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

Rucavas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2019. gada jūlijs-augusts Nr. 7 (123)

Aizvadīti izlaidumi
novada pamatskolās
Ej savu laimi nākotnei kalt
Ar gara spēku, savu prātu un sirdi.
Ej savu ikdienu spodrināt, ej
Pret straumi, pret vētru un lietu.
		
/Vēsma Kokle Līviņa/
Jūnijs ir īpašs ne tikai ar reibinošo ceriņu un jasmīnu smaržu, putnu
dziesmu skaņām, bet arī ar to, ka tas Rucavas novada pamatskolās atnes
smeldzīgu un reizē labi padarīta darba sajūtu, jo ir pienācis izlaiduma
laiks – jaunu izvēļu un izaicinājumu laiks pamatskolu 9. klašu absolventiem.

2019. gada Rucavas pamatskolas 9. klases absolventi: (no kreisās) Karlīna Vītola, Samanta Reine, Madars van der Vens, klases audzinātāja Everesa Pričina, Sandis Zeme, Megija Zane Zeme, Loreta Ate.

2019. gada Sikšņu pamatskolas 9. klases absolventi: (no kreisās) Rihards Bertrams Brizga, Karīna Seļivānova,
klases audzinātāja Dace Virdziniece, Kristians Zuļģis, Emīls Kristiāns Tiļugs.

15. jūnijā ar laba vēlējumiem mūsu pamatskolās 10 absolventi tika pavadīti lielajā dzīves lidojumā. Rucavas pamatskolu absolvēja 6 absolventi,
Sikšņu pamatskolu 4 absolventi.
Sveikt absolventus viņiem tik nozīmīgajā dienā bija ieradušies ģimenes
locekļi, draugi, skolasbiedri un viesi. Uzmundrinošus apsveikuma vārdus
skolas beidzējiem teica skolu direktores Liena Trumpika un Sandra Malakauska, novēlot visiem gūt panākumus dzīvē. Ar sirsnīgiem ceļavārdiem
savus audzēkņus lielajā dzīvē pavadīja klases audzinātājas Rucavas pamatskolā Everesa Pričina, Sikšņu pamatskolā Dace Virdziniece.
Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne izlaidumā, laimes un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika un mīlestība noteikti paliks absolventu atmiņā ilgi.
Ir noslēdzies ļoti īpašs, daudzveidīgs un radošs posms katra absolventa
dzīvē. Pienācis laiks izvēlēties pareizo mērķi dzīvē un tiekties uz to! Ar centību un gribasspēku var panākt ļoti daudz!
Skolu absolventiem novēlam, lai katra diena atnāk ar jaunām cerībām,
jaunām zināšanām un atklāsmēm!

Baznīcu nakts vieno divas baznīcas un pasākuma apmeklētājus
Baznīcu nakts visā Latvijā noritēja jau sesto reizi. Arī Rucavā šis
pasākums ir kļuvis par tradīciju.
Šogad 7. jūnijā kopīgā pasākumā
vienojās Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Baptistu baznīcas draudzes.
Pasākuma laikā ar savu ērģeļspēli apmeklētājus iepriecināja Līga
Dejus un koncertu sniedza Matīss
Pavītols kopā ar ģitāristu Robertu
Dinteru.

Pasākuma laikā bija iespēja apskatīt fotoizstādi, kas arī turpmāk

Natālija Grauduža

7. jūnijā kopīgā pasākumā „Baznīcu nakts” vienojās
Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Baptistu baznīcas
draudzes.

▷

▷

Liels prieks par bērniem un viņu
līdzdalību, pasākuma aktivitātēs
veidojot gaismas ceļu no luterāņu
baznīcas uz baptistu baznīcu no
pašu rokām darinātiem svečturīšiem. Bērnus pie baptistu baznīcas
priecēja ziepju burbuļu atrakcija.

būs pieejama interesentiem. Fotoizstāde baznīcas tornī un ieskats
baznīcas vēsturē būs apskatāms
visas vasaras garumā Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā. Dievnams ir atvērts ikvienam viesim darba dienās
un svētdienās plkst. no 11.00 līdz
16.00, sestdienās plkst. no 11.00
līdz 18.00.
Negaidīts atklājums ir fakts, ka
daudzi rucavnieki nekad nav viesojušies baptistu baznīcā. Šis pasākums sniedza šādu iespēju. Vēl jo
vairāk, bija iespējams iepazīt abus
dievnamus tuvāk vienā vakarā.
Gandarījums un liela pateicība
par abu draudžu locekļu atsaucību
un atbalstu arī paša pasākuma tapšanā!
Uz tikšanos arī nākamgad!
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde 2019. gada 20. jūnijā

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,
domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Līga Jaunzeme,
Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme.
• Par ilggadējo un apzinīgo darbu nolēma no Dunikas pagasta pār
valdes sekretārei piešķirt naudas balvu vienas mēnešalgas apmērā, saka
rā ar darba attiecību pārtraukšanu.

Domes sēde 2019. gada 27. jūnijā

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis,
Irēna Šusta, Gundega Zeme.
• Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza zemes nomas līgumus ar asto
ņām privātpersonām.
• Nolēma noslēgt zemes nomas līgumus ar sešām privātpersonām,
nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pa
pildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli.
• Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu ar vienu privātpersonu.
• Pieņēma lēmumu atļaut apmežot vienu nekustamo īpašumu.
• Nolēma sadalīt divus nekustamos īpašumus, atdalītajām zemes vie
nībām piešķirt jaunus nosaukumus un noteica zemes lietošanas mērķi.
• Pieņēma lēmumu iznomāt zemes vienību „Punduri”, kad.
Nr. 64840080213 0,5 ha platībā, nodot publiskā izsolē ar apbūves tiesībām.
• Nolēma veikt nekustamā īpašuma „Saulieši” Dunikas pagastā uz
mērīšanu un ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pēc novērtē
juma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu.
• Pieņēma lēmumu iesniegt valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR””
priekšlikumu papildus noteiktajiem limitiem Baltijas jūras piekrastes
rūpnieciskajai zvejai vēl piešķirt: 9 gab. reņģu stāvvadus, 7 gab. zivju
murdus, 30 gab. lucīšu murdus, 81 gab. zivju tīklus, 111 gab. reņģu tīklus,
5 gab. apaļo jūrasgrunduļu murdus un lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa
selektīvu zveju, palielināt Rucavas novada piekrastē kopējo zivju tīkla
limitu apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam
izmantojamo grunts tīklu ar acs izmēru 60–70 mm skaitu līdz
100 gabaliem.
• Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar divām privāt
personām.
• Pieņēma lēmumu uzņemt dzīvokļa rindā vienu personu un noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu privātpersonu.
• Apstiprināja precizējumus 2019. gada 28. marta saistošajos notei
kumos Nr. 3/2019 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kār
tību Rucavas novadā”.
• Lai uzlabotu novada pasākumu kvalitāti un nodrošinātu pasākumu
kontroli, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L. Jaun
zeme informē par veikto pasākumu organizatoru aptauju, kuras rezultā
tus iesniedz Izglītības, kultūras un sporta komitejai analīzei.
• L. Jaunzeme informē, ka kopā ar Rucavas novadpētniecības spe
ciālisti apsekojušas 1919. gadā brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas un
nepieciešamību to piemiņas vietu sakārtošanai.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L. Jaunzeme
informē par nepieciešamību plānot tikšanos ar Izglītības un zinātnes mi
nistri Ilgu Šuplinsku.
• Apstiprināja pašvaldības aģentūras „Rucavas novada Dunikas am
bulance” 2018. gada publisko pārskatu.
• Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publisko pār
skatu.
• Nolēma apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamat
budžeta grozījumus.
• Apstiprināja grozījumus Rucavas novada domes darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumā.
• Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Matroži” kad.
Nr. 64840070038 Rucavas pagastā, Rucavas novadā par EUR 120 000
(viens simts divdesmit tūkstoši euro); nekustamo īpašumu „Kapteiņi”
kad. Nr. 64840070023 Rucavas pagastā, Rucavas novadā par EUR 105 000
(viens simts pieci tūkstoši euro); nekustamo īpašumu „Robežsargi” kad.
Nr. 64840070053 Rucavas pagastā par EUR 78 000 (septiņdesmit astoņi
tūkstoši euro).
• Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A. Kaunese sniedz informāci
ju par jaunu darbu attiecību nodibināšanu pagasta pārvaldē, par Brūnu
birzs labiekārtošanas darbiem un gaidāmajiem kultūras pasākumiem
Dunikas pagasta simtgades ietvaros.
• Izpilddirektors E. Bertrams informē deputātus par saimnieciska
jiem darbiem pašvaldībā.
• Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedz informāciju par tikšanos ar Iz
glītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, par pārcelto pašvaldības va
dītāju un deputātu tikšanos Liepājā ar Vides aizsardzības un reģionālās
ministrijas ministru Juri Pūci par administratīvās teritoriālās reformas
ieviešanu un informē deputātus par apmeklētajiem semināriem.

