Duvzares Vēstis

RUCAVA SIKŠŅI ĶĀĶIŠĶE DUNIKA PAPE JEČI PEŠI NIDA
Duvzare ir senās Kursas zemes nosaukums, un tajā atradās Rucavas pagasta pašreizējā teritorija un
Dunikas pagasta pašreizējās teritorijas lielākā daļa

Rucavas novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
			

(I. Ziedonis)

Labestības un sirdsmiera piepildītus Ziemassvētkus!
Labiem darbiem un gaišām domām bagātu
jauno gadu!
Rucavas novada domes vārdā,
domes priekšsēdētājs Jānis Veits

Pasniegti
pašvaldības apbalvojumi
16. novembrī Rucavas kultūras namā tika svinēti Valsts svētki, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienu.
Par tradīciju kļuvis Latvijas dzimšanas dienai veltītajos pasākumos
pasniegt Rucavas novada pašvaldības apbalvojumus iedzīvotājiem,
kuri ar savu darbu un sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu
novada attīstībā un popularizēšanā. Tika veikta iedzīvotāju aptauja par
Rucavas novada apbalvojumiem, kuras laikā varēja iesniegt anketas
par apbalvojumu piešķiršanu nominācijās „GODA RUCAVNIEKS”,
„GADA RUCAVNIEKS” un „GADA DUNICNIEKS”, „GODA ĢIMENE” , „NOVADA UZŅĒMĒJS”, „PATEICĪBA”.
Rucavas novada pašvaldības izveidotā izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisija saņēma un slēgtā sēdē izvērtēja
123 iedzīvotāju iesniegtās anketas un izvirzīja nominantus apbalvošanai. 24. oktobrī Rucavas novada domes sēdē tika piešķirti 15 Rucavas
novada pašvaldības apbalvojumi.
Rucavas novada pašvaldības 2019. ga
da
apbalvojumu saņēmēji:

Goda Rucavnieks – Valda Stadgale

16. novembrī Rucavas kultūras namā tika svinēti Valsts svētki, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas
101. gadadienu.

grāmatu izdošanā. Par radošām idejām pagasta kultūras jomas attīstībā. Sava dzimtā
ciema patriote.

Par aizrautību, cilvēciskumu, dzīvē nebaidoties iestāties par taisnīgumu. Prasīga pret
sevi un citiem.
Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu
kultūras un izglītības jomā, katru gadu organizējot interesantas ekskursijas un pasākumus.
Par sakopta saieta nama un saliedētas komandas izveidošanu, kas piedāvā goda mielastus,
naktsmītnes un telpas pasākumiem. Par Rucavas novada patriotismu.

Gada Dunicnieks – Samanta Kalēja
Par Dunikas grāmatu maketēšanu, par
iesaistīšanos sava novada aktivitātēs, par atsaucību un notikumu iemūžināšanu fotogrāfijās.

Goda ģimene – Lilija un Kārlis Vītoli

lu meitu izaudzināšanu un rūpēm par 6 mazbērniem. Par roku rokā pavadītiem vairāk kā
50 gadiem, atbalstot, saticīgi dzīvojot un aktīvi
piedaloties sabiedriskajā dzīvē un ģimenes uzņēmējdarbībā. Par Rucavas novada patriotismu.

Par stipras ģimenes izveidošanu, par čak-

Gada Rucavnieks – Daiga Gabrūna

Par atbildību, atsaucību, spēju ieinteresēt
uz sportiskām aktivitātēm.
Par daudzveidīgu sporta aktivitāšu organizēšanu – sporta svētki, veselības vingrošanas,
sporta nometnes, pulciņi.
Par jaunās paaudzes garīgu izglītošanu
svētdienas skolā. Par idejas realizēšanu baznīcas āra apgaismojumam.

Gada Rucavanieks – Jānis Žīmants

Gada Dunicnieks – Inta Ekte
Par aktivitāti, aizrautību un ieinteresētību
Dunikas pagasta konferences rīkošanā un

Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu
kultūras un izglītības jomā, katru gadu
organizējot interesantas ekskursijas un pasākumus apbalvojumu „Goda rucavnieks”
saņēma Valda Stadgale.

Šogad kopumā piešķirti piecpadsmit Rucavas novada pašvaldības
apbalvojumi.



Mākslinieks, koktēlnieks, kurš izjūt koku
un veido unikālus darbus, kuri bijuši izstādīti gan Rucavā, gan Liepājas muzejā. Rucavas
iedzīvotājiem iemīļotākie darbi – Zirgs Rucavas centrā un Rucavas muižas kalna zīme.


(Turpinājums 3. lpp.)
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde 2019. gada
7. novembrī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs
Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis,
deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme,
Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Gundega Zeme.
• Atcēla Rucavas novada domes 2019. gada 25. aprīļa
lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Robežsargi” nodošanu
atsavināšanai.
• Apstiprināja grozījumus Rucavas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžetā.
• Apstiprināja 2019. gada 1. novembra nekustamā īpašuma „Jaunie Pieši”, kadastra Nr. 64520080086, Dunikas
pagasta, Rucavas novadā izsoli par notikušu un apstiprināja tās rezultātu.
 Apstiprināja Rucavas
novada pašvaldības policijas
priekšnieka amatā Elviju Reķēnu ar 2019. gada 19. novembri.
 7. novembra domes sēdē
par pašvaldības policijas
priekšnieku iecēla Elviju Reķēnu.

Domes ārkārtas sēde 2019. gada
14. novembrī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs
Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis,
deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme,
Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Gundega Zeme.
• Nolēma atbalstīt projekta iesnieguma „Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai
un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā „Centra
dzirnavās”” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. Apstiprināja plānotās projekta „Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā
„Centra dzirnavās”” kopējās izmaksas 19558,00 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi
euro, 00 centi), tajā skaitā PVN. Projekta īstenošanai
nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu
2933,69 EUR (divu tūkstošu deviņu simtu trīsdesmit
trīs euro un 70 centu) apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
• Nolēma veikt no 2019. gada 15. novembra līdz
2019. gada 9. decembrim publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Rucavas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu.

Domes sēde 2019. gada 28. novembrī
Piedalās: Rucavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate,
Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Gundega Zeme.

• Nolēma sadalīt divus nekustamos īpašumus, atdalītajām zemes vienībām piešķīra jaunus nosaukumus un
noteica zemes lietošanas mērķi.
• Ņemot vērā iesniegumus, pagarināja zemes nomas
līgumus ar divām privātpersonām un izbeidza zemes nomas līgumu ar vienu privātpersonu.
• Atļāva apmežot vienu nekustamo īpašumu.
• Pieņēma lēmumu veikt novērtējumu nekustamajiem
īpašumiem „Priediengals” kadastra Nr. 64840010114 un
„Spīliens” kadastra Nr. 64840010105, pēc novērtējuma
veikšanas lemt par nodošanu atsavināšanai.
• Ņemot vērā AS „Latvijas valsts meži” Nekustamo
īpašumu pārvaldes iesniegumu, dome būvei ar kadastra

