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
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Ar plašu svētku programmu izskan
„Dunikas pagastam 100” svētki
10. augustā Dunikas pagasta administratīvajā centrā Sikšņos notika „Dunikas pagastam 100” vasaras pasākums. Svētku programma bija plaša un ikvienam svētku apmeklētājam bija iespēja piedalīties dažādās sporta un kultūras aktivitātēs.
Svētku diena tika iesākta ar sporta sadaļu, kura norisinājās visas dienas garumā.
Dienas laikā ikvienam bija iespēja apskatīt un izmēģināt arī jaunāko traktortehniku, ko
piedāvāja svētku lieldraugs Stokker Agritech. Svētku apmeklētāji savus spēkus, veiklību un precizitāti varēja noteikt piedaloties uzņēmuma rīkotajā veiklības braucienā ar
jaunāko traktortehniku, gan bumbas metienos grozā uz augstumu.





Svētku ietvaros notika Ausmas Padalkas grāmatas „Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas svētki. Grāmatas prezentācijas laikā savu uzrunu apmeklētājiem teica gan grāmatas autore, gan Rucavas novada domes priekšsēdētājs, gan grāmatas tapšanā iesaistītās personas.









Sikšņu pamatskolas zālē svētku
ietvaros notika Ausmas Padalkas grāmatas „Par Duniku un dunicniekiem”
Svētku apmeklētāji savu veiklību un precizitāti varēja noteikt piedaatvēršanas svētki. Grāmatas prezenloties uzņēmuma Stokker Agritech rīkotajā veiklības braucienā ar
tācijas laikā savu uzrunu apmeklētājaunāko traktortehniku.
jiem teica gan grāmatas autore, gan
Rucavas novada domes priekšsēdētājs,
gan grāmatas tapšanā iesaistītās personas.
Ar smaidiem un labu noskaņojumu Dunikas pagasta iedzīvotāji, iestādes, sportisti, motorizētās vienības svētkus turpināja,
pulcējoties kopīgā gājienā, kas veda cauri Sikšņiem, noslēdzoties Brūnu birzī.
Svētku diena Brūnu birzī noslēdzās ar sportistu apbalvošanu, svētku koncertu, kurā piedalījās „Gulbja dīķa Jazz band” un
Edgars Pujāts. Kā kulminācija pēc koncerta uzstājās cirka studija „Bez temata” ar uguns šovu un pie novēlējuma „Vēl simts gadus
tev dzīvot Dunikas pagast`!” tika izšauts zelta lietus.
Grupas „Liepavots” pavadījumā līdz rītam varēja dejot svētku ballē!
Pasākuma organizētāji pateicas visiem svētku apmeklētājiem par labajiem vārdiem un, īpašs paldies visām iesaistītajām personām svētku organizēšanā!
Agija Kaunese, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja



Svētku programma bija plaša un ikvienam svētku apmeklētājam bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

Svētku gājienā no Dunikas pagasta pārvaldes līdz Brūnu birzs estrādei piedalījās pašvaldības iestādes, uzņēmēji un kolektīvi.
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Rucavas novada domes
sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde 2019. gada 29. jūnijā
Piedalās: Domes priekšsēdētāja
vietnieks Andis Rolis, deputāti
Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže,
Romārs Timbra, Gundega Zeme.

Ņemot vērā iesniegumus, nolēma
lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju
lauksaimniecībā Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Domes sēde 2019. gada 22. augustā

Piedalās: Domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate,
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Romārs Timbra.
• Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza zemes nomas līgumus ar trīs privātpersonām.
• Nolēma sadalīt vienu nekustamo īpašumu, atdalītajām zemes vienībām piešķīra jaunus nosaukumus un noteica zemes lietošanas mērķi.
• Ņemot vērā Valsts zemes dienesta vēstuli, precizēja nekustamo īpašumu
Mežamuiža kad. apzīm. 64520050505, Dižegļu iela kad. apzīm. 64520050178,
Mežamuiža 42 kad. apzīm. 64520050507, Krusta iela kad. apzīm. 64520050179,
Redīsu iela kad. apzīm. 64520050180, Graudu iela kad. apzīm. 64520050181
platības.
• Pieņēma lēmumu nodot bezatlīdzības kārtībā īpašuma domājamo
zemes gabala daļu, kas nepieciešams dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā.
• Ņemot vērā iesniegumu, nolēma mainīt nosaukumu un adresi vienam
nekustamajam īpašumam.
• Nolēma veikt grozījumus 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 1.9.
• Nolēma atlikt jautājumu par nekustamā īpašuma „Jaunie Pieši” nodošanu atsavināšanai.
• Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu privātpersonu.
• Pieņēma lēmumu uzņemt dzīvokļa rindā divas personas.
• Nolēma izslēgt no uzskaites īres, komunālo pakalpojumu un nekustamo īpašumu parādus 2 mirušām personām.
• Apstiprināja „Iekšējās trauksmes celšanas noteikumus Rucavas novada domē”.
• Nolēma uzsākt nekustamā īpašuma „Liedagi”-24 atsavināšanas procesu.
• Noteica izglītības iestāžu pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, izglītības iestāžu vadītāja vietnieku, sociālo pedagogu mēneša darba algas likmi.
• Apstiprināja budžeta grozījumus Rucavas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžetā un ziedojumu budžetā.
• Pieņēma lēmumu apturēt nekustamā īpašuma „Robežsargi” atsavināšanu.
• Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Kapteiņi” mutiskai izsolei ar
augšupejošu soli, noteica, ka nekustamā īpašuma nosacītā izsoles sākuma
cena ir 84 000,00 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši eiro) un apstiprināja nekustamā īpašuma „Kapteiņi” izsoles noteikumus.
• Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Matroži” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli, noteica, ka nekustamā īpašuma nosacītā izsoles sākuma cena
ir 96 000,00 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši eiro) un apstiprināja nekustamā īpašuma „Kapteiņi” izsoles noteikumus.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L. Jaunzeme
informē deputātus par novada izglītības iestāžu gatavošanos jaunajam
2019./2020. mācību gadam, par veiktajiem remontdarbiem, par izglītojamo un pedagogu skaitu izglītības iestādēs.
Santa Ķūse, domes sekretāre

Nekustamā īpašuma
„Kapteiņi” izsole

Nekustamā īpašuma
„Matroži” 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 kopējo
platību 0,679 ha un uz tās esošas būves – kazarmas ar
kopējo platību 774.2 m2, kas celta 1980. gadā.
Izsole notiks 2019. gada 1. oktobrī, plkst. 14.00, Rucavas novada domes ēkā „Pagastmāja”, Rucavas pagastā,
Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00–12.00;
12.30–17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00 Rucavas
novada domē „Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek
līdz 2019. gada 30. septembra, plkst. 17.00.
Izsoles sākumcena 84 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t. i.
8400,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama
Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank,
SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba
dienu laikā no izsoles norises dienas.

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Matroži” ar
kadastra Nr. 64840070038, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000231205, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,75 ha un uz tās esošās sešām dažāda tipa nefunkcionējošām būvēm (noliktava, saimniecības
ēka, suņu audzētava, šķūnis u.c.) ar kopējo platību 686.3 m2,
kas celtas 1980. gadā.
Izsole notiks 2019. gada 1. oktobrī, plkst. 13.00, Rucavas novada domes ēkā „Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00–12.00;
12.30–17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00 Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz
2019. gada 30. septembra, plkst. 17.00.
Izsoles sākumcena 96 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t. i. 9600,00 EUR
līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22,
konts LV23HABA0551035168408.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Tālr. informācijai par izsoli 26143329.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.