Domes ārkārtas sēde 2019. gada 10. jūlijā

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits,
domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate,
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra.
• Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Kapteiņi” mutiskai izsolei ar
augšupejošu soli, noteica, ka nekustamā īpašuma nosacītā izsoles sāku
ma cena ir 105 000,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši eiro) un apstip

rināja nekustamā
īpašuma „Kaptei
ņi” izsoles notei
kumus.
• Nolēma no
dot
nekustamo
īpašumu „Matro
ži” mutiskai izso
lei ar augšupejošu
soli, noteica, ka
nekustamā īpašu
ma nosacītā izso
les sākuma cena
ir 120 000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro) un apstiprināja
nekustamā īpašuma „Kapteiņi” izsoles noteikumus.
• Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Robežsargi” mutiskai izsolei
ar augšupejošu soli, noteica, ka nekustamā īpašuma „Robežsargi” nosa
cītā izsoles sākuma cena ir 78 000,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši
eiro) un apstiprināja nekustamā īpašuma „Robežsargi” izsoles noteiku
mus.
• Atbalstīja projekta „Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika
aktivitāšu attīstībai Rucavas novadā” iesnieguma iesniegšanu izsludi
nātajā konkursā un projekta īstenošanu. Apstiprināja plānotās projekta
kopējās izmaksas 58495,13 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti
deviņdesmit pieci euro un 13 centi). Projekta īstenošanai nepiecieša
mo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 24495,13 EUR (divdesmit
četri tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 13 centu) apmērā
nodrošināt no pašvaldības budžeta vai Valsts kases aizņēmuma līdzek
ļiem.
• Atbalstīja projekta „Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās
teritorijas sakārtošanai un attīstīšanai” iesnieguma iesniegšanu izsludi
nātajā konkursā un projekta īstenošanu. Apstiprināja plānotās projekta
kopējās izmaksas 10967.44 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit
septiņi euro un 44 centi), tajā skaitā PVN. Projekta „Brūnu birzs labie
kārtošana Sikšņos vietējās teritorijas sakārtošanai un attīstīšanai” īsteno
šanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 1645.12 EUR
(viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci euro un 12 centu) apmērā no
drošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes sēde 2019. gada 25. jūlijā

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme,
Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme.
• Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza zemes nomas līgumus ar vienu
privātpersonu.
• Nolēma noslēgt zemes nomas līgumus ar divām privātpersonām,
nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pa
pildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli.
• Pieņēma lēmumu veikt zemes gabala „Gruduļi” Rucavas pagastā
uzmērīšanu un ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
• Nolēma apvienot trīs nekustamos īpašumus, izveidojot vienu ze
mes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu, piešķīra nosaukumu un no
teica zemes lietošanas mērķi.
• Nolēma noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā
īpašuma „Stariņi” kad. Nr. 64840040318.
• Nolēma zemes vienībai „Baltalkšņi”, kadastra apzīmējums
64520110078, mainīt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
• Nolēma piešķirt adresi vienam nekustamajam īpašumam.
• Ņemot vērā iesniegumu, atļāva apmežot vienu nekustamo īpašumu.
• Apstiprināja budžeta grozījumus Rucavas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžetā.
• Uz pieciem gadiem apstiprināja Sanitu Ceplenieci par Rucavas no
vada bāriņtiesas priekšsēdētāju.
• Nolēma veikt grozījumus Rucavas novada domes 2019. gada
25. aprīļa lēmuma 3.2. „Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta
„Ēkas „Centra Dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras
mantojuma izmantošanas veicināšanai realizēšanai”.
• Nolēma ņemt aizņēmumu uz divdesmit pieciem gadiem Valsts
kasē EUR 587122.00 (pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši simtu div
desmit divi euro, 00 centi) apmērā Eiropas lauksaimniecības fonda lau
ku attīstībai projekta „Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”
būvniecības un būvuzraudzības procesu nodrošināšanai.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L. Jaunzeme
informē par 2020. gada konferences „Rucava iz senatnes” tēmu „Zvej
niekciemi – tradīcijas”, Rucavas novada pasākumu plānu vasarai un no
tikušo kultūras pasākumu izvērtējumu.
• Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A. Kaunese informē par no
tiekošajiem Sikšņu pamatskolas remontdarbiem, Dunikas pagasta teri
torijas labiekārtošanas darbiem, malkas sagādi pašvaldības iestādēm un
aktuāliem kultūras un sporta pasākumiem pagastā.
• Izpilddirektors E. Bertrams informē deputātus par saņemto atbil
des vēstuli no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta „BIOR” uz Rucavas novada domes iesniegumu par zvejas rīku
limitu palielināšanu Baltijas jūras piekrastē, informē par iegādāto zāles
pļāvēju komunālas saimniecības vajadzībām, par degvielas iepirkuma
rezultātiem un dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā.
Santa Ķūse, domes sekretāre

2019. gada jūlijs-augusts

Nekustamā īpašuma
„Kapteiņi”
izsole
Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Kapteiņi” ar kadastra Nr. 64840070023,
reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 100000196981, kas sastāv no zemesgabala ar ko
pējo platību 0,679 ha un uz tās esošas būves – kazar
mas ar kopējo platību 774.2 m2, kas celta 1980. gadā.
Izsole notiks 2019. gada 19 . augustā pulksten
14.00 Rucavas novada domes ēkā „Pagastmājā”, Ru
cavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem
iepazīties iespējams katru darba dienu no pulk
sten 8.00–12.00; 12.30–17.00, izņemot piektdie
nās līdz 13.00 Rucavas novada domē „Pagastmā
jā”, Ruca
vā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas
lapā www.rucava.lv.
Izsoles sākumcena 105 000,00 EUR, nodrošinā
juma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i.
10 500,00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas no
vada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT
HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit
darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Tālrunis informācijai par izsoli 26143329.

Nekustamā īpašuma
„Matroži”
izsole
Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Matroži” ar kadastra Nr. 64840070038,
reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalīju
mā Nr. 100000231205, kas sastāv no zemesgabala ar
kopējo platību 0,75 ha un uz tās esošās sešām dažāda
tipa nefunkcionējošām būvēm (noliktava, saimnie
cības ēka, suņu audzētava, šķūnis u.c.) ar kopējo pla
tību 686.3 m2, kas celtas 1980. gadā.
Izsole notiks 2019. gada 19. augustā pulksten
13.00 Rucavas novada domes ēkā „Pagastmājā”, Ru
cavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepa
zīties iespējams katru darba dienu no pulksten 8.00–
12.00; 12:30–17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00
Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami
arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Izsoles sākumcena 120 000,00 EUR, nodrošinā
juma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i.
12 000,00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas no
vada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT
HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit
darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Tālrunis informācijai par izsoli 26143329.

Nekustamā īpašuma
„Robežsargi”
izsole
Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Robežsargi” ar kadastra Nr. 64840070053,
reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalīju
mā Nr. 100000177694, kas sastāv no zemesgabala ar
kopējo platību 0,489 ha un uz tās esošas būves – dzī
vojamās ēkas ar kopējo platību 295.4 m2, kas celta
1980. gadā.
Izsole notiks 2019. gada 19. augustā pulksten
15.00 Rucavas novada domes ēkā „Pagastmājā”, Ru
cavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem ie
pazīties iespējams katru darba dienu no pulksten
8.00–12.00; 12.30–17.00, izņemot piektdienās līdz
13.00 Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucavā,
Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi
pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Izsoles sākumcena EUR 78 000,00, nodrošināju
ma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i.
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Saistošie noteikumi
Rucavas novada Rucavas pagastā
2019. gada 28. martā							 Nr. 3/2019
APSTIPRINĀTI
Ar Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumu (protokols Nr. 3.; p. 4.7.)
PRECIZĒTI
Ar Rucavas novada domes 2019. gada 23. maija lēmumu (protokols Nr. 7.; p. 2.2.)
PRECIZĒTI
Ar Rucavas novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu (protokols Nr. 9.; p. 5.)

