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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

RUCAVAS „ZVANIŅAM – 25”

19. oktobrī mūsu iestādē rosība bija manāma jau 
pašā rīta agrumā. Mūsu pirmsskolas izglītības iestā-
dei „Zvaniņš’’ bija laiks posties Dzimšanas dienai, jo 
kārtējais rudens vēsta par to, ka atkal viens ir klāt pie 
kopējās gadu buķetes.

Ierodoties bērnudārzā katrā grupiņā bērnus sagai-
dīja kāds pasaku tēls: vāverītes, tīģerēns, Miki pele, 
lapsiņas un zaķēns. Bērni un arī vecāki bija patīka-
mi apmulsuši, bet ļāvās pārsteiguma šarmam. Svētku 
rīts sākās ar koncertu, kurā bērniem pasaku noskaņu 
uzbūra Feja ar savu vizuļojošo tērpu un burvju nūjiņu.

Kad koncerts tuvojās izskaņai un bija paredzams, 
ka viss beigsies, pēkšņi pasākumā ieradās Klauniņš ar 
dāvanu maisiem, kuros katrai grupiņai bija interesan-
tas spēles un rotaļlietas. Tad arī sākās īstā rosība, jo 
iepazinām, kas ir diskotēka! Diskotēkas laikā Klauniņš 
piezvanīja vāverēm un zaķēnam uz mežu, nekavējo-
ties tika atgādāta liela svētku kūka. Bērnu emocijas 
bija īstas, visi priecīgi cienājās ar gardumu.

Pēc diendusas bērni sniedza skaistu koncertu mūsu 
svētku viesiem, kuri bija uzaicināti uz Dzimšanas 
dienu! Kas bija šie ciemiņi? Mūsu tuvākie sadarbības 
partneri no bērnudārza ēkas un Rucavas novada do-
mes – mediķi, aptiekas īpašniece, frizierīte, Sociālais 
dienests, Rucavas pamatskolas direktore un citi.

Paldies ciemiņiem par skaistajiem vārdiem, iedves-
mojošām runām, sirsnību un kopā būšanu! Kavēja-
mies atmiņās un mirkļos, jo tik daudz ko atcerēties. 

Tas bija sirds silti un īpaši. Ir tik labi apzināties, ka 
ikdienā plecu pie pleca esam visi kopā, veicam savu 
darbu, ejam savu ikdienas soli un vienlaicīgi zinām, ka 
esam tepat blakus!

Novērtējami ir mūsu iestādes darbinieki, kuri ne ti-
kai veic savu darbu ar augstu atbildības sajūtu, bet arī ir 
gatavi svētkos atdot sevi vairāk, nekā prasa pienākums. 

29. oktobrī Rucavas kultūras namā un 5. novembrī Dunikas tautas namā uz 
ikgadējo pēcpusdienu kuplā skaitā pulcējās Rucavas novada seniori. 

Ar sirsnīgām dziesmām novada seniorus iepriecināja Rucavas pamatsko-
las, Sikšņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Koncerta gaisotne izvērtās pozitīva un sirsnīga, tāpēc pēc koncerta neviens 
vēl nesteidzās prom, bet pie tējas tases un uzkodām kavējās sarunās un baudīja 
satikšanās prieku.

 29. oktobrī Rucavas kultūras namā un 5.novembrī Dunikas tautas 
namā  novada izglītības iestāžu audzēkņi iepriecināja seniorus ar saviem 
sagatavotajiem priekšnesumiem.

Jau otro reizi notiek senioru saiets

  PII „Zvaniņš” 19. oktobra rīts sākās ar koncertu, kurā 
bērniem pasaku noskaņu uzbūra Feja ar savu vizuļojošo 
tērpu un burvju nūjiņu.

Paldies vecākiem par atbalstu un lieliskajiem bērniem! Šoreiz 
vecāki savas atvases vēroja tiešsaistē mūsu kopējā slēgtajā grupā 
sociālajā tīmekļu vietnē Facebook un varēja pārliecināties, cik 
bērni skaisti dzied, dejo un runā dzeju.

Līga Jaunzeme,
PII „Zvaniņš” vadītāja

…Kad dārzos krāšņi zied puķes un koki tērpjas zeltainās un sārtās 
krāsās, zem kājām jau čaukst lapas…
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Rucavas novada 
domes sēžu lēmumi

Nekustamā īpašuma „Čākuri” izsole

Nekustamā īpašuma „Matroži” izsole

Nekustamā īpašuma „Kapteiņi” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināša-
nai 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 2. decembrī, plkst. 13.00, Rucavas novada domes ēkā 
„Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba die-
nu 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 
29. novembra, plkst. 12.00.

Izsoles sākumcena 48 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no iz-
soles sākumcenas t.i. 4800,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas 
novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises 
dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināša-
nai 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 2. decembrī, plkst. 14.00, Rucavas novada domes ēkā 
„Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba die-
nu 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 
29. novembra, plkst. 12.00.

Izsoles sākumcena 42 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no iz-
soles sākumcenas t.i. 4200,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas 
novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Tālr. informācijai par izsoli 26143329.

Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli no-
dod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Čākuri” ar kadastra Nr. 64840050014, reģis-
trēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000580840, kas sastāv no 
zemesgabala ar kopējo platību 2,78 ha.

Izsole notiks 2019. gada 2. decembrī, plkst. 10.00, Rucavas novada domes ēkā 
„Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba die-
nu 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, Rucavas novadā. 
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. novembra, plkst. 12.00.

Izsoles sākumcena  EUR 3768,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi 
euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. EUR 376,80   
(trīs simti septiņdesmit seši euro un 80 centi) 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.

Domes sēde 2019. gada 24. oktobrī
Piedalās: Rucavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, 
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Gundega Zeme.

•	 Nolēma sadalīt trīs nekustamos īpašumus, 
atdalītajām zemes vienībām piešķīra jaunus no-
saukumus un noteica zemes lietošanas mērķi.

•	 Ņemot vērā iesniegumus, pagarināja zemes 
nomas līgumus ar vienu privātpersonu un noslē-
dza jaunus zemes nomas līgumus ar trim privāt-
personām, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 
nekustamā īpašuma nodokli.

•	 Valsts zemes dienests veicot datu kvalitā-
tes pārbaudi Valsts adrešu reģistra informācijas 
sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā konstatējusi, ka Adrešu in-
formācijas sistēmā reģistrēta adrese, kura Kadastra 
informācijas sistēmā nav piesaistīta nevienam ob-
jektam, dienests lūdz pašvaldību precizēt adresā-
cijas objektu vai pieņemt lēmumu par adreses lik-
vidēšanu. Dome pieņem lēmumu likvidēt adresi.

•	 Ņemot vērā iesniegumu, nolēma vienam 
nekustamajam īpašumam mainīt nosaukumu un 
adresi.

•	 Nolēma nepārņemt Iekšlietu ministrijas ne-
kustamo īpašumu „Mežnoras”, Dunikas pagastā.

•	 Saskaņoja Valsts SIA „Melioprojekts” izstrā-
dātos Papes ezera ekspluatācijas noteikumus.

•	 Pieņēma lēmumu veikt novērtējumu ne-
kustamajiem īpašumiem „Egles”, kadastra 
Nr.  648401630045, „Ozolbirzs karjers”, kadas-
tra Nr. 64840040175 un „Urbums”, kadastra 
Nr. 64840150049, pēc novērtējuma veikšanas lemt 
par nodošanu atsavināšanai.

•	 Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres lī-
gumu ar vienu privātpersonu.

•	 Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības 
grāmatvedības metodiku.

•	 Apstiprināja grozījumus Rucavas novada 
pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.

•	 Ņemot vērā iesniegumu, nolēma atbrīvot 
pašvaldības policijas priekšnieku no amata 
pienākumu pildīšanas ar 2019. gada 31. oktobri.

•	 Nolēma nodot atsavināšanai Rucavas nova-
da domei piederošo nekustamo īpašumu „Piesīši” 
(kadastra Nr. 64840110040), kas sastāv no zemes 
gabala ar kopējo platību 0,4554 ha.

•	 Pieņēma anulēt deklarēto dzīvesvietu  vienai 
personai.

•	 Ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misijas priekšlikumus un Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas ieteikumus apstiprināja pašvaldī-
bas apbalvojuma saņēmējus.

•	 Nolēma nodot atsavināšanai par brīvu 
cenu mutiskā izsolē Rucavas novada domei pie-
derošo nekustamo īpašumu „Čākuri”, kadastra 
Nr.  64840050014, kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 2.78 ha. Noteica, ka izsoles sākuma 
cena ir 3768.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti seš-
desmit astoņi eiro) un apstiprināja izsoles noteiku-
mus.

•	 Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Kaptei-
ņi” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli,  noteica, 
ka nekustamā īpašuma nosacītā izsoles sākuma 
cena ir 42  000.00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši 
eiro) un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles 
noteikumus.

