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Duvzares Vēstis
RUCAVA   SIKŠŅI   ĶĀĶIŠĶE   DUNIKA   PAPE   JEČI   PEŠI   NIDA
Duvzare ir senās Kursas zemes nosaukums, un tajā atradās Rucavas pagasta pašreizējā teritorija un 

Dunikas pagasta pašreizējās teritorijas lielākā daļa

Ikvienam zināms, ka kārtīgam rudens iesākumam un lauku darbu noslēgumam, piederas 
kārtīgs tirgus, tādēļ 28. septembrī Rucavas Kultūras namā notika Miķeļdienas vakara tirgus, 
kurā varēja iegādāties rudens veltes, amatnieku meistardarbus un baudīt kultūras programmu. 

Tirgus apmeklētāji varēja vērot Liepājas rajona deju apriņķa vidējās paaudzes deju kolektīvu „Sak-
sinis”, „Vērgalīte”, „Nīca”, „Vaduguns” un senioru deju kluba „Sidrabvilnis” koncertu.  

Par muzikālo skanējumu koncertā rūpējās Rucavas kapela „Paurupīte”.
Paldies ikvienam par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā. 

Miķeļdienas vakara tirgus

28. septembrī Rucavas Kultūras namā notika Miķeļdienas vakara tirgus, kurā varēja iegādā-
ties rudens veltes, amatnieku meistardarbus un baudīt kultūras programmu. 

Foto autors Rudīte Bērziņa

Nu jau sesto gadu Rucavas sievas Miķe-
ļos, kā ierasts, pošas un dodas uz Tukumu, 
lai kopā ar saviem „krusta bērniem” – fol-
kloras kopu „Avots” piedalītos Miķeļdie-
nas pasākumā un folkloras kopas „Avots” 
dzimšanas dienas svinībās. Kā katru gadu, 
rudens laiks katrai sievai ir ļoti aizņemts, 
savu mājas soli apdarot vai piedaloties ci-
tos nozīmīgos pasākumos, arī veselība ne 
tā labākā, tādēļ ar pūlēm ir iespējams saor-
ganizēt „komandu” – gan kukuļu vārītājas, 
Rucavas baltā sviesta taisītājas un raušu ce-
pējas, gan līdzi braucējas – Rucavas labu-
mu lielītājas un tirgotājas, gan dziedātājas 
un runātājas. Brīžam prātā iezogas doma: 
varbūt vienu gadu nebraukt, bez mums jau 
iztiks… Iztiks jau gan, bet tā nu reiz Ruca-
vas sievām un Rucavas novadam ir lieliska 
reklāma, iespēja popularizēt savu mantoju-
mu un dzīvās tradīcijas. Un tādēļ – brau-
cam!

Miķeļdienas pasākums Tukuma cen-
trā, pirmos gadus pie pašvaldības, šogad 
tirgus laukumam blakus, ir kopas „Avots” 
izlolots un notiek kopš tās darbības pirm-
sākumiem – tiek saaicināti tirgotāji, notiek 
tirdziņš, bet tā laika folkloras kopu priekš-
nesumi, programmas.  Noslēgumā parasti  
Rucavas sievu vadītais Miķeļu goda mie-
lasts ar kopīgu dziedāšanu un maizes un 
Rucavas baltā sviesta baudīšanu. 

Otrajā daļā visi vieskolektīvi tiekas kul-
tūras namā uz kopīgu cienastu un apsvei-
kumiem „Avotam”. Tā tas bija arī šogad, un 
netraucēja ne lietus smīlāšana, ne rudens 
dzestrums, ne īsā nakts pirms brauciena.  
Svētki bija lieliski! Paldies palīgiem par 
darbu vēlajā vakara stundā, gatavojot Ru-
cavas labumus tirdziņam un par agro cel-
šanos un izturību Tukumā. 

Sandra Aigare, 
kultūras pasākumu vadītāja

Jau sesto gadu Rucavas sievas Miķeļos dodas uz Tukumu, lai kopā ar saviem „krusta bēr-
niem” – folkloras kopu „Avots” piedalītos Miķeļdienas pasākumā un folkloras kopas „Avots” 
dzimšanas dienas svinībās.

Izcīna godalgotas 
vietas starptautiskā 

novusa turnīrā
No 21. līdz 22. septembrim Polijas pilsētā Veličkā 

(Wieliczka) notika 2019. gada pasaules kausa izcīņa 
novusā VII  posms. No Rucavas tajā piedalījās Artūrs 
Laugalis.

Vienspēlēs, kas bija reitinga turnīrs, izcīnot deviņus 
punktus no vienpadsmit iespējamiem, iegūta 2.  vieta, 
konkurencē starp 59 dalībniekiem.

Dubultspēlēs, spēlējot kopā ar Krievijas pārstāvi Va-
dimu Azarieru, septiņās kārtās tika izcīnīti pieci, ko-
mats, pieci punkti no septiņiem iespējamiem, kas deva 
1. vietu turnīrā, konkurencē starp 18 pāriem.

Turnīrā balvā saņemtas Veļičkas sāls raktuvēs iegūtās sāls lampas.
Artūrs Laugalis

Rucavas sievas Miķeļos dodas 
uz Tukumu



2 2019. gada oktobrisDuvzares Vēstis

Rucavas novada 
domes sēžu lēmumi

Domes sēde 2019. gada 26. septembrī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, 
Gundega Zeme.

•	 Nolēma	sadalīt	divus	nekustamos	 īpašumus,	atdalītajām	
zemes	vienībām	piešķīra	jaunus	nosaukumus	un	noteica	zemes	
lietošanas	mērķi.

•	 Ņemot	vērā	 iesniegumus,	pagarināja	zemes	nomas	 līgu-
mus	ar	divām	privātpersonām	un	izbeidza	zemes	nomas	līgu-
mus	ar	sešām	privātpersonām.

•	 Nolēma	noslēgt	 zemes	nomas	 līgumus	 ar	 sešām	privāt-
personām,	nosakot	nomas	maksu	1,5%	apmērā	no	zemes	ka-
dastrālās	vērtības,	papildus	maksājot	nekustamā	 īpašuma	no-
dokli.

•	 Apstiprināja	precizējumus	2017.	gada	27.	aprīļa	lēmumā	
„Par	nekustamā	īpašuma	[..]	sadalīšanu”.

•	 Atļāva	apmežot	vienu	zemes	gabalu	4,9	ha	platībā	Ruca-
vas	pagastā.

•	 Atļāva	uzsākt	lokālplānojuma	izstrādi	nekustamajam	īpa-
šumam	„Ostmala”,	kad.	Nr.	64840110011.

•	 Apstiprināja	detālplānojuma	izstrādes	uzsākšanu	nekus-
tamajā	īpašumā	„Jaunpelči”,	kad.	Nr.	64840010147.

•	 Nolēma	nodot	atsavināšanai	Rucavas	novada	domei	piede-
rošo	nekustamo	īpašumu	„Čākuri”	(kadastra	Nr.	64840050014),	
kas	sastāv	no	zemes	gabala	ar	kopējo	platību	2,78	ha.

•	 Nolēma	pagarināt	dzīvojamās	telpas	īres	līgumu	ar	divām	
privātpersonām.

•	 Pieņēma	 lēmumu	 neanulēt	 deklarēto	 dzīvesvietu	 vienai	
personai.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	domes	līdzfinansējumu	Nī-
cas	Mūzikas	 skolas	 Rucavas	mācību	 punkta	 pedagogu	 darba	
atalgojumam	511,27	euro	mēnesī.

•	 Apstiprināja	 viena	 izglītojamā	mācību	 un	 audzināšanas	
izmaksas	Rucavas	novada	pašvaldības	izglītības	iestādēs.

•	 Ņemot	vērā	iesniegumus	atbrīvoja	Līgu	Ati	no	adminis-
tratīvās	komisijas	 locekļa	pienākumu	pildīšanas	un	Arti	Ķūsi	
no	iepirkuma	komisijas	locekļa	pienākumu	pildīšanas.	

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldības	administratīvās	
komisijas	sastāvā	Daigu	Ķēdži.

•	 Nolēma	nodot	atsavināšanai	par	brīvu	cenu	mutiskā	izsolē	
Rucavas	novada	domei	piederošo	nekustamo	 īpašumu	„Jaunie	
Pieši”	(kadastra	Nr.	64520080086),	kas	sastāv	no	zemes	gabala	ar	
kopējo	platību	9,78	ha.	Izsoles	sākuma	cena	13 200	EUR.	

•	 Pieņēma	lēmumu	nodot	nekustamo	īpašumu	„Lieda	gi”	-24	
mutiskai	 izsolei	 ar	 augšupejošu	 soli.	 Noteica	 izsoles	 sākuma	
cenu	2400,00	EUR.

•	 Apstiprināja	 ūdenssaimniecības	 pakalpojumu	 tarifus	
Rucavas	 novadā,	 ja	 īpašumā	 nav	 uzlikts	 komercuzskaites	
mēraparāts.

•	 Apstiprināja	budžeta	grozījumus	Rucavas	novada	pašval-
dības	2019.	gada	pamatbudžetā.

•	 Apstiprināja	valsts	budžeta	mērķdotācijas	sadalījumu	vis-
pārējās	pamatizglītības	pedagogu,	interešu	izglītības	pedagogu	
un	 bērnu	no	5	gadu	vecuma	 izglītošanā	nodarbināto	pedagogu	
darba	algām	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligātajām	iemak-
sām	Rucavas	novadā	2019.	gada	septembrim	–	decembrim.

•	 Nolēma	 piešķirt	 atvaļinājumu	 Rucavas	 novada	 domes	
priekšsēdētājam	Jānim	Veitam	no	2019.	gada	28.	oktobra	līdz	
2019.	gada	1.	novembrim.

•	 Dunikas	 pagasta	 pārvaldes	 vadītāja	 A.	 Kaunese	 infor-
mē	 deputātus	 saimnieciskajiem	 darbiem	 pašvaldībā,	 sniedz	
informāciju	par	notikušo	mājas	„Mētras”	iedzīvotāju	sapulci.

•	 Domes	 priekšsēdētājs	 J.	 Veits	 sniedz	 informāciju	 par	
pašvaldības	pārstāvju	tikšanos	saistībā	ar	teritoriālās	reformas	
ieviešanu,	par	Latvijas	Pašvaldības	savienības	sēdi,	kurā	lemts	
izteikt	neuzticību	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	
ministram	 J.	 Pūcem.	 Informē	 deputātus,	 ka	 notiek	 Rucavas	
novada	 pašvaldības	 autoceļa	 izbūves	 zemes	 vienībā	 ar	 ka-
dastra	apzīmējumu	64840110014	un	pieslēgumu	pašvaldības	
autoceļam	Nida–Pape	būvprojekta	izstrāde.	Deputāti	pieņem	
informāciju	zināšanai.

Santa Ķūse, domes	sekretāre

Nekustamā īpašuma 
„Jaunie Pieši” izsole

Nekustamā īpašuma 
„Liedagi-24” izsole

Rucavas	novada	dome	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	
nodod	 atsavināšanai	 nekustamo	 īpašumu	 „Liedagi”	 ar	 ka-
dastra Nr.	 64849000077,	 reģistrēts	Rucavas	 pagasta	 zemes-
grāmatu	nodalījumā	Nr.	213-24,	kas	sastāv	no	trīsistabu	dzī-
vokļa	ar	kopējo	platību	68,2	m2	un	608/13658	kopīpašuma	
domājamām	daļām	no	daudzdzīvokļu	mājas	un	zemes.

Izsole	notiks	2019.	gada	4.	novembrī,	plkst.	10.00,	Ruca-
vas	novada	domes	ēkā	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pagas-
tā,	Rucavas	novadā.

Pieteikties	 izsolei	 un	 ar	 izsoles	 noteikumiem	 iepazīties	
iespē	jams	katru	darba	dienu	no	plkst.	8.00–12.00;	12.30–17.00,	
izņemot	piektdienās	līdz	13.00		Rucavas	novada	domē	„Pa-
gastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pagastā,	Rucavas	novadā.	Izsoles	
noteikumi	 pieejami	 arī	 pašvaldības	 mājaslapā	 www.rucava.
lv.	Pretendentu	reģistrācija	notiek	līdz	2019.	gada	1.	novem-
brim,	plkst.13.00.