Rucavas novada iedzīvotāji aicināti izvirzīt kandidātus
Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai!
Lūdzam apdomāt un aizpildīt pieteikuma anketas, paužot atzinību par
pozitīvu un nozīmīgu darbību Rucavas novada attīstībā.
Rucavas novada pašvaldībai
2019. gadā ir šādi apbalvojumi:
• „GODA RUCAVNIEKS” un
„GODA DUNICNIEKS”;
• „GADA RUCAVNIEKS” un
„GADA DUNICNIEKS”;
• „GODA ĢIMENE”;
• „NOVADA UZŅĒMĒJS”;
• „PATEICĪBA”.
Ar apbalvojumu nolikumu var
iepazīties katrā pieteikumu punktā
izvietotajā mapītē un novada mājaslapā: www.rucava.lv. Mapēs un
mājaslapā atrodamas arī pieteikumu
anketas.
Pieteikums iesniedzams izvērtēšanai elektroniski parakstīts, sūtot uz

Papes bākas
stāvlaukumā
uzstādīta kāju
skalojamā duša

Vecāki
var saņemt pabalstu
mācību līdzekļu iegādei
Rucavas novada sociālais
dienests atgādina, ka vecākiem, audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem, kuru bērni
2019./2020. mācību gadā uzsākuši mācības 1. klasē kādā no
Rucavas novada izglītības iestā
dēm, tiesības saņemt pabalstu
mācību līdzekļu iegā
dei EUR
30.00 apmērā par katru pirmklasnieku.
Daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem ir tiesības
saņemt pabalstu mācību līdzekļu
iegādei EUR 20.00 apmērā par katru bērnu, kurš 2019./2020. mācību
gadā apgūst pirmsskolas vai pamatskolas obligāto apmācību prog-

rammu kādā no Rucavas novada
izglītības iestādēm.
Pabalstus var saņemt vienu reizi
mācību gadā. Pabalsts tiek piešķirts
uz iesnieguma pamata, kurš jāiesniedz Rucavas novada sociālajā dienestā.
Daiga Grenovska,
Sociālā dienesta vadītāja

2019. gada septembris

Rucavas novada domē, Dunikas pagasta pārvaldes ēkā, ambulancēs, skolās
un Rucavas bibliotēkā vai VAS „Latvijas Pasts” Rucavas nodaļā. Pieteikumu
pieņemšana notiek līdz 2019. gada
21. oktobrim.
Aicinām par katru kandidātu aizpildīt atsevišķu anketu.
Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas un
nominantu apstiprināšanas informācija
par izvirzītajiem kandidātiem tiks publicēta interneta vietnē www.rucava.lv
Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija noritēs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.

e-pastu: dome@rucava.lv vai ievietojot
to šim nolūkam paredzētajās kastītēs

RUCAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBA
IR PATEICĪGA
PAR JŪSU ATSAUCĪBU!

Par parakstu vākšanu
vēlētāju rosinātiem
likumprojektiem
Joprojām turpinās Centrālās vēlēšanu komisijas pārraudzībā Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā.
Pilsoņi paraksta likumprojektu:
a) elektroniski valsts portālā www.latvija.lv/pv
b) vai klātienē, uzrādot pasi parakstu apliecināšanas vietās:
 Dunikas pagasta pārvaldē, „Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts,
Rucavas novads, vadītāja Agija Kaunese.
 Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts,
Rucavas novads, pie sekretāres Santas Ķūses.
 Rucavas novada bāriņtiesā, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, pie bāriņtiesas vadītājas Sanitas Ceplenieces.

Projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”
ietvaros, Papes bākas stāvlaukumā uzstādīta kāju skalojamā duša.
Projekts tiek realizēts Latvijas
vides un aizsardzības fonda valsts
budžeta apakšprogrammas „Vides
aizsardzības projekti” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Maksa klātienē par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 euro.
Līdz 19.09.2019. pilsoņu parakstīšanā (www.latvija.lv/pv un pašvaldībā) ir likumprojekti:
a) atcelt 2012. gadā ieviestos apgrūtinājumus vēlētājiem rosināt
Saeimā un pašiem lemt likumus. (Likums atjaunos iespēju rīkot tautas
nobalsošanas);
b) CVK ar 17.05.2019 lēmumu Nr. 52 reģistrēja atkārtoti parakstīšanai otru likumprojektu – vienīgo mājokli neaplikt ar nodokli.

2019. gada septembris

Duvzares Vēstis

3

Sācies jaunais mācību gads Rucavas novada izglītības iestādēs
Kā putni rudeņos dodas projām uz
siltajām zemēm, tā 2. septembrī skolēni
atgriežas savā skolā. Izglītības iestādes
atkal piepildīja bērnu smiekli un soļu
dunoņa. Jau no paša rīta ar grezniem
rudens ziediem no visām pusēm uz
skolām un bērnudārziem plūda jaunie
censoņi.
2019./2020. mācību gadu novada pamatskolās uzsāka viens simts divi skolēni,
no tiem Rucavā sešdesmit divi, Sikšņos
četrdesmit. Pirmsskolas izglītības iestādēs – „Purenītē” piecpadsmit, „Zvaniņā”
trīsdesmit astoņi audzēkņi.
Sveikt izglītības iestāžu saimi ar jauno
mācību gadu devās priekšsēdētājs Jānis
Veits un priekšsēdētāja vietnieks Andis
 Rucavas pamatskolas 1. klases skolēni (no kreisās): Elīna Kadiķe, Enija Kalnīte, Rolis.
Jēkabs Graudužis, Šarlīna Dejus, Elizabete Vierpe, Evelīna Ģēģere. Klases audzinā
tāja Antra Ate.
 Sikšņu pamatskolas 1. klases skolēni (no kreisās): Marija Anna Šukste, Linita Keirāne,
Reinis Kļava, Paula Čuhnova, Sendijs Šternbergs. Klases audzinātāja Dace Virdziniece.

Radošu, veiksmīgu un
izturības pilnu
jauno mācību gadu skolēniem,
pedagogiem un vecākiem!

Dunikas pagasta simtgades sporta svētku rezultāti
Dunikas pagasta 100 gades svētku ietvaros 10. augustā notika tradicionālie Dunikas sporta svētki, kuri šogad pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu – ap 160 dalībnieku.
SACENSĪBU VEIDI UN REZULTĀTI:
Riteņbraukšana – tika vērtēti rezultāti
piecās vecuma grupās kopā zēniem un
meitenēm.