apzīmējumu 64840010109002, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 64840010109, piešķīra
nosaukumu un adresi: „Putnu novērošanas tornis”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477.
• Nolēma mainīt nekustamā īpašuma „Ozolbirzs karjers” kadastra Nr. 64840040175 lietošanas mērķi no mērķa – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401) uz
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
• Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
divām privātpersonām.
• Apstiprināja „Rucavas novada domes Attīstības
programmas” Investīciju plānu 2020. gadam.
• Pieņēma lēmumu nodot atkārtoti nekustamo īpašumu „Liedagi” – 24 mutiskai izsolei ar augšupejošu soli.
Noteica izsoles sākuma cenu 2160,00 EUR. Izsoles solis
100.00 EUR.
• Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā
nav iespējas atgūt parādus dokumentu trūkumu dēļ (līgumi par mūzikas skolas un sporta skolas pakalpojumu,
par īri un komunāliem pakalpojumiem), nolemj parādus
dzēst no Rucavas novada domes bilances.
• Pieņēma lēmumu izslēgt no pašvaldības bilances parādus mirušām personām.
• Apstiprināja grozījumus Rucavas novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžetā.
• Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L. Jaunzeme informē par gaidāmajiem kultūras pasākumiem Rucavas novadā.
• Nolēma rīkot atkārtoti pašvaldības cirsmas „Sila fonds”
ar kadastra Nr. 64840200037, izstrādes izsoli ar augšupejošu
soli. Noteica izsoles sākumcenu 35280.00 EUR. Izsoles solis
1000 EUR.
• Nolēma noslēgt izlīgumu administratīvajā lietā
Nr. A420237519.
• Apstiprināja grozījumus Rucavas novada domes
2019. gada 28. marta lēmumā „Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma
īstenošanu Rucavas novadā”, izsakot lēmuma 2. punktu
jaunā redakcijā:
„2. Apstiprināt kopējās projekta īstenošanas izmaksas
338457,93 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri
simti piecdesmit septiņi euro, 93 centi) apmērā, ko sastāda:
2.1. ERAF finansējums ar snieguma rezervi –
276493,95 EUR (divi simti septiņdesmit seši tūkstoši četri
simti deviņdesmit trīs euro, 95 centi);
2.2. Nacionālais publiskais līdzfinansējums ar snieguma rezervi – 61963.98 EUR (sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro, 98 centi), t.sk. Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums 49765,72 EUR un valsts
budžeta dotācija 12198,26 EUR”.
• Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese
informē deputātus par saimnieciskajiem darbiem un gaidāmajiem kultūras pasākumiem Dunikas pagastā.
• Izpilddirektors Edgars Bertrams iepazīstina deputātus ar jauno pašvaldības policijas priekšnieku Elviju Reķēnu. Sniedz informāciju par dabas aizsardzības plāna dabas
liegumam „Sventājas upes ieleja” uzraudzības grupas sanāksmēm un informē deputātus par 2020. gada pašvaldības budžeta plānošanu.
• Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju
par pašvaldību vadītāju tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, kuras laikā pārrunāja demokrātijas
principu ievērošanu teritoriālo reformu īstenošanā. Par
projekta ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ nodomu protokolu parakstīšanu, kas veicinās sadarbību likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un
iedzīvotāju drošības paaugstināšanā.
Santa Ķūse, Domes sekretāre

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 saņemtu kādu no nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt jebkāds
parāds pret pašvaldību, un līdz 10. janvāra darba
dienas beigām ir jāiesniedz Rucavas novada domē
vai Dunikas pārvaldē iesniegums, kurā norādīts,

kuru no šiem atvieglojumiem vēlaties piemērot.
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu ir jāraksta arī represētām personām. Iesniegumam jāpievieno
represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), un jāapliecina, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.
Sīkāka informācija pa tālr. 25904975,
www.rucava.lv
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Meža cirsmas „Sila fonds”
izstrādes tiesību izsole
Rucavas novada dome rīko atklātu mutisku ar augšupejošu soli meža cirsmu izstrādes tiesību izsoli īpašumā „Sila fonds”, kadastra Nr. 64840200037,
Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Cirsmas apjoms ir 898,24 m3, platība
3,36 ha. Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 35280.00 EUR (trīsdesmit
pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi), nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 3528.00 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti divdesmit astoņi euro un 00 centi), izsoles solis – 1000.00 EUR
(viens tūkstotis euro un 00 centi).
Minētā īpašuma zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 64840200037,
meža zemju 1. kvartālā veicami mežu izstrādes darbi divu cirsmu divos
nogabalos:
1. cirsma Nr. 1.:
1.1. atrodas zemes gabala 1. kvartāla 7. nogabalā, platība – 1,95 hektāri,
1.2. cirtes veids – kailcirte.
2. cirsma Nr. 2.:
2.1. atrodas zemes gabala 1. kvartāla 38. nogabalā, platība – 1,41 hektāri,
2.2. cirtes veids – kailcirte.
Nodrošinājums iemaksājams Rucavas novada domes, Reģ. Nr. 90000059230,
AS „SWEDBANK” kontā Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22.
Izsole notiks 2020. gada 7. janvārī plkst. 10.00 Rucavas novada domē
„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās līdz 2020. gada 6. janvāra, plkst. 17.00.
Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 28373224 (Komunālās
daļas vadītājs Edgars Riežnieks).
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada
domē un mājaslapā www.rucava.lv.

Nekustamā īpašuma
„Liedagi-24” izsole
Rucavas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Liedagi-24” ar kadastra Nr. 64849000077,
reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 213-24, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,2 m2 un 608/13658 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu mājās un zemes.
Izsole notiks 2020. gada 2. janvārī, plkst. 15.00, Rucavas novada domes ēkā „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00–12.00; 12.30–17.00, izņemot piektdienās
līdz 13.00 Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagastā,
Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā
www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 30. decembrim, plkst. 14.00.
Izsoles sākumcena 2160,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā
no izsoles sākumcenas t.i. 216,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Tālr. informācijai par izsoli 26143329.

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS
VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS
INFORMĒ
Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā Latvijā iedzīvotāji
var vērsties, lai pieprasītu 34 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus.
Visbiežāk iedzīvotāji vēlas pieteikties slimības
pabalstam, apbedīšanas pabalstam un pabalstam saistībā ar laulātā nāvi, kā
arī pakalpojumiem personām ar invaliditāti, liecina VSAA apkopotie dati.
Kā norāda VSAA, vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) atrodas
tuvāk iedzīvotāju dzīves vietām, tādēļ ir ērtāk nokļūt un pieteikties pabalsta saņemšanai. Tā, piemēram, VPVKAC saņemti 10% no visiem pieteikumiem apbedīšanas pabalstam vai pabalstam mirušā laulātajam. Savukārt
invalīda kopšanas pabalsta vai transporta kompensācijas saņemšanai vienotajos klientu centros pieteikti 7,5% no kopējā iesniegumu skaita. Tāpat
VPVKAC darbinieki arī konsultē un māca klientiem, kā pašiem sagatavot
iesniegumus elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv. Bet tie, kas nevēlas
izmantot tehnoloģijas, vai arī personas, kam nav internetbankas vai cita
elektroniskās identifikācijas līdzekļa, aktīvi izmanto e-asistenta pakalpojumus. E-asistents ir VPVKAC darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic
pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu.
Ilze Feodosova, VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
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Pasniegti pašvaldības apbalvojumi
(Turpinājums no 1. lpp.)

Novada uzņēmējs – z/s „Šēperi” Sanita, Andis un Gundars Timbras
Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi izvei
dot un attīstīt stabilu lauku saimniecību. Par
saimniekošanas tikuma nodošanu dēlam, par
piensaimniecības produktu ražošanas izveidi
un pārdošanu, par Palaipes svētku organizēša
nu un kultūras pasākumu atbalstīšanu Rucavas
novadā.

Novada uzņēmējs – z/s „Kļavas”
Gunta un Laimonis Kļavas

Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi un ilg
stošas, stabilas saimniecības kopšanu. Par
dēlu iesaistīšanu lauku saimniecībā un darba
tikuma nodošanu bērniem, kopīgi saimnie
kojot. Par izcilo Guntas kūku cepšanas prasmi,
kas ir nozīmīga Dunikas svētku sastāvdaļa.

Pateicība – Inta Inne
Par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu
un mūža ieguldījumu Sikšņu pamatskolā. Par
atsaucību un izdomu skolas pasākumu orga
nizēšanā un telpu noformēšanā. Par sirsnīgu
attieksmi ar skolēniem un vecākiem.

Pateicība – Inga Kalniņa
Par apzinīgu, cītīgu un regulāru darbu pie
Sikšņu centra apstādījumu izveidošanas un
kopšanas. Par radošu, oriģinālu noformēju
mu izveidošanu svētkos un ikdienā. Par ak
tīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sava
dzimtā ciema patriotismu.

Pateicība – Guntis Rolis
Par Dunikas vēstures apzināšanu, sagla
bāšanu un popularizēšanu portālā dunika.lv.
Par iesaistīšanos jaunās grāmatas „Par Duni

ku un dunicniekiem” tapšanā un iedzīvotāju
atmiņu stāstu iemūžināšanā. Par Dunikas
patriotismu.

Pateicība – Inga Ruško
Par ilggadēju darbu Rucavā, rūpējoties par
lauku cilvēku mūsdienīgu izskatu. Par rucav
nieku uzpošanu darba dienās un brīvdienās.
Par laipnību, atsaucību un prasmi atrast kat
ram klientam vispiemērotāko.

Pateicība – Inga Tapiņa
Par lielo ieguldījumu Ģirņa burtnīcu sa
kārtošanā un grāmatas „Rucavas gara man
tas” tapšanā. Par Rucavas tradīciju izpēti,
kopšanu un saglabāšanu nākamajām paau
dzēm. Par patriotismu.