Izsoles	 sākumcena	 2400,00	 EUR,	 nodrošinājuma	 nau-
da –	10%	apmērā	no	izsoles	sākumcenas	t.i.	240,00	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	26951335.

Rucavas	novada	pašvaldība	par	brīvu	cenu	mutiskā	izsolē	
ar	augšupejošu	soli	nodod	atsavināšanai	nekustamo	īpašumu	
„Jaunie	Pieši”	ar	kadastra Nr.	64520080086,	reģistrēts	Duni-
kas	 pagasta	 zemesgrāmatu	 nodalījumā	 Nr.	 100000589153,	
kas	sastāv	no	zemesgabala	ar	kopējo	platību	9,78	ha.

Izsole	notiks	2019.	gada	1.	novembrī,	plkst.	10.00,	Ruca-
vas	novada	domes	ēkā	„Pagastmāja”,	Rucavas	pagastā,	Ruca-
vas	novadā.

Pieteikties	 izsolei	 un	 ar	 izsoles	 noteikumiem	 iepazīties	
iespē	jams	katru	darba	dienu	no	plkst.	8.00–12.00;	12.30–17.00,	
izņemot	 piektdienās	 līdz	 13.00	 un	 ceturtdienās	 līdz	 18.00		
Rucavas	novada	domē	„Pagastmāja”,	Rucavas	pagastā,	Ruca-
vas	novadā.	Izsoles	noteikumi	pieejami	arī	pašvaldības	mā-
jaslapā	 www.rucava.lv.	 Pretendentu	 reģistrācija	 notiek	 līdz	
2019.	gada	31.	oktobra,	plkst.	18.00.

Izsoles	 sākumcena	 13	 200	 EUR,	 nodrošinājuma	 nau-
da –	10%	apmērā	no	izsoles	sākumcenas	t.i.	1320	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.

Var saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa 

maksājumu atvieglojumus
Rucavas	 	 novada	 dome	 atgādina,	 ka	 joprojām	 ir	 spēkā	

2012.	gada	25.	oktobra	saistošie	noteikumi	Nr.16	„Par	nekus-
tamā	īpašuma	nodokļa	maksājumu	atvieglojumu	piešķiršanu	
Rucavas	novadā”.	Lai	 saņemtu	kādu	no	nekustamā	 īpašuma	
nodokļa	 maksājumu	 atvieglojumiem,	 nedrīkst	 būt	 jebkāds	
parāds	pret	pašvaldību,	un	līdz	10. janvāra	darba	dienas	bei-
gām	ir	jāiesniedz	Rucavas	novada	domē	vai	Dunikas	pārval-
dē	iesniegums,	kurā	norādīts,	kuru	no	šiem	atvieglojumiem	
vēlaties	piemērot.

Iesniegums	par	atvieglojumu	piešķiršanu	ir	jāraksta	arī	re-
presētām	personām.	Iesniegumam	jāpievieno	represētās	per-
sonas	apliecības	kopija	(uzrādot	oriģinālu),	un	jāapliecina,	ka	
īpašumā	netiek	veikta	saimnieciskā	darbība.

Sīkāka	informācija	pa	tālr.	25904975,	www.rucava.lv

No 2020. gada 1. janvāra jauni 
ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifi Rucavas novadā
Rucavas	novada	domes	sēdē	2019.	gada	26.	septembrī,	(prot.	Nr.	14.,	4.6.)	

apstiprināja	ūdenssaimniecības	pakalpojumu	tarifus	Rucavas	novadā,	ja	īpašu-
mā	nav	uzlikts	komercuzskaites	mēraparāts.	

Ūdens	apgādes	un	kanalizācijas	notekūdeņu	novadīšanas	patēriņa	norma,	
ja	īpašumā	nav	uzlikts	komercuzskaites	mēraparāts	–	6.0	m3	vienam	cilvēkam	
mēnesī.

Tarifi	stāsies	spēkā	no	2020.	gada	1.	janvāra.	
Tie ir šādi:	
•	 Ūdens	apgāde	Rucavas	pagastā	vienam	cilvēkam	mēnesī	–	2.76	EUR	(bez	

PVN),
•	 Kanalizācijas	notekūdeņu	novadīšana	Rucavas	pagastā	vienam	cilvēkam	

mēnesī	–	5.64	EUR	(bez	PVN),
•	 Ūdens	apgāde	Dunikas	pagastā	vienam	cilvēkam	mēnesī	–	3.12	EUR	(bez	

PVN),
•	 Kanalizācijas	notekūdeņu	novadīšana	Rucavas	pagastā	vienam	cilvēkam	

mēnesī	–	3.36	EUR	(bez	PVN),
•	 Ūdens	 patēriņa	norma	un	 tarifi	 	mājlopu	dzirdināšanai	mēnesī,	 ja	 nav	

uzstādīti	ūdens	skaitītāji	Rucavas	pagastā:

Mājlopu	
kategorijas

Ūdens	patēriņa	norma	
vienai	vienībai	
(m3	mēnesī)

Tarifs	lopu	dzirdināšanai
(euro)

Liellops 3.0 1.38
Teļš 1.5 0.69
Cūka 0.45 0.21
Zirgi 2.4 1.10
Aitas 0.3 0.14

Vistas,	tītari,	pīles,	
zosis 0.03 0.01

•	 Ūdens	 patēriņa	norma	un	 tarifi	 	mājlopu	dzirdināšanai	mēnesī,	 ja	 nav	
uzstādīti	ūdens	skaitītāji	Dunikas	pagastā:

Mājlopu	kategorijas
Ūdens	patēriņa	norma	

vienai	vienībai	
(m3	mēnesī)

Tarifs	lopu	dzirdināšanai
(euro)

Liellops 3.0 1.56
Teļš 1.5 0.78
Cūka 0.45 0.23
Zirgi 2.4 1.25
Aitas 0.3 0.16

Vistas,	tītari,	pīles,	
zosis 0.03 0.02

Ūdenssaimniecības un pakalpojumu esošie tarifi ar komercuzskaites	
mēraparātu par vienu kubikmetru (m3)

Rucavas	pagastā	(spēkā	no	26.09.2013.,	lēmums	Nr.	4.1.1.,	protokols	Nr.	20)
•	 Ūdensapgāde	0.46	EUR	(bez	PVN),
•	 Kanalizācija	0.94	EUR	(bez	PVN).
Dunikas	pagastā	(spēkā	no	25.10.2018.,	lēmums	Nr.	9.,	protokols	Nr.	18)
•	 Ūdensapgāde	0.52	EUR	(bez	PVN),
•	 Kanalizācija	0.56	EUR	(bez	PVN).
Ūdens	skaitītāja	rādījumus	par	iepriekšējā	mēnesī	patērēto	ūdeni	jānoziņo	

līdz	katra	mēneša	5.	datumam:
•	 Zvanot	vai	rakstot	īsziņu	klientu	apkalpošanas	speciālistei	Ilzei	Feodoso-

vai	uz	tālruni	26951335;
•	 vai	Rucavas	novada	domes	kasē	klātienē;
•	 vai	 sūtot	 uz	 e-pastu	

dome@rucava.lv; ilze.feodo-
sova@rucava.lv.

Līdz	ar	jaunajiem	tarifiem	
rosinām	dzīvokļos	un	privāt-
mājās	 uzstādīt	 ūdens	 skaitī-
tājus,	 lai	 varētu	 nodrošināt	
kvalitatīvus	 ūdenssaimnie-
cības	 pakalpojumus	 novadā,	
veidotu	 vienotu	 pakalpoju-
mu	 uzskaiti	 un	 nodrošinātu	
Ūdenssaimniecības	 likuma	
prasības.

Rucavas Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas vietas un darba laiki
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Sociālā dienesta vadītāja
Daiga Grenovska

20390819
daiga.grenovska@rucava.lv

„Līvas”,	
Dunikas	pagasts	

8.00–12.00
12.30–17.00

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets

12.30–17.00

„Līvas”,		
Dunikas	pagasts

8.00–12.00
12.30–17.00

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets	

12.30–18.00 

„Līvas”,	
Dunikas	pagasts

8.00–15.00

Sociālā darbiniece 
Dunikas pagastā

Inga Alksne
27008127

inga.alksne@rucava.lv

Dunikas	pagasta	
pārvalde

8.00–12.00
12.30–17.00

Dunikas	pagasta	
pārvalde

8.00–12.00
12.30–17.00

Dunikas	pagasta	
pārvalde

8.00–12.00
12.30–17.00

Dunikas	pagasta	
pārvalde

8.00–12.00
12.30– 17.00

–

Sociālā darbiniece 
Rucavas pagastā
Ligita Freimane

29272642
ligita.freimane@rucava.lv

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets

8.00–12.00
12.30–17.00

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets

8.00–12.00

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets

8.00–12.00
12.30–17.00 

Rucavas	novada	
dome	11.	kabinets

8.00–12.00
Sadzīves	pakalpojumu	

punkts
13.00–16.00

„Līvas”,	Dunikas	
pagasts

8.00–13.00
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NOTIKUŠAS VAIRĀKAS RUCAVAS 
TRADICIONĀLO ĒDIENU GATAVOŠANAS 

MEISTARKLASES
Šis	gads	Rucavas	sievām	ir	bijis	bagāts	ar	savu	pavārprasmju	rādīšanu.	Izcilu	

meistarību	demonstrēja	Māra	Tapiņa,	vadot	Rucavas	baltā	sviesta	meistarklasi		
Vislatvijas	pasākumā	„Satiec	savu	meistaru!”	aprīlī	skolas	mājturības	klasē		un	
Annās	Papes	„Vītolniekos”.	Māra	bija	pirmā,	kas	par	meistarklases	vadīšanu	un	
izcilu	meistarību	 ieguva	Meistara	diplomu	Rucavas	 baltā	 sviesta	 gatavošanā.	
Iespē	jams,	rucavnieki	pamanīja	Māras	atraktīvo	dalību	Rīgas	TV	24	program-
mā	„La	Dolce	Vita	ar	Roberto.	Novadu	ēdieni”	(11.04.2019.),	kas	Rucavai	bija	
laba	reklāma	Rucavas	novadam.	

Nu	arī	„Zvanītāju”	saimniece	Ruta	Ķestere	pēc	cītīgas	skološanās	pie	vec-
meistares	Mirdzas	Ārentas	un	savu	prasmju	demonstrēšanas	Annās	 ieguvusi	
Meistara	diplomu.	Līdzšinējais	darbs	un	 iegūtā	 atzinība	 ir	nākusi	 tieši	 laikā:	
arvien	vairāk	interesentu	–	kā	individuāli,	tā	grupiņās,	kā	„Zvanītājos”,	tā	citviet	
izvēlas	dalību	Rucavas	baltā	 sviesta	meistarklasē.	Rucavas	baltā	 sviesta	 gata-
vošana	ir	rādīta	Līvupes	(Liepāja)	un	Mežupes	(Purmsāti)	skolu	audzēkņiem,	
Liepājas	rajona	partnerības	viesiem	no	Lietuvas,	Moldāvijas	un	Latvijas,	vācu	
tūroperatoriem,	u.c.	

Tādi	lielāki	izaicinājumi	Rutai	bija	divi:
Pirmkārt,	 piedalīšanās	 Latvijas	 TV	 raidījumā	 „Iekodies	 Kurzemē”	 pēdējā	

raidījuma	pieturvietā	Rucavā,	kurā	Ruta	kopā	ar	raidījuma	vadītāju	Māru	gatavoja	
Rucavas	balto	sviestu,	bimbalu	tīri	un	vecu laiku maizes zupu ar ķiļķeniem.

Otrkārt,	Rucavas	tradicionālo	ēdienu	meistarklases	vadīšana	Kuldīgas	teh-
nikumā	 jauno	 pavāru	 seminārā,	 ko	 organizēja	 Latvijas	 Siera	 Kluba	 vadītāja	
Vanda	Davidanova.	