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta pirmo daļu,
ceturtās daļas 1., 2., 3., 4 un 5. punktu Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēr
aparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lieto
šanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību, minimālo
biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, prasību mi
nimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus;
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto Ministru
kabineta noteikumu izpratnē:
2.1. ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri dien
naktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15. Ūdens
patēriņa normas tiek piemērotas gadījumos, kad īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rucavas novada adminis
tratīvajā teritorijā (turpmāk – pašvaldība).

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

4. Kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums, 2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, citi saistītie noteikumi un šie noteikumi.
5. Lai jaunus vai esošus ūdensapgādes tīklus vai kanalizācijas tīklus un būves pieslēgtu centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
pieprasa ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) un saņem no
viņa pieslēgšanās tehniskos noteikumus (turpmāk – tehniskie noteikumi) mēneša laikā no pieprasījuma
iesnieguma iesniegšanas dienas.
6. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
7. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centra
lizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā
teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un cen
tralizētās kanalizācijas sistēmas.
8. Ja centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pie
vienot tīklu izvietojuma dēļ, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā
blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašu
mu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda
pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu
lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam Tīklu piederības robežaktam un noslēgtam līgumam
starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
9. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pag
rabā.
10. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojuma sniedzējs uzstāda verificētu ko
mercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojuma sniedzēja īpašums. Pakalpojuma lietotāji, kuriem nav
uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās atbilstoši 2. pie
likumā noteiktajām ūdens patēriņa normām.
11. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēr
aparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās
vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas un/vai Pakalpojuma līgumā puses nav vienojušās
citādi.

III. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

12. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā un atbildības robežās ir un par Pakalpojumu sniedzēja
līdzekļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas šādas ūdenssaimniecības būves:
12.1. centralizētā ūdensapgādes sistēma, tai skaitā ūdensapgādes cauruļvadi, cauruļvadu armatūra,
komercuzskaites mēraparāti, ūdens brīvkrāni un ugunsdzēsības hidranti;
12.2. centralizētā kanalizācijas sistēma, tai skaitā kanalizācijas cauruļvadi, skatakas un komercuzskai
tes mēraparāti, ja tos uzstādījis Pakalpojumu sniedzējs;
13. Pakalpojumu lietotāja atbildības robežās ir un par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem tiek izbūvētas,
ekspluatētas un remontētas šādas ūdensapgādes un kanalizācijas būves:
13.1. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais ūdensapgādes pievads līdz centralizētās
ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu pirmajam aizbīdnim;
13.2. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tā esošais kanalizācijas izvads līdz centralizētās
kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pirmajai skatakai. Ja kanalizācijas izvads centralizētajai kanalizācijas
sistēmai izbūvēts bez akas, tad izvads līdz pieslēguma vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļ
vadam.
14. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju, Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tie
sīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes
un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
15. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kana

lizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu
lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

IV. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

16. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
16.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to eks
pluatācijas mūžu;
16.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpo
jošā personāla veselībai;
16.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīša
nas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un
izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
16.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
16.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku sienām (piemēram – tauki);
16.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas.
17. Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli un no
tekūdeņu attīrīšanas iekārtā pielietoto tehnoloģisko procesu, var atļaut Pakalpojuma lietotājam nova
dīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku
pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, ja netiek pārsniegta centralizētās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektētā jauda un visas ar šo notekūdeņu attīrīšanu saistītās izmaksas
sedz attiecīgā pakalpojuma lietotājs. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma līgumā nosaka:
17.1. maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas ražošanas notekūdeņos;
17.2. papildu maksu par 17.1. apakšpunktā minēto piesārņojošo vielu attīrīšanu;”.
18. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklā
tiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
19. Gadījumos, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā iepludinātajos notekūdeņos tiek konstatēts pie
sārņojums un Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti,
un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekār
tas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez
brīdinājuma.
20. Ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas
tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņem
šanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā.
Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
21. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
21.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi ne
pieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
21.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisīju
mu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
21.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas;
21.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksī
da, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
21.5. radioaktīvas vielas;
21.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, plastmasas izstrādājumus, stiklu, smiltis, grunti, eļļas,
taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
21.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu
šķīdumus.

V. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijai un aizsardzībai

22. Jebkurai personai ir aizliegts:
22.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši
apzīmētām hidrantu akām;
22.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokriš
ņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
22.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā
esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
22.4. bez Pakalpojuma sniedzēja pilnvarojuma atvērt un pārvietot centralizētās ūdensapgādes un cen
tralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
22.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai no
vērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu
sniedzēju;
22.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;
22.7. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt plombas no komercuzskaites mēraparāta.
23. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
24. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav her
mētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
25. Jebkura fiziska vai juridiska persona, atklājot bojājumus centralizētas ūdensapgādes un/vai kanali
zācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam.
26. Ja bojājums centralizētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā radies personas darbības vai
bezdarbības rezultātā, persona atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus par centralizētās ūdensap
gādes un /vai kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanu.
27. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas
vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

VI. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

28. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina uguns
dzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
29. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienes
tam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
30. Pakalpojumu lietotājam vismaz 24 stundas iepriekš rakstiski jābrīdina Pakalpojumu sniedzējs par
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi, laiku un vietu.
31. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu
sniedzēja vajadzībām.
32. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem,

Duvzares Vēstis

4

2019. gada jūlijs-augusts

Saistošie noteikumi
ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstā
dīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

55. Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
1. pielikums pie Rucavas novada domes 28.03.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

VII. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

33. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašnie
kiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
34. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
35. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu snie
dzējam vai policijai.
36. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas,
kas noteikta 2. pielikumā.

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr. p. k.

VIII. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

37. Līgumā starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju tiek ietvertas:
37.1. pušu saistības un pienākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai;
37.2. pušu saistības un pienākumi ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu un/
vai avārijas gadījumos;
37.3. ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju lietošanas un uzturēšanas noteikumi;
37.4. saņemto pakalpojumu uzskaites un nolasīto rādījumu paziņošanas kārtība;
37.5. norēķinu kārtība par saņemto pakalpojumu;
37.6. līgumsods par kavētu maksājumu aprēķināšanas kārtība;
37.7. pušu savstarpējās saziņas kārtība;
37.8. pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas kārtība;
37.9. līguma darbības laiks un tā izbeigšanas kārtība, grozījumu veikšanas kārtība.
38. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz raks
tiskā veidā desmit dienu laikā pēc rēķina saņemšanas datuma. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina
samaksas pilnā apmērā pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpo
jumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
39. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt pa
kalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to dar
bību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpu
mi pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu
līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
40. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nola
sot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakal
pojumu sniedzējs veic pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
41. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu snie
dzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai
atteikties slēgt jauno pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar
Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

1.

Kopējās suspendētās vielas

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

500

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

250

4.

Kopējais fosfors

10

5.

Kopējais slāpeklis

75

2. pielikums pie Rucavas novada domes 28.03.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Ūdens patēriņa normas komercuzskaitei,
ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts
Nr.

Viena iedzīvotāja ūdens
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe patēriņš diennaktī (vidēji
gadā), l/dn

1.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta auk
stā ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar vietējo
karstā ūdens sagatavošanu ar cietā kurināmā ūdenssildītāju.

200,00

2.

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta auk
stā ūdens apgāde, bez kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas.

200,00

Ūdens patēriņa normas mājlopu dzirdināšanai, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji
Nr.

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa norma vienai vienībai
(m3 mēnesī)

1.

Liellops
Teļš
Cūka

3,0 m3
1,5 m3
0,45 m3

Zirgi
Aitas
Vistas, tītari, pīles, zosis

2,4
0,3
0,03

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Rucavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
„Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

X. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

51. Pašvaldības kontroles institūcija – Komunālā daļa un/vai ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
nozīmētas amatpersonas, kuras ir tiesīgas:
51.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma doku
mentu esamību;
51.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
51.3. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģis
trā iekļautajiem asenizatoriem;
51.4. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas
saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz vainīgā puse.