Pateicība – Ruta Ķestere
Par Rucavas kulinārā mantojuma po

pularizēšanu, par „Baltā sviesta” meistares
diploma iegūšanu un dalību TV raidījumā
„Iekodies Kurzemē”, popularizējot Rucavas
tradīcijas visai Latvijai. Par aktīvu darbošanos
„Zvanītājos”.

Pateicība – Jānis Bērze-Bērziņš
Par laipnību, sirsnību un atsaucību orga
nizējot pasākumus. Par projekta „Dāvana
Rucavas novada senioriem” rakstīšanu un
realizēšanu. Par jaunas tradīcijas ieviešanu un
uzturēšanu.

Paldies ikvienam nominantam!
Viņu darbi ir pierādījums, ka vien
pašu spēkos ir darīt savas mājas, novadu un Latviju par labāko vietu uz
zemes šīs! Kopsim un mīlēsim savu
dzimto vietu!

Rucavā iedegta Ziemassvētku egle
29. novembrī Rucavā, pie veikala „Tev” ēkas, svinīgi
tika iedegta krāšņi izgreznotā Ziemassvētku egle.
Ar rūķu gājienu no Rucavas pamatskolas līdz
Rucavas centram ar gaišām svecītēm lukturī
šos tika izgaismots ceļš līdz Ziemassvētku eglītei.

Jau
vairākus
gadus pēc kārtas
ikviens tiek aici
nāts paskatīties sev
apkārt caur fotoob
jektīvu, vai vien
kārši pārskatīt sa
vus bilžu krājumus
un izvēlēties savas
labākās. Šogad fo
tokonkursa nosau
kums bija „Rucavas
novads tuvplānā”.
Konkursā pieda
lījās 11 dalībnieki.
Fotogrāfiju vērtēša
nas komisijā pieda
lījās fotogrāfs Jānis
Vecbrālis, „Duvza
res Vēstis” redak
tore Santa Ķūse,
attīstības nodaļas
vadītāja Raimonda
Ābelīte, Dunikas
Fotokonkursā pirmo vietu ieguva fotogrāfija„Velkam tīklu”, tās autors Normunds Kaprano.
pagasta pārvaldes
vadītāja Agija Kau
3. vieta: Sniedze Druvaskalne „Skatiens”.
nese, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Skatītāju simpātija: Sergejs Hmeļņickis „No putna lidojuma”.
Līga Jaunzeme.
Pateicības: Dāvids Birulis, Inese Bērziņa, Rudīte Bērziņa,
Skatītāju simpātiju noteica „Facebook” lietotāji. Izvēlēties
Aina Mieme, Zigmārs Miemis, Edgars Stogņijenko, Evita
labākos nekad nav viegls darbs, jo jāņem vērā, ka fotogrāfiju
Stogņijenko, Anta Lībiete.
autori ir katrs ar savu fotografēšanas un dzīves pieredzi.
Katra autora darbs ietverts izstādē, kas decembrī apskatā
Godalgoto vietu ieguvēji saņēma naudas balvas, bet patei ma Rucavas kultūras namā, bet janvārī izstāde ceļos uz Du
cību saņēmēji – pateicības balvas.
nikas pagastu.
1. vieta: Normunds Kaprano „Velkam tīklu”;
2. vieta: Sergejs Hmeļņickis „Gulbji”;
Dace Mieme, Tūrisma organizatore

Noslēdzies fotokonkurss
„Rucavas novads tuvplānā”

Uz svinībām Rucavas centrā bija sapulcējušies Ruca
vas pamatskolas skolēni un PII „Zvaniņš” audzēkņi ar
ģimenēm, lai kopīgi dziedātu, ietu jautrās rotaļās, cie
nātos ar sarūpētajiem gardumiem un iedegtu svētku
egli.

Skolotāju un dzejnieci
Astru Rancāni pieminot
Katra Latvijas vieta, katrs ciems, katrs pagasts godina un lepojas ar saviem
cilvēkiem. Arī mūsu – Dunikas pagasts. Bezgala daudz ir cilvēku, kuri atstā
juši savu darbu, devuši savu ieguldījumu kopīgā pagasta un Latvijas vēstures
rakstā.
Sikšņu pamatskola Latvijas 101. dzimšanas dienas pasākumā izvēlējās īpa
šu uzmanību veltīt Astrai Rancānei – skolotājai, dzejniecei, rakstniecei. Astra
Rancāne dzimusi un augusi Rucavā, pēc tam dzīvojusi Sikšņos un strādājusi
Sikšņu pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Šajā rudenī –
16. novembrī – mēs Astru Rancāni sveiktu 65. dzimšanas dienā, ja vien viņa
būtu kopā ar mums. Mēs lepojamies, ka Astra Rancāne ir mūsējā. Pasākuma
laikā atcerējāmies Astras dzīves stāstu. Klausījāmies Astras sarakstītos dzejo
ļus no grāmatas „Ja tas vispār ir iespējams” un prozas lasījumus no grāmatas
„Cūkpieņu laiks” 7. un 9. klases skolēnu un skolotājas Dainas Freibergas iz
pildījumā. Dzejoļi un proza – par dzīvi, par dabu, par mīlestību, par ikdienā
piedzīvoto, pateikto vai nepateikto, izjusto, bet visam cauri skaidri saskatāma
mīlestība un cieņa pret savu dzimto vietu, mājām, Latviju.
Pie mums viesojās skolas absolvents, bijušais skolotājs un mūziķis Renārs
Juzups, kurš izpildīja savas dziesmas ar Astras Rancānes dzeju. Mūzikas sko
lotāja Kristīne Inne kopā ar skolēnu ansambli prezentēja savu radīto dziesmu
ar Astras Rancānes vārdiem. Bibliotekāre Rasma Juzupa dalījās atmiņās un
iepazīstināja skolēnus ar sagatavoto izstādi par Astras Rancānes daiļradi.
Pasākuma noslēgumā visi kopā dziedājām Dunikas pagasta himnu, kuras
vārdu autore ir Astra Rancāne, bet mūziku sacerējis Renārs Juzups.
Cienot un godinot,
Sikšņu pamatskolas vārdā – direktore Sandra Malakauska
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Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 310 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/074 „Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

2019. gada 29. novembrī norisinājās izglītojošs seminārs „Pašapziņas
veidošana”, kuru vadīja psiholoģe Iveta Gēbele.
Projekta „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros 2019. gada 29. novembrī
Rucavas novada domes telpās norisinājās izglītojošs seminārs „Pašapziņas
veidošana”.
Semināru vadīja Iveta Gēbele. Semināra dalībniekiem tika sniegta iespē
ja novērtēt un iemācīties atbildību un sevis apzināšanos, uzzināt, kā iemā
cīties uzņemties atbildību par sevi, kā sajust sevi, kā iepazīt un novērtēt, uz
ko balstīta pašapziņa sievietēm un uz ko vīriešiem, kā dzīvot tādu dzīvi,
kādu vēlos, ko katrs savā dzīvē gribu sasniegt, kā arī izvirzīt savus mērķus
un noteikt, kas tiem traucē un kā pārvarēt šķēršļus.
Santa Korna, Projektu koordinatore

Realizēts „Sventājas upes
ielejas un „Leju svētavota”
labiekārtošana” projekts
Projekts realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās
organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes „Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”
ietvaros.
„Sventājas upes ielejas un „Leju svētavota” labiekārtošana” (Projekta
Nr. 1-08/396/2018) projekta re
zultātā atjaunota pastaigu taka
no atpūtas vietas pie Sventājas
upes līdz „Leju svētavotam”,
publisko ūdeņu vides pieejamī
bas nodrošināšanai, kā arī uz
stādītas jaunas šūpoles ar soliem
pie „Leju svētavota”.
Projekta labiekārtošanas dar
bus veica SIA „A-land” saskaņā
ar līgumu.
Projekta kopējās izmaksas
EUR 14451,18. Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējums
ir 70% no attiecināmajām iz
maksām – EUR 11544.00.
Santa Korna,
Projektu koordinatore