•	 Nolēma nodot nekustamo īpašumu „Matro-
ži” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli, noteica, ka 
nekustamā īpašuma nosacītā izsoles sākuma cena ir 
48 000.00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši eiro) un 
apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.

•	 Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija 
Kaunese informē deputātus par veiktajiem saim-
nieciskajiem darbiem Dunikas pagastā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai.
Santa Ķūse, Domes sekretāre

2018. gada 24. maijs              Nr. 2/2018

APSTIPRINĀTI
Ar Rucavas novada domes 2018. gada 24. maija

lēmumu (protokols Nr. 10, 3.1.) 

PRECIZĒTI
Ar Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra

lēmumu (protokols Nr. 16, 2.1.) 

PRECIZĒTI
Ar Rucavas novada domes 2019. gada 27. jūnija

lēmumu (protokols Nr. 9, 2.5.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rucavas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta 2. punktu un Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu 

apsaimniekošanas kārtību Rucavas novada administratīvajā teri-
torijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu 
atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas 
resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma sa-
mazināšanu, tajā skaitā:

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekoša-
nas organizēšanas kārtību;

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā 

prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, at-
kritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimāla-
jam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimnie-
košanu;

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 
2.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Rucavas novada 

pašvaldība;
2.2. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis 

attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimnie-
košanas likumā noteiktajā kārtībā, un ar kuru pašvaldība ir noslēgu-
si līgumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantu 
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Rucavas 
novada administratīvajā teritorijā;

2.3. atkritumu radītājs  – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, 
kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai 
kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā 
rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;

2.4. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kus-
tams priekšmets;

2.5. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts 
priekšapmaksas speciāls trafarēts maiss;

2.6. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi 
nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu 
sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju vai 
apglabāšanu;

2.7. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – savākšanas 
punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslai-
cīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas. 
Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, 
stikla un metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu sa-
vākšanu;

2.8. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar 
un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros (mēbeles, mat-
rači u.c.); 

2.9. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpo-
jumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību 
ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem; 

2.10. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – mājsaimniecībā, 
tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies at-
kritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radīta-
jiem atkritumiem, kas satur bīstamas vielas vai kurām piemīt īpa-
šības, kas kvalificējamas kā bīstamas (sadzīves ķīmija, krāsvielas, 
atsevišķas elektroniskās ierīces u.c.); 

2.11. mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi – to būv-
darbu veikšanas procesā radušies atkritumi, uz kuriem neattiecas 
normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadāju-
mu uzskaites kārtību; 

2.12. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai par-
ku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi 
un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi; 

2.13. zaļie un dārza atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai 
parku atkritumi (piem., koku lapas, zāle, kritušie augļi).

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām 
Rucavas novada administratīvajā teritorijā.

4. Rucavas novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu 
apsaimniekošanas zona.

5. Rucavas novadā savāktie nešķirotie atkritumi, kurus nav iespē-
jams reģenerēt vai pārstrādāt, nododami apglabāšanai sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas poligonā „Ķīvītes”.

II. Atkritumu savākšanas kārtība
6. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek 

izmantoti atkritumu konteineri vai šim nolūkam paredzēti trafareti 
priekšapmaksas maisi.

7. Rucavas novadā sadzīves atkritumu savākšana tiek organizēta:
(Turpinājums 3. lpp.)

Izvēlēti pašvaldības 
apbalvojumu saņēmēji   

Tu esi Latvija
Šo savu svētāko 
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku – 
Tu esi Latvija!
                      /Ojārs Vācietis/

Ar 24. oktobra domes sēdes lēmumu 
tika apstiprināti nominanti Rucavas no-
vada apbalvojumu saņemšanai. Apbal-
vojumu pasniegšanas ceremonija nori-
tēs Latvijas Republikas proklamēšanas 
simtgades svinību ietvaros 16. novembrī 
Rucavas kultūras namā.

Pašvaldība pateicas par iedzīvotāju 
atsaucību pieteikumu iesniegšanā, izvir-
zot kandidātus apbalvojumu saņemša-
nai. Šogad kopā saņemtas 123 anketas. 
Atzinīgi vārdi tajās teikti par daudziem 

novada iedzīvotājiem, jo ikviens ir devis 
savu devumu novada pastāvēšanā un 
darbībā, sakoptas vides veidošanā vai 
bijis atsaucīgs un izpalīdzīgs pret līdzcil-
vēkiem! Katram ir savs nopelns! 

Izvērtējot visas iesniegtās anketas 
šogad tika piešķirti 15 apbalvojumi: 

Goda Rucavnieks – Valda Stadgale
Gada Rucavnieks – Daiga Gabrūna
Gada Rucavnieks – Jānis Žīmants
Gada Dunicnieks – Inta Ekte
Gada Dunicnieks – Samanta Kalēja
Goda ģimene – Lilija un Kārlis Vītoli
Novada uzņēmējs – z/s „Šēperi” 
Novada uzņēmējs – z/s „Kļavas” 
Pateicība – Inta Inne
Pateicība – Inga Kalniņa
Pateicība – Guntis Rolis
Pateicība – Inga Ruško
Pateicība – Inga Tapiņa
Pateicība – Ruta Ķestere
Pateicība – Jānis Bērze-Bērziņš

Saistošie noteikumi
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Saistošie noteikumi

(Sākums no 2. lpp.)
7.1. izmantojot dažādu tilpumu sadzīves atkritumu savākšanas 

konteinerus vai trafaretus priekšapmaksas maisus;
7.2. atkritumu radītājam vai valdītājam patstāvīgi veicot dalītu sa-

dzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu dalītās savāk-
šanas punktos un/vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;

7.3. atkritumu radītājam vai valdītājam organizējot specifisku 
atkritumu (būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā radušos at-
kritumu, lielgabarīta, bīstamo, bioloģiski noārdāmo, elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu u.c.) savākšanu, patstāvīgi noslēdzot 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis attiecīgu atļauju, 
par šo atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz specializētām uzgla-
bāšanas vai pārstrādes vietām, vai pastāvīgi nogādājot šos atkritumus 
uz īpaši šim nolūkam paredzētās vietās.

8. Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas biežums 
tiek noteikts atbilstoši noslēgtajam līgumam starp atkritumu apsaim-
niekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju, bet ir ne retāk kā: 

8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi nedēļā lai-
ka periodā no 1. maija līdz 30. septembrim, bet pārējā laika periodā 
2 (divas) reizes mēnesī;

8.2. individuālās dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divos) mē-
nešos ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi tiek savākti dalīti vai 
kompostēti, 1 (vienu) reizi mēnesī, ja bioloģiskie atkritumi netiek 
savākti dalīti vai kompostēti atsevišķi;

8.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai 
komercdarbība – 1 (vienu) reizi mēnesī ar nosacījumu, ka bioloģis-
kie atkritumi tiek savākti dalīti vai kompostēti. Ja  saimnieciskajai 
darbībai ir izteikts sezonāls raksturs, tad atkritumu radītājam jāin-
formē atkritumu apsaimniekotājs un jāsastāda atbilstošs atkritumu 
izvešanas grafiks, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī attiecīgajā 
sezonā, izvēloties atbilstoša tilpuma konteineru vai trafaretu priekš-
apmaksas maisu;

8.4. viesu mājās, atpūtas kompleksos un citos nekustamajos īpa-
šumos, kas saistīti ar viesu izmitināšanas pakalpojumiem – 2 (divas) 
reizes mēnesī laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim, bet pārē-
jā laika periodā 1 (vienu) reizi mēnesī, izvēloties atbilstoša tilpuma 
konteineru vai trafaretu priekšapmaksas maisu; 

8.5. īslaicīgas apmešanās ēkās (t. sk. vasarnīcas, dārza mājiņas) – 
5 (piecas) reizes gadā, ar tiesībām atkritumu radītājam sastādīt atkri-
tumu izvešanas grafiku, izvēloties atbilstoša tilpuma konteineru vai 
trafaretu priekšapmaksas maisu.

9. Nepieciešamības gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs var 
vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju par lielāku atkritumu izveša-
nas biežumu, nekā noteikts saistošo noteikumu 8. punktā.

III. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
10. Sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievie-

to tos atbilstošos atkritumu konteineros, kas uzstādīti dalīto atkritu-
mu savākšanas punktos vai laukumos.

11. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs/kartons, metāls, stikls, 
plastmasa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies 
bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces ir savācami un uzkrājami 
sašķiroti, izmantojot atbilstoša marķējuma atkritumu konteinerus. 
Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritu-
miem noteicis atkritumu apsaimniekotājs. 

12. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiskos atkri-
tumus, ja kompostēšana tiek veikta sava īpašuma teritorijā vai citā 
speciāli tam paredzētā vietā, un tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, 
veselībai, videi, kā arī personu mantai.

13. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi rakstveidā informē paš-
valdību un atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas pun-
ktu un laukumu atrašanās vietām.

14. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu dalī-
tu savākšanu un to nodošanu otrreizējai pārstrādei, reģenerācijai vai 
atkārtotai izmantošanai

IV. Pašvaldības kompetence
15. Pašvaldības kompetencē atkritumu apsaimniekošanas organi-

zēšanā ietilpst: 
15.1. organizēt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās ad-

ministratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu ap-
saimniekošanas valsts plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību; 

15.2. slēgt līgumu ar attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas reģio-
na sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Ķīvītes” apsaimnieko-
tāju par savākto nešķiroto sadzīves atkritumu, kuri nav izmantojami 
reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, apglabāšanu; 

15.3. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību re-
gulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēties un noslēgt 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu 
un pārējo atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novada administra-
tīvajā teritorijā;

15.4. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteikt maksu par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

15.5. viena mēneša laikā no līguma ar atkritumu apsaimniekotāju 
noslēgšanas dienas publicēt informāciju Rucavas novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.rucava.lv un Rucavas novada vietējā laikrakstā par 
noslēgto līgumu, norādot izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju un 
līguma darbības termiņu;

15.6. pašvaldības tīmekļvietnē ievietot un patstāvīgi atjaunot in-
formāciju par Rucavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem 
šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktiem, laukumiem;

15.7. savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo atbildī-
bu par šo noteikumu pārkāpumiem normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā un apmēros.

V. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
16. Atkritumu radītājam vai valdītājam ir šādi pienākumi: 
16.1. iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimnieko-

šanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu 

apsaimniekotāju. Līgums par sadzīves atkritumu savākšanu un pār-
vadāšanu noslēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad 
pašvaldība informējusi par izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, ar 
kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

16.2. iesaistīties pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja orga-
nizētajos sadzīves atkritumu dalītas savākšanas pasākumos un veikt 
atkritumu šķirošanu; 

16.3. savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumiem atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
līgumā ietvertajiem nosacījumiem un pašvaldības apstiprināto mak-
su par sadzīves atkritumu  apsaimniekošanu.

VI. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja,  
lietotāja vai apsaimniekotāja pienākumi

17. Papildus V. nodaļā noteiktajam, nekustamā īpašuma īpašnie-
kam, valdītājam, lietotājam vai apsaimniekotājam, kura teritorijā tiek 
radīti sadzīves atkritumi, ir šādi pienākumi: 

17.1. noslēgt līgumu ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaim-
niekotāju;

17.2. vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, norādot piemērotu 
vietu atkritumu konteineru novietošanai, kā arī nodrošināt tīrību un 
kārtību atkritumu konteineru novietošanas vietā; 

17.3. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas noslēgtajā līgumā 
ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot sistemātisku atkritumu 
izvešanu, nepieļaujot radīto atkritumu ilgstošu uzkrāšanos nekusta-
majā īpašumā, ja nolīgtais atkritumu izvēšanas biežums ir par retu 
nekā nolīgts;

17.4. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializēto trans-
portlīdzekļu piekļuvi vietām, kur novietoti atkritumu konteineri. Ja 
objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iz-
tukšošanas dienās atkritumu konteineri jāpārvieto specializētajiem 
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tas netraucē 
gājēju vai transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu konteineru 
iztukšošanas tie jānovieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā; 

17.5. pēc pašvaldības vai pašvaldības izraudzītā atkritumu ap-
saimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas 
dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā vai komersantiem un citām 
personām, kas veic saimniecisko vai cita veida darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā; 

17.6. ievietot atkritumus tikai tajā atkritumu konteinerā, kas sa-
skaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts 
konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai. 

18. Nekustamā īpašuma, kura teritorijā tiek radīti atkritumi, īpaš-
niekam, valdītājam vai lietotājam līgums par atkritumu apsaimnie-
košanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz ne vēlāk kā 1(viena) 
mēneša laikā no nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai lietošanas tie-
sību iegūšanas brīža. Pienākums izzūd ar brīdi, kad minētās tiesības 
izbeidzas. 

19. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu ir atbildīga dzīvokļu īpašnieku kopība, ja tāda 
ir izveidota, kas organizē vienota līguma ar atkritumu apsaimnieko-
tāju noslēgšanu. Savu atbildību uz līguma pamata dzīvokļu īpašnieku 
kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnie-
kam vai apsaimniekotājam. 

20. Neapbūvētas zemes īpašniekiem jānodrošina šo noteikumu 
17. punkta izpilde. 

21. Vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā dārzkopības biedrības 
teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) vai citas īslaicīgas ap-
mešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota perso-
na slēdz līgumu par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, vienojoties par atkritumu izvešanas grafiku, kā arī sedz visas 
izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. 

22. Atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir saimnieciskās darbības 
veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko 
darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par kārtību, kādā tiks veikta 
atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par atkritumu 
apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezul-
tātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

VII. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
23. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbil-

dīgs tā organizētājs, kurš nodrošina: 
23.1. brīvi pieejamus atkritumu konteinerus vai urnas pasākuma 

norises vietā; 
23.2. publiskā pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas 

sakopšanu un atkritumu izvešanu 4 stundu laikā pēc pasākuma nos-
lēguma; 

24. Ielu un izbraukuma tirdzniecības vietās, kas nav saistītas ar 
publisku pasākumu, par atkritumu savākšanu un aizvešanu atbildīgs 
tirdzniecības dalībnieks. 

VIII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
25. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atkritumu apsaimnie-

košanu Rucavas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem notei-
kumiem, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo 
plānu un nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību. 

26. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums: 
26.1. slēgt līgumus ar pašvaldības administratīvajā teritorijā eso-

šajiem atkritumu radītājiem un valdītājiem par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu: 

26.1.1. piemērot pašvaldības un regulatora apstiprināto maksu 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; 

26.1.2. nodrošināt sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņo-
tiem grafikiem; 

26.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par pub-
lisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu; 

26.3. nodrošināt visa novada administratīvajā teritorijā radī-
to sadzīves atkritumu, t. sk. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu, bioloģisko atkritumu 
savākšanu, kā arī iespēju savākt lielgabarīta un ražošanas atkritumus; 

26.4. veikt regulāru pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto 
atkritumu izvešanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar paš-
valdību un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēgtā līguma notei-
kumiem; 

26.5. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus trans-
portlīdzekļus;

26.6. nodrošināt ar atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem vi-
sus atkritumu radītājus un valdītājus, ar kuriem ir noslēgts līgums 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī labot vai nomainīt 
atkritumu konteinerus, ja tie ir bojāti; 

26.7. uzkopt atkritumu savākšanas vietas pēc atkritumu izvešanas, 
ja savākšanas vietas piegružotas atkritumu apsaimniekotāja darbības 
rezultātā, kā arī nodrošināt publiski pieejamo sadzīves atkritumu da-
lītās savākšanas punktu un laukumu tīrību un pieejamību; 

26.8. atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar ne-
kustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju vai pārvaldnieku; 

26.9. marķēt atkritumu konteinerus, uz tiem norādot vismaz at-
kritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontaktinformāciju un kon-
teinerā ievietojamo atkritumu veidu, saskaņojot atkritumu konteine-
ru dizainu ar pašvaldību; 

26.10. izbūvēt un/vai labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās sa-
vākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus un zaļo 
un dārza atkritumu kompostēšanas laukumus, atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar pašvaldību;

26.11. iesaistīties valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu reali-
zācijā apsaimniekojamajā teritorijā, arī dalītas atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmas ieviešanā;

26.12. nodot apglabāšanai savāktos nešķirotos sadzīves atkritu-
mus, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, 
sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Ķīvītes”; 

26.13. nodrošināt to atkritumu apsaimniekotāja rīcībā nonākušo 
atkritumu veidu, kuru apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekotā-
jam nav atļaujas, nodošanu uz savstarpēji noslēgta līguma pamata 
apsaimniekotājam, kuram ir atbilstošā atļauja; 

26.14. vismaz 1 (vienu) reizi gadā nodrošināt atkritumu kontei-
neru mazgāšanu/dezinfekciju, bet nepieciešamības gadījumā kontei-
neru dezinfekciju veikt biežāk pēc atkritumu radītāja, valdītāja un 
pašvaldības pieprasījuma, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju;

26.15. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju admi-
nistratīvajiem pārkāpumiem šo noteikumu neievērošanas gadījumā; 

26.16. ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš informēt atkritumu 
radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekošanas maksas iz-
maiņām. 