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

XI. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

52. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fizis
kām personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.
53. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir tiesīgas pašval
dības policijas amatpersonas. Sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskata Rucavas novada
domes Administratīvā komisija.
54. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)

2.

IX. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

42. Šīs nodaļas noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Rucavas novada
administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
43. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ru
cavas novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi attiecas uz esošām decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
44. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
45. septiķus;
46. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.
47. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par decentralizētās kanali
zācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām un par
saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu.
48. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, decen
tralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzējam. Notekūdeņu krājtvertņu un septiķu izvešanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un iekār
tas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
49. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas patvaļīga savienošana ar Pakalpojuma sniedzēja centralizē
tajiem kanalizācijas tīkliem ir aizliegta.
50. Notekūdeņus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Rucavas novada administratīvajā teri
torijā pieņem, izved un attīra Rucavas novada domes Komunālā daļa vai cits Pakalpojuma sniedzējs, ku
ram ir noslēgts līgums ar Rucavas novada domi par notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu, kā arī saņem
tas nepieciešamās atļaujas komercdarbības nodrošināšanai no attiecīgām valsts un pašvaldības iestādēm
un tas spēj nodrošināt savākto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārvadāšanu ar specializēto transportu.

Piesārņojošā viela

5. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Norādāmā informācija
2016. gada 1. janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu likums.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtā daļa
nosaka, ka vietējā pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus,
kuros paredz: kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumos, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus, kā arī brīvkrānu izman
tošanas kārtību.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaim
niecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratī
vajā teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabie
drisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nepārtrauktību, uzlabotu vides kvalitāti un dabas resursu racionālu
izmantošanu.
Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi)
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpo
jumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepār
trauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Rucavas novadā
un dabas resursu racionālu izmantošanu.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām, kas ir Rucavas novada ūdensapgādes un kanalizāci
jas Pakalpojumu saņēmēji, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas
Pakalpojumu sniedzējiem Rucavas novadā.
Fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas pieslēgt savus
objektus ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pietei
kums Pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu tehniskos noteiku
mus.
Pašvaldības būvvalde veic ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju gatavības vērtēšanu un nodošanu ekspluatācijā.
Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs un sastādīs adminis
tratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei paš
valdības policijas amatpersonas.

2019. gada jūlijs-augusts

Duvzares Vēstis

5

Saistošie noteikumi
Rucavas novada Rucavas pagastā
2019. gada 28. februārī							

Nr. 5/2019

APSTIPRINĀTI
Ar Rucavas novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 4.3.)

Pašvaldības aģentūras „Rucavas novada Dunikas ambulance”
pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Rucavas novada Dunikas ambulance” (turp
māk – aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (cenrādis pielikumā).
2. Samaksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra saņem skaidrā naudā Dunikas ambu
lances kasē vai norēķinoties ar bankas karti.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 24. marta
saistošie noteikumi Nr. 11 „Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis”.
Pielikums
Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019

Pašvaldības aģentūras „Rucavas novada
Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis
Pieņemšana pie ārsta palīga (ārpus ģimenes ārsta darba laika)

1.42

Mājas vizīte

3.00

Injekcijas vēnā

0.70

Injekcijas muskulī un subkutāni

0.30

Infiltrācijas blokāde

1.50

Injekcijas ar sistēmu

1.50

Injekcijas mājās

3.00 + injekcijas veids

Glikēmija asinīs

1.50

Holesterīna + triglecirīdu līmenis asinīs

2.55

Urīna analīzes ar stripu

1.20

Elektrokardiogrammu

1.50

Asins analīze vakuetē

0.70

Mikroalbumīns + kreatinīns urīnā

1.80

Auss skalošana

1.50

Locītavu stabilizācijas pārsēja uzlikšana

1.00

Pārsiešana

0.60

Diegu izņemšana

1.50

Skavu izņemšana

2.00

Inhalācija ar nebulaizeru

0.70

Dokumentu kopēšana

0.05

Piezīmes:

– Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu pievie
notās vērtības nodoklis par pakalpojumu nav jāmaksā.
* No maksas par pieņemšanu pie ārsta palīga atbrīvotas Rucavas novada trūcīgās un mazturīgās ģime
nes (personas), uzrādot sociālā dienesta izsniegtu izziņu, grūtnieces, grupas invalīdi, Černobiļas avārijas
likvidatori un represētās personas.
No maksas par pakalpojumiem atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam.

Rucavas novada Rucavas pagastā
Saistošo noteikumu Nr. 5/2019 ,,Pašvaldības aģentūras
„Rucavas novada Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pama
tojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 9. punkts paredz
pašvaldību domēm nodrošināt pašvaldību aģentūru darbības
atbilstību šā likuma 2. panta otrās daļas un 17. panta otrās
un ceturtās daļas nosacījumiem. Likuma 17. panta otrajā daļā
noteikts, ka aģentūras pašvaldības uzdevumu īstenošanu no
drošina, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības
domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību,
likmes un atvieglojumus. Likuma 17. panta ceturtajā daļā no
teikts, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka
un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem notei
kumiem.
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Rucavas
novada Dunikas ambulance” maksas pakalpojumu maksāšanas
kārtību, likmes un atvieglojumus. Maksas pakalpojumu cen
rādis ir pievienots saistošo noteikumu pielikumā.
Neliela ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības Saistošie noteikumi neatstāj ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
vidi pašvaldības teritorijā
Rucavas novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
Šo jomu neskar.
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
Nosakot pašvaldības aģentūru maksas pakalpojumu izcenoju
ar privātpersonām
mus, konsultācijas ar privātpersonām nav nepieciešamas.

Apstiprināts projekts „Rucavas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve”
Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes
reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada
10. jūlijā ir apstiprinājusi Rucavas novada domes
projektu „Rucavas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve” Nr. 19-02-A00702-000026, kas
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta mērķis – veikt Rucavas novada pašvaldības grants ceļu posmu Muižas kalns–Ceplis
pārbūvi 2.35 km garumā, Šuķene–Meža ceļš pārbūvi 3.25 km garumā, Mangaļu kapi–Šimji 2.00 km
garumā un Irbenāji–Mangaļu kapi posma pārbūvi 1.32 km garumā, un, saskaņā ar Padomes
2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013, atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruk
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotī
bu.
Projekta budžeta sadalījums: projekta kopējās izmaksas – 715 122.89 EUR, atbalsta intensitāte ir
90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem jeb 640 000.00 EUR. Rucavas novada domes līdzfi
nansējums – 75 122.89 EUR.
Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, būvdarbu veicējs ir SIA „A-LAND”.
Projekta īstenošana jāveic līdz 2021. gada 10. jūlijam.

Novadā uzstādītas
video novērošanas
kameras
2019. gada aprīlī veikta video novērošanas
sistēmas ierīkošana Rucavas novadā. Projek
ta VideoGuard ietvaros uzstādītas 5 video no
vērošanas kameras Rucavas centrā, Sikšņu cen
trā un Papē un Rucavas pašvaldības policijas
iecirknī ierīkots datu pārraides centrs. Darbus,
saskaņā ar iepirkuma līgumu veica SIA „AE
Tehnology”.
Projekta kopējās izmaksas – 14825,64 EUR,
publiskais finansējums 85% no Eiropas Reģionā
lā Attīstības fonda – 12601,79 EUR, pašvaldības
un valsts budžeta līdzfinansējums 2223,85 EUR.
Raimonda Ābelīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