Jāsaka,	uztraukums	bija	liels,	jo	iesākumā	neko	nezinājām,	kā	tas	viss	notiks.	
Bet	notika	viss,	lūk	tā!	Labu	laiku	pirms	sākuma	demonstrēšanas	zālē	pulcējās	
tehnikuma	audzēkņi	–	topošie	pavāri.	Ruta	savukārt	auditorijas	priekšā	iekār-
toja	 darba	 vietu	 un	 tad	 arī	 viss	 varēja	 sākties.	Kopā	 ar	 tehnikuma	 skolotāju	
Aivaru,	kuram	liela	interese	un	pieredze	vietējo	tradicionālo	ēdienu	gatavošanā	
un	diviem	uzcītīgiem	tehnikuma	jaunajiem	pavāriem,	auditorijas	acu	priekšā	
tika	gatavota	bimbalu tīre.	Atzinums:	vienkārši	pagatavojams	ēdiens,	bet	gana	
labs	un	garšīgs.

Tad	visu	acu	priekšā	tika	pa-
gatavots	Rucavas	baltais	sviests	
un	 tūdaļ	arī	nobaudīts	uz	 līdzi	
paņemtās	rupjmaizes.	

Pēc	 tam	sākās	grūtākā	daļa,	
SIA	 „ELPA”	 vadītājs	 Gundars	
Sisenis	 audzēkņu	 priekšā	 pan-
nas	 cepa	 sieru,	 bet	 uz	 otras	
pannas	Ruta	ar	saviem	palīgiem	
no	turpat	sataisītās	mīklas	cepa	
asiņu penkokus.	

Tas	nu	gan	nebija	īsti	pieņe-
mams	jaunajiem	pavāriem:	daļa	
gan	pagaršoja,	nekādu	sajūsmu	
neizrādīdami,	 citi	 atteicās.	Uz-
mundrinājumam	varbūt	līdzēja	

Sandras	teiktais:	„Pavāri,	jums	dzīvē	nāksies	daudz	ko	gatavot.	Arī	šodien	gūtā	
pieredze	var	noderēt!”

Rutai	pašai	par	brīnumu	arī	pagatavotā	kunkuline 	(pienā	vārītu	skābo	ābolu	
saldā	zupa)	izdevās	lieliska,	un	garšoja	arī	pašai	vārītājai.	

Katrā	ziņā,	meistarklases	ir	ļoti	noderīgas,	lai	popularizētu	vietējos	ēdienu,	
demonstrētu	saimnieču	prasmes,	bet	pats	galvenais	–	nestu	Rucavas	vārdu	pa-
saulē.

Sandra Aigare, kultūras	pasākumu	vadītāja

Laba pieredze un brīnišķīgas izjūtas
Gribu	pastāstīt,	kāds	labums	ir	biedrībām,	tām	esot	kā	

biedriem	 lielākās	 organizācijās.	 Tradīciju	 namu	 „Zvanī-
tāji”,	 tā	 iespējas,	 pakalpojumu	piedāvājumu	 tūristiem	un	
citiem	interesentiem,	ir	pamanījušas	un	novērtējušas	tādas	
institūcijas,	 kā	Kurzemes	 plānošanas	 reģions	 un	 „Lauku	
ceļotājs”.

Kurzemes	 plānošanas	 reģions	 ir	 izstrādājis	 tūrisma	
maršrutu	 „Baltu	 ceļš”,	 iekļāvis	 sadaļā	 „Kurši”	 tādus	 ob-
jektus	kā	Dunikas	purva	laipas,	Papes	zirgus	un	tradīciju	
namu	 „Zvanītāji”,	 organizējis	 semināru	 –	 tikšanās	 sēriju		
dažādās	 šī	 ceļa	 pieturvietās,	 sniedzot	 vērtīgas	 zināšanas	
par	seno	kuršu	mantojumu	un	iepazīstinot	ar	konkrētiem	
objektiem.	Nu	 arī	 klajā	 nākusi	 karte	 „Baltu	 ceļš”	 (kurši/	
zemgaļi/sēļi	)	un	buklets	„Baltu	ceļš”	(„kurši”	–	ar	objek-
tiem	Latvijā	un	Lietuvā),	kas	pieejami	tūristiem	kā	Lietu-
vā,	tā	Latvijā.	

„Lauku	 ceļotājs” savukārt	 izstrādāja	 savulaik	 zīmi	
„Latviskais	 mantojums”,	 un	 „Zvanītāji”	 bija	 vieni	 no	
pirmajiem	 (pirmajā	 	 reizē	 zīmi	 piešķīra	 12	 objektiem)	
šīs	 zīmes	 ieguvējiem	 3	 nominācijās	 –	 „latviska	 māja”,	
„vietējie	 tradicionālie	ēdieni”,	„vietējās	 tradīcijas”.	Līdz	ar	
to	„Zvanītāji”	ir	objekts	lauku	tūrisma	maršrutos.	„Lauku	
ceļotājs”	 kopā	 ar	 Vidzemes	 augstskolu	 un	 Igaunijas	
partneriem	šobrīd	 	 īsteno	ES	projektu	„Livonijas	kulinā-
rais	ceļš”.	Šī	projekta	ietvaros	ir	izstrādāts	tūrisma	maršruts	
„Livonijas	kulinārais	ceļš”	(viens	no	objektiem	ir	arī	„Zva-
nītāji”),	 tā	 ir	 lieliska	 iespēja	piedalīties	viduslaiku	ēdienu	
gatavošanas	 meistarklasēs,	 kā	 arī	 	 piedalīties	 trīs	 dienu	
ekskursijā	pa	šī	maršruta	vietām		(pagājušā	gadā	bija	viena	
ekskursija	pa	Igauniju,	šogad	divas	pa	Igauniju	un	Latviju,	
līdzmaksājums	personai	četrdesmit	euro).	

Nedaudz	dalīšos	gūtajā	pieredzē	pēdējā	ekskursijā.	Tar-
tū	 paviesojāmies	nesen	 atjaunotajā	Tartu	 tirgus	 ēkā,	 kur	
plašā	sortimentā	tiek	piedāvāti	kvalitatīvi	un	svaigi	vietē-
jie	produkti	no	Dienvidigaunijas,	iepazinām	nesen	tirgus	
paviljonā	atklāto		zemnieku		tirdziņu.	Pabijām	divās	kazu	
saimniecībās,	 kurās	 arī	 gatavo	 kazu	 sieru	 un	 tūristiem	
piedāvā	 savas	 produkcijas	 degustāciju.	 Baudījām	 igauņu	
vietējos	vīnus		„Alatskivi”	muižas	vēsturiskajā	leduspagra-
bā,	latviešu	vīnus	vīna	darītavā	„Matilde”	Valmieras	pusē,	
piedzīvojām	izzinošu	un	vērtīgu	ekskursiju	un	degustējām	
alu	„Valmiermuižas	alus	darītavā”,	cepām	raušus	un	iepazi-
nām	graudaugus	un	latvju	zīmes,	cienājāmies	ar	pašcepta-
jiem	raušiem	un	tēju		lauku	sētā	„Maizes	māja”.	Pusdieno-

jām	mājīgos	 restorānos.	 Igaunijas	 restorānā	„Umb	Roth”	
Tartu	baudījām	veģetāru	ēdienu	no	pašmāju	produktiem,	
Valgā	viesnīcas	„Metsis”	(„Rubeņi”)	medību	zālē	labi	pa-
gatavotu	 vistas	 filejas	 karbonādi	 ar	 rīsiem,	 bet	 viesnīcas	
„Kārļu	muiža”	restorānā	tika	priekšā	celta	store	no	tuvējā	
dīķa.	 Igaunijā	 nakšņojām	motelī	 „Waide”,	 Elvas	 tuvumā,	

Latvijā –	viesnīcā	„Bestes	apar-
tamenti”	Valmieras	tuvumā.	

Katra	 šī	 vieta,	 katrs	 ēdiens	
ir	 ar	 savu	 stāstu,	 īpašām	 sajū-
tām.	Tomēr	savu	vislielāko	pie-
dzīvojumu,	 īstu	 sajūtu	 buķeti	
guvu	 otrās	 dienas	 pievakarē	
piemājas	 saimniecībā	 „Vīn-
kalni”.	Var	 tikai	 pamācīties	 no	
mājas	 saimniekiem,	 kas,	 spī-
tējot	 grūtībām,	 Latvijas	 eko-
nomiskās	 situācijas	 svaidīti,	
bijuši	 gan	 biznesa	 augstumos,	
gan	 kritumos,	 bijuši	 spiesti	
piepelnīties	 ārzemēs,	 bet	 nu	
iekopuši	savu	lauku	stūrīti,	sa-
veduši	 kārtībā	 senu	 koka	 ēku	
dzīvošanai	 un	 biezu	 akmens	
mūru	 saimniecības	 ēku,	 ku-
rai	 jumta	 vietā	 gan	 pagaidām	
plastikāta	 pārsegums.	 Ēkas	
vienā	 galā	 garš	 galds,	 bet	 otrā	

saimnieka	savāktie	un	kārtībā	savestie	vecu	laiku	priekš-
meti		un	ķēķis.	Saimnieci	savulaik	ceļš	aizvedis	uz	Itāli-
ju,	kur	jūtoties	kā	mājās	un	kur	apguvusi	picu	cepšanas	
māku.	Tad	nu	interesentiem	piedāvā	picu	cepšanas	meis-
tarklases,	 dažādas	 ballītes.	 Tālavas	 senatnes	 un	 Livoni-
jas	 laika	 virtuves	 iespai	dā	 radusies	 ideja	 par	 „Tālivalža	
mielastu	Beverīnā”.	Sākumā	nesteidzīgi	iepazinām	plašo	
telpu,	malkodami	 siltu	 alu,	 tad	 tikām	 sēdināti	 pie	 garā	
galda,	uz	kura	dega	sveces,	fonā	skanēja	„Iļģu”	mūzikas	
ieraksti	,	galdā	māla	traukos	tika	likta	sakņu	piena	zupa,	
otra	jā	–	smaržīgās	garšvielās	sautēta	teļa	gaļa	ar	grūbām	
un	siltiem	biešu	salātiem,	saldajā	„ambrozijs”	jeb	Dievu	
ēdiens,	 ko	mēs	 pazīstam	 kā	 rupjmaizes	 kārtojumu.	 Jau	
ilgu	 laiku	 šajās	kopīgajās	maltītēs	ar	 igauņiem	(kuri	arī	
piedalījās	 šajā	 braucienā)	meklēju	brīdi,	 kad	kopīgi	 va-
rētu	nodziedāt	kurzemnieku	 stipro	galda	dziesmu	„Kā-
labadi	 galdiņam”,	 un	 nu	 piepeši	 kļuva	 skaidrs,	 ka	 tieši	
šis	 kopīgais	 noslēguma	mielasts	 ir	 īstais	 brīdis.	 	 Ņēmu	
vārdu,	 stāstīju	 par	 to,	 ka	 Rucavā	 apgūstu	 Rucavas	 ba-
gāto	 mantojumu,	 bet	 ka	 īstenībā	 esmu	 smilteniete,	 un	
vecāmāte	nākusi	no	 	Trikātas,	 tātad	 iespējamība,	 ka	no	
Tālivalža	ļaužu	pēctečiem.	Ka	savulaik	burtiski	„apēdu”	
grāmatu	–	triloģiju		„Zīmogs	sarkanā	vaskā”,	un,	ka	mani	
dziļi	aizskāra	Tālivalža	runa	Laika	vīram,	kurā	viņš,	zinot	
cik	bezcerīga	ir	pretošanās	iebrucējiem,	liek		zintniekam	
visu	mantu	 izliet	kā	ūdeni	no	mucas,	bet	 īstenībā	atdot	
savas	zintis	tiem,	kuri	tās	ņem	pretim	–	pasakas	–	stāstī-
tājiem,	dziesmas	–	dziedātājiem.	Un	tad	man	likās,	ka	tā	
nav	nejaušība,	ka	varbūt	tajos	senlaikos	kāds	ar	šīm	dzies-
mām	 ir	 aizgājis	 līdz	Rucavas	mežiem,	un	ka	varbūt	 tieši	
tādēļ	es	šodien	esmu	Rucavā,	lai,	tā	kā	Barontēvs,	vākdams	
vienkopus	Latvju	Dainās	sen	pazaudētās	 tautasdziesmas,	
lai	es	tās	mācītos	pati	un	mācītu	citiem.	Tulkoju	dziesmas	
tekstu	igauņiem	un	visi	kopā	dziedājām.	Un	tad	tajā	sve-
ču	gaismā	dziedot,	mums	visiem	radās	tā	sajūta	–	jā,	mēs	
esam	Tālivalža	ļaudis,	visi	vienā	lielā	kopībā	un	vienotībā.	
Ir	vērts	to	visu	piedzīvot!

