

Pašvaldības 
policija informē
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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. jūnijam. 

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.

Pasākumi 
 

 Rucavas novada Dunikas un Rucavas pagastu senioriem un pārējiem 
iedzīvotājiem tiek piedāvātas divas ekskursijas pa Kurzemi. Viena tiek plānota 
29. jūnijā uz Jaunpili, otra 7. jūlijā (svētdienā) uz Tukuma novadu. Interesentus 
lūdzam pieteikties un uzzināt sīkāku informāciju pa tālruņiem –  
Landra Valdmane tālr. 27010330,  
Valda Stadgale tālr. 29426189,  
Staņislava Skudiķe tālr. 25904980  
līdz 21. jūnijam. 

 2019. gada 22. jūnijā pulksten 9.00  
Rucavas tirgus laukumā  
„Zāļu dienas gadatirgus”. 

Aicinām tirgotājus piedāvāt dažādus kārumus 
vēdera priekam, amatniekus – saimniecībai un  
sadzīvei noderīgas lietas. Bērniem būs iespēja  
apgleznot sejiņas, minēt mīklas,  
piedalīties dažādās aktivitātēs. 

Līgo koncerts Brūnu birzī
Dunikas pagasta Sikšņos

23. jūnijā pulksten 21.00
 Ielīgosim Jāņus visi kopā!

Ballē spēlēs grupa „Piemare”

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

no plkst. 17.00  ZĀĻU VAKARS 
„VĪTOLNIEKU” PRIEKŠPAGALMĀ
	zāļu lasīšana
	vaiņagu un vītņu vīšana
	zāļu vakara izdziedāšana
	Jāņa vietas iekārtošana
	pirmajiem un tālākajiem  

Jāņa bērniem – skābeņu zupa

no plkst. 19.00 JĀŅU IELĪGOŠANA 
„VĪTOLNIEKU” SĒTĀ

	Jāņa bērnu ierašanās
	Jāņa bērnu un mājas ļaužu 

savstarpēja aplīgošana
	Jāņa mātes un Jāņa tēva 

pušķošana
	zāļu mešana „laidarā”
	siera un alus prasīšana
	cienāšana ar sieru un alu
	Jāņa mātes un Jāņa tēva 

aplīgošana
	Jāņu rotaļas

no plkst. 21.00 SAULRIETA 
SVĒTĪŠANA JŪRMALĀ

	Jūras un Saules izdziedāšana
	Saules pavadīšana
	Jāņuguns iedegšana kāpās
	Lāpu gājiens uz Jāņa sētu

no plkst. 23.00 JĀŅU NAKTS 
„VĪTOLNIEKU” SĒTĀ

	Jāņu ugunskura iedegšana
	Skaistāko Jāņu dziesmu  

izdziedāšana
	Jāņu goda mielasts
	Rotaļas, danči un dziesmas  

līdz rītam 

no plkst. 04.00 JĀŅU SAULES 
GAIDĪŠANA UN SVEIKŠANA

Papildus ziņas un pieteikšanās 
pa tel. 26814051 (Sandra Aigare)

JĀŅI PAPES „VĪTOLNIEKOS”
Vasaras saulgriežos, 21. jūnijā

Rucavas novada pašvaldība organizē rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēg-
šanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Pa-
pes ezerā Rucavas novada administratīvajā 
teritorijā. Var pieteikties zvejas nomas tie-
sībām uz pāri palikušajiem 3 zivju vadiem, 
2600 zivju āķiem zvejai Baltijas jūras pie-
krastē un 33 zivju murdiem zvejai Papes 
ezerā. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību 
nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu 
piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, 

juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz 
Rucavas novada domei adresēts iesniegums, 
kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas 
vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. 
Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti 
iesniedzami personīgi Rucavas novada do-
mes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, 
nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: 
dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Santa Zuļģe

Kapu talka  
Sviļu-Pemperu kapos

2019. gada 6. jūlijā 
 pulksten 8.30

Pošaties, Jāņa bērni, 
Sagaidiet Jāņa dienu:          
Jāņa diena spodra nāca, 
Ugunīs mirdzēdama.

2019. gada 
23. jūnijā  

pulksten 19.30
Visus Jāņa bērnus ar koncertu sveiks Rucavas paš
darbības kolektīvi un sadraudzības partneri no Sventā
jas ansamblis „Eldija”. Pēc koncerta kopīga Jāņu 
uguns kura iedegšana un zaļumballe ar grupu „Rēzus 
Pozitīvs” no Cēsīm. 

Pasākumā tiks filmēts un fotografēts.

Kapusvētki 
Rucavas novadā

Prīlāpu kapos 30. jūnijā pulksten 14.00
Brušvitu kapos 30. jūnijā pulksten 16.00
Liepienu kapos 7. jūlijā pulksten 14.00
Ozolmežu kapos 7. jūlijā pulksten 15.00
Tamužu kapos 7. jūlijā pulksten 16.00
Papes Pliķu kapos 14. jūlijā pulksten 14.00
Ģigu kapos 14. jūlijā pulksten 16.00
Palapju kapos 21. jūlijā pulksten 16.00
Šuķenes kapos 21. jūlijā pulksten 17.00
Apšūtes kapos 28. jūlijā pulksten 16.00
Rucavas centra kapos 4. augustā pulksten 11.00
Šķirceļu (Golgātas) kapos 4. augustā pulksten 13.00
Mikņu kapos 4. augustā pulksten 14.30
Sviļu-Pemperu kapos 4. augustā pulksten 16.00
Kalna-Miemju kapos 11. augustā pulksten 14.00
Embrekšu kapos 11. augustā pulksten 16.00

Nidas kapos 18. augustā pulksten 14.00
Vidussila kapos 18. augustā pulksten 16.00
Pešu kapos 25. augustā pulksten 17.00
Kalvaitu kapos 1. septembrī pulksten 16.00
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