IX. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
27. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu at-

bild attiecīgo atkritumu radītājs vai valdītājs. 
28. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs sadzī-

ves bīstamos atkritumus: 
28.1. atdala no citu veidu atkritumiem; 
28.2. uzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, 

vidi, kā arī personu mantu; 
28.3. nogādā speciāli aprīkotās sadzīves bīstamo atkritumu savāk-

šanas vietās vai slēdz līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis attiecīgo 
atkritumu apsaimniekošanas atļauju; 

28.4. sedz visus sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas izdevumus. 

29. Atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību un atkritumu 
radītājus un valdītājus par dalīti savācamo sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu veidiem un savākšanas vietām.

X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
30. Par sadzīvē radušos būvniecības un lielgabarīta atkritumu ap-

saimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs vai valdītājs. At-
kritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citu 
veidu atkritumiem, tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un ve-
selību, kā arī personu mantu. 

31. Aizliegts būvniecības (t. sk. būvju nojaukšanas) un lielgabarīta 
atkritumus ievietot sadzīves atkritumu konteineros, kā arī tos novie-
tot citās tam neparedzētās vietās. 

32. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteinerus aizliegts 
novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi, izņemot īslaicīgu no-
vietošanu tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai pārvaldnieku vai 
tā pilnvarotu personu un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā 
un laikā. 

33. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami 
tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai. 

XI. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
34. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

veido:
34.1. pašvaldības lēmumā apstiprināta maksa par sadzīves at-

kritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uz-
glabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslē-
gusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 

34.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā; 

35. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt maksas par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu izmaiņas, iesniedzot pašvaldībā 
iesniegumu, pievienojot maksas par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu. Pašvaldība var apstip-
rināt maksas izmaiņas ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā, 
izņemot gadījumus, ja maksa mainās sakarā ar grozījumiem atkritu-
mu apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos. 

(Turpinājums 4. lpp.)
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(Turpinājums no 3. lpp.)
36. Pašvaldība viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 35. punktā 

minētā iesnieguma saņemšanas domes sēdē izskata atkritumu ap-
saimniekošanas maksas izmaiņu ierosinājumu un pieņem lēmumu 
par maksas izmaiņām iesniegumā un aprēķinā norādītajā apjomā vai 
iesnieguma noraidīšanu, lēmumu publicējot pašvaldības vietējā laik-
rakstā un pašvaldības interneta vietnē. 

37. Pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas 
izmaiņas stājas spēkā mēneša laikā pēc šo noteikumu 36. punktā 
minētā lēmuma pieņemšanas, ja domes lēmumā nav noteikts citādi. 

38. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par maksas par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attie-
cīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un pašval-
dības tīmekļvietnē.

39. Pašvaldības noteikto atkritumu apsaimniekošanas maksu at-
kritumu apsaimniekotājs piemēro visiem sadzīves atkritumu radītā-
jiem un valdītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, iekļaujot 
to atkritumu apsaimniekotāja un sadzīves atkritumu radītāju un val-
dītāju savstarpējos līgumos. 

40. Norēķinu par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpoju-
miem, kārtību un termiņus nosaka atkritumu apsaimniekotājs, un tie 
tiek paredzēti atkritumu apsaimniekotājam un sadzīves atkritumu radī-
tāju un valdītāju savstarpējos līgumos, ievērojot katra atkritumu radītāja 
un valdītāja radīto atkritumu apjomu un atkritumu izvešanas biežumu. 

41. Par šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu 
novietošanu šķiroto atkritumu dalītās savākšanas punktos, lauku-
mos, maksa no atkritumu radītājiem un valdītājiem netiek iekasēta. 

42. Maksa par citu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarī-
ta, ražošanas u.c. atkritumu) savākšanu tiek noteikta, vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimnie-
košanas darbības.

XII. Aizliegumi un atbildība atkritumu apsaimniekošanā
43. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts: 
43.1. novietot, izbērt atkritumus vietās un veidā, kas nav atļauta ar 

šiem noteikumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;
43.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā atkritumu konteineros, ur-

nās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c.; 
43.3. novietot sadzīves atkritumu konteinerus ārpus paredzētajām 

vietām, izņemot īslaicīgu novietošanu konteinera iztukšošanas nolūkā, 
ja šāda novietošana netraucē transporta līdzekļu un gājēju kustībai; 

43.4. ievietot sadzīves atkritumu konteineros, urnās un atkritumu 
maisos degošus, kvēlojošus atkritumus (t. sk. karstus pelnus), viegli 
uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidros atkritumus, in-
fekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ražo-
šanas atkritumus (t. sk. būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā 
radušos atkritumus), zemi, zaļos un dārza atkritumus, bīstamos vai 
videi kaitīgos atkritumus; 

43.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir paredzēti citu atkritu-
mu radītāju vai valdītāju atkritumu savākšanai; 

43.6. ievietot mājsaimniecībā vai ražošanas (arī citā saimnieciskās 
darbības veicēja) objektā radītos atkritumus atkritumu konteineros 
un urnās, kas paredzētas sabiedrisko objektu lietotāju vajadzībām 
(parku, skvēru, iestāžu, atpūtas, pakalpojumu un tirdzniecības vietu 
atkritumu konteineros); 

43.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves 
atkritumu konteineros, urnās un atkritumu maisos un ievietot atkri-
tumus konteinerā virs konteinera malas. Par šādu konteineru, urnu 
un atkritumu maisu iztukšošanu atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs 
noteikt paaugstinātu samaksu; 

43.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un 
urnas; 

43.9. veikt jebkādas citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos saistoša-
jos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attie-
cībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu;

43.10. piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu tel-
pas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mā-
jām pieguļošās teritorijas; 

43.11. šķiroto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, 
tai skaitā nešķirotos sadzīves atkritumus.

44. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts: 
44.1. bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstā-

dījuma elementus; 
44.2. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un 

urnas; 
44.3. iztukšojot atkritumu konteinerus, urnas un atkritumu mai-

sus pieļaut atkritumu nokļūšanu vidē. Piegružošanas gadījumā, ne-
kavējoties veikt vidē nonākušo atkritumu savākšanu. 

45. Par šo noteikumu pārkāpumiem fiziskās un juridiskās personas 
pie atbildības ir saucamas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu. 

46. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Ruca-
vas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

47. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpu-
miem izskata un lēmumus pieņem pašvaldības Administratīvā komisija. 

48. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaim-
niekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti adresējami atkritumu ap-
saimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. Ja atkritumu apsaimniekotājs nenovērš 
sūdzībās minēto, tad atkārtota sūdzība iesniedzama pašvaldībā. 

49. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu 
neievērošanu izskata Rucavas novada domes Lauksaimniecības, vi-
des aizsardzības un zvejsaimniecības komiteja.

XIII. Noslēguma jautājumi
50. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku 

zaudējušiem Rucavas novada 2011. gada 24. novembra saistošos no-
teikumus Nr. 19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 
novadā” (prot. Nr. 20, §4.1.).

51. Šo noteikumu 8. punkts stājas spēkā ar 2019. gada 1. septembri.

Bērni apgūst jaunas prasmes

Brīvlaika nedēļā dienas centrā ciemojās grozu pinēja no Liepājas. Bērniem bija iespēja uzpīt 
savus krūzīšu paliktnīšus, tādējādi izprotot grozu pīšanu pamatus. Bērni atzina, ka darbs nav 
grūts, bet rūpīgs. 

Agnese Volmane,  
Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja

 Bērnu un jauniešu 
dienas centrā oktobra pir-
mā nedēļa pagāja deku-
pāžas noskaņās. Bērniem 
bija iespēja personalizēt 
savus podiņus, izmantojot 
dažādas krāsas un salvetes. 
Kopumā tika pārveidoti 
20 podiņi.

 Oktobra otrajā nedēļā bērni gatavoja gardas picas. Daloties divās grupās – vecāko klašu 
skolēni un jaunākie. Bērni atzina, ka vēlētos biežāk šāda veida pasākumus.

 1. novembrī Bērnu un jauniešu dienas centrā notika Helovīna svinēšana, kura laikā tika 
spēlētas dažādas komandu spēles. Kopumā pasākumu apmeklēja divdesmit pieci bērni. 

Iemācies pats

14. oktobrī Dunikas tautas namā iesākās nodarbību cikls 
,,Iemācies pats”. Nodarbību vadīja Anda Vītola,  māksliniece 
no Skrundas. Darboties gribētājas pusotras stundas laikā radīja 
auskarus, kulonus, atslēgu piekariņus, rokassprādzes un grā-
matzīmes. Dalībnieces pārnesa mājās sev un saviem ģimenes 
locekļiem lieliskus aksesuārus no ādas. 

Landra Valdmane, Dunikas tautas nama vadītāja

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 5.–9. klase 8. oktobrī devās 
uz Liepāju, lai koncertzālē „Lielais Dzintars” skatītos koncertu „Da-
Gamba. Vivaldi. Gadalaiki.”.