2019. gada decembris

Notikusi sapulce par plānoto
administratīvi teritoriālo reformu
Rucavas novada dome 2019. ga
da 14. novembra ārkārtas sēdē no
lēma veikt sabiedrisko apspriešanu,
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli
par iespējamo Rucavas novada ad
ministratīvās teritorijas robežu gro
zīšanu.
No 15. novembra līdz 9. de
cembrim Rucavas novadā notika
publiskā apspriešana (aptauja) par
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) vir
zīto administratīvi teritoriālo refor
mu (ATR), kuras ietvaros 18 gadus
sasniegušie Rucavas novada iedzī
votāji un tie, kam Rucavas novadā ir
nekustamais īpašums, bija aicināti
izteikt savu viedokli par iespējamo
Rucavas novada teritorijas apvieno
šanu ar citiem novadiem.
2. decembrī Rucavas kultūras
namā notika sapulce par plānoto
administratīvi teritoriālo reformu,
uz kuru ieradās Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvis Arnis Šults, Grobiņas no
vada domes priekšsēdētājs Aivars
Priedols un Nīcas novada domes
priekšsēdētājs Agris Petermanis.
A. Šulcs informēja sapulces ap
meklētājus par administratīvās teri
toriālās reformas mērķiem – veidot
teritoriju kā vienotu administratīvu,

ekonomisku, un saimnie
cisku vienību, nodrošinot
iedzīvotājiem kvalitatīvu
pašvaldības pakalpojumus
saņemšanu. Plānots izvei
dot Lejaskurzemes nova
du, kurā tiktu apvienoti
Rucavas, Nīcas, Grobiņas,
Pāvilostas, Priekules, Aiz
putes, Durbes un Vaiņo
des novadi. Pēc reformas
iespējama trīs līmeņu pār
valdības struktūra – Lejas
kurzemes novads, pilsēta un vietējā
pašvaldība. VARAM ir noteikusi, ka
administratīvi teritoriālās reformas
īstenošana paredz lielāku finansiā
lu līdzekļu iepludināšanu attīstības
centros. Plānots, ka valsts uz admi
nistratīvajām uzturēšanas izmak
sām gadā ietaupītu 300 milj. euro.
Grobiņas novada domes priekš
sēdētājs Aivars Priedols prezentē
ja plānoto Lejaskurzemes novada
projektu, kādi būs jaunizveidotā
novada prioritātes, mērķi, attīstība
un stratēģija.
Savukārt, Nīcas novada domes
priekšsēdētājs Agris Pretermanis
informēja sapulces apmeklētājus, ka
veidojot šo administratīvi teritoriā
lo reformu VARAM nav ievērojusi
Eiro
pas vietējo pašvaldību hartas

nosacījumus. A. Petermanis uzsver,
ka VARAM noteiktos mērķus par
pašvaldības funkciju nodrošināšanu
un kvalitatīvāku pakalpojumu snieg
šanu vietējie iedzīvotāji jau saņem
šobrīd, tāpat arī solītais ietaupījums
no administratīvajām uzturēšanas
izmaksām, apvienojot novadus, ir
neskaidrs. Nīcas domes priekšsē
dētājs norāda uz to, ka ministrijas
sagatavotais projekts par gaidāmo
teritoriālo reformu jāatgriež atpakaļ
VARAM pārskatīšanai.
Pēc iedzīvotāju aptaujas rezultā
tu apkopošanas tiks lemts par turp
māko rīcību, jo līdz 18. decembrim
pašvaldības var iesniegt priekšliku
mus Saeimā (2. lasījumā) par plāno
to teritoriālo reformu.
Santa Ķūse, domes sekretāre

Rucavas evaņģēliski
luteriskai draudzei 145

8. decembrī, 2. adventē, Rucavas evaņģēliski luteris
kā draudze atzīmēja Rucavas baznīcas 145. gadskārtu.
Svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps
Hans Martins Jensons.
Dievkalpojumā kalpoja prāvests Ainars Jaunskalže,
Liepājas Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks,
Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, Prieku

les draudzes mācītājs Kārlis Puķītis, Nīcas draudzes
mācītājs Arvīds Bobinskis un Rucavas baptistu drau
dzes mācītājs Jānis Bērze-Bērziņš.
Muzikālajā kalpošanā piedalījās Priekules evaņģēliski
luteriskās draudzes koris.
Daiga Gabrūna

Novadpētnieku tikšanās
20. novembrī notika ikgadējā
bijušā Liepājas rajona teritorijas
tagadējo novadu muzeju un sen
lietu krātuvju darbinieku sanāks
me – pieredzes apmaiņa, kuru
rīkot bija pienākusi kārta Rucavas
novadā.
Dunikas pagasta pārvaldes zālē
viesus ar apsveikumu sagaidīja pa
gasta pārvaldes vadītāja Agija Kau
nese. Tūrisma organizatore Dace
Mieme sniedza apskatu par novadu.

Senlietu krātuves „Lauksargi” īpaš
niece Ausma Padalka pastāstīja par
veikto darbu novada pētniecībā un
parādīja Dunikas pagasta ekspo
nātus. Rucavas pagastā sanāksmes
dalībnieki iegriezās bibliotēkā, kur
apskatīja novadnieces Annas El
termanes tekstīliju izstādi, pēc tam
redzēja darbarīku kolekciju „Bajāru
rijā” un „Zvanītājos” degustēja Ru
cavas tradicionālos ēdienus.
Pēc tam visi devās uz Papes

ciemu, apskatīja „Dzintarvējus”
un „Vītolniekus”, kā arī klausījās
D. Miemes stāstījumu par tiem, bet
par „Mikjāņu” sētu pastāstīja tās
saimnieks Māris Muitenieks.
Noslēgumā pirms mājupceļa sa
nāksmes dalībnieki apsprieda die
nas gaitā redzēto un baudīja rado
šās darbnīcas „Ligate” viesmīlību.
Gunta Timbra,
Rucavas bibliotēkas vadītāja

2019. gada decembris
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Pamatskolās sākušās
šaha sacensības
Rucavas un Sikšņu pamatsko
lās sākušās šaha sacensības, Sikšņu
pamatskolā sacensības notiek vienā
grupā, kur piedalās 3.–8. klašu skolē
ni. Rucavas pamatskolā atsevišķi sa
cenšas 2.–4. klašu meitenes, 1.–4. kla
šu zēni un vecākā grupā meitenes
un zēni kopā no 5.–7. klasei.
Sacensībās tiks noskaidroti skolu
labākie šahisti, kuri pavasara pusē
startēs Lejaskurzemes novadu skolu
šaha čempionātā, kā arī piedalīsies
Latvijas šaha olimpiādes Kurzemes
posmā, kurš paredzēts 2020. gada
1. aprīlī Talsos.

Rucavas pamatskolā šajā mācību
gadā arī 1. klases audzēkņi izrādīja
interesi par „prāta spēlēm”. Vairā
kums priekšroku deva dambretei,
tāpēc tagad viņi sacenšas, kurš būs
1. klases labākais dambretists. Arī
Sikšņu pamatskolā dambrete ir
cieņā, tur sacensības dambretē plā
nots sākt janvārī. Pirmo trīs vietu
ieguvēji piedalīsies Lejaskurzemes
novadu skolu dambretes čempio
nātā.
Aija Dejus,
Rucavas un Sikšņu pamatskolu
šaha pulciņu vadītāja
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Projektu konkursa „Labais darbs Rucavas
novadam” ietvaros izveidota brīvā laika
pavadīšanas un atpūtas vieta iedzīvotājiem

Sācies basketbola
čempionāts
Sācies
Grobiņas
novada
2019. gada basketbola čempionāts
vīriešiem. Tajā otro gadu pēc kār
tas piedalās arī komanda „Dunika”.
Šogad čempionātā pieteikušās 9 ko
mandas – „RK Metāls”, „Fēnikss”,
„Lesjofors”, „Vērgale”, „Gavieze”,
„Grobiņa”, „Bārta”, „Parioti” un
„Dunika”. Čempionāts norisinās no
2019. gada novembra līdz 2020. ga
da martam. Sacensības notiks divos
posmos. Pirmajā posmā koman
das tiekas katra ar katru pēc „apļa”
sistēmas. Otrajā sacensību posmā
tiek noskaidroti godalgoto vietu
ieguvēji.
Šogad Dunikas basketbola ko
mandā spēlē – Jānis Jaunzems,
Nils Klucis, Māris Sīklis, Raimonds
Ceplenieks, Kaspars Brīvkalns, Jā

nis Ģēģeris, Raivis Kalējs, Toms
Fricbergs, Matīss Čaupjonoks, Ma
tīss Tiļugs, Arturs Malakausks, Ma
reks Malakausks un Kārlis Vamzis.
Gandrīz visas basketbola čem
pionāta spēles notiks Grobiņas
sporta centrā, izņemot 13. decem
bri – tad divas spēles būs Sikšņu
sporta zālē (plkst. 19.15 Bārta –
Gavieze; plkst. 20.30 Patrioti –
Dunika) un 10. janvāri, kad divas
spēles notiks Vērgales sporta zālē
(Fēnikss – Dunika un Lesjofors –
Vērgale).
Sīkāku informāciju, spēļu grafi
ku un protokolus var atrast Grobi
ņas sporta centra mājaslapā.
Vaclovs Malakausks,
Dunikas sporta metodiķis