Gājiens ar ķekatām – rezultāti tika vērtēti divās vecuma grupās atsevišķi zēniem un meitenēm
ZĒNI
(līdz 14 gadu
vecumam)

MEITENES
(līdz 14 gadu
vecumam)

VĪRIEŠI
(no 15 gadu
vecuma)

SIEVIETES
(no 15 gadu vecuma)

1. vieta

Rodrigo
Ģēģeris

Kristena Leana
Vēvere

Normunds
Tiļugs

Elīna Iņķe

2. vieta

Matīss
Dirvēns

Sofija Lorēna
Vēvere

Arturs Oļeiņiks

Linda Āboliņa

3. vieta

–

Viktorija Vēvere

Jānis Ģēģeris

Samanta Kalēja

LĪDZ 6 GADU VECUMAM
1. vieta

Toms Zālītis

2. vieta
3. vieta

Madara Hopova
Jānis Vidējais

1. vieta
2. vieta
3. vieta

No 7–10 GADIEM
Roberts Alksnis
Aleksis Zeme un
Anrijs Aniņš
Daniela Šokolaite un
Rihards Uldriķis

1. vieta
2. vieta
3. vieta

NO 11–14 GADIEM
Rodrigo Ģēģeris
Dāvis Hopovs
Matīss Dirvēns

1. vieta
2. vieta
3. vieta

NO 15–40 GADIEM
Matīss Tiļugs
Nils Zilnovskis
Kārlis Vamzis

1. vieta
2. vieta
3. vieta

41+ GADI
Māris Uldriķis
Andris Alksnis
Agrita Brizga

 Dunikas pagasta 100 gades svētku ietvaros 10. augustā notika tradicionālie
Dunikas sporta svētki

Daudzcīņa – tika vērtēti rezultāti piecās vecuma
grupās atsevišķi zēniem un meitenēm

1. vieta
2. vieta
3. vieta

Haralds Jēkabsons
Miks
Deivids Koteļva

MEITENES
(līdz 6 gadiem)
Madara Hopova
Undīne Ozoliņa
Eleonora Ozoliņa

1. vieta
2. vieta
3. vieta

ZĒNI
(no 7–10 gadiem)
Roberts Alksnis
Alekss Zeme
Rihards Uldriķis

MEITENES
(no 7–10 gadiem)
Daniela Šokolaite
Līga Beņuše
Daila Estere Lūsēna

ZĒNI
(no 11–14 gadiem)

ZĒNI (līdz 6 gadiem)

1. vieta

Rodrigo Ģēģeris

2. vieta

Matīss Dirvēns
Alekss Aleksandrs
Robežnieks

MEITENES
(no 11–14 gadiem)
Monta Amanda
Mihailova
Gintare Malakauska
Sanija Marta
Mihailova

VĪRIEŠI
(no 15–40 gadiem)
Kaspars Silenieks
Artis Kalns
Mārtiņš Ozoliņš

SIEVIETES
(no 15–40 gadiem)
Inita Grietēna
Indra Vadeiķīte
Samanta Kalēja

3. vieta

1. vieta
2. vieta
3. vieta

VĪRIEŠI (41+ gadi)
1. vieta
2. vieta
3. vieta

Andris Alksnis
Rolands Eglītis
Mareks Mihailovs

Daudzcīņā notika 8 aktivitātes, sešās no
tām izdevās noskaidrot vienu veiksmīgāko.
Šautriņu mešana
Ciparnīca
Lidojošie šķīvīši
Riņķu mešana uz statīva

Agnija Ģēģere
Kaspars Silenieks
Artis Kalns
Roberts Eglītis

Zābaka mešana
Bumbiņu mešana mērķī

Artis Kalns
Arnis Ate

Basketbola soda metieni – rezultāti tika
vērtēti trijās vecuma grupās kopā zēniem un
meitenēm
1. vieta
2. vieta
3. vieta

LĪDZ 14 GADU VECUMAM
Krists Stirna
Markuss Djablovs
Kristena Leana Vēvere

2. vieta

NO 15–40 GADU VECUMA
Arnis Ate un Jānis Jaunzems
(abiem 10 no 10 )
Matīss Tiļugs

1. vieta

41+ GADI
Andris Alksnis

1. vieta

SIEVIETES
(41+ gadi)
Edīte Vēvere
Valentīna Vlasova
Lidija Lagzdiņa

Priecājamies, ka sporta svētkos piedalījās ne tikai esošie un bijušie sikšņenieki un dunicnieki,
bet arī mūsu tuvāki un tālāki kaimiņi un viesi no Rucavas, Grobiņas, Nīcas un Liepājas.

Liels paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs.

Vaclovs Malakausks, Dunikas pagasta sporta metodiķis

Basketbola tālmetienu konkurss – uzvarētājs Māris Sīklis
Virves vilkšana – komandā 4 dalībnieki divās
vecuma grupās:
LĪDZ 18 GADU VECUMAM
„Apmierinātie” (Rodrigo Ģēģeris,
1. vieta
Nils Zilnovskis, Daniels Stirna,
Ģirts Knubis)
„Spaļi” (Ronijs Stelps,
2. vieta
Mariuss Narvids, Kristians Zuļģis,
Tomass Seļivānos)
„Tupeņi” (Kristena Leana Vēvere,
3. vieta Sofija Lorēna Vēvere, Viktorija Vēvere,
Matīss Dirvēns)

1. vieta
2. vieta
3. vieta

NO 19 GADU VECUMA
„Sūdaļgals” (Andris Laimiņš,
Armands Varna, Kārlis Hopovs,
Guntis Grietēns)
„Palaipe” (Artis Kalns, Ingus Liparts,
Andis Bārdulis, Arturs Oļeiņiks)
„Knausītis” (Āris Šokolaitis,
Arturs Malakausks, Mārtiņš Ozoliņš,
Māris Sīklis)

Strītbols – piedalījās 9 komandas
1. vieta
2. vieta
3. vieta

„Rucīte” (Jānis Ģēģeris, Arnis Ate,
Gints Ate)
„Zem grādiem” (Arturs Malakausks,
Miks Klucis, Āris Šokolaitis)
„Knausītis” (Māris Sīklis,
Edgars Ozoliņš, Mārtiņš Ozoliņš)

Pludmales volejbols – piedalījās 10 komandas
„Knausītis” (Mārtiņš Ozoliņš, Edgars
Ozoliņš, Māris Sīklis, Gatis Maliks)
„Zem grādiem” (Arturs Malakausks,
2. vieta
Miks Klucis, Āris Šokolaitis, Laura Egle)
„3 nezināmie” (Ģirts Knubis,
3. vieta
Raivis Svilis, Gints Lasmanis)
1. vieta
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Sikšņu sportistu sasniegumi
Jūrkalnē

Aktīvākie Sikšņu sportisti 17. augustā piedalījās Ventspils novada Jūrkalnes
atklātajās sporta spēlēs, kurās uzrādīja
teicamu sniegumu. Atklātajās sporta
spēlēs notika sacensības vairākos sporta
veidos – strītbolā, pludmales volejbolā,
mini futbolā un vairākos individuālajos
sporta veidos – jauktajās stafetēs, zābaka mešanā, lekšanā ar aukliņu, spēka
vingrinājumos.
Strītbola sacensībās piedalījās deviņas komandas. Sikšņu sportistu komanda – Māris Sīklis, Arturs Malakausks,
Āris Šokolaitis, Raivis Svilis – izcīnīja
1. vietu.
Pludmales volejbolā desmit komandu konkurencē Sikšņu sportisti – Arturs Malakausks un Māris Sīklis izcīnīja
1. vietu.
Spraigas cīņas norisinājās mini futbola laukumā, arī tur mūsu sportisti
sešu komandu konkurencē izrādījās
labākie un izcīnīja 1. vietu (Māris Sīklis, Arturs Malakausks, Āris Šokolaitis,
Raivis Svilis).