Sandra Aigare, kultūras	pasākumu	vadītāja

Rudens ekskursija

Sākoties	 jaunajam	mācību	 gadam,	
6.–8.	 klašu	 skolēniem	 notika	mācību	
ekskursija	uz	Latvijas	Kara	muzeju	un	
Ādažu	čipsu	ražotni.	Diena	bija	saulai-
na	un	silta,	un	tas	radīja	lielu	prieku.	

Pirmais	apskates	objekts	bija	Āda-
žu	čipsu	ražotne.	Tajā	mums	pastāstī-
ja		ražotnes	vēsturi	un	attīstību.	Uzzi-
nājām,	ka	šeit	ražo	čipsus	ar	daudzām	
dažādām	 garšām.	 Latvijas	 veikalos	
daļa	 no	 tiem	 nav	 nopērkami,	 jo	 ne-
esot	pieprasījuma.	

Ļoti	 patika	 degustācija,	 bija	

iespē	jams	 nogar-
šot	 un	 novērtēt	
šajā	 ražotnē	 gata-
voto	produkciju.	

Ražotnes	 ap-
skates	 laikā	 mums	
iedeva	 digitālās	
brilles,	 tajās	 vir-
tuālajā	 vidē	 redzē-
jām	visu	ražošanas	
procesu.	 Piedalī-
jāmies	 arī	 radošās	
darbnīcās  –	 katrs		
izgatavoja	 čipsus	
ar	sevis	izvēlētajām	

garšām,	 kurus	 varēja	 	 ņemt	 līdzi	 uz	
mājām.	

Nākamais	 apskates	 objekts	 bija	
Latvijas	 Kara	muzejs.	 Gida	 stāstītais	
būs	 ļoti	 noderīgs	 vēstures	 stundās.	
Pēc	 Kara	 muzeja	 apmeklējuma	 sā-
kās	 ilgi	 gaidītā	 izklaide	batutu	parkā	
„Jump	 Space”,	 kur	 varējām	 kārtīgi	
izlēkāties.	Kad	diena	gāja	uz	beigām,	
sākās	mājupceļš.	Ar	nepacietību	gai-
dīsim	nākošo	ekskursiju.
Marta Trumpika un Kitija Teplova,

8.	klases	skolnieces

26.	septembrī	Aizputes	novada	amatierteātris	„Ska-
barga”	viesojās	Rucavas	kultūras	namā	ar	lugu	„Slik-
tās	mammas”,	režisore	Landra	Valdmane.	Izrādē	tika	
atspoguļota	mūsdienu	sievietes	steiga,	pildot	daudzus	
un	 dažādus	 pienākumus	 –	 darbs	 birojā,	 sabiedrībā,	
audzinot	bērnus,	veicot	mājas	soli,	utt.	Kā	šādā	steigā	
nepazaudēt	sevi,	savu	pašcieņu?	

Izrādē	 tika	 izmantotas	 mūsdienīgas	 tehnoloģijas	
un	 ļoti	 veiksmīgs	 muzikālais	 noformējums.	 Izrādē	
piedalījās	atraktīvi	jaunieši,	nevienu	mirkli	nebija	gar-
laicīgi.	

Pēc	 izrādes	 skatītāji	 izteica	 atzinīgus	 vārdus	 par	
sniegto	izrādi.

Lai	ražīgs	un	bagāts	jaunais	darba	cēliens	„Skabar-
gai”!

Staņislava Skudiķe,  
Rucavas	kultūras	nama	direktore	

10. septembrī „Zvanītāju” saimnieces 
Sandra Aigare un Ruta Ķestere vadīja Ru-
cavas tradicionālo ēdienu meistarklases 
jaunajiem pavāriem Kuldīgas tehnikumā.

Sākoties jaunajam mācību gadam 6.–8. klašu skolēniem 
notika mācību ekskursija uz Ādažu čipsu ražotni, kur jau-
nieši varēja iepazīties ar ražotnes vēsturi un attīstību, kā arī 
nobaudīt tās ražoto produkciju.

26. septembrī Aizputes novada amatierteātris „Skabarga” 
viesojās Rucavas kultūras namā ar izrādi „Sliktās mam-
mas”. Izrāde balstīta uz filmas „Sliktās mammas” motīviem.

Aizputes novada amatierteātris 
„Skabarga” Rucavā
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Noslēdzies projekts „Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana” Rucavas novadā

Latvijas	 Pašvaldību	 savienī-
ba	 (LPS)	 kā	 projekta	 vadošais	
partneris,	ciešā	sadarbībā	ar	vi-
sām	Baltijas	jūras	un	Rīgas	jūras	
līča	 piekrastes	 pašvaldībām	 un	
sadarbības	 partneriem	 īstenoja	
nacionālas	 nozīmes	 projektu	
„Piekrastes	 apsaimniekošanas	
praktisko	 aktivitāšu	 realizēša-
na”	 (Reģ.	 Nr.  1-08/31/2019).	
Projekts realizēts Latvijas vides 
un aizsardzības fonda valsts bu-
džeta apakšprogrammas „Vides 
aizsardzības projekti” ietvaros.

Projekta	 mērķis	 bija	 īstenot	
labu	 piekrastes	 pārvaldību,	 no-

drošinot	 gan	 vietējiem	 iedzīvotājiem,	
gan	tūristiem	kvalitatīvu	un	drošu	vidi	
jūras	piekrastē.	

Šogad	vasaras	sezonā	no	Papes	bākas	
stāvlaukuma	 izvesti	 32	 m3	 atkritumu,	
mazinot	 vides	 piesārņojumu.	 Savukārt,	
pie	noejas	uzstādīts	sezonāls	pludmales	
aprīkojums	–	kāju	skalojamā	duša,	kā	arī	
apsaimniekošanas	un	drošības	nolūkos,	
projekta	ietvaros	iegādāta	un	stāvlauku-
mā	uzstādīta	video	novērošanas	kamera.	

Kopumā	 projekta	 „Piekrastes	 ap-
saimniekošanas	praktisko	aktivitāšu	realizēšana”	realizēšanai	Rucavas	novada	
piekrastes	apsaimniekošanai	tika	izlietoti EUR 7894.63.

Santa Korna,
Attīstības	nodaļas	projektu	koordinatore	

14. septembrī jau piekto reizi Rucavas jaunieši un sportisti pulcējās Muižas kalnā uz Stipro skrējienu.

14.	septembrī	piekto	reizi	sportisti	pulcējās	Muižas	kal-
nā	uz	Stipro	skrējienu.	Skrējiena	distance	šķēršļotā	apvidū	
ar	ūdens	 šķēršļiem,	 skrējienu	veica	pa	pāriem.	Pēc	veik-
smīgiem	startiem	un	apbalvošanas	dalībnieki	cienājās	ar	
svētku	kliņģeri.

Absolūtais	kopvērtējums
Dalībnieki Laiks

Gatis	Skara,	Nils	Zilnovskis 13:18

Rūdolfs	Ate,	Alekss	Robežnieks 15:01
Kristians,	Ingus	Kalnīši 15:58
Ritvars	Ozols,	Agneta	Smiltniece 17:10
Intars,	Mārtiņš		Pērkoni 17:55
Sonata,	Aurēlija	Malakauskas 19:15
Gintāre	Malakauska,	Viktorija	Aldzere 19:25
Renāte	Freimane,	Sanija	Dejus 21:25

Skrējiens Sikšņi–Rucava

5.	oktobrī	notika	ikgadējais	skrējiens	
Sikšņi–Rucava.	 Saulains	 un	 dzestrs	

sestdienas	rīts	pulcēja	19	skrējējus.	Šo-
gad	13	km	distanci	izvēlējās	4	sportisti.	

 5. oktobrī notika ikgadējais skrējiens Sikšņi–Rucava. Saulains un dzestrs sestdienas rīts kopā pulcēja 
19 skrējējus. 

3	 km	 distancē	 1.	 vieta	
Gatim	 Skaram,	 2.	 vieta	 Rit-
varam	 Cepleniekam,	 3.	 vie-
ta	 Aleksim	 Ralfam	 Zemem,	
meitenēm	 –	 1.	 vieta	 Renātei	
Freimanei.	

7	km	distancē	1.	vieta	Ro-
drigo	Ģēģerim,	2.	vieta	Alek-
sim	 Aleksan	dram	 Robežnie-
kam,

3.	vieta	Danielam	Stirnam,	
meiteņu	 konkurencē	 1.  vie-
ta	 Laumai	 Van	 Der	 Venai,	
2.  vieta	 Agnetai	 Smiltniecei,	
3.	vieta	Megijai	Zemei.

13	 km	 distancē	 1.	 vieta	
Kārlim	 Cimeram,	 2.	 vieta	
Aivo	 Smiltniekam,	 3.	 vieta	

Gustavam	 Cimeram,	 sievietēm  –	
1. vieta	Kristīnei	Freimanei.

Notikušas 
ikgadējās iedzīvotāju 

sapulces

Stipro skrējiens norisinās jau piekto gadu

Rucavas	novada	dome	katru	gadu	
septembra	mēnesī	rīko	iedzīvotāju	sa-
pulces	gan	Dunikā,	gan	Rucavā.

Šogad	sapulces	notika	12.	septem-
brī	 Sikšņos	 un	 19.	 septembrī	 Ruca-
vā.	 Uz	 ikgadējo	 iedzīvotāju	 sapulci	
Sikšņos	 bija	 ieradušās	 32	 personas,	
Rucavā	–	34.

Kā	katru	gadu,	notiekošajās	sapul-
cēs	 tika	pieaicināti	pašvaldības	 iestā-
žu	vadītāji	un	darbinieki,	kas	novada	
iedzīvotājiem	 prezentēja	 savas	 iestā-
des	 darbību,	 sasniegtos	 mērķus	 un	
izvirzītos	plānus.	

Finanšu	 analītiķe	 Ināra	 Reine	
sniedza	 informāciju	par	pašvaldības	
budžeta	 apmēru.	 Par	 pamatbudžeta	
ieņēmumiem,	izdevumiem	un	sada-
lījumu:	 izglītībai,	 sociālai	 aizsardzī-
bai,	 mājokļu	 apsaimniekošanai,	 ve-
selības	 aprūpei,	 atpūtai	 un	 kultūrai,	
u.c.

Par	 pašvaldības	 apstiprinātiem	
un	 realizētiem	 projektiem	 ziņojumu	
sniedza	 Attīstības	 nodaļas	 vadītāja	
Raimonda	Ābelīte.

Komunālās	 daļas	 vadītājs	 Edgars	
Riežnieks	 sniedza	 informāciju	 par	
pašvaldības	 ceļu	 uzturēšanas	 dar-
biem,	par	veiktajiem	remontdarbiem	
Rucavas	 pamatskolā,	 PII	 „Zvaniņš”,	
Rucavas	 ambulancē,	 u.c.	 Kā	 arī	 par	
kurināmo	sagādi	pašvaldības	iestādes	
vajadzībām.

Par	 sociālo	 darbinieku	 pieņemša-
nas	vietām	un	laikiem	informēja	Soci-
ālā	dienesta	vadītāja	Daiga	Grenovska.

Tūrisma	organizatore	Dace	Mieme	
iepazīstināja	 klātesošos	 ar	 jauniem	
tūrisma	bukletiem.

Par	Rucavas	pamatskolu	aktuāla-
jiem	 notikumiem	 informēja	 skolas	
direktore	 Liena	 Trumpika.	 Ziņoju-
ma	beigās	ielūdzot	19.	oktobrī	visus	
uz	Rucavas	pamatskolas	85	jubileju.

Izglītības,	 kultūras	 un	 sporta	 ko-
mitejas	 priekšsēdētāja	 Līga	 Jaunze-
me	 iepazīstināja	 ar	 izglītības	 iestāžu	
aktualitātēm,	 skolēnu	 izmaksām	 un	
skolu	realizētajiem	projektiem.

Iedzīvotāju	 sapulcē	 Sikšņos	 pa-
gasta	 pārvaldes	 vadītāja	 Agija	 Kau-
nese	 informēja	 klātesošos	 par	 pa-
veiktiem	 labiekārtošanas	 darbiem	
pagasta	 teritorijā,	 Brūnu	 birzī	 pie	
estrādes	 ielieta	 jauna	 grīda,	 sakopta	
birzs	 teritorija	 un	 izveidots	 stāvlau-
kums.	Centrā	 tiek	sakārtots	 ielu	ap-
gaismojums	 un	 uzstādītas	 videoka-
meras.	