Rucavas „Ķocītis” piedalās
starptautiskā festivālā Sventājā
Reizi divos gados Sventājas pamatsko
la organizē festivālu „Kaijas lidojums”.
2019. gada 19. jūnijā Rucavas pamat
skolas folkloras kopa „Ķocītis” piedalījās
starptautiskā mākslu festivālā „Žuvedros
skrydis 2019” Lietuvā Sventājā.
Bija sabraukuši skolēni no dažādām
Lietuvas pilsētām – Pluņģes, Ignalinas,
Aukštakalnas, Alytaus un Sventājas.
Sventājas skola sagaidīja ciemiņus ar
karoga pacelšanu. Pasākuma ietvaros
notika svētku gājiens cauri Sventājai ar
saukļiem, uzsaucieniem un dziesmām.
„Ķocītis” saposies savā goda tērpā ar ka
rogu un ķoča karuseli arī piedalījās gā
jienā.
Pēc gājiena sākās koncerts, kur katra
skola rādīja savus priekšnesumus – dzies
mas, dejas, modes skates un muzikālos
priekšnesumus. Lietuvas skolēni bija sa
gatavojuši ļoti skanīgu un profesionālu
koncertu. Bija manāms, ka dziedāšana
pie mikrofoniem uz fonogrammām un
deju soļi, dziedot, ir viņu ikdiena.
Rucavas „Ķocītis” uz festivālu aizve
da šī gada programmu – Rucavas tautas
dziesmas, „Rucavas mugurdanci” un ka
pela izpildīja deju popuriju.
Koncerta noslēgumā skanēja Sven
tājas himna un atvadu runas un aicinā
jums piedalīties nākamajos festivālos.
Svētku karogu nolaida tālākie ciemiņi no 19. jūnijā Rucavas pamatskolas folkloras kopa
Ignalinas.
„Ķocītis” piedalījās starptautiskā mākslu festivālā
Festivāla noslēgumā devāmies apska „Žuvedros skrydis 2019” Lietuvā Sventājā.
tīt Sventājas pludmali, ūdens bija silts un
ceļš līdz jūrai tāls. Dienā nogājām 10 kilometrus, bet jutāmies gandarīti.
Bērniem festivālā patika, viņi vēlas atkal atgriezties Sventājā, lai draudzētos ar kaimiņiem no
Lietuvas.
Liena Trumpika, Rucavas pamatskolas direktore
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Pirms 85 gadiem 19. jūnijā, pašā Jāņu laikā, pasaulē nākusi mūsu
Mirdza – čaklā cimdu un zeķu adītāja, Rucavas baltā sviesta meistare.
Daudz gadu pavadīts, strādājot fermā Kalnišķos un audzinot savus
piecus bērnus. Kopš 2002. gada daudz laika patērēts, daudz spēka
atdots, daudz gaišu brīžu pavadīts kopā ar „Zvanītāju” ļaudīm. Vien
vecākās paaudzes ļaudis atceras, kā Mirdza kopā ar Vilmu Hehti nenogurstoši gatavoja pusdienas „Zvanītāju” vasaras skoliņās. Mirdza bija
īsts mājas labais gariņš, gan visu piekārtodama, gan puķu dobes sakopdama, gan sēdēdama stellēs, košos lupatu celiņu auzdama.
Jubilārei jau no mazotnes bija ierādīti dzīvē vajadzīgie sievu rokdarbi – cimdu un zeķu adīšana, šūšana. Tomēr savu meistarību Rucavas
rakstaino cimdu un zeķu adīšanā, Rucavas robiņu adīšanā Mirdza izkopa
neskaitāmajos adīšanas projektos, kas notika „Zvanītājos” un kuros arī
aktīvi iesaistījās. Nav saskaitāmi Rucavas baltā sviesta kilogrami, kas
gatavoti tirdziņiem un daudzajiem „Zvanītāju” labumu baudītājiem.
Par to visu paldies Mirdzai viņas jubilejā teica gan „Zvanītāju” sievas,
gan tuvinieki, kopīgi aizvadot skaistu jūnija pēcpusdienu „Zvanītājos”.
Sandra Aigare, Kultūras pasākumu vadītāja

MIRDZAI ĀRENTAI 85

 Mirdzu Ārenti jubilejā sveic gan „Zvanītāju” sievas, gan tuvinieki kopīgi aizvadot skaistu jūnija pēcpusdienu „Zvanītājos”.

JAU SEPTĪTO REIZI IZSPĒLĒ ĢEDIMINA
SALMIŅA PIEMIŅAS TURNĪRU ŠAHĀ

21. jūlijā jau septīto reizi Rucavas pamatskolā tika aizvadīts starptautiskā meistara korespondencšahā Ģedimina
Salmiņa piemiņas turnīrs šahā.
21. jūlijā Rucavas pamatskolā
tika aizvadīts starptautiskā meistara
korespondencšahā Ģedimina Sal
miņa piemiņas turnīrs šahā. Nu jau
septītais turnīrs. Kopumā piedalījās
39 šahisti. Ar deviņiem dalībniekiem
bija pāstāvēta Rucava. Šahisti bija at
braukuši arī no Aizputes, Grobiņas,
Liepājas, Pāvilostas novada un Rud
bāržiem. Šahistu vidū šīs sacensības ir
populāras, jo ir ļoti labi noorganizē
tas – gan skaistas medaļas, gan jauka
kafijas pauze, par ko paldies organi
zatoriem. Tika izspēlētas 7 kārtas. Sa
censības tiesāja Liepājas Kompleksās
sporta skolas šaha nodaļas trenere
Gaļina Sudmale.
1. vietu ar 6 punktiem ieguva Da

niils Gulnevs, 2. vietu Eldars Bagi
rovs, 3. vietu Alekss Šipicins.
Rezultāti apbalvošanā:
Jaunieši:
1. vieta – Daniils Gulnevs
2. vieta – Alekss Šipicins
3. vieta – Markuss Apenītis
Jaunietes:
1. vieta – Gundega Spure (Rucava)
2. vieta – Sanija Dejus (Rucava)
3. vieta – Anna Petrova
Vīrieši:
1. vieta – Eldars Bagirovs
2. vieta – Stanislavs Melihovs
3. vieta – Normunds Kalniņš
Sievietes:
1. vieta – Evija Brikmane
2. vieta – Rudīte Bērziņa

3. vieta – Ligita Ķēde
Seniori:
1. vieta – Vladimirs Istļajevs
2. vieta – Imants Gruduls
3. vieta – Ojārs Vējkājs
Seniores:
1. vieta – Valentīna Vainovska
2. vieta – Rita Rūtiņa
Labākā rucavniece
		
– Aija Dejus
Labākais rucavnieks
		
– Andris Ate
Labākā rucavniece jauniete
		
– Katrīna Ate
Labākais rucavnieks jaunietis
		
– Alekss Zeme

Rudīte Bērziņa

Noslēdzies Rucavas novada čempionāts pludmales volejbolā
19. jūlijā pēc spraigām cīņām noslēdzās
pirmais Rucavas novada čempionāts
pludmales volejbolā. Čempionāts norisi
nājās trijos posmos 21.06., 5.07. un 19.07.
Sikšņu pamatskolas sporta laukumā. Uz
katru posmu sanākušie dalībnieki varēja
izlozēt savu komandu, tādā veidā izveidojot
piecas komandas.
Šī gada pludmales volejbolā vislabāk
veicās un 1. vietu izcīnīja – Māris Sīklis, Ar
turs Malakausks, Mārtiņš Ozoliņš un Nils
Klucis. 2. vietu izcīnīja – Mārtiņš Burģelis,
Ģirts Knubis, Raivis Svilis, Mārtiņš Freima
nis. 3. vietā – Liene Šokolaite, Arta Jagmi
na, Jānis Jaunzems un Emīls Knubis.
Arī nākošajā gadā plānots turpināt šo
aizsākto tradīciju par novada pludmales
volejbola čempionātu.
Vaclovs Malakausks,
Dunikas pagasta sporta metodiķis

19. jūlijā pēc spraigām cīņām noslēdzās pirmais Rucavas novada
čempionāts pludmales volejbolā.

Lauksaimnieki un
kooperatīvi var
saņemt atbrīvojumu
no autoceļu
lietošanas nodevas
No 10. jūlija līdz 30. septembrim
lauksaimniekiem, kuri iekļauti
LAD maksājumu saņēmēju datubā
zē un to ieņēmumi no lauksaimnie
ciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā
uzņēmuma gada pārskatā (šogad
tiek ņemti vērā 2017. gada dati) ir
vismaz 5000 EUR, tiek atbrīvoti no
autoceļu lietošanas nodevas.
Par pirmo transportlīdzekli at
brīvojumu no nodevas piemēro, ja
nodokļu maksātāja ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas ir vis
maz 5000 eiro, un par katru nākamo
transportlīdzekli atbrīvojumu no
nodevas piemēro par katriem 70 000
eiro lieliem ieņēmumiem no lauk
saimnieciskās ražošanas.
Atbrīvojumu var saņemt arī
kooperatīvi. Tas tiek piešķirts, ja
kooperatīvā sabiedrība atbilst nor
matīvajos aktos noteiktajiem atbil
stības kritērijiem lauksaimniecības
nozarē un ievēro nosacījumus.