Sikšņu sportistu labā fiziskā sagatavotība palīdzēja tikt pie godalgotām
vietām arī vairākos individuālajos sacensību veidos. Lekšanā ar aukliņu
labāko rezultātu uzrādīja Arturs Malakausks (146 reizes/min), 2. vietā Āris
Šokolaitis (140 reizes/min), 3. vietā
Raivis Svilis (138 reizes/min). Zābaka
mešanā 2. vieta Mārim Sīklim, 3. vieta
Arturam Malakauskam. Individuālajās
jauktajās stafetēs Mārim Sīklim 2. vieta,
bet Raivim Svilim 3. vieta.
Vērojot mūsu jauniešu veiksmīgo
startu šajās sporta spēlēs, prieks par
viņu sportisko azartu, cīņas sparu, prasmi un spēju parādīt labus rezultātus
dažādos sporta veidos. Prieks par viņu
cenšanos godam nest mūspuses – Dunikas pagasta un Rucavas novada vārdu
plašākā mērogā.
Piedalīšanās šādās sacensībās ļauj
iegūtpieredzi, kuru izmantot, organizējot sportiskos pasākumus mūsu novadā.
Vaclovs Malakausks,
Dunikas pagasta sporta metodiķis

2019. gada septembris

Sporta svētki Rucavā
3. augustā Rucavā notika ikgadējie sporta svētki. Sacensības pie skolas sāka velosipēdisti. Uzvarētāji savās
vecuma grupās:
Bērniem: 1. v. Marcians Logins, 2. v. Jēkabs Graudužis, 3. v. Olivers Ceplenieks;
Zēniem: 1. v. Aleksis Pričins, 2. v. Rodrigo Birbelis,
3. v. Henrijs Rozenbahs;
Meitenēm: 1. v. Renāte Freimane, 2. v. Agneta Smiltniece, 3. v. Andželīna Zeme;
Sievietēm: 1. v. Agnija Ģēģere, 2. v., Sarmīte Otomera
3. v. Maija Vajevska;
Vīriešiem: 1. v. Rodrigo Ģēģeris, 2. v. Raimonds Ceplenieks, 3. v. Ralfs Vindigs.
Pulksten 12.00 svinīgā atklāšana rotaļu laukumā un
sacensības turpinājās daudzcīņā (dažādas netradicionālas disciplīnas – maisiņu mešana spaiņos, virtuves Sporta svētki sākās pie Rucavas pamatskolas ar velosipē
priekšmetu mešana mērķī, šaušana ar „kaķeni”, dam- distu veiklības braucieniem.
bretes kauliņu sišana ar knipi u.c. uzdevumi).
lielām vingrošanas bumbām atsitot volejbola
bumbu pāri tīklam). 1. v. komandai „Ceriņmāja” – Arnis Ate, Agnija Ģēģere, Jānis Ģēģeris,
2. v. „Apmierinātie” – Rodrigo Ģēģeris, Nils
Zilnovkis, Guna Kamkovska, 3. v. komandai
„Taureņi” – Dāvis Ķergavis, Ralfs Vindigs, Daina Trumpika.
Maisu cīņas – 1. v. Rodrigo Ģēģeris, Agneta Smiltniece, Jānis Vītols, Sarmīte Otomera;
2. v. Adrians Otomers, Katrīna Ate, Ingus Kalnītis, Agnija Ģēģere; 3. v. Jānis Ģēģeris, Linda
Āboliņa, Kristians Kalnītis.
Stafetes (dalībniekiem vajadzēja stumt mašīnu, skriet cauri piepūšamajai atrakcijai, lasīt
bumbiņas, braukt ar skeitdēli, nest suši, kāpt
Šogad sacensībās jauna fiziskā aktivitāte – Maxi bums, dalībniekiem
pa trepēm) 1. v. komandai „8. māja” – Agniar lielām vingrošanas bumbām atsitot volejbola bumbu jāraida pāri ja Ģēģere, Zane Otomera, Sarmīte Otomera;
tīklam pretinieku laukuma pusē.
2. v. komandai „Banāni” – Alise Vindiga, Karlīna Vītola, Ralfs Vindigs; 3. v. komandai „Lauķi” – Linda
Uzvarētāji savās vecuma grupās – Evelīna Ģēģere, Arnis Āboliņa, Kristīne Freimane, Renāte Freimane.
Ate, Everesa Pričina, Viesturs Knubis, Agneta Smiltniece;
Auto veiklības braucienā – 1. v. Armands Mucenieks,
2. v. – Enija Kalnīte, Rodrigo Ģēgeris, Agnija Ģēģere, Jānis 2. v. Kristaps Pričins, 3. v. Jānis Vītols, 4. v. Kaspars Miemis.
Melbārdis, Matīss Gailis, Zane Otomera; 3. v. – Alise Vītola,
Visas dienas garumā bērni varēja spēlēties piepūšamajā
Rihards Uldriķis, Renāte Freimane, Ingus Kalnītis, Karlīna atrakcijā – kuģī.
Vītola, jāpiemin, ka labākais rezultāts Everesai Pričinai –
Diena noslēdzās ar rezultātu paziņošanu, sportistu ap918 punkti (par 37 punktiem apsteidzot 1. vietu vīriešiem). balvošanu un diskotēku Rucavas estrādē.
Maxi bums (šogad jauna spēle, dalībnieki spēlēja ar
Daiga Gabrūna, Sporta metodiķe

Mēs nevaram bez Latvijas

Ceļojums
pa Latvijas robežu
zirga mugurā

„Mēs nevaram bez Latvijas”, šāds
sauklis rotāja kāda igauņu velobraucēja krekliņu. Viņš bija tikai
viens no 150 velobraucēju grupas,
kas divas dienas iepazinās ar mūsu
novadu.
Pavisam neparastu un nebijušu ceļojumu uzsākušas Līga Vilne un Tīna
Runce, kuras savu zirgu Prīmas un Dempsijas mugurās apceļos Latvijas robežu.
Pirmais ceļojuma posms aizsākās 17. augustā Nidā un noslēdzās 31. augustā Ainažos. Nākošajā gadā plānots ceļojuma otrs posms gar valsts sauszemes
robežu.
Patiess prieks, ka ceļojums aizsākās mūsu novadā un bija iespēja tikties ar
drosmīgajām ceļotājām. Īpašs paldies Martinam Skudram par iniciatīvas uzņemšanos sagādājot jauku sagaidīšanu.
Ideja par ceļojumu zirga mugurā apkārt Latvijai radās vairāku gadu garumā
darbojoties ar bērniem, pieaugušajiem un zirgiem. Ceļojuma mērķis ir popularizēt veselīgu, sportisku, un dabai draudzīgu dzīvesveidu, kas ir pieejams jebkuras vecuma grupas cilvēkiem, iesaistīt pierobežā dzīvojošos cilvēkus, kā arī
citus interesentus.
Video materiālus, bildes un informāciju par ceļojumu pieejama interneta
vietnē Facebook „Ceļojums par Latvijas robežu zirga mugurā”.
Dace Mieme, Tūrisma organizatore

Šādi Igaunijas–Latvijas velobraucieni notiek jau astoņpadsmito
gadu pēc kārtas, bet Rucava ir līdz
šim tālākais punkts Latvijā, kurš
sasniegts. Šajā grupā bija dalībnieki, kuri piedalījušies visos velo-

braucienos un vecākais dalībnieks
sasniedzis jau cienījamu 74 gadu
vecumu.
Dace Mieme,
Tūrisma organizatore