Tautas	 nama	 vadītāja	 Landra	
Valdmane	 ziņoja	 kādi	 kultūras	 pa-
sākumi	 plānoti	 šajā	 gadā	 Dunikas	
pagastā.

Sandra	Malakauska	informēja	par	
aktualitātēm	Sikšņu	pamatskolā.

Pašvaldības	policists	Rolands	Klā-
sēns	 iepazīstināja	 klātesošos	 ar	 poli-
cijas	darbu	novadā,	par	saņemtajiem	
iesniegumiem	 un	 sastādītajiem	 pro-
tokoliem.	

Sapulces	 noslēgumā	 tika	 sniegtas	
atbildes	 uz	 iedzīvotāju	 interesēju-
šiem	jautājumiem.
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Futbola jaunumi
3.	 oktobrī	 Durbē	 notika	 skolu	 futbola	 sacensības.	

Rucavas	skolas	komanda	ieguva	2.	vietu.	Pirmajā	spēlē	
zaudējums	Kalētiem	ar	0:1,	otrā	spēlē	ar	2:0	uzvarējām	
Durbes	komandu.	

Otrajā	puslaikā	ar	tālu	raidījumu	tālajā	stūrī,	pārce-
ļot	 bumbu	 pāri	 vārtsargam,	 rezultātu	 atklāja	 Rodrigo	

Ģēgeris,	 spēles	beigās	viņam	 izdevās	vēl	viens	precīzs	
sitiens	 vārtos.	 Komandā	 spēlēja	 –	 Rodrigo	 Ģēģeris,	
Gatis	Skara,	Dāvids	Ogorcevs,	Marks	Pērkons,	Martins	
Skudra,	Kristians	Kalnītis,	Gustavs	Cimers,	Anete	Tep-
lova,	Sonora	Pērkona.	

Rucavas	 novada	 pašvaldība	 no	 2013.	 gada	 ieviesusi	
apbalvojumus	nominācijās	„GODA	RUCAVNIEKS”	un	
„GODA	 DUNICNIEKS”,	 „GADA	 RUCAVNIEKS”	 un	
„GADA	DUNICNIEKS”,	„GODA	ĢIMENE”,	„NOVADA	
UZŅĒMĒJS”	un	„PATEICĪBA”.	

Šobrīd	 tiek	 veikta	 iedzīvotāju	 aptauja	 par	 Rucavas	
novada	apbalvojumiem.	Līdz 2019. gada 21. oktobrim 
var aizpildīt un iesniegt anketas.	Tā	ir	iespē	ja	teikt	la-
bus	vārdus,	pateikties	ļaudīm	par	paveikto	novada	labā,	

sumināt	krietnus	darba	darītājus,	uzņēmējus,	izglītības,	
kultūras,	 veselības	 un	 sociālās	 aprūpes	 darbiniekus,	
lauksaimniekus	un	sportistus,	pašaizliedzīgas	personī-
bas,	kas	stiprina	Rucavas	novada	vārdu	un	nes	to	ārpus	
Rucavas	novada	robežām.	

Apbalvojumu nolikums	 un	 anketas	 aizpildīšanai	 ir	
pieejamas	Rucavas	novada	domē,	Dunikas	pagasta	pār-
valdes	 ēkā,	 ambulancēs,	 skolās,	 Rucavas	 bibliotēkā	 un	
VAS	„Latvijas	Pasts”	Rucavas	nodaļās.

Aicinām izvirzīt kandidātus 
pašvaldības apbalvojumu saņemšanai

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 
piekrastes ūdeņos 

var pieteikties līdz 20. novembrim

Rucavas	 novada	 pašvaldība	 organizē	 rūpnieciskās	
zvejas	 tiesību	 nomas	 līgumu	 slēgšanu	 Baltijas	 jūras	
piekrastes	ūdeņos	un	Papes	ezerā	Rucavas	novada	ad-
ministratīvajā	teritorijā.	Lai	iegūtu	atļauju	slēgt	zvejas	
tiesību	 nomas	 līgumu	 un	 saņemt	 zvejas	 rīku	 limitu	
piekrastes	ūdeņos	un	 ezerā	Rucavas	novadā,	 juridis-
kai	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	 iesniegu-
miem	pievienojama	speciālās	atļaujas	(licences)	kopi-
ja.	Iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
nākamajam gadam jāiesniedz līdz katra tekošā gada 
20. novembrim.

Iesniegumi	un	ar	tiem	saistītie	dokumenti	iesniedza-
mi	personīgi	Rucavas	novada	domes	kancelejā,	Duni-
kas	pagasta	pārvaldē,	nosūtot	pa	pastu	vai	elektroniski	
e-pastā:	dome@rucava.lv,	saskaņā	ar	normatīvajiem	ak-
tiem	par	elektronisko	dokumentu	apriti.

Foto autors Normunds Kaprano

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ostmala”

Rucavas	novada	dome	2019.	gada	26.	septembrī	pieņēma	lēmumu	(pro-
tokols	Nr.	10,	prot.	Nr.	14.)	„Par	 lokālplānojuma	nekustamajam	īpašumam	
„Ostmala”	izstrādes	uzsākšanu	un	darba	uzdevuma	apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma	izstrādes	mērķis	ir	lokālplānojuma	teritorijā	precizēt	Ruca-
vas	novada	teritorijas	izmantošanas	un	apbūves	noteikumos	noteiktās	prasības.

Rakstisko	 priekšlikumu	 un	 ieteikumu	 iesniegšanas	 termiņš	 ir	 līdz	
2019. gada	7.	novembrim,	Rucavas	novada	domē,	„Pagastmāja”,	Rucava,	Ru-
cavas	pagasts,	Rucavas	novads,	LV-3477	vai	dome@rucava.lv.

Lokālplānojumu	izstrādā	SIA	„Projekti	PRO”.	
Lokālplānojuma	izstrādes	vadītāja	–	Rucavas	novada	Teritorijas	plānotāja	

Sanita	Urtāne,	sanita.urtane@rucava.lv	vai	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pa-
gasts,	Rucavas	novads,	LV-3477.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunpelči”

Rucavas	novada	dome	2019.	gada	26.	septembrī	pieņēma	lēmumu	(pro-
tokols	Nr.	1.1,	prot.	Nr.	14.)	„Par	detālplānojuma	nekustamajam	īpašumam	
„Jaunpelči”	izstrādes	uzsākšanu	un	darba	uzdevuma	apstiprināšanu”.

Detālplānojuma	izstrādes	mērķis	ir	precizēt	un	detalizēt	Rucavas	novada	
teritorijas	izmantošanas	un	apbūves	noteikumus	atbilstoši	dotajā	teritorijā	at-
ļautajai	izmantošanai	–	„Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2)	
izvērtējot	un	nosakot	plānotās	(atļautās)	 izmantošanas,	 sadales	un	apbūves	
iespē	jas	dzīvojamai,	tūrisma	un/vai	atpūtas	iestāžu	apbūvei	un	tam	atbilstošās	
infrastruktūras	nodrošinājumu	un	labiekārtojumu.

Rakstisko	 priekšlikumu	 un	 ieteikumu	 iesniegšanas	 termiņš	 ir	 līdz	
2019. gada	7.	novembrim,	Rucavas	novada	domē,	„Pagastmāja”,	Rucava,	Ru-
cavas	pagasts,	Rucavas	novads,	LV-3477	vai	dome@rucava.lv.

Detālplānojumu	izstrādā	SIA	„Projekti	PRO”.
Detālplānojuma	izstrādes	vadītāja	–	Rucavas	novada	Teritorijas	plānotāja	

Sanita	Urtāne,	sanita.urtane@rucava.lv	vai	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pa-
gasts,	Rucavas	novads,	LV-3477.

Iedzīvotāji aicināti balsot par 
„Ģimenei draudzīgāko 

pašvaldību 2019”
Vides	 aizsardzības	 un	 reģionālās	

attīstības	 ministrijas	 (VARAM)	 un	
Valsts	 reģionālās	 attīstības	 aģentūras	
(VRAA)	 rīkotā	 konkursa	 „Ģimenei	
draudzīgākā	 pašvaldība	 2019”	 ietva-
ros	aicinām	ikvienu	nobalsot	un	izteikt	
viedokli	 par,	 viņaprāt,	 ģimenei	 drau-
dzīgāko	 pašvaldību	 Latvijā.	
Balsošana	 norit	 līdz	 4.  no-
vembrim	tīmekļvietnē www.
vietagimenei.lv. Kopējais	
konkursa	 balvu	 fonds	 paš-
valdībām	ir	115 000,00	eiro.

Šogad	 konkurss	 norit	
trīs	 kārtās.	 Vērtēšana	 tiks	
veikta	 piecās	 pašvaldību	
grupās	 –	 Kurzemes	 plānošanas	 reģio-
na	grupa,	Latgales	plānošanas	 reģiona	
grupa,	Rīgas	plānošanas	reģiona	grupa,	
Vidzemes	plānošanas	reģiona	grupa	un	
Zemgales	plānošanas	reģiona	grupa.

Konkursa	 pirmajā	 kārtā	 izvērtēs:	
administratīvos	 datus,	 dzimstības	
datus,	 ņems	 vērā	 iedzīvotāju	 vērtē-
jumu	 jeb	 individuālo	 balsojumu	 par	
pašvaldību	 pakalpojumiem	 un	 paš-
valdību	 līdzdalību	konkursa	 informa-
tīvajā	 kampaņā.	 Līdz	 4.	 novembrim	
tīmekļvietnē	www.vietagimenei.lv,	auto-
rizējoties	 ar	 sociālo	 tīklu	 kontiem	
vai	 e-pastu,	 iedzīvotāji	 tiek	 aicināti	
nobalsot	 par	 vairākām	 (līdz	 trīs)	 ģi-
menei	 draudzīgām	 pašvaldībām,	 kā	
arī	 novērtēt	 un	 sniegt	 savu	 viedokli	
vai	priekšlikumus	par	pakalpojumiem	
ģimenēm	ar	bērniem	attiecīgajās	paš-
valdībās.

Konkursa	otrajai	kārtai	 tiks	nomi-
nētas	piecas	labākās	pašvaldības	katrā	
plānošanas	 reģionā	 (kopā	 25	 pašval-
dības	 Latvijā).	 Vērtēšanas	 komisija	
iepazīsies	 ar	 katras	 pašvaldības	 kon-
kursa	1.	kārtas	rezultātiem	un	izvērtēs	
arī	 papildus	 sniegto	 informāciju	 par	

katras	 pašvaldības	 nodrošinātajiem	
pakalpojumiem	ģimenēm	ar	bērniem,	
tāpat	 arī	 izskatīs	 balsojuma	 ietvaros	
iedzīvotāju	 sniegtos	 komentārus,	 ne-
pieciešamības	gadījumā	lūdzot	pašval-
dībām	papildu	informāciju.

Konkursa trešajai	kārtai tiks	nomi-
nētas	 divas	 pašvaldības	
katrā	 pašvaldību	 grupā	
ar	 augstāko	 punktu	 skai-
tu.	 Tādējādi	 vērtēšanas	
komisija	 klātienes	 vizītēs	
šī	 gada	 novembrī	 vērtēs	
desmit	 Latvijas	 labākās	
pašvaldības.	Laureāti	kat-
rā	 grupā	 un	 papildu	 no-

minācijās	 tiks	 noteikti,	 pamatojoties	
uz	Vērtēšanas	komisijas	lēmumu.

Konkursa	 rezultāti	 tiks	 paziņoti	
decembrī	svinīgā	pasākumā.	Konkur-
sa	 „Ģimenei	 draudzīgākā	 pašvaldība	
2019”	 rezultātā	 tiks	 noteiktas	 piecas	
ģimenēm	 draudzīgākās	 pašvaldī-
bas  –	 pa	 vienai	 katrā	 no	 plānošanas	
reģioniem.	 Tās	 saņems	 naudas	 balvu	
15	000,00	EUR	apmērā.	Tiks	noteikta	
arī	 „Ģimenei	 draudzīgākā	 pašvaldība	
Latvijā	 2019”,	 kas	 iegūs	naudas	 balvu	
25	000,00	EUR	apmērā.	Komisija	var	
noteikt	 papildu	 nominācijas	 kādā	 no	
pakalpojumu	 grupām,	 kas	 tiks	 vērtē-
tas	konkursa	ietvaros.	Papildus	naudas	
balvas	nominācijās	paredzētas	vismaz	
15	000,00	EUR	apmērā.	Piešķirtā	nau-
das	balva	pašvaldībām	būs	 jāizmanto	
ģimenēm	ar	bērniem	atbalsta	pasāku-
mu	 un	 pakalpojumu	 nodrošināšanai	
vai	 ģimenēm	 ar	 bērniem	 piemērotas	
vides	veidošanai	2020.	gadā.