Koncerta sākumā šķita, ka tas būs mierīgs, taču „DaGambas”  mūziķi 
ierasto klasisko mūziku atskaņoja neierasti – cits ritms, skaļums un 
gaismas efekti. Taču, neskatoties uz visu, varēja saklausīt katru mūzikas 
instru mentu. Tomēr šajā koncertā neizpalika arī klasiskais izpildījums. 

Katru „Gadalaiku”  spēlēja vijolniece Marta Rando.
Koncerts tika papildināts ar vizuāliem materiāliem un informāciju 

par izpildītā skaņdarba komponistu.
Anna Mieme, Alise Ernstsone 8. klase

Ritvars Ozols, Rūdolfs Ate 7. klase

Skolēni dodas uz koncertu

16. oktobrī Rucavas kultūras namā atklāta rucavnieka Serge-
ja Hmeļņicka fotoizstāde „Kad Rucava snauž”. 

S. Hmeļņickis fotografē kopš 2008. gada. Fotomākslu mācījies 
1988. gadā Valsts Tālmācības Nacionālā universitātē, Maskavā.

Fotogrāfam patīk eksperimentēt un sasniegt jaunas virsot-
nes fotografēšanā. 

MEŽA DIENAS 2019 
„PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS”

Muižas kalna ainavas veidošanai un labiekārtošanai dendroloģiskā 
parka teritorijā uzstādītas jaunas šūpoles.

Izstādes „Kad Rucava 
snauž” atklāšana 

Šogad projekta realizācija uzsākās 18. septembrī. Ātriem soļiem tika 
realizētas „Meža dienas 2019”. Pirmais solis, pēc projekta apstiprināšanas, 
tika iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmuma SIA „Volter”, tad Rucavas 
novada komunālā daļa ķērās pie darba, izgatavojot lielas koka šūpoles un 
galdu ar soliem. Tos uzstādīja dendroloģiskā parka teritorijā. Šie darbi tur-
pina aizsākto Muižas kalna ainavas veidošanu un labiekārtošanu.

Projekts realizēts sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Lauku 
atbalsta dienestu. Projekta izmaksas kokmateriālu iegādei 996.75 EUR.

Paldies visiem par veiksmīgi un ātri realizētu projektu!
Santa Korna, Projektu koordinatore

Saistošie noteikumi
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Dodas braucienā uz Siguldu
29. septembrī Valda Stadgale aicināja savus ļaudis izturības braucienā 

Rucava–Sigulda.
Vēlējāmies baudīt Zelta rudens ieskaņu Siguldā – varbūt tur koki krāso-

jas skaistāk un lapas zeltainākas.
Šodienas piedāvājums tūristiem Siguldā ir ļoti daudzveidīgs,  izvē-

lējāmies atsevišķus objektus.
1207. gadā celtajā Livonijas ordeņa Siguldas pilī gide ļāva iztēloties, kā 

tur dzīvojuši mūki 13. gs. Aiz cietokšņa biezajiem mūriem norisinājusies 
mūku dzīve ar lūgšanām 8 reizes dienā, atpūtu pēc misijas uzdevumiem. 
Kā tas īsti bija, varam tikai skatīt iztēlē. Attīstoties uguns šaujamajiem 
ieročiem, viduslaiku cietokšņi pamazām zaudēja savu sākotnējo nozīmi. 
18. gadsimta sākumā Ziemeļu kara laikā pils tika nopostīta un vairs netika 
atjaunota.

Spieķīši ir atpazīstamākais un senākais Siguldas simbols, kas attīstījies 
līdz ar kņaza Kropotkina ierīkotajām senlejas takām, kļūstot par gājēja ne-
atņemamu ceļabiedru. Iegādājāmies īpašo Siguldas spieķi, kam ir vairāk 
kā 200 gadu sena vēsture. Lai arī praktiskas vajadzības pēc tā vairs īsti nav, 
Siguldas spieķītis joprojām nav zaudējis savu popularitāti kā suvenīrs. Si-
guldas pils kompleksā atvērta Spieķu darbnīca, kurā iespējams vērot spieķu 
izgatavošanas procesu, kā arī pašiem piedalīties suvenīra radīšanā.

Ar interesi ielūkojāmies katrā darbnīcā, nopirkām kādu suvenīru vai 
dāvanu. Rotu darbnīca „Baltu rotas” ir ģimenes uzņēmums, kura piedāvā-
jumā ir seno baltu tautu rotu bagātības, gan precīzas seno rotu kopijas, gan 
ietverot senās zīmes un simbolus moderna dizaina rotās. Ielūkojāmies ādas 
apdares darbnīcā, keramikas, tekstila, dzintara, papīrmākslas utt.

Noteikti jāizbauda Siguldas vagoniņa   brauciens pār Gaujas senleju, 
skatam paverot burvīgu ainavu vairāku kilometru tālumā, iekļaujot 
Siguldas un Turaidas pili, Krimuldas muižu, kā arī Bobsleja un kamaniņu 
trasi. Vagoniņš savieno abus upes krastus.

No vagoniņa paveras ainava uz Gaujas 
senleju, trim viduslaiku pilīm, protams, arī 
Gaujas tiltu. Vagoniņš kalpo par unikālu sa-
tiksmes līdzekli, tas vizina pasažierus pāri 
ielejai reizi pusstundā.

Vasaras sezonā ekstrēmāku izjūtu cienītāji 
var pārbaudīt drosmi gumijlēkšanā un braucie-
nā ar atrakciju. „Zērglis” ir pasaulē pirmā un šo-
brīd vienīgā šāda veida atrakcija, kur brauciens 
ar zipline notiek pa to pašu trošu ceļu. Gaujas 
senlejas ainava un elpu aizraujošas emocijas 
putna lidojumā virs Gaujas, traucoties pretī ho-
rizontam ar ātrumu līdz pat 60 km/h. 

Pastaigā pa pilsētu bija redzams, ka gan 
tūristiem, gan iedzīvotājiem ir patīkami pa-
vadīt laiku visu dienu parkos un sk vēros, 
vērojot mūsdienīgus vides objektus:

•	 vides objekts par godu 25.  Latvijas 
Riteņbraucēju Vienības braucienam, kas 
atklāts 2016. gadā. Jau 17 gadus Latvijas Ri-
teņbraucēju Vienības brauciens norisinās Siguldā;

•	 2007. gadā atklātais Spieķu parks ir veltījums Siguldas populārākajam 
suvenīram – spieķim;

•	 trīs milzīgas dzelzs atslēgas, kuras balsta akmens mūris un metāla ar-
kas, simbolizē trīs vēsturiskos centrus – Siguldu, Turaidu, Krimuldu – un 
to vienotību.

Siguldā ko skatīties daudz un brauciens bija tā vērts. Paldies visiem par 
iesaistīšanos ekskursijas plānošanā un organizēšanā.

Aina Dreiže 

Mežaparka Lielās estrādes 
teritoriju rotās Rucavas 
novada domes iestādīts 

rododendrs 

18. oktobrī Mežaparka Lielās estrādes teritorijā tapis unikāls dažādu šķirņu ro-
dodendru dārzs. Pasākumā „Rododendru krāšņums dziesmu priekam” piedalījās 
119 Latvijas pašvaldību pārstāvji, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Valsts izglī-
tības satura centra pārstāvji. 

Uz skaisto pasākumu pašvaldības aicināja Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas 
dome un SIA „Rīgas meži”.

Rododendri  dobēs tika stādīti pa kultūrvēsturiskajiem novadiem – Kurzemi, 
Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu. Piemēram, Kurzemē košumkrūmus stādīja 
Kurzemē esošie novadi – Rucava, Nīca, Liepāja un citi. Katrs pašvaldības pārstāvis 
par paveikto darbu saņēma arī sertifikātu. 

Plānots, ka vasarā, estrādē skanot dziesmām un mūzikai, visi iestādītie rododendri 
ziedēs īpaši krāšņi, priecējot no visām pilsētām un novadiem kopā sanākušos ļaudis.

Šis ir jau otrais vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un 
novadiem. Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. 

Rucavas novadam veltīto rododendru Mežaparka Lielās estrādes teritorijā 
iestā dīja izpilddirektors Edgars Bertrams.

Nozīmīgi notikumi 
kultūras mantojuma 

saglabāšanā
Mārtiņš bija labs vīriņis
Aiz visiem vīriņiem,
I rudeni, pavasari,
Pašā maizes laiciņā.

Rudentiņis bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas saujas sudrabiņa.

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda
Mārtiņa vakaru
Gaidīdami

Nogodēju rudzus, miežus,
Nogodēju apenīt.
Aizasēdu aiz galdiņa
Rudentiņu daudzināt.

Tā tautasdziesmās aprakstīts rudeņa laiks –
Mārtiņi. Tas ir ražas laiks, miera laiks, kad pēc sūri 
grūti padarīta darba zeme dodas atpūtā un ļaudis 
var piesēst, pasērst, izvētīt padarīto un godam nosvi-
nēt.