Panākumi basketbola
sacensībās
27. novembrī Sikšņu pamatsko
las sportisti gan zēni, gan meitenes
piedalījās Liepājas rajona novadu
skolēnu sporta sacensībās basketbo
lā, kuras notika Kalētu pamatskolā.
Šogad komandu, kuras pieteikušas
savu dalību basketbola sacensībām,
nebija daudz, tomēr cīņas izvēr
tās gana spraigas. Treniņi Dunikas
sporta zālē nesuši rezultātus – gan
zēnu komanda, gan meiteņu ko
manda izcīnīja 2. vietu.
Skolas sportisko godu aizstā
vēja – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa,
Gintare Malakauska, Monta Aman
da Mihailova, Eva Saulīte, Patrīcija
Andrejeva, Sanija Marta Mihailova,
Samanta Šternberga, Aurelija Ma

lakauska, Krists Stirna, Elvis Štern
bergs, Tomass Seļivānovs, Jānis Al
dzers un Uldis Aldzers.
Skolas zēnu komanda ar 19:17
uzvarēja Kalētu zēnus, ar 22:8 uz
varēja rucavniekus, bet ar 18:34
zaudēja Bārtas zēniem. Meiteņu
komanda ar 10:7 uzvarēja Rucavas
meitenes, bet ar 8:9 zaudēja Durbes
skolas meitenēm.
Tagad mūsu skolēni uzsākuši
gatavoties Liepājas rajona novadu
skolēnu sporta sacensībām florbo
lā, kuras notiks 2020. gada janvāra
beigās.

2019. gada pavasarī Rucavas
novada dome izsludināja projektu
konkursu „Labais darbs Rucavas
novadam”. Projekta ietvaros tika
īstenota aktivitāte „Brīvā laika pa
vadīšanas un atpūtas vieta iedzīvo
tājiem”, kā rezultātā tika iegādāta un
novietota lapene pie mājas „Ozoli”
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā. Novietojot lapeni pie mā
jas „Ozoli”, tiek veicināta iedzīvotā

ju aktivitāte, dažādojot brīvā laika
pavadīšanas iespējas un uzlabojot
dzīves kvalitāti, izveidota vieta, kur
organizēt mājas sapulces, iedzīvo
tājiem sapulcēties kopā, bērniem
lietainā pagalmā, kur spēlēties utt.
Tā ir iespēja interesanti un kvalita
tīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar līdz
cilvēkiem, lai neveidotos pilsētai
raksturīgā situācija, ka kaimiņi ne
pazīst viens otru un krīzes situācijā

nav iespējams lūgt palīdzību blakus
dzīvojošiem kontaktu trūkuma dēļ.
Ir sasniegts projekta mērķis –
iedzīvotāju atpūtas un brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveide un
dažādošana, komunikācijas un so
ciālās dzīves sekmēšana, veselīgs
dzīvesveids. Kopīgiem spēkiem ir
labiekārtota Rucavas novada paš
valdības teritorija un radīta harmo
niskai atpūtai piemērota vide.

Galda tenisa aktualitātes
2. novembrī Durbē notika atklātais čempionāts gal
da tenisā. No Rucavas startēja 14 sportisti. Tika iegūtas
6 godalgas. 1. vieta – Agneta Smiltniece, Sanija Dejus;
2. vieta – Sonora Pērkona, Katrīna Ate, Martins Zuļģis;
3. vieta – Renāte Freimane. Sacensībās startēja Kris
tians Kalnītis – 4. vieta no 14 dalībniekiem, Aleksis
Ralfs Zeme – 5. vieta no 14 dalībniekiem.
Vēl piedalījās Henrijs Rozenbahs, Lāsma Lībeka,
Alekss Cimers, Dāvis Narkus, Intars un Mārtiņš Pēr
koni.

sadarbībā ar Ķīnas vēstniecību Latvijā. Nodarbību
vadīja Shandong Foreign Trade Vocational College
treneri. Šie treniņi bija lietderīgi, lai sportisti sapras
tu un redzētu, cik daudz jāmācās, lai sasniegtu re
zultātus.
5. decembrī notika Ziemassvētku pasākums sporta
skolas audzēkņiem kopā ar vecākiem. Vecāki redzēja
ieskatu treniņu procesā un kopā ar bērniem sacentās
jautrās stafetēs. Noslēgumā visi kopīgi mielojās pie klā
tā svētku galda.

10. novembrī Rucavas skolas galda tenisisti aiz
vadīja treniņnodarbību Rīgā. Šādu iespēju mācīties
un iegūt zināšanas galda tenisā gan treneriem, gan
sportistiem piedāvā Latvijas Galda tenisa federācija

Pasākumā piedalījās sporta skolas direktora vietnie
ce Lita Leja, kurai sportistu vecāki varēja uzdot jautā
jumus par sporta skolu un uzklausīt informāciju par
skolas darbību un aktualitātēm.

V. Malakausks,
Sikšņu pamatskolas sporta skolotājs

Mārtiņdiena pamatskolā
8. novembrī Rucavas pamatskolā notika Mārtiņdiena. No rīta notika
tirdziņš, kurā skolēni pārdeva savus gatavotus gardumus un meistarotas
lietas. Pēc tirdziņa notika pasākums, kuru vadīja 5. klases audzēkņi un
folkloras kopa „Ķocītis”.
„Ķocītis” tērpušies kā ķekatnieki vadīja rotaļas un pavadījumu spēlēja
kapela, arī skolotājas piedalījās rotaļās. 5. klase uzdeva mīklas un tas, kurš
uzminēja mīklu, ieguva konfekti. Bet nu pienāca pasākuma beigas un
tā kā mums skolā ir tikai viens Mārtiņš, mēs 5. klase nolēmām apsveikt
viņu ar mārtiņrozēm un izgreznotu ar trušu ādām M burtu. Katrs dalīb
nieks ieguva konfekti par piedalīšanos.
Agneta Smiltniece,
Rucavas pamatskolas 5. klase skolniece
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Izmaiņas atkritumu
apsaimniekošanas maksā no
2020. gada 1. janvāra
Pilnsabiedrība „Vides pakalpo
jumi Liepājai”, kas no 2016. gada
darbojas ar preču zīmi Vides pa
kalpojumu grupa, informē, ka
ar 2020. gada 1. janvāri Rucavas
novadā tiek noteikts jauns sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanas
tarifs.
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpo
jumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2020. gada 1. janvāri stāsies
spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā
„Ķīvītes”. Maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas re
sursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 43.00 uz EUR 50.00 par vienas
sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Kā zināms, saskaņā ar DRN li
kumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.
Saistībā ar izmaiņām atkritumu apglabāšanas tarifā, paaugstinās arī
kopējā maksa par Vides pakalpojumu grupas sniegtajiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem. No 2020. gada 1. janvāra tarifs par
viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs
17,46 EUR (ieskaitot PVN).

Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi
no 01.01.2020:
Konteinera
tilpums m3

0,12
0,24
0,66
1,1
Priekšapmaksas
maiss 100 litri

Cena par vienu
konteinera
iztukšošanu no
01.01.2019.
(EUR)

Cena par vienu
konteinera
iztukšošanu no
01.01.2020.
(EUR)

2.04
4.09
11.25
18.76

2.09
4.19
11.52
19.20

Pieaugums
EUR uz vienu
konteinera
iztukšošanas reizi
no 01.01.2020.
(EUR)
0.05
0.10
0.27
0.44

1.95

1.98

0.03

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma mak
sas izmaiņām, vai Jūs vēlaties saņemt mūsu ieteikumus un piedāvāju
mu kompleksai un efektīvai atkritumu apsaimniekošanai, lūdzam sa
zināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot: 63457777 vai rakstot:
info@vpgrupa.lv

Izmaiņas valsts apmaksātu
pretgripas vakcīnu
nodrošināšanas kārtībā
Nacionālais veselības dienests in
formē, ka sākot ar 2019. gada 1. ok
tobri pretgripas vakcīna grūtniecēm
iekļauta vakcinācijas kalendārā un
tiek apmaksāta 100% apmērā.
Līdz šim pretgripas vakcinācija
bērniem no sešu mēnešu līdz divu
gadu vecumam 100% apmērā un
grūtniecēm 50% apmērā tika ap
maksāta atbilstoši kompensējamo
zāļu sarakstam M.
Nacionālais veselības dienests
atgādina, ka noteiktām iedzīvotāju
grupām valsts apmaksā vakcināciju
pret gripu. Lai veiktu vakcināciju,
iedzīvotājam jāvēršas sava ģimenes
ārsta praksē.
100% apmaksātu vakcināciju pret
gripu var saņemt:
• grūtnieces (apmaksa tiek veik
ta no vakcinācijas kalendāra);
• bērni vecumā no 6 līdz 24 mē
nešiem (apmaksa tiek veikta no
vakcinācijas kalendāra);
• bērni līdz 18 gadiem, kas pie
der noteiktām veselības riska gru
pām: ar hroniskām plaušu slimībām;
ar hroniskām kardiovaskulārām sli
mībām, neatkarīgi no to cēloņa; ar
hroniskām vielmaiņas slimībām;

ar hroniskām nieru slimībām; ar
imūndeficītu; ja saņem imūnsupre
sīvu terapiju; ja ilgstoši saņem tera
piju ar Ac.acetylsalicylicum.
50% apmaksātu vakcināciju pret
gripu var saņemt:
• iedzīvotāji vecumā no 65 ga
diem;
• iedzīvotāji, kas pieder no
teiktām veselības riska grupām:
ar hroniskām plaušu slimībām; ar
hroniskām kardiovaskulārām sli
mībām, neatkarīgi no to cēloņa; ar
hroniskām vielmaiņas slimībām;
ar hroniskām nieru slimībām, ar
imūndeficītu; ja saņem imūnsupre
sīvu terapiju.
NVD norāda, ka katra ārstnie
cības iestāde plāno vakcinējamo
personu skaitu un pasūta nepiecie
šamo vakcīnu devu skaitu. Valsts
apmaksāta vakcinācija tiek veikta
ārstniecības iestādēs, tostarp ģime
nes ārstu praksēs vai Vakcinācijas
kabinetā.
Par atbilstību kādai no iepriekš
minētajām grupām un vakcināci
jas veikšanas iespējām plašāk aici
nām interesēties sava ģimenes ārsta
praksē.

2019. gada decembris

Centrālā vēlēšanu komisija atļauj
parakstu vākšanu Saeimas
atsaukšanas rosināšanai
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrēja inicia
tīvas grupas – biedrības „Varu Latvijas tautai” un po
litiskās partijas „Centra partija” – iniciatīvu parakstu
vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par 13. Sa
eimas atsaukšanu. Parakstīties par šo iniciatīvu vēlētāji
varēs 12 mēnešus elektroniski portālā www. latvija.lv
vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvie
tas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic
notariālas darbības, vai novadā pie pagasta pārvaldes
vadītāja. Parakstu vākšanas termiņš sākās 15. novembrī
un ilgs līdz 2020. gada 14. novembrim.
Pieņemot lēmumu par iniciatīvas grupu reģistrē
šanu, CVK pārliecinājās, ka iesniedzēji atbilst likumā
„Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Ei
ropas pilsoņu iniciatīvu” noteiktajām prasībām, proti,
viens no iesniedzējiem ir „Biedrību un nodibinājumu
likumā” noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne
mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība un otrs – liku
mā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija, teikts
paziņojumā medijiem. CVK arī secināja, ka dienā, kad
tika iesniegti iesniegumi par iniciatīvas grupas reģistrē
šanu, nebija spēkā Satversmes 14. pantā noteiktie iero
bežojumi, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par
Saeimas atsaukšanu.

Atbilstoši Satversmei tiesību atsaukt Saeimu vēlētā
ji nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu
pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta piln
varu pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem
mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Sa
eimas atsaukšanu.
Ņemot vērā, ka abi iesniegumi CVK tika saņemti
vienā dienā un ir par vienu un to pašu jautājumu, CVK
lēma, ka vienai iniciatīvai reģistrējamas divas iniciatīvas
grupas. Latvijas Republikas Satversme paredz, ka ne
mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības
ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Lai izmantotu šīs tiesības, CVK jāpiereģistrē iniciatīvas
grupa, kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc un jāiesniedz
CVK ne mazāk kā vienas desmitās daļas (154 865)
vēlētāju paraksti.
Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas
ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits tiek sa
vākts, jānotiek tautas nobalsošanai par šo jautājumu.
Atbilstoši Satversmei, ja tautas nobalsošanā par Saei
mas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un
vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās
piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par
atsauktu.

Gada ienākumu deklarācijas
neiesniegšana neatbrīvos no
pienākuma samaksāt nodokļa starpību
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošā infor
mācija liecina, ka 27 655 iedzīvotāji, kuriem gada ienā
kumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligā
ti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas, kurām
valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība, kas radu
sies diferencētā neapliekamā minimuma vai nodokļa
progresīvās likmes piemērošanas rezultātā. Iesniedzot
deklarāciju līdz šī gada beigām, sankcijas netiks piemē
rotas, taču nākamgad tolerances periods vairs netiks
piemērots un sekos piedziņas process.
VID ir apzinājis visas personas, kam gada ienākumu
deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, un laikā
no šī gada maija līdz novembrim ir vairākkārtīgi sūtījis
atgādinājuma vēstules gan elektroniski, VID Elektro
niskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan pa pastu pa
pīra formātā tiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto EDS;
ar daļu iedzīvotāju ir notikusi telefoniska sazināšanās.
Kopumā līdz šim VID ir elektroniski nosūtījis 170 507
un papīra formātā – 6970 uzaicinājumus iesniegt gada
ienākumu deklarācijas par 2018. gadu.
Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kuriem bija obligāti
jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu
radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāk nekā 80 tūk
stoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši ter
miņā vai arī atsaucoties VID atgādinājumam.
Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nav izdarī
juši, VID vērš uzmanību, ka deklarācijas neiesniegša
na vai apzināta VID atgādinājuma ignorēšana nekādā
veidā neatbrīvos personu nedz no pienākuma šo dek
larāciju iesniegt, nedz no pienākuma samaksāt radušos
nodokļa starpību.
Tādēļ VID aicina ikvienu iedzīvotāju ieskatīties
savā EDS kontā vai arī pasta kastītē, lai pārliecinātos,
vai nav saņemta uzaicinājuma vēstule. Ja tāda ir sa
ņemta, tad nekavēties iesniegt gada ienākumu dek
larāciju par 2018. gadu elektroniski, VID EDS, kā arī
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai
Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas
centrā visā Latvijā.
VID atgādina, ka budžetā piemaksājamo summu var
samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienā
kumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma
uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izde
vumiem.