Dunikas seniori
dodas braucienā uz Aizputi
28. augustā sešpadsmit Dunikas
pagasta seniori devās atpūtas braucienā pa Aizputes novadu. Pirmā
pieturas vieta bija zemnieku saimniecība „Zemturi”, kur apskatījām
un samīļojām visdažādākos putnus
un dzīvnieciņus.
Izstaigājām interesantu meža
taku, dižkoku ēnā baudījām zupu
un kafiju. Ekskursijas laikā iegā

dājāmies vietējos ražojumus un
labā garastāvoklī devāmies uz
Kazdangas skaisto parku un muzeju – bijušo Kazdangas tehnikumu.
Tālāk sekoja Aizputes vitalitātes
akadēmija, tā bija aizraujoša ekskursija citā dimensijā. Pēc ,,Leiputrijas zemes” mūs gaidīja Aizputes
muzejs ar ļoti interesantām ekspozīcijām, bet noslēgumā slavenais

Aizputes vīna pagrabiņš ar degustāciju un saimnieka atraktīvu stāstījumu.
Atvadoties no Aizputes, uzmetām skatu skaistajai Tebras senlejai
un vakarā noguruši, bet iespaidiem
bagāti devāmies mājās.

Landra Valdmane,
Dunikas tautas nama vadītāja

2019. gada septembris
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Lāpu skrējiens apkārt
Latvijas valsts robežai
Godinot Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņu, no šī gada 19. augusta līdz
23. augustam norisinājās Lāpu skrējiens apkārt Latvijas valsts robežai,
kuru organizēja Valsts robežsardze.
Lāpu skrējiens iesākās Rīgā, Brāļu kapos pie Mūžīgās uguns, kur tika aizdegtas divas ceļojošās lāpas. Pēc tam
abas lāpas uzsāka ceļu apkārt Latvijai –
viena Ainažos, otra Kolkas virzienā.
Izskrienot maršrutu lāpas atgriezās
Rīgā. Lāpu skrējienā piedalījās Valsts
robežsardzes amatpersonas, darbinieki, sadarbības iestāžu pārstāvji, jaunsargi un pašvaldību iedzīvotāji.

Lāpu skrējiena maršruts ir cieši saistīts ar akcijas „Apskauj Latviju” stādīto
ozolu maršrutu, kas simboliski parāda,
ka Lāpu skrējiens ir kā apliecinājums
vīriem stipriem kā ozoliem, kuri nesatricināmi stāvēja brīvības sardzē pat
visbezcerīgākajos brīžos.
22. augustā pie Rucavas pamatskolas
Latvijas simtgades ozola novada pārstāvji sagaidīja Robežsardzes maratona
skrējējus. Skanīgu priekšnesumu par
godu valsts robežsardzes simtgadei bija
sagatavojis Rucavas pamatskolas folkloras kopa „Ķocītis”.
Saules mūžu Latvijai un neaizskarama, lai mūsu valsts robeža!

Vasaras ekskursija „Zvanītāju” vasaras skoliņa 2019
uz Cīravu

3. augustā Bērnu un jauniešu
dienas centrs „Purenīte” organizēja
ekskursiju uz Cīravas Mežaparku.
Kopumā ekskursijā devās trīsdesmit bērnu un jaunieši.
Mežaparkā mūs sagaidīja ragana
ar saviem meža draugiem. Visi kopā
devāmies piedzīvojumā pa meža takām, pārgājiena laikā bērniem bija

jāveic dažādi uzdevumi. Pēc pārgājiena devāmies kopīgā piknikā pie
ugunskura, un tējas, ko mums bija
sarūpējuši Mežaparka darbinieki.
Paldies visiem par atsaucību un
palīdzību brauciena organizēšanā.
Agnese Volmane,
Bērnu un jauniešu dienas centrs
„Purenīte” vadītāja

Apskatāma
mākslinieces Guntas Krastiņas
gleznu izstāde

2019. gada 11. septembrī Rucavas kultūras namā tika atklāta mākslinieces Guntas Krastiņas personālizstāde „Percepcija”, kura būs apskatāma līdz 15. oktobrim.
Māksliniece ir ļoti atsaucīga un labprāt piedāvā arvien jaunas personālizstādes, visi laipni aicināti aplūkot jaunās gleznas.
Staņislava Skudiķe, Kultūras nama direktore

Kopš 2001. gada Rucavā notiek „Zvanītāju” vasaras
skoliņa. Var tikai pabrīnīties par sīkstajiem ļaudīm, kas
šo tradīciju spējuši uzturēt 18 gadu garumā (2002. gadā
skoliņa ilgst 8 nedēļas, katru nedēļu „Zvanītājos” darbojas
30–40 rucavnieku, mācoties pīt groziņus, knipelēt, adīt,
šūt, aust, taisīt koka karotes, muzicēt. 2010. gadā tolaik
Dzintara Šusta vadībā skoliņa pulcē 70 Austras bērnus ar
ģitārām no tuvākas un tālākas apkaimes).
Kopš Rucavas kultūrtelpa ierakstīta Latvijas Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, būtiski palielinājies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums. Tā arī
„Zvanītāju” vasaras skoliņai šogad finansējums EUR 2000,
Rucavas novada domes līdzfinansējumā kokmateriāli. Un,
protams, ka par šo naudiņu gribas paveikt labas lietas.
Kas tad notika „Zvanītājos” nedēļas garumā no5. līdz
11. septembrim? Darbojās 5 meistarklases augsti profesionālu
un pieredzējušu meistaru un skolotāju vadībā.
Vislielāko popularitāti guva un visražīgāk visas nedēļas
garumā „Zvanītāju” pagalmā lielajā teltī darbojās šuvēju
jeb skroderu meistarklase Liepājas šuvējas Daces Prokofjevas vadībā. Teju 20 rucavnieču skatījās, mācījās, griezās
pēc padoma šūšanas lietās, bet pats galvenais – tika pie
pašu modelētām, piegrieztām un darinātām linu kleitām,
ar kurām visus priecēja noslēguma pasākumā, demonstrējot gan pašus tērpus, gan Arnolda Aigara dzintara rotas.
Ļoti vērtīgs d arbs tika paveikts muzicēšanas meistarkla
sē, jaunas un zinošas skolotājas Līvas Priedes vadībā: kopā
muzicējot danču kapelas pieredzējušajiem muzikantiem Intai, Līgai, Indrai un jaunajiem skolas folkloras kopas muzikantiem, kopīgais danču mūzikas repertuārs tika papildināts
ar 20 danču melodijām. Ārkārtīgi liels gandarījums ir par
kopīgo sadarbību ar kopas vadītāju Lienu Trumpiku: kopīgajos projektos ir augusi muzikantu meistarība – ir pagājuši
vien pāris gadi kopš pirmajiem mēģinājumiem nospēlēt pāris
dančus, pie kuriem bija salīdzinoši grūti dejot. Toties šodien
skolas kapelas muzikanti spēj azartiski nospēlēt vismaz astoņas danču melodijas, neļaujot dancotājiem snaust.
Ar gudru ziņu skoliņas programmā tika ielikta danču

meistarklase. Ir ļoti būtiski, ka lielos pasākumos, tādos
kā Annas, Jāņi, u.c. ir vietējie ļaudis, kuri prot paši gan
dancot, gan arī vadīt dančus. Uzsākta lieliska sadarbība ar
tradicionālās dejas apmācības skolotāju Daci Circeni. Dace
ir izstrādājusi deju apmācības kursu, ko apgūst interesenti
dažādos kursos, viņa ir arī mūsdienu skatuves deju horeogrāfe, speciāli Zvanītāju vasaras skoliņai Dace bija atlasījusi
Kurzemei raksturīgos dančus, kurus apguvām skoliņas laikā
un turpināsim apgūt citos projektos. Dančus aktīvi apguva
skolu folkloras kopu dalībnieki, kuri bija tieši tajā pat laikā
pulcējušies uz savu kopīgo saietu Rucavas skolā.
Raženi strādāja koka amatniecības meistarklase vietējā meistara, skolotāja Arvila Rogas vadībā kopā ar „Zvanītāju” saimnieku Arvīdu Ašmani un čaklākajiem Rucavas
zēniem – Tomasu un Ritvaru. Tika pagatavotas „Zvanītāju” saimniecībā noderīgas lietas – 3 garie soli un plaukts,
saremontēti krēsli un galds.