Ja kooperatīva īpašumā, turēju
mā vai valdījumā ir viens transport
līdzeklis, atbrīvojumu no nodevas
piemēro neatkarīgi no kooperatīvās
sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā
iesniegtajā sabiedrības gada pārska
tā. Ja tā īpašumā, turējumā vai valdī
jumā ir vairāki transportlīdzekļi, at
brīvojumu no nodevas piemēro par
vienu transportlīdzekli uz katriem
99 600 eiro no kooperatīvās sabied
rības neto apgrozījuma pēdējā tā
iesniegtajā gada pārskatā.
Atbrīvojumu no autoceļa lieto
šanas nodevas maksāšanas var sa
ņemt, izmantojot CSDD uzturēto
elektronisko pakalpojumu sistēmu.
Jāņem vērā, ka CSDD e-pakalpoju
mu sistēmā ir nepieciešams norādīt
nodevas maksājumu 0 eiro vērtībā.
Vairāk par autoceļu lietošanas
nodevu skatīt: Autoceļu lietošanas
nodevas likums.

Liepājas slimnīcā
izveidots pediatru
kabinets
Lai nodrošinātu savlaicīgas me
dicīniskās palīdzības saņemšanas
iespējas bērniem akūtas saslimša
nas gadījumā, sešās reģionālajās
slimnīcās Latvijā – Daugavpilī,
Rēzeknē, Cēsīs, Ogrē, Liepājā un
Ventspilī darbu uzsākuši pediatru
kabineti. Šajos kabinetos vecāki ar
bērniem var vērsties gadījumos,
kad bērnam ir, piemēram, drudzis,
caureja, vēdera sāpes vai cita akūta
saslimšana, kā arī varēs saņemt pie
redzējušu pediatru konsultācijas.
Liepājā pediatru kabinets izveidots
Liepājas reģionālā slimnīcā, Slimnī
cas iela 25, tālr. 63403250, 63403231.

Darba dienās no pulksten 8.00–20.00.
Saskaņā ar Bērnu klīniskās univer
sitātes slimnīcas datiem, tikai 18–19%
no visiem slimnīcas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības un observā
cijas nodaļas apkalpotajiem bērniem
parasti tiek stacionēti, turpretim lie
lākajai daļai bērnu ir nepieciešama
ambulatora palīdzība. Tādējādi vien
laikus ar pediatru kabinetu izveidi ir
plānots būtiski samazināt pacientu
plūsmu slimnīcu uzņemšanas noda
ļās, nodrošinot savlaicīgu un kvalita
tīvu veselības aprūpi pacientiem, ku
riem nepieciešama palīdzība dzīvībai
bīstamās situācijās.
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Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu
Rucavas novada
teritorijā
Rucavas novada domes deputāti
29. jūlija domes ārkārtas sēdē nolē
ma lūgt Ministru kabinetu izsludi
nāt ārkārtējo situāciju lauksaimnie
cībā pašvaldības administratīvajā
teritorijā, jo maija, jūnija un jūlija
mēnešos Rucavas novada teritorijā
nokrišņu daudzums bijis nepietie
kams augu normālai veģetācijai, kā
arī attīstības un augšanas nodroši
nāšanai.
Dome 9. augustā saņēmusi
Zemkopības ministrijas atbildes
vēstuli, kurā norādīts, ka ministrija
atbilstoši Lauku atbalsta dienesta
sniegtajai informācijai par veikto
apsekojumu secinājusi, ka Rucavas
novadā sausuma iestāšanās nerada
apdraudējumu valsts, sabiedrības,
vides, saimnieciskās darbības dro
šībai vai cilvēku veselībai un dzīvī
bai. Latvijas Lauku konsultācijas un
izglītības centra veiktajā apsekoju
mā ir konstatēta sausuma nelabvē
līga ietekme sešās Rucavas novada
saimniecībās.
Ņemot vērā apsekojumu rezultā
tus un to, ka nav konstatējama dabas
katastrofa, Ministru kabinetam nav
pamatojuma izsludināt ārkārtējo si
tuāciju.
Papildus Zemkopības ministrija
informē, ka no 2008. gada veiksmīgi
darbojas sējumu un dzīvnieku ap
drošināšana. Sējumus ir iespējams
apdrošināt pret tādiem riska fakto
riem kā krusa, lietusgāzes, pārzie

mošana (ziemāju sējumiem), vētra
un no 2019. gada 15. jūnija ir iespē
jams apdrošināt sējumus, tai skaitā
arī kultivētās ganības, pret sausuma
riska iestāšanos. Lauksaimnieki var
izmantot Eiropas Savienības atbal
stu ražas, dzīvnieku un augu apdro
šināšanas polišu prēmijas daļējai
kompensācijai. Saskaņā ar Minis
tru kabineta noteikumiem Nr. 492,
valsts kompensē līdz 70% no apdro
šināšanas polises cenas. Minētie no
teikumi lauksaimniekiem piedāvā
polises apmaksai izmantot darījuma
kontu, noslēdzot četrpusēju līgumu
starp lauksaimnieku, LAD, apdro
šinātāju un banku. Šajā gadījumā
lauksaimniekam ir jāiemaksā bankā
tikai sava daļa, kas ir līdz 30% no po
lises cenas.
Ņemot vērā Rucavas novada si
tuāciju, ministrija ir lūgusi Lauku
atbalsta dienestam iespēju robežās
izdarīt atkāpes no atbalsta nosa
cījumu izpildes un nepieciešamī
bas gadījumā pagarināt projektu
īstenošanas termiņus, kā arī ne
piemērot sankcijas un nepieprasīt
saņemtā atbalsta atmaksu. Lai ri
sinātu trūkstošās dzīvnieku barī
bas iegādes jautājumus, ministrija
iesaistīs Latvijas Lauku konsultā
cijas un izglītības centra Liepājas
biroja lauku konsultantus, kas ap
zinās novada lauksaimniekus, no
kuriem būtu iespējams nopirkt
dzīvnieku barību.

Autobusa maršruta
Liepāja–Rucava–Nida posmā
tiks ieviests transports
pēc pieprasījuma