Tāpat, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem,
tai tiks noteikts cits nodokļa samaksas termiņš. Pro
ti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprē
ķinātās nodokļa samaksas termiņš ir noteikts līdz
2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar no
dokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosa
cījumiem:
– 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019. ga
dā – 62 800 eiro;
– tie ir saņemti tikai Latvijā;
– no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
– tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu
un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi,
autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienāku
mi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi
saimniecisko darbību, u.c.).
Informācija par personai noteikto samaksas termiņu
būs redzama EDS uzreiz pēc deklarācijas aizpildīšanas,
nospiežot pogu „Pārbaudīt un saglabāt”.
Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu dek
larāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, kon
statē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepār
sniedz 1 (vienu) eiro, to neaprēķina un valsts budžetā tā
nav jāiemaksā.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā
„Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrī
bu gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID kon
sultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības
vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu
jautājumu rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas sadaļā „Sarakste ar VID”.
Vienlaikus atgādinām, ka personificētas konsultā
cijas varam sniegt tikai identificējamiem VID klien
tiem, tāpēc, apmeklējot VID klientu apkalpošanas
centrus, aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu do
kumentu, kā arī, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni,
lūdzam izmantot sava EDS konta telefonisko identifi
cēšanās iespēju, sarunas laikā nosaucot EDS redzamo
kodu.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26497874
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
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Darba drošības instruktāžu var veikt attālināti
un iepazīšanos ar noteikumiem iespējams
apliecināt ar e-parakstu
Šā gada oktobrī Saeima pieņēma
grozījumus Darba aizsardzības likumā, dodot
iespēju darba devējiem ar darba aizsardzību
un darba vides risku novērtēšanu saistīto
procesu dokumentēšanu veikt, izmantojot
informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumus.
Ērtākais veids, kā saņemt darbinieka
apliecinājumu par iepazīšanos ar darba
drošības noteikumiem, ir e-paraksts.
Pašlaik darbinieku iepazīstināšana ar dar
ba drošības jautājumiem, instruktāžas un ris
ku novērtēšanas notiek klātienē, savukārt dar
biniekam allaž jāparakstās speciālos žurnālos.
Tomēr arvien vairāk darbinieku mēdz strādāt
attālināti, proti – neuzturas darba devēja tel
pās, kā arī populārs kļūst brīvs darba grafiks,
kad darbiniekam pašam ir iespēja noteikt
savas darba stundas. Šādos apstākļos darba
devējam ir sarežģīti sapulcēt vienlaicīgi visus
darbiniekus uz kopēju darba drošības ins
truktāžu vai mācībām, savukārt darba vides
risku izvērtēšana nereti nozīmētu, ka darba
devējam un darba drošības speciālistam jā
dodas pie darbinieka uz mājām vai kopdarbes
telpām, tas ir – vietu, no kuras darbinieks veic
savus darba pienākumus.
Turpmāk, izmantojot IT risinājumus, pro
cess varēs notikt attālināti. Lai pārliecinātos,
ka dokumentus parakstījusi vai procesā pie
dalījusies konkrēta persona (darba ņēmējs),

darba devējs var noteikt, kā notiks identifikā
cijas process.
Ja darba devējs izvēlas darba drošības doku
mentu aprites procesā izmantot elektronisko
identitāti, svarīgi pārliecināties, ka ikvienam
darbiniekam ir iespēja elektroniski apliecināt
savu identitāti, proti – ir pieejama personas
apliecība (eID karte) ar e-parakstu vai mobilā
lietotne eParaksts mobile. Darba devējs proce
sa organizēšanai var aicināt darbinieku iegūt
vienu no šiem identifikācijas rīkiem, bet, ja tas
kādu iemeslu dēļ nav iespējams, var iegādāties
eParaksts karti juridiskām personām, kas gan
ir maksas pakalpojums.
Savukārt, lai parakstītu dokumentus
elektroniski, darbiniekam jābūt personas
apliecībā (eID kartē) aktivizētam e-paraks
tam vai, ja tiek izmantota mobilā versi
ja – lietotnei eParakstsLV. Abas e-paraksta
versijas ir bez maksas un e-parakstu skaits
ir neierobežots. Dokumentu elektroniskai
parakstīšanai der arī eParaksts karte juri
diskām personām.
Kad identifikācijas rīks darbiniekam ir
pieejams, darba devējam atliek vien organizēt
nepieciešamās informācijas nodošanu, sa
vukārt darbinieks sev ērtā laikā un vietā var
izpildīt darba devēja norādījumus un elektro
niski to apliecināt.
Piemēram, darba devējs var izveidot dar

ba drošības instruktāžu videoformātā un no
sūtīt to darbiniekam, pievienojot pārbaudes
anketu, kura jāaizpilda pēc video noskatīša
nās. Kad darbinieks to paveicis, viņš anketu
paraksta ar elektronisko parakstu un nosūta
darba devējam. Darba devējs savukārt šos do
kumentus uzglabā.
Pastāv dažādi veidi, kā organizēt ar darba
drošību saistīto dokumentu attālinātu apriti,
piemēram, darba devējs var izveidot speciālu
sistēmu, ietverot visu procesu, var veidot at
sevišķu moduli jau esošā dokumentu vadības
sistēmā vai arī lūgt darbiniekam elektroniski
parakstīt apliecinājumu par iepazīšanos ar
visu nepieciešamo informāciju vai mācību
kursa noklausīšanos.
Šāds process var būt ļoti noderīgs uzņē
mumiem, kuru darbinieki ikdienā pārsvarā
atrodas ārpus biroja, piemēram – dažādu
objektu būvnieki, mežizstrādes darbinieki,
kravu pārvadātāji u.c. Taču tikpat ērti šāda
sistēma būs arī IT uzņēmumiem un dažādiem
pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbinieki
strādā attālināti, ārpus konkrēta biroja.
Vairāk par e-parakstu var uzzināt tīmekļa
vietnē eparaksts.lv, savukārt par dokumentu
parakstīšanu ar elektronisko parakstu – por
tālā mana.latvija.lv esošajā dzīves situācijas
aprakstā „Dokumentu parakstīšana ar elek
tronisko parakstu”.

No 19. novembra mainījusies pasta sūtījumu
deklarēšanas kārtība
2019. gada 19. novembrī pil
nībā noslēdzās pasta sūtījumos
saņemto preču deklarēšanas pro
cesa elektronizācija, kā to pa
redz Savienības Muitas kodekss.
Turpmāk šādas preces iespē
jams deklarēt, tikai iesniedzot
elektronisku muitas deklarāciju.
No 1. oktobra šāda kārtība jau ir
spē
kā, atmuitojot ar kurjerpas
tu saņemtās preces, taču turp
māk elektroniski būs jādeklarē
arī „Latvijas Pasts” piegādājamie
sūtījumi no trešajām valstīm jeb
valstīm ārpus Eiropas Savienības.
Privātpersona, saņemot „Lat
vijas Pasta aicinājumu” ar norādi
„Muitojams sūtījums”, varēs izvē
lēties vienu no šādām iespējām
nokārtot muitas formalitātes:
• pati aizpildīt un iesniegt
vienkāršoto vai standarta impor
ta muitas deklarāciju Elektronis
kajā muitas datu apstrādes sistē
mā (EMDAS);
• pilnvarot „Latvijas Pastu”
vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus
pakalpojumus, nokārtot muitas
formalitātes.
Atšķirībā no līdzšinējās kār
tības, privātpersonas vairs nesa
ņems „Latvijas Pasta aicinājumu”
ar jau aprēķinātu maksājamo no
dokļu summu, bet gan ar norādi,
ka sūtījumam jāveic atmuitošana.
„Latvijas Pasta aicinājumā”
būs norādīta tam pieejamā in
formācija par pasta sūtījumu,
kas nepieciešama, lai noformētu
vienkāršoto Importa muitas dek
larāciju pasta sūtījumiem.

„Latvijas Pasta” darbinieks iz
sniegs adresātam pasta sūtījumu
tikai pēc attiecīgo muitas forma
litāšu izpildes – muitas dekla
rācijas noformēšanas un muitas
maksājumu apmaksas. Lai sa
ņemtu sūtījumu, privātpersonai
pasta nodaļā būs jāuzrāda „Latvi
jas Pasta aicinājums”.

Muitas deklarāciju
noformēšana

Vienkāršoto Importa mui
tas deklarāciju pasta sūtījumiem
EMDASvar noformēt, ja preču
vērtība sūtījumā ir līdz 1000 EUR
un preču svars nepārsniedz
1000 kg, un ja uz tām neattiecas
kādi normatīvajos aktos noteikti
ierobežojumi.
Ja uz sūtījumā esošajām pre
cēm attiecas ierobežojumi, tad
EMDAS „Importa muitas dekla
rācijas pasta sūtījumiem” preču
klasifikatorā „Preces apraksts” tās
nebūs iekļautas. Tas nozīmē, ka
tām nedrīkst piemērot vienkār
šoto deklarēšanu un obligāti ir jā
noformē standarta Importa mui
tas deklarācija. Ar vienkāršotā
veidā muitojamo preču sarakstu
var iepazīties arī VID mājaslapā.
Persona var izvēlēties – no
formēt standarta Importa muitas
deklarāciju pati vai izmantot pa
kalpojumu sniedzējus, kas pārzi
na muitas formalitātes.
Abu veidu muitas deklarācijas
var aizpildīt VID Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā (EDS). EDS
sākumlapā jāizvēlas sadaļa „Mui

tas datu apstrāde”. Nonākot Elek
troniskajā muitas datu apstrādes
sistēmā jeb EMDAS, jāklikšķina
uz „Importa muitas deklarācijas
pasta sūtījumiem”, jāizvēlas „Iz
veidot deklarāciju” un jāaizpilda
vienkāršotās deklarācijas lau
ki. Savukārt standarta Importa
muitas deklarāciju var aizpildīt,
izvēloties EMDAS kreisās puses
izvēlnē „IKS(IMD)” un tad augš
pusē – „Importa muitas iestāde”.
Deklarācijas forma tiks atvērta,
uzklikšķinot uz „Izveidot dekla
rāciju”.
Plašāka informācija par vien
kāršotās Importa muitas dekla
rācijas aizpildīšanu ir pieejama
VID mājaslapas sadaļā Muita –
Pasta sūtījumi. Informācija par
standarta Importa muitas dek
larācijas aizpildīšanu ir pieejama
VID mājaslapas sadaļā Muita –
Pasta sūtījumi – Standarta Im
porta muitas deklarācijas aizpil
dīšana.