Tradicionālo ēdienu gatavošanas meistarklasi vadīja „Zvanītāju” saimniece Ruta Ķestere. Kopā ar saviem
čaklajiem palīgiem Liānu, Danielu, Kseniju un Ievu tika
gatavoti sātīgi un gardi ēdieni, kuru gatavošanu varēja vērot arī pārējās skoliņas dalībnieces, un kas tika celti galdā
skoliņas pusdienās. Garšoja viss – gan zupas, gan rīvētu
kartupeļu kukulīši un riezis, gan vecu laiku maizes
zupa un melleņu ķiļķeni,
gan ķīseļi un uzputeņi, un,
protams – Rucavas baltais
sviests!
Skoliņas
noslēgumā
tika atrādīts paveiktais:
muzikanti spēlēja, dejotāji dancoja, šuvējas dižojās
savās pašu šūtajās kleitās.
Vēl kopīga dziesma un
kopīgs mielasts, un skoliņa galā! Bet nekas jau nebeidzas: iegūtās prasmes
nostiprināsim jaunos projektos. Uz kopīgu sadziedāšanu, sadancošanu un
muzicēšanu!
No 5. līdz 11. septembrim Rucavā norisinājās ikgadējā „Rucavas vasaras skoliņa”. Tās
Sandra Aigare,
laikā darbojās piecas meistarklases augsti profesionālu un pieredzējušu meistaru un
Kultūras pasākumu vadītāja
skolotāju vadībā.
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Kam zvanīt
ārkārtas situācijās

Ja pastāv reālas briesmas Jūsu
vai apkārtējo veselībai, dzīvībai,
drošībai, ir jāzvana uz tālruņa numuru 112. Šis ir vienotais tālrunis
visā Latvijas Republikas teritorijā
un Eiropā, tas darbojas katru dienu,
24 stundas diennaktī. Zvanot uz šo
numuru Jūs:
• varat izsaukt ugunsdzēsējus
glābējus;
• savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
• savienos ar policiju;
• savienos ar gāzes dienestu.
Uz Neatliekamās palīdzības dienesta ārkārtas tālruni 113 zvana
situācijās, kad cilvēka dzīvība ir
apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā
izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti
smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā
palīdzība nepieciešama nekavējoties.
Uz Gāzes avārijas dienesta tālruni 114 zvana situācijās, ja mājokļos
lietojot propāna gāzes balonus
ir konstatēta gāzes noplūde no
balona. Bojātajam balonam ir
jāaizver ventilis, jāuzgriež noslēdzošais uzgrieznis, balons
jāiznes ārpus ēkas un jāpaziņo
avārijas dienestam.
Palīdzības tālrunis 110 paredzēts

tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās
kārtības apdraudējums, noziegums
vai ceļu satiksmes negadījums. Arī
šis tālrunis darbojas katru dienu
un palīdzību var lūgt jebkurā diennakts laikā.
Rucavas novada pašvaldības
policijas priekšnieka tālrunis ir
29464997, tas darbojas darba dienās
no pulksten 8.00 līdz 17.00 un paredzēts tiem gadījumiem, kad vēlas
ziņot par:
• personām, kas pārkāpj sabiedriskās kārtības noteikumus,
sabiedriskā vietā lieto alkoholu, lamājās, kaujās utt.
• automašīnām, kas novietotas
neatļautā vietā, tai skaitā Baltijas
jūras piekrastes kāpu zonā, dabas
parka „Pape” teritorijā;
• personām, kas palikušas bezpalīdzības stāvoklī;
• nepilngadīgām personām, kas
atstātas bez vecāku uzraudzības;
• pieklīdušiem
mājdzīvniekiem;
• citiem administratīviem pārkāpumiem, kas atrodas pašvaldības
policijas kompetencē.
Un gadījumiem, kad:
• esat izsaukts uz pašvaldības
policiju saistībā ar administratīvā
pārkāpuma lietas materiāliem;
• vēlaties iesniegt rakstisku sūdzību vai sniegt liecības par pārkāpumu, ko ir tiesīga izskatīt pašvaldības policija;
• tiek pārkāptas bērnu tiesības;
• darba organizatoriskos jautājumos.

Ugunsdzēsējs Rucavas pagastā tālr. 29103287.
Ugunsdzēsējs Dunikas pagastā tālr. 29297247.

No 1. septembra paplašināts
paternitātes pabalsta
saņēmēju loks adoptētājiem
No 2019. gada 1. septembra tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī
vienam no vecākiem par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā
līdz 18 gadiem adopciju.
Līdz šim bija noteikts, ka ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz trim gadiem, vienam no
adoptētājiem ir tiesības uz darba
devēja piešķirtu 10 kalendāra dienu atvaļinājumu un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
maksāto paternitātes pabalstu.
Turpmāk tiesības uz šādu atbalstu būs arī vecākiem, kuri adoptēs bērnu vecumā no trim līdz
18 gadiem, ja tiesas spriedums par
bērna adopciju stājies spēkā pēc
2019. gada 1. septembra.
Vecākiem, kuri adoptējuši bērnu
vecumā no trīs līdz 18 gadiem, tiesības uz paternitātes pabalstu ir, ja:
 tiesas spriedums par adopciju stājies spēkā pēc 2019. gada
1. septembra
 darba devējs piešķīris 10 ka-

lendāro dienu ilgu atvaļinājumu
sakarā ar bērna adopciju.
Tiesību noteikšanai nepieciešamā informācija ir VSAA rīcībā, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz tikai iesniegums.
Visērtāk to izdarīt, aizpildot
e-iesniegumu Vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.
VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu
pieprasījumu, var iesniegt arī:
 personīgi;
 nosūtot pa pastu;
 valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros,
ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 elektroniski, parakstot iesnie
gumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Izmaiņas paredz grozījumi likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.1 pantā.