Maršruta Nr. 6818 Liepāja–Rucava–Nida posmā no Rucavas
līdz Latvijas–Lietuvas robežai laika periodā no 1. marta līdz
30. aprīlim 56% no izpildītajiem 103 reisiem nebrauca neviens
pasažieris, bet 44% reisu brauca viens/divi pasažieri, tādēļ no
2019. gada 1. augusta autobuss šajā posmā brauks tikai tad, ja
pasažieris būs iepriekš pieteicis pakalpojumu.
Transports pēc pieprasījuma posmā no Rucavas līdz Latvijas–Lietuvas robe
žai tiks ieviests četros maršruta Nr. 6818 Liepāja–Rucava–Nida reisos – reisā,
kas Liepājas autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst. 6.10 un pieturvietā Latvi
jas–Lietuvas robeža – plkst. 7.34; kas Liepājas autoostā katru dienu tiek uzsākts
plkst. 17.00 un pieturā Latvijas–Lietuvas robeža – plkst. 18.24.
Lai pieteiktu transportu pēc pieprasījuma, pasažierim vismaz 24 stundas
pirms reisa izpildes būs jāsazinās ar AS Liepājas autobusu parks, zvanot pa tāl
ruņa numuru 63426334. Ja pasažieris brauks virzienā no Liepājas līdz pieturai
Pagrabi, Balčēni, Ģeistauti vai Latvijas–Lietuvas robeža, viņam būs arī iespēja
autobusa biļeti iegādāties Liepājas autoostā vai autobusā pie tā vadītāja pirms
reisa uzsākšanas.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transpor
ta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku
par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatē
tiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pašvaldības policija informē
31. maijā
Papē pārbaudīti divi makšķernieki, pārkāpumi nav
konstatēti.
1. jūnijā
Saņemts izsaukums Ječu ciemā par nepieskatītu suni.
No suņa īpašnieka pieņemts paskaidrojums, kā arī izskaid
rotas tiesības un pienākumi.
5. jūnijā
Rucavā vienai personai aizrādīts par nepareizi novieto
tu autotransporta līdzekli.
6. jūnijs
Saņemta telefoniska informācija par konfliktu ģimenē,
informācija tika pārbaudīta, tiek noskaidroti apstākļi.
7. jūnijā
Pieņemts paskaidrojums no suņa īpašnieces par viņas
piederošā suņa agresīvo rīcību.
Tajā pašā dienā nodrošināta sabiedriskā kārtība pasā
kuma Baznīcas nakts ietvaros.
8. jūnijā
Nodrošināta sabiedriskā kārtība pie „Dzintarvējiem”
Papē, tūrisma informācijas punkta atklāšanas pasākumā.
10. jūnijā
Saņemts izsaukums uz Sikšņiem Dunikas pagastā par
saņemtiem draudiem iedzīvotājam, apstākļi tiek noskaid
roti.
12. jūnijā
Reida laikā tika pārbaudīts Papes ezers, sakarā ar zve
jas noteikumu ievērošanu. Ezerā pārbaudīti vairāki murdi,
pārkāpumi nav konstatēti.
13. jūnijā
Nidas ciemā autovadītājam izteikts aizrādījums par to,
ka automašīna novietota tam neparedzētā vietā.
15. jūnijā
• Nidā sastādīti trīs protokoli paziņojumi pēc LAPK
57.3 1. daļas par automašīnu novietošanu kāpu zonā. Kat
ram pārkāpējam uzlikts naudas sods 50 euro apmērā.
• Sastādīti 2 protokoli lēmumi, par to, ka transportlī
dzekļi novietoti invalīda stāvvietā, bez attiecīgās atļaujas.
Katram pārkāpējam uzlikts naudas sods 55 euro apmērā.
17. jūnijā
Dabas parka „Pape” teritorijā tika sastādīts protokols –
paziņojums pēc LAPK 573. panta 1. daļas, uzlikts naudas
sods 30 euro.
18. jūnijā
Apsekotas četras karjeras Dunikas pagastā, pārbaudī
ti vairāki makšķernieki, izteikti mutiski aizrādījumi par
makšķerēšanas noteikumu neievērošanu.
19. jūnijā
Pārbaudot dabas parka „Pape” teritoriju tika konstatēts
transportlīdzeklis, kas novietots kāpu aizsargjoslā, pārkā
pējam uzlikts naudas sods 50 euro apmērā.
20. jūnijā
Saņemta informācija, ka Pešu ciemā atrodas sieviete
bezpalīdzības stāvoklī. Kopā ar Rucavas novada Sociālo
dienestu pārbaudot norādīto adresi informācija neapstip
rinājās.
22. jūlijā
Apsekojot dabas parku „Pape”, Nidas un Papes ciemā,
tika sastādīti trīs protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. pan
ta 1. daļas, uzlikts naudas sods.
23. jūnijā
Saņemts telefona zvans no iedzīvotāja, kuram izcēlies
konflikts ar strādniekiem, ierodoties norādītajā adresē,
konflikts tika atrisināts, pretenziju nav.
24. jūnijā
Apsekojot dabas parku „Pape” konstatēti divi pārkā
pumi, sastādīti divi protokoli paziņojumi pēc LAPK 573.
panta 1. daļas, uzlikts naudas sods 50 un 60 euro apmērā.
25. jūnijā
Elektroniski saņemts iesniegums no Vides SOS par Du
nikas pagastā novietotām automašīnu riepām, apsekojot
norādīto vietu tika konstatēts, ka minētās automašīnas rie
pas tiek izmantotas saimnieciskām vajadzībām. Sazinoties
ar zemes īpašnieku tika noteikts, ka riepas jāuzglabā tam
piemērotā vietā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
26. jūnijā
Apsekojot dabas parku „Pape” teritoriju, konstatēti
divi pārkāpumi, sastādīts viens protokols paziņojums pēc
LAPK 573. panta 1. daļas, uzlikts naudas sods 50 euro.
Stāvvietā pie Papes bākas, automašīna tika novietota
invalīda stāvvietā, bez attiecīgās atļaujas. Par pārkāpumu
tika sastādīts protokols lēmums pēc LAPK 14931. panta
8. daļas, uzlikts naudas sods 55 euro apmērā.
Saņemts satrauktas sievietes telefona zvans par to, ka
Dunikas pagastā Liepienu karjerās, kāds vīrietis novēro
cilvēkus un pašapmierinās. Tika noskaidrota minētā vīrie
ša pazīmes un veicot nepieciešamās darbības vīrieša per
sona tiek identificēta.
29. jūnijā
Apsekojot dabas parku „Pape” konstatēti pārkāpumi un

sastādīti trīs protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta
1. daļas, piemērots naudas sods 50 euro apmērā katram.
30. jūnijā
Apsekojot dabas parku „Pape”, Nidā un Papē konstatēti
pārkāpumi, sastādīti trīs protokoli paziņojumi pēc LAPK
573. panta 1. daļas, uzlikti naudas sodi.
Kā arī pārbaudot stāvvietu pie Papes bākas tika kon
statēts, ka invalīda stāvvietā novietotas 2 automašīnas, bez
attiecīgās atļaujas. Sastādīti divi protokola lēmumi, uzlikts
naudas sods 55 euro katram.
4. jūlijā
Saņemts telefona zvans par to, ka Rucavā netālu no dzī
vojamās zonas tiek dedzināti gruži, minētā informācija
tika nekavējoties pārbaudīta, notikums neapstiprinājās.
6. jūlijs
Rucavā ziņots par divām personām, kas Rucavā mēģi
nājušas iegūt magones. Pirms policijas ierašanās personas
aizbēgušas.
Tajā pašā dienā pārbaudot Papes Bākas stāvlauku
mu sastādīti 2 protokola lēmumi, piemērots naudas sods
30 euro apmērā katram.
10. jūlijā
Elektroniski saņemta informācija par nesakoptiem
īpašumiem Pešu ciema mazdārziņos, noskaidrots zemes
gabala tiesiskais valdītājs, brīdināts par administratīvo at
bildību, kā arī dots termiņš īpašumu sakopšanai.
12. jūlijā
Pašvaldības policija organizēja domes telpās sapulci
kopā ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem, Pasaules dabas
fonda pārstāvjiem un domes priekšsēdētāju, saistībā ar da
bas resursu aizsardzību dabas parkā Pape. Vēlāk veikts ko
pīgs reids ar Valsts vides dienestiem dabas parka teritorijā,
kā rezultātā tika fiksēts viens pārkāpums.
13. jūlijā
Apsekojot dabas parka Pape teritoriju tika konstatēti
seši pārkāpumi, par tiem tika sastādīti protokoli paziņoju
mi pēc LAPK 573. panta 1. daļas, piemēroti dažādi naudas
sodi. Kopsummā 300 euro.
14. jūlijā
Pa dienu apsekojot Sventājas upes ieleju konstatēts, ka
atpūtas vietā atstāti sadzīves atkritumi, kā arī vienai perso
nai izteikts mutisks aizrādījums par pārvietošanos ar me
hānisko transporta līdzekli dabas aizsargājamā teritorijā.
Tajā pašā dienā apsekojot dabas parka Papes teritoriju
sastādīti divi protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta
1. daļas un Papes bākas stāvlaukumā sastādīti divi proto
koli lēmumi pēc LAPK 14931. panta 8. daļas par transporta
līdzekļa atstāšanu invalīdu stāvvietā bez attiecīgas atļaujas.
Piemērots naudas sods 55 euro katram.
15. jūlijā
Saņemta informācija par to, ka divas nepazīstamas
personas klīst par Rucavu, abas personas tika pārbaudītas
izmantojot starptautiskās informācijas sistēmas, konsta
tēts – meklēšanā neatrodas, pārkāpumu nav. Minētās per
sonas paskaidroja, ka ir tūristi no Somijas.
Tajā pašā dienā uz pieņemšanu ieradās Papes viesu
māju īpašnieks saistībā ar regulāriem dūmiem, kas nāk no
blakus esošā īpašuma. Rekomendēts ar prasību griezties
civiltiesiskā kārtā tiesā.
18. jūlijā
Apsekots dabas parks „Pape”, Nidas ciemā konstatēts,
ka viena vieglā automašīna iebraukusi kāpu zonā, sastādīts
protokols paziņojums pēc LAPK 573. panta 1. daļas, pie
mērots naudas sods 60 euro.
Vakarpusē apsekoti Pešu ciema mazdārziņi, konstatēts,
ka vairākiem īpašniekiem nav noslēgti atkritumu izveša
nas līgumi, vairākas personas brīdinātas par atbildību, kā
arī noteikts 30 dienu laikā noslēgt šos līgumus.
20. jūlijā
Dienas laikā apsekojot dabas parku „Pape” sastādīti
8 protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta 1. daļas, pie
mēroti naudas sodi.
Apsekojot teritoriju Nidā pie Lietuvas robežas, tika
konstatēts, ka kāpu zonu pārvietojas 4 motociklisti, kas
ieraugot policiju metās bēgt, šķērsojot Latvijas–Lietuvas
robežu.
Vēlu vakarā saņemta informācija par Papē notikušu
avāriju, automašīnai apgāžoties uz jumta grāvī, par noti
kušo ziņots Valsts policijai.
21. jūlijā
Nidā sastādīti 2 protokoli paziņojumi pēc pēc LAPK
573. panta 1. daļas, piemērotas naudas sods 60 euro kat
ram.
22. jūlijā
Pašvaldības policija sasauca sapulci kopā ar domes
izpilddirektoru un priekšsēdētāju, kurā tika meklēts risi
nājums tam, kā samazināt biežos pārkāpumus Latvijas –
Lietuvas pierobežā.
Rolands Klāsēns
Pašvaldības policijas priekšnieks
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2019. gada jūlijs-augusts