Citi svarīgi muitas
nosacījumi

Atgādinām, ka komerciālā
sūtījumā esošām precēm vērtī
bā līdz 22 EUR tiek piemērots
atbrīvojums no nodokļiem, līdz
ar to par tām nav jāsniedz Im
porta muitas deklarācija pasta
sūtījumiem. Ja preču vērtība
pārsniedz 22 EUR, ir jāmaksā
pievienotās vērtības nodok
lis. Ja preču vērtība pārsniedz
150 EUR, jāmaksā gan muitas
nodoklis, gan PVN.

Savukārt privātpersonas ne
komerciālie sūtījumi (dāvanas)
citai privātpersonai jādeklarē
muitai, ja preču vērtība pār
sniedz 45 EUR. Par precēm,
kuru vērtība pārsniedz 45 EUR,
ir jāmaksā gan muitas nodoklis,
gan PVN.
Uz atsevišķu preču (piemē
ram, akcīzes preču, smaržu un
tualetes ūdeņu) sūtīšanu attie
cas ierobežojumi, ar kuriem var
iepazīties VID mājaslapas sadaļā
Muita – Pasta sūtījumi – Komer
ciāli sūtījumi un Nekomerciāli
sūtījumi. Plašāka informācija par
ierobežojumiem pieejama VID
mājaslapas sadaļā Muita – Iero
bežojumi un aizliegumi preču
pārvietošanai.
Jāņem vērā, ka privātperso
na pasta sūtījumā no trešajām
valstīm personīgam patēriņam
drīkst saņemt ne vairāk kā 1 kg
(neto svars bez iepakojuma) pār
tikas preču, kas nesatur dzīvnie
ku izcelsmes produktus, piemē
ram, kafiju, šokolādi, cepumus
u.tml. Ja pārtikas preču kopējais
svars pasta sūtījumā pārsniedz
1 kg, tad preces tiks novirzītas
Pārtikas un veterinārā dienesta
kontrolei, kā arī par tām nevarēs
iesniegt vienkāršoto deklarāciju
un būs jāiesniedz standarta mui
tas deklarācija.
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Pašvaldības policija

informē

• Saņemts iesniegums par to, ka Sikšņos
iedzīvotāji palaiž suni bez pavadas – uzsākta ad
ministratīvā lietvedība.
• Saņemta sūdzība par to, ka Pešos ir savairo
jušies klaiņojoši kaķi, izvestas mutiskas pārrunas
ar iedzīvotājiem. Klaiņojošie kaķi iespēju robežās
tiks izķerti, sterilizēti un palaisti atpakaļ brīvībā.
• Saņemts zvans par to, ka Rucavas veika
la darbinieki ir atraduši kādas personas maku
ar dokumentiem, bet šī persona nav griezusies
veikalā meklēt pazudušo maku, tādēļ maks ar
dokumentiem tika nogādāts Valsts policijā.
• Nedēļas nogalēs tika apsekoti Rucavas un
Sikšņu centri. Iedzīvotājiem tika izteikti mutiski
aizrādījumi par alkohola lietošanu sabiedris
kā vietā, par atstarotāju nelietošanu diennakts
tumšajā laikā un par spļaudīšanos sabiedriskā
vietā, kā arī informēti par šo darbību atbildību
un sekām.
• Saņemta sūdzība par to, ka kaimiņš nepie
skata savus mājlopus, kuri uzturas kaimiņu sētā.
Noskaidrots mājlopu īpašnieks, kurš mājlopus
savāca un turpmāk nodrošinās, lai neklaiņo.
• 29. novembrī tika saņemta iedzīvotā
ju sūdzība, ka pa Rucavas centru klaiņo vilku
sugas suns, kurš ir agresīvs pret cilvēkiem, kā
arī privātmāju sētā ir nokodis vairākus trušus.
Lai nebūtu apdraudējums pasākuma dalībnie
kiem – egles iedegšanai, tika aptaujāti vietējie
iedzīvotāji un noskaidrots suņa saimnieks. Ne
kavējoties kopā ar suņa saimnieku tika apsekots
Rucavas centrs un suns tika noķerts, pielikts
pie pavadas un nogādāts mājās. Suņa īpašnieks
kompensēs visus nodarītos zaudējumus trušu
saimniekiem. Liels paldies vietējiem iedzīvotā
jiem par s adarbību un atbalstu.
Elvijs Reķēns,
Pašvaldības policijas priekšnieks

No 1. janvāra jauni
ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu tarifi
Rucavas novada domes sēdē, 2019. gada
26. septembrī, 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. Mainīti arī mājlopu
dzirdināšanas tarifi.
• 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
Dunikas pagastā vienam cilvēkam mēnesī –
3.36 EUR (bez PVN).
Vairāk informācijas pie klientu apkalpo
šanas speciālistes Ilzes Feodosovas, tālrunis.
26951335, e-pasts: ilze.feodosova@rucava.lv

Rūpējoties par
pasta
sūtījumu
veiksmīgu piegādi „Latvijas Pasts”
aicina visus klientus pievērst uzmanību sev piederošo pastkastīšu stāvoklim – lai
tās nav bojātas, ir slēdzamas, lai uz
tām ir skaidri saskatāma adrese, dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums,
uzvārds vai juridiskas personas nosaukums. Tāpat svarīgi, lai pastkastīte ir atbilstoša izmēra un atrodas
pieejamā vietā, kā arī pie tās iespējams piekļūt ziemas periodā.

Duvzares Vēstis
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2019. gada decembris

Kultūras pasākumi decembrī
Rucavas kultūras namā
 18. decembrī pulksten 15.00 Rucavas PII „Zvaniņš’’ zālē

„Ciemos pie rūķiem’’ Ziemassvētku pasākums bērniem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.

Dunikas tautas namā
 21. decembrī pulksten 12.00 Ziemassvētku pasākums

Dunikas pirmsskolas vecuma bērniem.

 28. decembrī pulksten 22.00 Vecgada pasākums Dunikas tautas namā.

Ballē spēlēs grupa ,,Jūrkant’’.
Ieejas maksa 3.00 EUR.
Galdiņu rezervācija
pa tālr. 27010330 (Landra Valdmane).

Svētku
dievkalpojumi
Rucavas baptistu draudzē
24. decembrī pulksten 16.00 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

Rucavas evaņģēliski luteriskā draudzē
24. decembrī pulksten 18.00 Kristus Piedzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums
25. decembrī pulksten 11.00 Kristus Piedzimšanas svētku (ar Svēto Vakarēdienu)
								
dievkalpojums
26. decembrī pulksten 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums bērniem

Nīcas Pieaugušo izglītības centrs
aicina pievienoties
• B kategorijas autovadītāju kursi,
sadarbībā ar Ezermalas autoskolu.
Ievadnodarbība – pirmdien, 13. janvārī, plkst. 17.30.
Teorētiskās apmācības notiks pirmdienas un piektdienas vakaros
(11–13 nodarbības), braukšanas apmācības – Liepājā.
• Mežu apsaimniekošana dabas parku teritorijā –
ceturtdien, 23. janvārī, plkst. 18.00.
• Radošā nodarbība „Neirografika” – ceturtdien, 30. janvārī, plkst. 17.30.
Neirografika ir jauna metode, kas palīdz ielūkoties sevī un atrisināt
emocionālus sastrēgumus un šķēršļus.
Vairāk informācijas https://www.nica.lv/lv/pieauguso-izglitiba/
Facebook: @nicaspic
Pieteikties pa tālr. 29105652; e-pasts: gunita.sime@nica.lv

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. decembrim.
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.