2019. gada septembris

Tiešsaistes darba diena
„Darbs un karjera
Latvijā 2019”
26. septembrī Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) un Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls
(EURES) Eiropas darba dienu platformā www.
europeanjobdays.eu rīko starptautisku tiešsaistes
darba dienu „Darbs un karjera Latvijā”, piedāvājot
Latvijas darba devējiem iespēju atrast kvalificētus
un motivētus darbiniekus, bet darba meklētājiem –
darbu Latvijā.
Tiešsaistes darba diena norisināsies Eiropas
darba dienu platformā www.europe anjobdays.eu,
kur darba devēji varēs izveidot sava uzņēmuma
elektronisko profilu, reģistrēt vakances, ievietot
informāciju par uzņēmumu, saņemt potenciālo
kandidātu CV un pasākuma dienā – 26. septembrī – no plkst. 10.00 līdz 16.00 tiešsaistē tikties ar
darba meklētājiem virtuālās darba intervijās. Piedalīties tiešsaistes darba dienā varēs darba meklētāji, kuri dzīvo Latvijā vai citviet pasaulē. Tas būs
arī sava veida tilts, kas savienos mūsu valsts darba
devējus un Latvijas valsts piederīgos darba meklētājus, kuri šobrīd dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū.
Gan darba devējiem, gan darba meklētājiem
dalība pasākumā ir bez maksas. Aicinām darba devējus jau tagad reģistrēties Eiropas darba
dienu platformā www.europeanjobdays.eu piemērotu darbinieku atrašanai, publicēt vakances
un ievietot prezentācijas sava uzņēmuma starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Savukārt
darba meklētājus Eiropas darba dienu platformā

www.europeanjobdays.eu aicinās reģistrēties pasākuma dienā – 26. septembrī, kad no plkst. 10.00
līdz 16.00 viņiem būs iespēja tiešsaistē pieteikties
vēlamajai vakancei un ar darba devēju saskaņot
darba intervijas laiku. Gan darba devējiem, gan
darba meklētājiem dalība tiešsaistes pasākumā
26. septembrī būs pieejama no jebkura datora vai
viedierīces ar interneta pieslēgumu.
Lai piedalītos tiešsaistes darba dienā, ir jāreģistrē
profils Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu un jāpiesakās pasākumam „Darbs un
karjera Latvijā”. Pasākumā piedalīsies arī Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta
pārstāvji, kuri atbildēs uz reģistrēto lietotāju jautājumiem par darba un dzīves apstākļiem Latvijā, darba
līguma veidiem, sociālajām garantijām, nodokļiem
u.c. Tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā” tiek rīkota sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, Valsts darba inspekciju, Valsts
ieņēmumu dienestu, „Tele2” sociālo kustību „Latvija strādā” un projektu „Your Move”.
Papildu informācija pie Eiropas darba dienas
EURES koordinatoriem Latvijā Ilzes Luīzes Mihai
lovas (IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv; 67870976)
vai Andra Segliņa (Andris.Seglins@nva.gov.lv;
63429422).

Iespēja pieteikties
atbalstam
inovāciju un jaunu
produktu izstrādei
lauksaimniecībā
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada
1. novembrim izsludina projektu
iesnie
gumu pieņemšanu pasākuma
„Sadarbība” apakšpasākumā „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.
Šī būs ceturtā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais
finansējums ir 4,2 miljoni eiro.
Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei.
Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnie
guma veidlapa un cita informācija pieejama dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un LAD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas ietvaros.

Joprojām
turpinās
fotokonkurss
„Rucavas novads
tuvplānā”

Jau par tradīciju kļuvis fotokonkurss, kura darbos iemūžināts Rucavas novads. Līdz
21. oktobrim ikviens interesents
gan profesionālis, gan amatieris
aicināts paskatīties apkārt caur
fotoobjektīvu un atklāt vēl neatklāto sev un fotogrāfiju skatītājiem.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties Tūrisma informācijas
centrā („Pietura”, Rucava, Rucavas
pag., Rucavas nov.) vai apskatīt
un lejupielādēt Rucavas novada
mājaslapā www.rucava.lv, sociālo tīklu grupā www.facebook.
com/rucavatic/, kā arī saņemt
elektroniski, sūtot pieprasījumu
uz adresi tic@rucava.lv.

2019. gada septembris

Duvzares Vēstis

Šogad pensiju
indeksācija
būs lielāka
Labklājības ministrija informē, ka 2019. gada 1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija un tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 420 eiro.
Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 420 eiro. Savukārt tām pensijām un
atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 420 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā
indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.
Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju
un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to
vērtības nezaudēšanu.
Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma
pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,0719.
Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā
tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā
apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks
indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu
cilvēks var sagaidīt.
Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50% no
apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par
darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%, ja no 40 līdz 44 gadiem – 70%, bet
45 gadi un vairāk – 80%.
Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem,
vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0719; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu
1,0805; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0891. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un
vairāk gadu – piemēros indeksu 1,0977.

7
Pašvaldības policija informē
27. jūlijā

No Papes iedzīvotāja saņemta sūdzība, ka zemes
īpašnieks traucē izmantot servitūta ceļu. Tika veiktas
pārrunas ar zemes īpašnieku, kā arī paskaidrots, ka savstarpējas civiltiesiskās attiecības risināmas tiesas ceļā
civilā kārtā.
Apsekojot dabas parka teritoriju, sastādīti četri protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta 1. daļas. Kopējās sodas naudas summa 200 euro.
Tajā pašā dienā saņemts telefona zvans no viesu mājām Papē, ka vairākas personas reibuma stāvoklī agresīvi uzvedas. Ierodoties notikuma vietā tika konstatētas
vairākas personas reibuma stāvoklī, ar minētām personām veiktas pārrunas, konflikts atrisināts.
Vēlu vakarā apsekojot dabas parka teritoriju, tika
konstatēts, ka divas automašīnas novietotas kāpu zonā,
piemērots naudas sods 60 euro katram.

28. jūlijā

Apsekojot dabas parka „Pape” teritoriju Nidā un
Papē, sastādīti vienpadsmit protokoli paziņojumi pēc
LAPK 573. panta 1. daļas, kā arī Papes stāvlaukumā
konstatēti četri pārkāpumi, sastādīti četri protokoli lēmumi pēc LAPK 14910. panta 5. daļas 11. punkta. Kopējais naudas sods 650 euro.
Tajā pašā dienā Rucavā konstatēts, ka autovadītājs
atstājis automašīnu pārkāpjot ceļazīmes Nr. 326 prasības, sastādīts protokols pēc LAPK 14910. panta 5. daļas
11. punkta. Sods 40 euro.
Vakarā veicot pārbaudi Nidas ciemā tika konstatēts,
ka četras automašīnas novietotas kāpu zonā, tika sastādīti protokola paziņojumi pēc LAPK 573. panta 1. daļas. Uzlikts nauda sods 50 euro katram.

29. jūlijā

Saņemts telefona zvans no kooperatīva „Ječi 7” biedra par to, ka kaimiņi pa naktīm pastāvīgi trokšņo un
traucē naktsmieru. Tajā pašā dienā informācija pārbaudīta un veiktas pārrunas ar vainīgām personām.

4. augustā

Saņemts zvans no Dunikas pagasta iedzīvotāja par
to, ka iespējams kaimiņu mājlopi izbradājuši sakņu
dārzu. No cietušās pieņemts iesniegums, par minēto
faktu uzsākta administratīvā lietvedība.
Tajā pašā dienā tika saņemts telefona zvans no Rucavas pagasta iedzīvotājas par to, ka kaimiņi patstāvīgi
traucē naktsmieru, ierodoties notikuma vietā ar kaimiņiem veiktas pārrunas, kā arī brīdināts par atbildību.