Rudeņa laiks ļoti īpašs ir Rucavas tradīciju kopēju 
dzīvē:

– Pirms 18 gadiem Mārtiņos uz savu pirmo 
tikšanos sanāca Rucavas folkloras klubs (tagadējais 
Rucavas tradīciju klubs – RTK, vadītāja Sandra Aiga-
re), sākotnēji  5–7 biedri,  šobrīd spēcīga biedrība ar 30 
aktīviem biedriem.

– Pirms 8 gadiem 11. novembrī, Lāčplēša dienā 
aizsākas tradīciju kopas „Rucavas sievas” – RS, dar-
bība (vadītāja Māra Tapiņa). Uz pirmo Rucavas sievu 
saietu sanāk 21 rucavniece, tiek ievēlēta gudro sievu 
padome deviņu sievu sastāvā, šobrīd kopa vieno ap 
40–50 līdzīgi domājošas, atbildīgas, pašapzinīgas ru-
cavnieces. 

– Aprit gads kopš Rucavas tradicionālā kultūrtelpa 
ierakstīta Latvijas Nacionālajā Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā.

– Aprit gads kopš Rucavas baltais sviests ierakstīts 
ES Aizsārgāto ģeogrāfiskas izcelsmes produktu sarak-
stā, un tā ražotāji: biedrība „Rucavas tradīciju klubs” 
un z/s „Timbras” iegūst AĢIN atbilstības sertifikātu 
Rucavas baltā sviesta ražošanai.

Tie visi ir nozīmīgi notikumi, kas atstājuši redza-
mu iespaidu Rucavas kultūras dzīvē. Par visiem kopā 
esam daudz paveikuši. Bet vēl vairāk ir izaicinājumu 
un darāmā un tieši tādēļ, tiek organizēta konference 
„TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANA: iespējas, izaicinājumi, risināju-
mi”, kas notiks Rucavas kultūras namā, piektdien, 
29. novembrī, pulksten 11.00. 

Konference ir paredzēta Dienvidkurzemes novadu 
pašvaldību vadītāju, deputātu, reģiona kultūras darbi-
nieku un tradīciju kopēju izglītošanai, kā arī sapratnes 
veicināšanai par tradicionālās kultūras mantojuma 
nozīmi ikviena cilvēka labklājības celšanā un novada 
kopīgajā izaugsmē, par dalīto atbildību mantojuma 
saglabāšanā (valsts, pašvaldību, sabiedrības) un par 
iespē jamiem atbalsta mehānismiem.

Uzaicinājumi uz konferenci un detalizēta konfe-
rences programma ikvienam interesentam tiks izsūtī-
ta un izplatīta medijos. Paredzēts, ka uzrunu teiks un 
ievada referātu nolasīs kultūras pētniece un Saeimas 
deputāte Janīna Kursīte, savā pieredzē kultūras manto-
juma saglabāšanā dalīsies nīcenieki, suiti un rucavnie-
ki. Liepājas rajona partnerība dos ieskatu mantojuma 
saglabāšanā ar LEADER projektu iespējām, prezentēs 
veiksmīgākos projektus. Tiks aicināti novadu pārstāvji 
sniegt ziņojumu par tradicionālās kultūras mantoju-
mu katrā novadā un par tā saglabāšanas formām. Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte 
referēs par Valsts atbalsta formām nemateriālā kultū-
ras mantojuma saglabāšanā, kā arī iepazīstinās ar to-
pošo kultūras centru likumu. Konferences noslēgumā 
paredzētas diskusijas. 

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

Projekta „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros 31. oktobrī 
Rucavas pamatskolā norisinājās izglītojošs seminārs 
„Viens bērns divās pasaulēs – tehnoloģiju atkarība”. 
Semināru vadīja Liepājas pusaudžu resursu centra psiholoģe 

Zane Lobānova.

„Cilvēks piedzimst kā atkarīga persona. Daudzus dzīves gadus viņš ir atkarīgs no 
pieaugušajiem, kas viņu aprūpē. Bet tas tā nav vienmēr. Daļa no mums izaug un 
uzsāk veidot patstāvīgu, neatkarīgu dzīvi, bet citiem tas neizdodas tik viegli. Apkārt 
ir dažādas atkarību raisošas lietas, vielas, procesi, kas it kā ievelk”,  citējot psiholoģi 
Z. Lobānovu.

Atkarība. Kādas atkarības mēdz būt? Kādēļ tās rodas? Ko tās dod? Ko tās atņem? 
Ko darīt, ja man ir aizdomas, ka esmu atkarīgs. Uz šiem jautājumiem tika sniegtas 
atbildes semināra laikā. 

Rucavas pamatskolas jaunieši uzzināja kāds ir cilvēka emocionālais stāvoklis 
ar nevēlamu aizraušanos ar tehnoloģijām un kādas darbības var palīdzēt izkļūt no 
„tehnoloģiju gūsta”.

Santa Korna, Projektu koordinatore

31. oktobrī projekta „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros Rucavas pamatskolā 
norisinājās izglītojošs seminārs „Viens bērns divās pasaulēs – tehnoloģiju at-
karība”.

2019. gada tūrisma sezona 
aizvadīta veiksmīgi 

Rudens ir tas laiks, kad izvērtēt padarīto 
un izdarīt secinājumus, lai veiksmīgi sagata-
votos nākamajai tūrisma sezonai.

Kārtējo reizi nākas atzīt, ka Rucavas tū-
risma centrs ir nozīmīgs pieturpunkts gan 
ārvalstu, gan vietējiem tūristiem. Jāatceras, 
ka daudziem esam kā valsts vizītkarte, jo 
esam pirmā vieta šķērsojot robežu. Svarīgi 
kādu pirmo iespaidu spējam radīt. Daudzi 
ārvalstu tūristi ir pārsteigti par to, ka arī 
mazās apdzīvotās vietās atrodas tūrisma in-
formācijas centri un informāciju iespējams 
saņemt ne vienā vien svešvalodā.

Tūristu plūsma joprojām ir stabila un ak-
tīvākie apmeklējuma mēneši joprojām ir no 
jūlija līdz septembrim. Procentuāli audzis 
apmeklētāju skaits no Latvijas un Polijas. 
Joprojām lielākā tūristu plūsma ir no Lietu-
vas un Vācijas.

Arvien pieaug Latvijas iedzīvotāju interese par Rucavas 
novadu, par to liecina lielais grupu apmeklējumu skaits un 
vajadzība pēc gidu pakalpojuma. Atpazīstamākās un ap-
meklētākās vietas joprojām ir Papes dabas parks ar savām 
dabas bagātībām, neskartā pludmale, Dunikas purva laipas 
un ieskats bagātajā novada tradīciju krātuvē „Zvanītājos”. 
Pozitīvas atsauksmes saņem labiekārtotais Rucavas muižas 
kalns.

Pierādījies, ka tūrisms var attīstīties ne tikai piekrastē. Savu 
otro sezonu veiksmīgi aizvadījis glempings  „Bārtas krasts” 
pašā Bārtas upes krastā. Bārtas upe ir nenovērtēts potenciāls, 
jo laivošana paliek arvien populārāka. 

Sezonas laikā ikvienam bija iespēja piedalīties kādā no pa-
sākumiem. Sezonas iesākumā Bārtas upē notika jau piektais 
laivošanas pasākums „Bārtas pumpurs”, un šoreiz galvenie 
organizatori bija Rucavas novads. Pasākums bija plaši ap-
meklēts un pulcēja ap 200 dalībnieku. Ar piesātinātu prog-
rammu tika atklāts Papes informācijas punkts „Dzintarvēji”, 
kurā izvietota arī Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu kolekcija. 

Apmeklējumu lūgums pieteikt iepriekš Rucavas TIC. Vasaras 
sezonu noslēdza „Uguns naktis” ar līdz šī pasākuma lielāko 
apmeklējuma skaitu. 

Izdoti arī vairāki ceļveži, kuros ievietota informācija 
par Rucavas novadā esošajiem tūrisma pakalpojumiem un 
objektiem. Lielu popularitāti guva „Kurzemes un Ziemeļ-
lietuvas dabas takas”, kurā iekļautas trīs Rucavas novada 
takas  – Papes ezera taka, Dabas procesu taka un Dunikas 
purva laipas. Ievērību guvis arī projekta „Baltu ceļš” ietva-
ros tapušais drukātais materiāls. Rucavas novada tūrisma 
piedāvājums šoreiz izvietots neierastākas formas – Rucavas 
krāsainā dūraiņa, bukletā.

Lielisks reklāmas materiāls tapa sadarbībā ar LTV1 rai-
dījumu „Iekodies Kurzemē”. Salīdzinoši īsajā raidījuma laikā 
tika parādīta mūsu novada pievilcības esence. Bet pats galve-
nais, pašiem novadniekiem lepoties ar savu bagāto un skaisto 
apkārtni, saviem novadniekiem un dalīties ar šo prieku, lai 
pēc iespējas plašāk un pozitīvāk izskan novada vārds!