Vairāk	 informācijas	 par	 konkur-
su: www.vietagimenei.lv.

Ilze Vārpiņa,  
VARAM	Reģionālās	politikas	
departamenta	vecākā	eksperte
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Turpmāk	svarīga	informācija	lauk-
saimniekam,	 mežsaimniekiem	 un	
ziv	saimniekiem	 būs	 pieejama	 līdzi	
tālrunī,	 jo	Lauku	 atbalsta	 dienests	 ir	
sagatavojis	ērtu	rīku	–	mobilo	aplikā-
ciju.	 Aplikāciju	 var	 izmantot	 visi	 tie	
dienesta	 klienti,	 kuri	 izmanto	 Elek-
tronisko	pieteikšanās	sistēmu.

Mobilā	 aplikācija	 ir	 pieejama	
gan Android gan iOS	viedierīcēm	bez	
maksas.

Mobilā	 aplikācija	 nodrošina	 āt-
rāku	 un	 vienkāršāku	 komunikāciju	
starp	 dienestu	 un	 tā	 klientiem.	 Re-

zultātā	lauksaimnieki	informāciju	sa-
ņem	ātrāk,	 spēj	ātrāk	 reaģēt	dažādās	
problēmsituācijās	un	par	to	informēt	
dienestu.

Mobilajā	 aplikācijā	 klientiem	 būs	
iespēja	apskatīt,	piemēram,	svarīgāko	
notikumu	kalendāru,	saņemtos	mak-
sājumus,	pieejamās	bezakcīzes	dīzeļ-
degvielas	 apjomu,	 saņemtās	 vēstules	
no	LAD,	informāciju	par	gaidāmajām	
kontrolēm	saimniecībās	un	 to	 rezul-
tātiem,	kā	arī	ērti	nofotografēt	laukus,	
īstenoto	 investīciju	 projektu	 rezultā-
tus	un	atsūtīt	informāciju	dienestam.

Lauku	atbalsta	dienests	rūpējoties	
par	 klientiem,	 vēlas	 nodrošināt	 pēc	
iespējas	 vienkāršāku	 un	 ērtāku	 visu	
pakalpojumu	un	informācijas	pieeja-
mību,	 tāpēc	 mobilā	 aplikācija	 lauk-
saimniekiem	ir	mērķtiecīgs	nākamais	
solis	mūsdienīgo	 rīku	 ieviešanā	 die-
nestā.

Turpmākajā	 laikā	 mobilā	 aplikā-
cija	tiks	papildināta	ar	citām	jaunām	
funkcionalitātēm.	 Piemēram,	 aplikā-
cijā	būs	 informācija	par	 citu	zemko-
pības	 resora	 iestāžu	 veiktajām	 pār-
baudēm	saimniecībā.

Atgādinām,	 ka	 līdz	 2019.	 gada	
15.  novembrim	 veicams	 kārtējais	
nekustamā	 īpašuma	nodokļa	maksā-
jums.	Saskaņā	ar	likumu	„Par	nekus-
tamā	 īpašuma	 nodokli”,	 nekustamā	
īpašuma	 nodokļa	 maksājumi	 veica-
mi	 vienu	 reizi	 ceturksnī	 ne	 vēlāk	 kā	
31. martā,	 15.	maijā,	 15.	 augustā	 un	
15.	 novembrī	 –	 vienas	 ceturtdaļas	
apmērā	no	nodokļa	gada	summas	vai	
arī	 reizi	 gadā	–	 avansa	 veidā	 (ja	 ter-
miņš	ir	brīvdiena,	tas	tiek	pārcelts	uz	
tuvāko	darba	dienu).

Savukārt,	 ja	 samaksas	 termiņi	 ir	
nokavēti,	 tad	 atbilstoši	 likumam	 par	

termiņa	 kavējumu	 maksātājam	 tiek	
aprēķināta	nokavējuma	nauda.

Nomaksāt	 NĪN	 iespējams	 bankā,	
internetbankā,	 kā	 arī	 portālos	 www.
epakalpojumi.lv	 un	 www.latvija.lv.	
Maksājumus	 var	 veikt	 arī	 Rucavas	
novada	 domē	 vai	 Dunikas	 pagasta	
pārvaldē	darba	laikā.

Jāuzsver,	 ka,	 maksājumu	 veicot	
caur	 internetbanku,	 būtiski	 ir	 pār-
liecināties,	 vai	 pārskaitījums	 tiek	
adresēts	 pašvaldībai,	 kas	 izsūtījusi	
paziņojumu	 par	NĪN	nomaksu,	 un	
pārskaitījumu	veikt	uz	kādu	no	tiem	
pašvaldības	 kontiem,	 kas	 norādīti	

sagatavotajā	 maksāšanas	 paziņoju-
mā.

Iedzīvotāji	 tiek	 arī	 aicināti	 ak-
tīvāk	 izmantot	 arī	 citus	 saistībā	 ar	
NĪN	 nomaksu	 pieejamos	 pakalpo-
jumus	 portālā	 www.epakalpojumi.lv.	
Piemēram,	 lietotāji,	 kuri	 autorizē-
jušies	 pakalpojumam,	 portālā	 var	
iegūt	 informāciju	 par	 maksājamo	
nodokli	un	to	apmaksāt,	pieteikties	
maksāšanas	 paziņojuma	 saņem-
šanai	 e-pastā,	 kā	 arī	 pieteikties	 sa-
ņemt	atgādinājumu	e-pastā	vai	SMS	
veidā	 par	 tuvojošos	 NĪN	 samaksas	
termiņu.

Sāksim domāt „viedi”
Šobrīd	 ar	 vien	 biežāk	 Eiropas	 Savienības	 (ES)	 lauku	 attīstības	 politikā	

parādās	jēdziens	„Viedie	ciemi”	(Smart Villages).	Tādi	tiek	veidoti	arī	Latvi-
jā –	Alsungā	un	Skujenē.	Tuvākajos	gados	Viedo	ciemu	attīstība	un	popula-
ritāte	ES	valstīs	tikai	pieaugs,	tādēļ	piedāvājam	nelielu	ieskatu	par	to,	kas	tad	
ir	„Viedais	ciems”	un	kādēļ	tie	kļūst	ar	vien	populārāki?

ES	Viedo	ciemu	definīciju	ir	noformulējusi	pavisam	nesen	un	uzskatāma	
par	inovatīvu	pieeju	lauku	reģionu	attīstībai.	2017.	gada	aprīlī	Eiropas	Ko-
misija	ir	apstiprinājusi	„ES	plānu	darbībai	ar	Viedajiem	ciemiem”,	tajā	skai-
tā	formulējusi	arī	Viedo	ciemu	definīciju	–	Viedie ciemi ir lauku reģioni un 
kopie nas, kas balstās uz savām esošajām stiprajām īpašībām un vērtībām, kā 
arī uz jaunu iespēju pilnveidošanu, lai radītu jaunu pievienoto vērtību. Vieda-
jos ciemos tradicionālas lietas un jaunas pieejas tiek meklētas un uzlabotas, iz-
mantojot digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku 
pielietojumu vietējo iedzīvotāju labā.

•	 Viedo ciemu pamatā	 ir cilvēki,	 –	 lauku	 apvidu	 kopienas,	 kuras	
uzņemas	 iniciatīvu	praktisku	 risinājumu	meklēšanā	gan	 esošo	problēmu	
novēršanai,	 gan	 arī	 izmanto	 jaunas	 iespējas	 lauku	 reģionu	 attīstībai	
nākotnē.

•	 Jēdziens „vieds” ietver moderno tehnoloģiju izmantošanu, –	nevis	
tādēļ,	ka	tas	ir	mūsdienīgi	vai	moderni.	Viedie	ciemi	bieži	izmanto	moderno	
tehnoloģiju	pievienoto	vērtību,	kā	vienu	no	 instrumentiem	darbības	uzla-
bošanai.

•	 „Vieds” nozīmē domāt ārpus ciema.	 Dažas	 no	 līdzšinējām	 Viedo	
ciemu	praksēm	apstājas	pie	darbošanās	ciema	teritorijā,	tomēr	ir	arī	tādas,	
kuras	ietver	apkārtējo	lauku	teritoriju,	ciematu	grupas,	mazās	pilsētas	un	sa-
darbību	ar	lielajām	pilsētām.

•	 „Vieds” nozīmē jaunu sadarbību un sadarbības formu attīstī-
bu, – starp	 lauksaimniekiem	un	citiem	 lauku	 teritoriju	uzņēmējiem,	starp	
pašvaldībām,	privāto	un	publisko	sektoru.	Sadarbība	notiek	no	apakšas	uz	
augšu	un	no	augšas	uz	leju.

•	 „Vieds” nozīmē domāt pašam par sevi.	Nav	viena	kopēja	modeļa	vai	
risinājuma	Viedo	ciemu	pieejai,	–	galvenais	uzsvars	 tiek	 likts	uz	vietējiem	
iedzīvotājiem	un	viņu	spēju	vietējo	resursu	ilgtspējīgai	izmantošanai,	pielie-
tojot	savas	zināšanas,	pieredzi	un	uzņemoties	jaunu	iniciatīvu.

Ir	iespējams	izšķirt	vismaz	piecus	Viedo	ciemu	rašanās	iemeslus:
1.	Galvenais	iemesls	visās	ES	valstīs,	kādēļ	tiek	veidoti	un	kādēļ	ir	nepie-

ciešami	Viedie	ciemi,	tiek	uzskatīta	iedzīvotāju	skaita	samazināšanās	(depo-
pulācija)	un	jauno	cilvēku	aiziešana	no	lauku	teritorijām.

2.	Nepieciešamība	meklēt	risinājumu	situācijās,	kad	tiek	samazināts	pub-
liskais	finansējums,	kas	veicina	centralizēto	un	publisko	pakalpojumu	sama-
zināšanos	 t.i.	 izglītība,	veselības	aprūpe,	komercpakalpojumi	un	sabiedris-
kais	 transports,	pieaugošo	 izmaksu	 iespaidā,	pakāpeniski	 samazinās	 lauku	
reģionos.

3.	Sadarbības	meklējumi	ar	mazajām	un	lielajām	pilsētām.	Lai	sasniegtu	
maksimāli	labākus	rezultātus,	un	tādējādi	attīstītu	savstarpēji	izdevīgus	teri-
toriālos	risinājumus.

4.	Klimata	pārmaiņu	 risks	un	vides	degradācija	 ir	 iemesls,	 kādēļ	 lauku	
reģioni	 ES	 kļūst	 arvien	 pievilcīgāki	 dzīvesvietas	 izvēlē.	 Daudzi	 ciemi	 ES	
jau	 īsteno	projektus	 enerģijas	 taupīšanai,	 atjaunojamās	enerģijas	 ražošanai	
un	 ilgtspējīgam	 transportam,	 kā	 arī	 veicina	 vietējo	 iesaisti	 cirkulārajā	 un	
bioeko	nomikā.

5.	Lauku	apvidu	digitālo	transformāciju	veicināšana.	Digitālās	tehnoloģi-
jas	spēj	pārveidot	izaicinājumus,	kuros	lauku	teritorijas	saskaras	ar	attālu-
mu	un	zemo	iedzīvotāju	blīvumu,	atļaujot	ātru	virtuālo	saziņu	un	piekļuvi	
e-pakalpojumiem.