Šogad pirmo reizi oktobrī indeksēs arī piešķirtās piemaksas
pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas
stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot
faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Indeksējot
piemaksu, 2019. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēros
piemaksas apmēram 1,00 eiro par katru apdrošināšanas stāža
gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram
1,50 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada
31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada
31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz
1996. gada 31. decembrim.

5. augustā

Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1 eiro
un 1,50 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0719. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma
1 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām,
turpmāk saņems 1,07 eiro, bet tie, kas saņēma 1,50 eiro – turpmāk saņems 1,61 eiro.

Saņemts telefona zvans no Dunikas pagasta
iedzīvotāja par pieklīdušu suni. Sazinoties ar dzīvnieku patversmes pārstāvi, suns tika nogādāts patversmē.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var
tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.
Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2019. gada 30. septembrim.
Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju
nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un
tā notiek automātiski. Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā
(http://www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).

Saņemts ziņojums par to, ka Rucavā sabojātas vairākas laternas. Minētā informācija pārbaudīta un konstatēts, ka bojātas piecas laternas uz gājēja ceļa. Vainīgās
personas ir apzinātas, par minēto faktu valsts policijā
uzsākts kriminālprocess.
Pa dienu saņemta atkārtota sūdzība par trokšņošanu
un lamāšanos dzīvoklī, tādējādi traucējot sabiedrisko
kārtību un mieru. Pieņemti iesniegumi, uzsākta administratīvā lietvedība pēc LAPK 167. panta (sīkais huligānisms).
Pēcpusdienā, apsekojot dabas parku „Pape”, sastādīts protokols paziņojums pēc LAPK 573. panta
1. daļas. Piemērots naudas sods 50 euro apmērā.

iedzīvotājas, ka persona, iespējams reibuma stāvoklī, guļ zālājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka
persona atrodas reibuma stāvoklī, zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties. Persona nogādāta savā dzīvesvietā.
Uzsākta administratīvā lietvedība pēc LAPK 171. panta
1. daļas par atrašanos sabiedriskā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

15. augustā

Iepriekš minētā persona izsaukta uz policijas iestādi
paskaidrojuma sniegšanai.
Tajā pašā dienā, pārbaudot dabas parka „Pape” teritoriju, sastādīti divi protokoli paziņojumi pēc LAPK
573. panta 1. daļas, piemērots naudas sods 50 euro katram.

16. augustā

Apsekojot dabas parka teritoriju Nidā sastādīti četri
protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta 1. daļas. Piemērojot kopējo naudas sodu 230 euro apmērā.
Kā arī Papē sastādīts viens protokols paziņojums pēc
LAPK 573. panta 1. daļas. Uzlikts naudas sods 60 euro
apmērā.
Tajā pašā dienā saņemts telefona zvans no Rucavas
pagasta iedzīvotājas par novārtā pamestu suni, sazinoties ar dzīvnieku īpašnieku, suns tika nogādāts dzīvnieku patversmē.
Pēcpusdienā saņemta informācija no Rucavas
pagasta iedzīvotāja par personu, kas aizdomīgi klīst
apkārt pa Rucavu. Persona tika identificēta un konstatēts, ka tas ir Lietuvas iedzīvotājs, kurš Latvijā uzturās
bez personas apliecinošiem dokumentiem. Minētā persona tika aizturēta un nodota Lietuvas robežsargiem.

17. augustā

Veicot dabas parka „Pape” apsekošanu, sastādīti deviņi protokoli paziņojumi pēc LAPK 573. panta 1. daļas.
Uzlikti naudas sodi 450 euro apmērā. Apsekots Papes
stāvlaukums, kur persona novietojusi prettiesiski transportlīdzekli invalīda stāvvietā, par ko sastādīts protokols lēmums. Uzlikts naudas sods 55 euro apmērā.

18. augustā

Pusdienas laikā apsekojot dabas parka teritoriju, sastādīti trīs protokola paziņojumi pēc LAPK 573. panta
1. daļas. Piemēroti naudas sodi 120 euro apmērā. Kā arī
pārbaudot Papes stāvlaukumu sastādīti trīs protokola
lēmumi pēc LAPK 14931. panta 8. daļas, katram piemērots naudas sods 55 euro apmērā.

21. augustā

Ziņots par diviem pazudušiem velosipēdiem Rucavā. Izsaukta valsts policija, uzsākts kriminālprocess.
Vakarā ziņots, ka viens velosipēds ir atradies.

22. augustā

Veicot iedzīvotāja aptauju par velosipēdu pazušanu,
identificēts iespējamais vainīgais.
Rolands Klāsēns,
Pašvaldības policijas priekšnieks

9. augustā

10. augustā

No pulksten 10.00–22.00 Pašvaldības policija
nodrošināja sabiedrisko kārtību pasākumā „Dunikai 100”. Vienai personai izteikts aizrādījums par
atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī.

11. augustā

Pārbaudot dabas parku „Pape” konstatēts, ka
Priediengalā novietotas trīs automašīnas kāpu zonā.
Piemērots naudas sods 60 euro katram. Kā arī apsekojot Papes stāvlaukumu sastādīti divi protokola
lēmumi, viens pēc LAPK 14931. panta 8. daļas, piemērots naudas sods 55 euro. Otrs pēc LAPK 14910.
panta 7. daļas. Uzlikts naudas sods 30 euro apmērā.

6. augustā saņemta informācija no Rucavas pagasta iedzī
votājas par stipriem dūmiem, kas nāk no meža masīva.
Par notikušo paziņots ugunsdzēsības un glābšanas die
nestam. Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka meža noma
lē deg zaru kaudze, sadzīves priekšmeti. Par to tika in
12. augustā
formēti Rucavas pagasta brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kas
Pēcpusdienā saņemts telefona zvans no Rucavas ugunsgrēku likvidēja.

Duvzares Vēstis
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Kultūras pasākumi
septembrī, oktobrī

2019. gada septembris

Rucavas tirgus laukumā

lielais Miķeļdienas vakara tirgus
28. septembrī pulksten 17.00

Rucavas kultūras namā
 21. septembrī paredzētā Aizputes teātra izrāde „Sliktās mammas”
pārcelta uz 26. septembri plkst. 19.00.

Tirgus apmeklētājus priecēs un varbūt pat deju soli uzsākt aicinās
Liepājas apriņķa deju kolektīvi, kas sanāks kopā

 16. oktobrī pulksten 13.00 Rucavas kultūras namā Sergeja

krāšņā sadancošanās pasākumā.

Hmeļņicka fotogrāfiju izstādes „Kad Rucava snauž...” atklāšana.

Aicinām pieteikties tirgus dalībniekus

Dunikas tautas namā

pa tālr. 29134903

 25. septembrī pulksten 11.00 Senioru atpūtas diena.

(Dace Mieme)

 14. oktobrī pulksten 17.00

Radošās darbnīcas pirmā nodarbība:
„Iemācīsimies ko jaunu!”.

Rucavas Baptistu draudzes 148. gadadienas

svētku dievkalpojums
Rucavas baptistu dievnamā

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomai
piekrastes ūdeņos var pieteikties
līdz 20. novembrim

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

Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā
teritorijā. 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 domē vai Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei
adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas
rīku veidi un apjoms. Komerczvejas tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama
speciālās atļaujas (licences) kopija. Iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
nākamajam gadam jāiesniedz līdz katra tekošā gada 20. novembrim.
Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada
domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā:
dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Foto autors Normunds Kaprano

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. septembrim.
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.