Dace Mieme, Tūrisma organizatore

No nākošā gada sākuma būs obligāta 
būvniecības elektroniskās sistēmas 

lietošana
Ar oktobri visā Latvijā sākusies vērienīga pāreja uz būv-

niecības procesa dokumentēšanu elektroniskā formātā. Būv-
niecības informācijas sistēmas (BIS) lietošana no 2020. gada 
1. janvāra būs obligāta visiem – arī tiem, kuri vēlēsies veikt 
mazākus būvniecības darbus, piemēram, uzcelt siltumnīcu ar 
pamatiem, tāpēc šobrīd noris aktīvs apmācību process dar-
bam ar BIS.

Šoruden jau sestais reģionālais seminārs par BIS lietoša-
nu ceturtdien notika Liepājā, Rīgas Tehniskās universitātes 
filiālē, tam izpelnoties plašu būvniecībā iesaistīto personu 
interesi. Tos, kuri nevarēja apmeklēt semināru vai arī vēlas 
uzlabot savas pašreizējās zināšanas par sistēmu, Būvniecības 
valsts kontroles birojs (BVKB) aicina pieteikties tiešsaistes ap-
mācībām – vebināriem, kuros tiek demonstrēta BIS darbības 
funkcionalitāte: https://ej.uz/BISvebinars.

„Latvija ir būvniecības nozares digitalizācijas līdere Eiro-
pā, jo līdz šim dokumentācijas aprite vēl nekur nav iespēja-
ma pilnībā digitāli, kā tas kopš 1. oktobra ir pie mums. Sa-
vukārt jau no 1. janvāra būvniecības process būs uzsākams 
tikai digitāli, tāpēc lietotāju sagatavošana ir mūsu prioritāte. 
Aicinu būvniecības procesa dalībniekus būt aktīviem ne tikai 
reģionālajos semināros, uzdodot jautājumus, bet arī izmantot 
iespē ju pieteikties vebināriem,” uzsver BVKB direktore Svet-
lana Mjakuškina.

BIS attieksies uz visiem, jo paredzēts, ka tajā elektroniski 
tiks dokumentēti visi būvniecības procesi Latvijā, sākot no 
ieceres iesniegšanas un līdz pat ēkas nodošanai ekspluatāci-
jā. Tāpēc BIS būs jālieto ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš 
vēlēsies veikt pārmaiņas savā mājoklī, pat tik vienkāršas kā 
radiatoru maiņa vai apjomīgākas siltumnīcas izbūve piemājas 
dārzā.

Kopumā Latvijā plānoti 15 klātienes informatīvie seminā-
ri, kuros par BIS funkcionalitāti informēs vismaz 1500 sistē-
mas lietotājus, kā arī vēl 99 tiešsaistes apmācības jeb vebināri 
un 10 klātienes apmācības sertificēšanas institūciju deleģēta-
jiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot ciešāku sadarbību 
ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par BIS sniegtajām 
iespējām. Dalība gan semināros, gan vebināros ir bez maksas. 

Vebināri notiek pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 
plkst. 10.00 līdz 13.40, un tie norisināsies līdz pat 20. decembrim.

Papildus jautājumu gadījumā par klātienes semināru un 
vebināru norisi interesenti tiek lūgti zvanīt: 28303898 vai 
26411894.

Par Būvniecības informācijas sistēmu
BIS ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informā-

cijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti 
būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvnie-
cības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpo-
jumi.

Almants Poikāns, komunikācijas konsultants
E-pasts: almants.poikans@ka.lv, mob. tālr.: 28384573

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 
piekrastes ūdeņos var pieteikties 

līdz 20. novembrim

Foto autors Dāvids Birulis

Rucavas novada pašvaldība organi-
zē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas lī-
gumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos un Papes ezerā Rucavas nova-
da administratīvajā teritorijā. Lai iegū-
tu 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 no-
vada domei adresēts iesniegums, kurā 
norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas 
vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un 

apjoms. Komerczvejas tiesību piepra-
sītāju iesniegumiem pievienojama spe-
ciālās atļaujas (licences) kopija. Iesnie-
gumi par rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu nākamajam gadam jāiesniedz 
līdz 20. novembrim.

Iesniegumi un ar tiem saistītie do-
kumenti iesniedzami personīgi Ruca-
vas novada domes kancelejā, Dunikas 
pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai 
elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu apriti.
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Pašvaldības policija informē

2. oktobrī
Vakarā ziņots par vīrieti reibuma stāvok-

lī, kurš guļ uz ceļa braucamās daļas. Iero-
doties notikuma vietā informācija apstipri-
nājās. Sazinoties ar neatliekamās medicīnas 
palīdzību, tika konstatēts, ka ātrā palīdzība 
ir izsaukta, vīrietim tika konstatēta galvas 
trauma un tas tika nogādāts medicīniskā 
iestādē.

3. oktobrī
Pašvaldības policija kopā ar Rucavas no-

vada domes Attīstības nodaļas vadītāju pie-
dalījās starptautiskā konferencē Brocēnos par 
pārrobežas projektu sadarbību,  saistībā ar 
videonovērošanu, kuras mērķis bija izvērtēt 
iespējas uzstādītās kameras savienot vienotā 
informācijas sistēmā.

6. oktobrī
Saņemts telefona zvans no Rucavas ie-

dzīvotāja, ka pagalmā stāvošai automašīnai 
mēģināts noliet degvielu. Tā kā  minētais no-
tikums satur noziedzīgas pazīmes, par notie-
košo informēta Valsts policija. 

8. oktobrī
Saņemts telefona zvans  no Ječos 

dārzkopības kooperatīva biedra par to, ka 
blakus esošā zemes gabalā, iespējams med-
nieki, pārkāpj sanitārās normas. Informācija 
pārbaudīta un noskaidrots, ka tur darbojas 
mednieku biedrība. Pārrunājot ar mednieku 
biedrības pārstāvi tika panākta vienošanās 
par esošo trūkumu novēršanu.

9. oktobrī
Saņemts ziņojums par to, ka Rucavas 

pagastā sveši mājlopi izbradājuši laukus. 
Noskaidrots mājlopu īpašnieks un panākta 
vienošanās ar zemes īpašnieku par trūkumu 
novēršanu.  

17. oktobrī 
Apsekojot Rucavu tika konstatēts, ka uz ceļa 

braucamās daļas sēž sieviete reibuma stāvoklī, 
pati nespējot pārvietoties. Sieviete nogādāta 
savā dzīvesvietā un brīdināta par atbildību. 

Rolands Klāsēns, 
 Pašvaldības policijas priekšnieks

Pirms apkures sezonas parūpējies par sava mājokļa 
ugunsdrošību!

Var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu 

atvieglojumus
Rucavas  novada dome atgādina, ka 

joprojām ir spēkā 2012. gada 25. oktobra 
saistošie noteikumi Nr. 16 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu 
piešķiršanu Rucavas novadā”. Lai saņem-
tu kādu no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt 
jebkāds parāds pret pašvaldību, un līdz 
10.  janvāra darba dienas beigām ir jāie-
sniedz Rucavas novada domē vai Dunikas 

pārvaldē iesniegums, kurā norādīts, kuru 
no šiem atvieglojumiem vēlaties piemērot.

Iesniegums par atvieglojumu piešķir-
šanu ir jāraksta arī represētām personām. 
Iesnie gumam jāpievieno represētās perso-
nas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), 
un jāapliecina, ka īpašumā netiek veikta 
saimnieciskā darbība.

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

No 1. janvāra atcelta PVN reversā 
maksāšanas kārtība būvizstrādājumu, 

sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves 
elektriskās aparatūras piegādēm

Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai 
ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtī-
bu būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām 
iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, 
sākot no 2020. gada 1. janvāra komersantiem, kuri veic 
minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN 
maksāšanas kārtība.   

2019. gada 30. maijā ir pieņemti vairāki būtiski gro-
zījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, to skaitā, 
apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) maksāšanas kārtības atcelšana būvizstrādāju-
miem un sadzīves elek troniskajām iekārtām un sadzī-
ves elektriskajai aparatūrai no 2020. gada 1. janvāra. 
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. un 143.5  pan-
tā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būviz-
strādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves 
elektriskās aparatūras piegādēm būs spēkā tikai līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā minēto, visiem komersantiem, kuri veic 
jebkāda veida būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko 
iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, sā-
kot no 2020. gada 1. janvāra būs jāpiemēro vispārīgā 
PVN maksāšanas kārtība.

VID atgādina, ka katram konkrētajam darījumam 
tiek piemēroti tie normatīvie akti, kas Pievienotās vēr-
tības nodokļa likuma izpratnē ir spēkā darījuma brīdī. 
Preču piegādes iekšzemē brīdis ir tad, kad faktiski tiek 
veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces 
ir saņēmis preču saņēmējs vai kad samaksa par preču 
piegādi veikta saskaņā ar nodokļa rēķinu pirms preču 
piegādes.