2019.	gadā	biedrība	„Liepājas	rajona	partnerība”	un	biedrība	„Partnerība	
laukiem	un	jūrai”	ar	sadarbības	partneriem	no	Zviedrijas,	uzsāka	projektu	
„Viedo ciemu attīstības iespējas piekrastes teritorijās”,	 jo	 visas	 augstāk	 uz-
skaitītās		viedo	ciemu	iespējas,	izaicinājumi	un	problēmas,	ir	raksturīgi,	arī	
Latvijas	piekrastes	ciemu	 teritorijām.	Projekta	 ietvaros	par	 izpētes	vietu	 ir	
izvēlēts	Papes	ciems,	Rucavas	novadā,	kur	paredzēts	veikt	teritorijas	priekš-
rocību,	trūkumu	un	problēmu	analīzi	(SVID	analīze).	Pamatojoties	uz	ciema	
raksturīgajām	 problēmām	 un	 priekšrocībām,	 rast	 iespējamos	 risinājumus	
„viedā	ciema”	ideju	un	jauno	tehnoloģiju	ieviešanai	un	popularizēšanai	Pa-
pes	ciemā.	

Tāpat	projekta	ietvaros	ir	paredzēti	pieredzes	apmaiņas	braucieni	uz	ci-
tām	Skandināvijas	valstīm	(Somija,	Zviedrija),	kur	„viedo	ciemu”	idejas	tiek	
sekmīgi	ieviestas	jau	ilgāku	laiku.	Līdz	ar	to,	informācijas	apmaiņa	un	piere-
dzes	apgūšana	ar	mūsu	sadarbības	partneriem	līdzīgās	piekrastes	teritorijās,	
ir	ļoti	svarīga	jauno	ideju	īstenošanai	arī	pie	mums.	Projekta	ietvaros	plāno-
tie	pasākumi	būs	bezmaksas,	arī	pieredzes	apmaiņas	braucieni	interesentiem	
bezmaksas.	Visus	pasākumus	apmaksā	Liepājas	rajona	partnerība.	Esi	aktīvs	
un	iesaisties	pasākumos!

Pirmā projekta tikšanās notiks	š. g. 22. novembrī plkst. 11.00	Rucavas 
Kultūras namā.	Laipni	aicināti	visi	 interesenti,	kuriem	ir	saistība	ar	Papes	
ciemu,	un	kuriem	interesē	„viedo	ciemu”	ieviešanas	iespējas.

Papildus	informācija:	www.lrpartnerība.lv/	sadarbības	projekti.

Liepājas rajona partnerības izpilddirektore 
 Inita Ate un projekta koordinators Ints Mednis  

Līdz 15. novembrim veicams 
kārtējais nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājums

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
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23. augustā
Apsekojot	 dabas	 parku	 „Pape”	

sastādīts	protokols	paziņojums	pēc	
LAPK	573.	1.		daļas,	par		autotrans-
porta	 līdzekļa	 novietošanu	 kāpu	
zonā.	Uzlikts	naudas	 sods	 60	EUR	
apmērā.

Tajā	pašā	dienā	saņemts	telefona	
zvans	 par	 to,	 ka	 piedzēries	 vīrietis	
guļ	 uz	 ceļa	 braucamās	 daļas.	 Pār-
baudot	informāciju	tā	neapstiprinā-
jās.	Vīrietis	tika	atrasts	savā	dzīves-
vietā,	 reibuma	 stāvoklī.	 Palīdzība	
nebija	nepieciešama	un	par	minēto	
faktu	uzsākta	administratīvā	lietve-
dība	pēc	LAPK	171.	panta,	par	at-
rašanos	 sabiedriskā	 vietā	 reibuma	
stāvoklī.

24. augustā
Apsekojot	 dabas	 parku	 „Pape”	

sastādīti	astoņi	protokoli	paziņoju-
mi		pēc	LAPK	573.	1.	daļas.	

Papes	 stāvlaukumā	 sastādīti	 trīs	
protokoli	 lēmumi	 pēc	 14910.	 panta		
5.	un	8.	daļas.

25. augustā
Pārbaudot	 dabas	 parku	 „Pape”	

sastādīti	 trīs	 protokoli	 paziņojumi	
pēc	LAPK	573.	1.	daļas,	kā	arī	pār-
baudot	 Papes	 bākas	 stāvlaukumu	
sastādīti	 trīs	 protokoli	 lēmumi	pēc	
LAPK	14931.	panta	8.	daļas	par	ne-
atļautu	 automašīnas	 novietošanu	
invalīda	stāvvietā.

30. augustā
Pēcpusdienā	 apsekojot	 Nidu	

konstatēts,	 ka	 transporta	 līdzek-
lis	novietots	kāpu	zonā,	par	ko	 sa-

stādīts	 protokols	 paziņojums	 pēc	
LAPK	573.	1.	daļas.	Uzlikts	naudas	
sods	60 EUR.

5. septembrī
Apsekojot	Ječu	ciemu	konstatēts,	

ka	vienā	nekustamajā	 īpašumā	nav	
noslēgts	 atkritumu	apsaimniekoša-
nas	līgums,	kā	arī	veicot	padziļinātu	
pārbaudi,	 īpašumā	 konstatēti	 būv-
niecības	 pārkāpumi.	 Par	 notikušo	
uzsākta	 administratīvā	 lietvedība	
pēc	 LAPK	 75.	 panta	 2.	 daļas	 un	
152. panta	2.	un	3.	daļas.

13. septembrī
Saņemts	telefona	zvans	no	Papes	

iedzīvotāja	 par	 to,	 ka	 nelikumīgi	
īpašumā	 tiek	 zāģēti	 koki.	 Informā-
cija	tika	pārbaudīta	un	nelikumīgas	
darbības	netika	konstatētas.

23. septembrī
Dunikas	 pagasta	 pārvaldē	 sa-

ņemts	 iesniegums	 par	 klaiņojošu	
suni.	Saistībā	ar	šo	suni	iesniegti	vēl	
trīs	 iesniegumi.	Uzsākta	 lietvedība.	
Lieta	nodota	Rucavas	novada	admi-
nistratīvajai	komisijai.

27. septembrī
Vakarpusē	 Rucavā	 aizrādīts	

iedzī	votājam	par	alkohola	lietošanu	
sabiedriskā	vietā.	

1. oktobrī
Saņemts	 iedzīvotāja	 telefona	

zvans,	 ka	 Rucavas	 pagastā	 nogāzti	
elektriskie	gani,	ko	iespējams	izda-
rījuši	blakus	esošie	kaimiņa	mājlo-
pi,	 pārrunājot	 ar	 kaimiņiem	 esošo	
situāciju,	 tika	 panākta	 vienošanās.	
Cietušā	 iesniegumu	 rakstīt	 nevēlē-
jās.	

Rolands Klāsēns,
Pašvaldības	policijas	priekšnieks

NVA aicina darba devējus 
pieteikties dalībai akcijā

„Atvērto durvju diena personām 
ar invaliditāti uzņēmumos”

Nodarbinātības	 valsts	 aģentūra	 (NVA)	 aicina	 darba	
devējus	līdz	šī	gada	18.	oktobrim	pieteikties	dalībai	akcijā	
„Atvērto	durvju	diena	personām	ar	 invaliditāti	uzņēmu-
mos”,	kas	šogad	norisināsies	no	4.	līdz	8.	novembrim.	Uz-
ņēmējiem	tā	ir	iespēja	ne	vien	iepazīt	cilvēku	ar	invaliditāti	
profesionālās	spējas,	bet	arī	atrast	vajadzīgos	darbiniekus,	
atverot	durvis	savos	uzņēmumos,	iestādēs	vai	organizāci-
jās	darba	meklētājiem	ar	invaliditāti.	

Akcijas	 dienās	 ar	 darba	 devējiem	 iepriekš	 saskaņotā	
laikā	darba	meklētāji	ar	invaliditāti	viesosies	uzņēmumos	
un	iestādēs,	lai	gūtu	priekšstatu	par	to	darbību,	darba	vidi,	
darba	 procesu,	 darba	 kolektīvu	 un	 darba	 pienākumiem.	
Darba	devējus	apmeklēs	gan	NVA	reģistrētie	bezdarbnieki	
ar	invaliditāti,	gan	nereģistrētie	darba	meklētāji	ar	invali-
ditāti,	kuri	vēlēsies	iesaistīties	akcijā.	

Darba	devēji	dalībai	akcijā	„Atvērto	durvju	diena	per-
sonām	 ar	 invaliditāti	 uzņēmumos”	 var	 pieteikties	 līdz	 šī	
gada	18.	oktobrim,	iesniedzot	pieteikumu	tajā	NVA	filiālē,	
kuras	apkalpošanas	teritorijā	atrodas	uzņēmums	vai	iestā-
de,	savukārt	darba	meklētāji	ar	invaliditāti,	kuri	nav	reģis-
trēti	NVA,	dalībai	„Atvērto	durvju	dienā	personām	ar	in-
validitāti	uzņēmumos”	var	pieteikties	tuvākajā	NVA	filiālē	
no	šī	gada	14.	līdz	30.	oktobrim,	aizpildot	darba	meklētāju	
pieteikumu,	kas	atrodams	NVA	tīmekļvietnē.

NVA	pieredze	bezdarbnieku	ar	invaliditāti	nodarbinā-
tībā	 liecina,	ka	gan	 jaunieši,	gan	pieaugušie	ar	dažādiem	
invaliditātes	 veidiem	var	 veiksmīgi	 strādāt	 vairākās	 pro-
fesionālās	 darbības	 jomās	 dažādā	 profesionālajā	 statusā.	

Vairāk	par	personu	 ar	 invaliditāti	 nodarbināšanas	 jautā-
jumiem	darba	devēji	var	izlasīt	NVA	tīmekļvietnes	sadaļā	
„Darba	devējiem”	publicētajā	e-katalogā	Piemērota	darba	
vide	personām	ar	invaliditāti.	

Iniciatīvu	rīkot	„Atvērto	durvju	dienu	personām	ar	in-
validitāti	uzņēmumos”	NVA	aizsāka	2017.	gada	rudenī,	lai	
veicinātu	 personu	 ar	 invaliditāti	 iekļaušanos	 darba	 tirgū	
un	mazinātu	stereotipus	par	darbinieku	ar	invaliditāti	dar-
ba	 spējām.	Pērn	 akcijā	 „Atvērto	durvju	diena	personām	
ar	invaliditāti	uzņēmumos”	piedalījās	65	darba	devēji,	kas	
296	 darba	 meklētājiem	 ar	 invaliditāti	 piedāvāja	 iespēju	
darba	 vidē	 izmēģināt	 savas	 prasmes	 un	 talantus	 vairāk	
nekā	 65	 profesijās,	 to	 vidū	 tādos	 arodos	 kā,	 piemēram,	
aprūpētājs,	 asistents	 personām	ar	 invaliditāti,	 automobi-
ļa	 vadītājs,	 biroja	 administrators,	 celtnieks,	 datu	 ievades	
operators,	 dežurants,	 dzīvojamo	māju	 apsaimniekošanas	
speciālists,	fizioterapeits,	galdnieks,	grāmatvedis,	iesaiņo-
tājs,	 interešu	pulciņa	audzinātājs,	 IT	drošības	 speciālists,	
kasieris,	klientu	apkalpošanas	speciālists,	konditora	palīgs,	
laukstrādnieks,	 mazgātājs,	 mazumtirdzniecības	 veikala	
pārdevējs,	pavārs,	pavāra	palīgs,	pārdevēja	palīgs,	piegrie-
zējs,	 programmēšanas	 inženieris,	 programmētājs,	 pro-
jektu	asistents,	sētnieks,	sistēmanalītiķis,	skolotāja	palīgs,	
šuvējs,	tirdzniecības	zāles	darbinieks,	zivju	apstrādātājs	un	
citas.

Detalizētāka	 informācija	 par	 akciju	 un	 pieteikumu	
veidlapas	 atrodamas	 NVA	 tīmekļvietnē	 vai	 jebkurā	 no	
25 NVA	filiālēm	visā	Latvijā.	

VUGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla, 
rudenī jāsakopj savs īpašums!

Katru	 pavasari	 ugunsdzēsēji	 glā-
bēji	 ik	dienas	steidzas	dzēst	vairākus	
desmitus	 kūlas	 ugunsgrēku,	 kuros	
ne	 tikai	 nodeg	 vairāki	 tūkstoši	 hek-
tāru	 Latvijas	 teritorijas,	 bet	 arī	 cieš	
un	 pat	 iet	 bojā	 cilvēki.	 Šogad	 kūlas	
ugunsgrēkos	 gāja	 bojā	 viens	 cilvēks,	
bet	 cieta	 11!	 Lai	 pasargātu	 sevi	 un	
savu	 īpašumu,	kā	arī	mazinātu	kūlas	
ugunsgrēku	 skaitu,	Valsts	 ugunsdzē-
sības	un	glābšanas	dienests	(VUGD)	
aicina	 iedzīvotājus	 un	 pašvaldības	
savlaicīgi	 sakopt	 sev	 piederošās	 teri-
torijas	jau	rudenī,	lai	pavasarī	nebūtu	
kūlas,	kam	degt!	