Kultūras pasākumi
septembrī
 20. septembrī pulksten 16.00

Dunikas tautas namā senioru pēcpusdiena.

 21. septembrī pulksten 18.00

Rucavas kultūras namā
Aizputes teātra izrāde „Sliktās mammas”.
Ieejas maksa 1.00 EUR.
 22. septembrī pulksten 18.30
Lenkimos (Lietuvā, Skodas rajonā) notiks
Baltu Vienības dienas pasākums „Mēs – Žemaitē”,
kurā piedalīties uzaicināti Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un
Rucavas lauku kapela „Paurupīte”.

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

2019. gada 24. augustā pulksten 10:00 Rucavas novada domes telpās

NORISINĀSIES SEMINĀRS

„Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves
grūtību pārvarēšana”

Rucavas Baptistu draudzes 148. gadadienas

svētku dievkalpojums
Rucavas baptistu dievnamā

2019. gada 29. septembrī
pulksten 14.00
Visi laipni aicināti!

Iedzīvotāju sapulces
Rucavas novadā
12. septembrī Sikšņos un
19. septembrī Rucavā
Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits aicina uz iedzīvotāju sapulcēm
2019. gada 12. septembrī pulksten 18.00 Sikšņos, Dunikas tautas nama zālē un
19. septembrī pulksten 18.00 Rucavā, kultūras nama zālē. Lai sapulcē varētu sniegt
pēc iespējas pilnīgāku informāciju, lūgums iedzīvotājiem iesūtīt priekšlikumus
un jautājumus par interesējošām tēmām, nosūtot tos uz e-pastu dome@rucava.lv,
zvanot pa tālr. 63467054, iesniedzot personīgi Rucavas novada domē vai Dunikas
pagasta pārvaldē.

Veic uzlabošanas darbus
ceļa posmā
Grobiņa–Bārta–Rucava
No 2019. gada augusta uz a/c P113 Grobiņa–Bārta–Rucava no km 27.38 līdz
km 37.10 ( Bārtas upe–Šuķenes autobusu pietura) tiks veikti ceļa uzlabošanas darbi. Ceļa uzlabošanas darbi sevī ietver ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru un
nomaļu grunts uzaugumu noņemšanu.
Ceļam piederošās nodalījuma joslas platums ir 13.5 m uz katru pusi mērot no
ceļa ass. Sakarā ar ceļa sāngrāvju tīrīšanu, lūdzu rast iespēju un sapratni ceļa nodalījuma joslas atbrīvošanai no dažādiem šķēršļiem: aploku mietiņiem, nevērtīgiem
krūmiem un arī cieši blakus ceļam augošiem lieliem kokiem. Lūgums pašiem veikt
sava īpašuma vērtīgo un vajadzīgo lietu demontāžu. Par atsevišķu koku novākšanu, kuri traucē veikt paredzētos darbus, kā arī par citiem svarīgiem un būtiskiem
savstarpējas komunikācijas jautājumiem, lūdzu zvanīt Liepājas iec. ceļu meistaram Zigmāram Rogam (t. 28825688) vai Liepājas iec. darbu vadītājam Aldim
Vītoliņam (t. 26537990).
Ir vienreizēja iespēja no grāvjiem izrakto grunti par brīvu aizvest un aizpildīt blakus esošajiem zemju īpašniekiem nevēlamas ieplakas vai iesēdumus.
Lūdzu operatīvi apdomāt un dot ziņu.
Darbus veic Valsts akciju sabiedrība ,,Latvijas autoceļu uzturētājs”, Liepājas nodaļa.

Semināru vadīs geštaltterapijas speciāliste, psiholoģe Zane Lobānova
Grūtības ik pa laikam piemeklē ikvienu no
mums, taču katrs ar tām tiek galā citādi. Kādi būtu
tie ieroči, ar kuriem bruņoties, lai nenokļūtu uz
depresijas sliekšņa?
Semināra laikā piedāvāju sevis izpēti, iekšējo
resursu meklējumus, emociju atpazīšanu, sevis

pieņemšanu, nepabeigto situāciju pabeigšanu.
Saskarsimies arī ar teoriju un praktiskiem uzdevumiem, kas skars tādas tēmas kā iniciatīva, agresija, depresija, atkarība, emocijas un to pārvaldība,
prasmīga kontakta veidošana u.c.
Projektu koordinatore Santa Korna

VARAM atklāj
pašvaldību reformas
zvanu centru
22. jūlijā darbu uzsāka Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izveidotais zvanu
centrs, kur iedzīvotāji, zvanot uz tālruni 68 806 999,
var noskaidrot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar ministrijas īstenoto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.
Lai informētu iedzīvotājus par reformu, atbildētu uz aktuāliem jautājumiem, kā arī uzklausītu viedokļus un ieteikumus, no 22. jūlija darbojas īpašs
pašvaldību reformas zvanu centrs. Zvanot uz tālruni 68 806 999, konsultācijas iedzīvotājiem tiks
sniegtas darba dienās plkst. no 9.00 līdz 17.00. Būs arī iespēja operatoriem atstāt savu kontaktinformāciju, lai saņemtu atbildi uz e-pasta adresi. Jautājumus un priekšlikumus ministrijai ir iespējams
iesūtīt arī rakstiski uz: reforma@varam.gov.lv.

Līdz gada beigām veiks brīvprātīgo
veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksu
Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina,
ka iedzīvotājiem, kuri līdz 2019. gada 1. jūlijam
ir veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas
iemaksas, tiks nodrošināta to atmaksa. Paredzēts,
ka veiktās iemaksas tiks pakāpeniski atmaksātas
līdz 2019. gada 31. decembrim.
To nosaka š. g. 21. jūnijā spēkā stājušās izmaiņas
Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz
saglabāt tiesības visiem iedzīvotājiem līdz 2021. gadam saņemt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā neatkarīgi no veiktajām veselības apdrošināšanas iemaksām.
Iedzīvotājiem, kuri veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas ar bankas pārskaitījumu, atmaksa tiks veikta automātiski – uz bankas
kontu, no kura veikts maksājums. Savukārt tiem
iedzīvotājiem, kuri brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši klātienē, piemēram,
kādā no Latvijas Pasta nodaļām, NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālajām nodaļām (Jelgavā, Daugavpilī, Smiltenē
vai Kuldīgā), jāvēršas ar iesniegumu NVD, no

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. augustam.
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

rādot savu konta numuru, uz kuru veikt atmaksu.
Iesniegumu atmaksas saņemšanai var iesniegt
klātienē, aizpildot iesnieguma veidlapu (pieejama
NVD interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā
„Valsts veselības apdrošināšana” – „Apdrošināšanas iemaksu atgriešana”) vai iesniedzot iesniegumu
brīvā formā, personīgi ierodoties NVD Klientu
apkalpošanas centra Kurzemes nodaļā – Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 4 (3. stāvs).
Iesniegumu iespējams iesūtīt arī pa pastu uz adresi Cēsu ielā 31/k3, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski
uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Iesūtot iesniegumu
elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu var iesniegt arī
portālā Latvija.lv, izmantojot portāla piedāvāto
e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”.
Jautājumos par brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksas kārtību NVD aicina
iedzīvotājus sazināties ar NVD Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot uz bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 1234.

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.