Līdz ar to nodokļa maksātājiem jāpievērš uzma-
nība konkrēta darījuma brīdim Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma izpratnē un attiecīgi jāpiemēro īpašais 
nodokļa piemērošanas režīms vai vispārīgā nodokļa 
maksāšanas kārtība.

Piemēram, ja līgums par būvizstrādājumu, sadzīves 
elektronisko iekārtu vai sadzīves elektriskās aparatūras 
piegādi ir noslēgts 2019. gadā un piegāde ir paredzē-

ta arī 2020. gadā, pārdevējam, veicot šo preču piegā-
di 2019. gadā, jāpiemēro īpašo nodokļa piemērošanas 
režīmu, savukārt no 1. janvāra 2020. gada veiktajai 
preču piegādei, jāpiemēro vispārīgo PVN maksāšanas 
kārtību (ja vien apmaksa saskaņā ar nodokļa rēķinu 
par 2020. gadā veicamajām piegādēm nav saņemta jau 
2019. gadā).

Līgumiem, kas noslēgti pirms Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma grozījumu veikšanas, PVN ir 
piemērojams, ievērojot  Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020. gada 1. jan-
vārī. Tādējādi, ja atbilstoši līgumiem, kas noslēgti pirms 
minēto Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu 
veikšanas, ir saņemts avanss atbilstoši izrakstītajam 
nodokļa rēķinam, tad tas ir darījuma brīdis un šādam 
darījumam ir piemērojams tāds PVN piemērošanas 
režīms, kāds bija avansa saņemšanas brīdī. Gadījumā, 
ja avanss, kas atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam 
pirms 2020. gada 1. janvāra nebija apmaksāts pilnā ap-
mērā, tad atlikušajai darījuma summai PVN ir piemē-
rojams ievērojot  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
grozījumus, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Aicinām komersantus laicīgi sagatavoties šīm 
izmaiņām un darījumos ņemt vērā VID ieteikumus, ar 
kuriem var iepazīties VID informatīvajā materiālā „Par 
PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās 
PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, 
sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās 
aparatūras piegādēm”. Materiāls pieejams VID tīmekļa 
vietnē www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi”, „Pievienotās 
vērtības nodoklis”, „Informatīvie un metodiskie mate-
riāli”, „Dažādas situācijas”.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt 
uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties 
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot savu 
jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Sazinies ar mums” 
vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk 
izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti ar apkures lieto-
šanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures 
ierīču lietošanu. Tādēļ, sākoties apkures sezonai, VUGD aici-
na iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un 
uzstādīt dūmu detektorus!

Šogad ar apkuri saistītos ugunsgrēkos jau 
12 cilvēki gājuši bojā 

Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2018. gadā kopu-
mā tika reģistrēti 472, bet šogad – 262 ugunsgrēki, kuru iespē-
jamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai 
bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu 
pārkāpumi.

Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 
17 cilvēki, bet cieta 43 cilvēki. Savukārt šogad ar apkures 
problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 12 cilvēki, 
bet  cietis – 21, turklāt jāņem vērā, ka šā gada apkures sezo-
na ir tikai sākusies, tādēļ drūmā statistika visticamāk vēl tikai 
pieaugs. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek 
bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu 
un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas jāveic 
dūmvada tīrīšana

Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa 
iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdu-
mi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures 
ierī ces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt inten-
sīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā 
dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādējādi 
paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējī-

gām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne 
tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

Ugunsdzēsēji glābēji 2018. gadā 601 reizes devās uz izsau-
kumiem, kuros dūmvados dega sodrēji, bet šogad šādi izsau-
kumi bijuši 378 reizes.

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra 
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, 
ko vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņ-
slauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skurste-
ņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, 
krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezo-
nas sākuma (līdz 1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā ku-
rināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu 
reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 
1. martam). Līdzās tam reizi piecos gados jāveic arī visas ap-
kures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums.

Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo iz-
manto gāzi – tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa 
pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis 
citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, 
jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas ka-
nālu pārbaude.

Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu 
ātrāku izplatīšanos

Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa 
vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēša-
nās. Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē 
sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa 
daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un ven-
tilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku 
slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var 
ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc 
degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierī-

cēm un ekspluatācijas laikā jāpārbauda un jāattīra ne retāk kā 
reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk 
kā reizi trijos gados.

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga 
apkures sistēmas pārbaude

Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pār-
liecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās 
virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izman-
tots sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos no-
lūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada 
nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – nav 
mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama regulāra 
atjaunošana

Ja ir malkas plīts, tad jāatceras, ka arī tā laika gaitā nolie-
tojas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virs-
mā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas 
plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski ne-
pieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, 
nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Dūmu detektori glābj dzīvības!
2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdro-

šības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, 
gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka 
detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus 
būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs 
ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievē-
rotas ugunsdrošības prasības! Tādēļ VUGD aicina neatlikt rū-
pes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien 
uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!
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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. novembrim. 

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  
novembrī, decembrī

 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. 

     Sīkāka informācija pie Kultūras nama direktores Staņislavas Skudiķes, 
     tālr. 25904980.

 24. novembrī pulksten 14.00 uzstāsies Liepājas Neatkarīgais teātris  
     ar lugu „Tie paši oši”.

 15. novembrī pulksten 20.00 svētku koncerts veltīts Latvijas Republikas 
     proklamēšanas 101. gadadienai.  Koncertu sniegs grupa „Šokolāde”.  
     Vairāk informācijas pie tautas nama vadītājas Landras Valdmanes,  
     tālr. 27010330. 
 3. decembrī pulksten 17.00 radošās darbnīcas „Iemācies pats”  
     3. nodarbība.

 7. decembrī pulksten 16.00  Dunikas pagastā egles iedegšana. 

Rucavas kultūras namā

Dunikas tautas namā

1991. GADA

BARIKĀŽU DALĪBNIEKA 

STATUSA APLIECĪBA

1 Kas ir statusa apliecība?

   1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecība ir dokuments, kas apliecina 
barikāžu dalībnieka statusu. 

   To var iegūt personas, kas ir 
reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki 
un saņēmušas kādu no 
apbalvojuma veidiem – 
1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

2 Kā to pielietot?

3 Kas izsniedz apliecības?

5

4 Kas vajadzīgs
apliecības saņemšanai?

Kas regulē / nosaka
apliecību izdošanas kārtību?

  Apliecība paredzēta 
uzrādīšanai Latvijas Republikas 
valsts un pašvaldību iestādēs 
saskaņā ar likumu

“Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieka statusu”. 

Apliecības izsniedz 
1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrība.

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena  
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena 
Svētdiena

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

 -
 -

apliecību izsniegšana
LV novados*

Rīgā, 
Krāmu ielā 3. 

- 1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmes apliecībai vai 
Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai.

- Personu apliecinošam dokumentam 
(pase vai ID karte).

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, 
līdzi jābūt:

  Pašvaldība tiesīga savos 
saistošajos noteikumos 
šo apliecību ieguvušajiem 
barikāžu dalībniekiem 
piešķirt sociālās garantijas, 
dažādas atlaides 
un atvieglojumus.

- Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā 
pieņēma likumu
 “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” 

- Ministru kabineta noteikumi, 2018. gada 20. marts, Nr.172 
„Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un 
reģistrācijas kārtību”

*grafiku skatīties: www.barikades.lv

PAPILDUS INFO:
www.barikades.lv
tālr. 6721 3525
info@barikades.lv

2019. gadā biedrība „Liepājas rajona partnerība” un biedrība „Partnerība 
laukiem un jūrai” ar sadarbības partneriem no Zviedrijas, uzsākusi projektu 
„Viedo ciemu attīstības iespējas piekrastes teritorijās”. Projekta ietvaros par 
izpētes vietu ir izvēlēts Papes ciems, Rucavas novadā, kur paredzēts veikt te-
ritorijas priekšrocību, trūkumu un problēmu analīzi (SVID analīze). Pamato-
joties uz ciema raksturīgajām problēmām un priekšrocībām, rast iespējamos 
risinājumus „viedā ciema” ideju un jauno tehnoloģiju ieviešanai un populari
zēšanai Papes ciemā.

Pirmā projekta tikšanās notiks 
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.

Rucavas centra kapos 
23. novembrī 

pulksten 15.30

svecīšu 
vakars

Rucavas evaņģēliski 

luteriskās baznīcas 

145. gadu 
iesvētīšanas 

jubilejas 
dievkalpojums

2019. gada 8. decembrī 
pulksten 11.00. 

Dievkalpojumu vadīs 
Liepājas diecēzes bīskaps 
Hanss Martins Jensons.
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