Šā	 gada	 kūlas	 statistika	 bija	 īpaši	
dramatiska,	 jo	tika	reģistrēts	pēdējos	
četros	gados	lielākais	kūlas	ugunsgrē-
ku	 skaits	 –	 2769	 un	 tika	 iznīcinātas	
130	 ēkas/būves	un	 viens	 transportlī-
dzeklis,	kas	ir	par	apmēram	100	ēkām	
vairāk	nekā	citus	gadus.	Kopējā	pēdē-
jo	gadu	statistika	par	kūlas	ugunsgrē-

kiem	 Latvijā	 ir	 pieejama	 šeit:	 www.
vugd.gov.lv.

VUDG	novērojumi	 liecina,	ka	pa-
vasaros	cīņa	ar	kūlas	ugunsgrēkiem	ir	
jau	cīņa	ar	sekām,	 jo,	 ja	rudenī	 lauki,	
piemājas	teritorijas	un	ceļa	malas	ir	sa-
koptas	un	zāle	nopļauta,	 tad	pavasarī	
nav	kūlas,	kurai	degt!	Ņemot	vērā,	ka	
daļu	no	gaidāmajām	brīvdienām	me-
teorologi	sola	saulainas	un	bez	nokriš-
ņiem,	VUGD	aicina	izmantot	šo	laiku,	
lai	sakoptu	vidi	savai	un	citu	drošībai.	

Līdztekus,	 lai	 samazinātu	 kūlas	
ugunsgrēku	skaitu,	 iedzīvotājiem	ne-
pieciešams	 apzināties	 savas	 rīcības	
iespējamās	 sekas	 –	 cietušus	 un	 bojā	
gājušus	cilvēkus	un	dzīvniekus,	node-
gušas	ēkas	un	automašīnas.	Savukārt	
pašvaldībām	iesakām	ne	tikai	sakopt	
teritorijas	rudenī,	bet	arī	 to	saistoša-
jos	noteikumos	iedzīvotājiem	noteikt	
pienākumus	teritoriju	sakopšanai,	kā	
arī	kontrolēt	šo	nosacījumu	izpildi.

Ministru	 kabineta	 2016.	 gada	
19. aprīļa	noteikumi	Nr.	238	„Uguns-
drošības	noteikumi”	nosaka,	ka	ikvie-
nas	 personas	 pienākums	 ir	 nepieļaut	
ugunsgrēka	 izcelšanos	 vai	 darbības,	
kas	 var	 izraisīt	 ugunsgrēku.	Noteiku-
mu	28.	punkts	paredz,	ka	 atbildīgajai	
personai	 ir	 jāveic	 pasākumi,	 lai	 teri-
torijā	 nenotiktu	 kūlas	 vai	 zāles	 deg-
šana.	VUGD	 atgādina,	 ka	 saskaņā	 ar	
Latvijas	 Administratīvo	 pārkāpumu	
kodeksa	 51.	 panta	 otro	 daļu,	 par	 ze-
mes	apsaimniekošanas	pasākumu	ne-
izpildīšanu	 un	 zāles	 nenopļaušanu,	
lai	novērstu	kūlas	veidošanos,	fiziskas	
personas	var	tikt	sodītas	ar	simt	četr-
desmit	 līdz	 septiņsimt	 eiro	 lielu	nau-
das	sodu,	savukārt	juridiskas	personas	
ar	septiņsimt	līdz	divtūkstoš	deviņsimt	
eiro	lielu	sodu.

Inta Palkavniece,  
VUGD	Prevencijas	un	sabiedrības	

informēšanas	nodaļa

Iedzīvotājs  jautā
Saņemts iedzīvotājas jautājums, kāpēc pašvaldības iz-

devumā „Duvzares	Vēstis”	nepublicē jaundzimušo, jaun-
laulāto, mirušo personu, jubilāru vārdus un uzvārdus.

2018.	gada	sākumā	Rucavas	novada	pašvaldībā	saņemta	Datu	valsts	
inspekcijas	vēstule	par	publikācijām	pašvaldību	izdevumos,	kuros	tiek	
publicēta	arī	informācija	par	attiecīgajā	mēnesī	pašvaldībā	jaundzimu-
šajiem,	noslēgtajām	laulībām,	kā	arī	jubilāriem,	norādot	minēto	perso-
nu	vārdus	un	uzvārdus.

Pamatojoties	 uz	 Fizisko	 personu	 datu	 aizsardzības	 likuma	 tiesisko	
regulējumu	Datu	valsts	inspekcija	pauž	viedokli,	ka	sabiedrību	informēt	
par	pašvaldībā	dzimušajiem,	laulību	noslēgušajiem,	jubilāriem	u.c.	var,	
neidentificējot	 konkrētas	 personas.	 Sabiedrība	 var	 tikt	 informēta	 par	
jaundzimušajiem	 pašvaldībā,	 nepubliskojot	 dzimušo	 bērnu	 vārdu	 un	
uzvārdu,	par	personām,	kuras	noslēgušas	laulību	–	nenorādot	personu	
vārdus	un	uzvārdus,	bet	kopējo	noslēgto	laulību	skaitu	attiecīgajā	paš-
valdībā	attiecīgajā	laika	periodā	vai	citu	informāciju,	kas	neļauj	identi-
ficēt	konkrētas	fiziskas	personas.	Līdzīgi	apsvērumi	arī	uz	jubilāru	datu	
publicēšanu,	kā	arī	mirušas	personas	dati	var	būt	netieši	aizsargājami.

Datu	valsts	inspekcija	norāda,	ka	publicējot	informāciju,	minot	per-
sonu	 vārdu	 un	 uzvārdu	 vai	 papildus	 informāciju,	 kas	 ļautu	 idenficēt	
personu,	apdraud	tās	fizisko	personu	pamattiesības	un	brīvības,	it	īpaši	
privātās	dzīves	neaizskaramību.

Ņemot	vērā	iepriekš	minēto,	jaundzimušo,	jaunlaulāto,	mirušo	per-
sonu,	jubilāru	vārdi,	uzvārdi	un	gadi	un	citi	personas	dati	Rucavas	no-
vada	informatīvajā	izdevumā	„Duvzares	Vēstis”	netiek	publicēti.

Izdevuma	mērķis	ir	nodrošināt	informācijas	apmaiņu	vietējā	sabied-
rībā,	iedzīvotājiem	regulāri	atspoguļojot	svarīgākās	norises	Rucavas	no-
vada	dzīvē.

Ir pienācis laiks 
atkal satikties!

Klāt	rudens,	bērniem	sācies	jauns	mācību	gads.	Zem-
kopjiem	darba	izvērtēšanas	laiks,	bet	senioriem	–	satik-
šanās	laiks!	Ar	domes	atbalstu	tapusi	jauna	tradīcija –	sa-
tikšanās	 un	 sadraudzības	 prieks	 senioriem	 Rucavas	 un	
Dunikas	pagastā.	

Rucavas	 un	 Sikšņu	 pamatskolas	 audzēkņi,	 kā	 arī	
pirmsskolu	mazie	audzēkņi	ir	gatavi	dalīties	ar	jums	mīļie	
seniori.	Dalīties	mīlestībā,	priekā	un	skanīgās	dziesmās.	
Un	vēl…	vēl	 būs	 ar	mīlestību	 cepts	 kliņģeris,	 tādēļ	 visi	
novada	seniori	laipni	aicināti	uz		satikšanos	pasākumu:	
	Rucavas kultūras namā 29. oktobrī pulksten 12.00 
 Dunikas tautas namā 5. novembrī pulksten 12.00	
Uz	satikšanos!

Jānis Bērze Bērziņš, 
Rucavas	Baptistu	draudzes	sludinātājs	

Pašvaldības policija informē
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Rucavas novada domes izdevums „Duvzares Vēstis”. 
Atbildīgā par izdevumu – redaktore Santa Ķūse. 

Rakstus un ieteikumus var iesniegt darbdienās Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta 
pārvaldē. Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2019. gada 25. oktobrim. 

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.

Kultūras pasākumi  
oktobrī, novembrī

 16. oktobrī pulksten 13.00 Rucavas kultūras namā Sergeja Hmeļņicka  
      fotogrāfiju izstādes „Kad Rucava snauž...” atklāšana.
 29. oktobrī pulksten 12.00 koncerts senioriem.
 2. novembrī pulksten 18.30 Rucavas kultūras namā Rucavas amatierteātra 
      iestudētās Baibas Jukņēvičas luga „Pilsētnieki” (ieeja 1.00 EUR).
 11. novembrī Lāpu gājiens no Rucavas kultūras nama uz Centra kapiem  
     par godu Brīvības cīņu 100. gadadienai, atceres brīdis pie kareivja  
      Jāņa Bieļa atdusas vietas.
 16. novembrī pulksten 19.00 Rucavas kultūras namā pasākums  
     „Latvijai – 101”. Pasākumā koncertu sniegs grupa „Sērkociņu Cehs”,  
     notiks Rucavas novada GODA, GADA, PATEICĪBA, GODA ĢIMENE,  
     NOVADA UZŅĒMĒJS apbalvošana un fotokonkursa „Rucavas novads  
     tuvplānā” uzvarētāju apbalvošana.

Pēc svinīgā pasākuma balle – groziņvakars ar grupu „Zemeņu iela” no Cēsīm. 
Galdiņu rezervēšana un biļešu iegāde līdz 15.11.2019.  
pulksten 13.00 – 4.00 EUR, pasākuma vakarā – 5.00 EUR.  
Koncertā ieeja bez maksas. 

 14. oktobrī  pulksten 17.00.  1. nodarbība „Radošās darbnīcas sievietēm”.
 5. novembrī pulksten 12.00 koncerts senioriem.
 15. novembrī pulksten 20.00 svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas 
      proklamēšanas 101. gadadienai. Koncertu sniegs grupa „Šokolāde”. Vairāk 
      informācija pie tautas nama vadītājas Landras Valdmanes, tālr. 27010330. 

Rucavas kultūras namā

Dunikas tautas namā

Nīcas Pieaugušo izglītības centrs 
aicina pievienoties

•	 RADOŠU NODARBĪBU CIKLS „Dvēseles mandalas” 
ceturtdienās plkst. 18.15 

•	 ŠūŠANAS KURSI 
katru otro trešdienu plkst. 17.00 

•	 GLezNOŠANAS KURSI

trešdienās no plkst. 18.00;  
1. nodarbība – 16. oktobrī 

Pieteikties un sīkāku informāciju saņemt
pie pieaugušo izglītības metodiķes

Gunitas Šimes,
tālr. 29105652; gunita.sime@nica.lv

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros 
visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari „Izaugt ģimenē”.  Uz pasā-
kumu tiks gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, vai viesģimeni, vai interesē 
jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.

Pasākumos „Izaugt ģimenē” Kurzemē izglīto 
potenciālos aizbildņus, adoptētājus un 

audžuģimenes

Pasākumā  ikvienam būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir 
aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene un kā par tādu kļūt, 
kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu pieredzi. Izglīto-
jošos pasākumus  vadīs gan speciālisti, kas strādā ar bērnus 
uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā 
aprūpē uzņēmušas bez vecāku gādības palikušus bērnus.

Izglītojošos pasākumus „Izaugt ģimenē” organizē Sociālo 
pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta 

centrs „Liepāja” un tie ir plānoti katrā Kurzemes reģiona paš-
valdībā.

Rucavas novada domē 31. oktobrī pulksten 16.00 po-
tenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes tiek aicinātas 
uz sarunu vakaru.

Santa Korna, 
projektu koordinatore

Ar oktobra mēnesi atsākas 
funkcionālie treniņi Montas Lībekas vadībā

•	 Dunikas sporta hallē  
pirmdienās un trešdienās 
pulksten 18.00

•	 Rucavas Kultūras namā 
pirmdienās 19.30

•	 Rucavas pamatskolā  
trešdienās pulksten 19.30 
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