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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

Imants Ziedonis grāmatā „Leiš-
malīte” raksta: „Un galu galā pa Lat-
vijas pierobežas joslu kādreiz ies (tā 
jābūt!) tūrisma ceļš un ceļotāji pra-
sīs izbrauktā maršruta vietu intere-
santu iemirdzēšanos.”

Šo I. Ziedoņa ideju dzīvē izdevās 
realizēt  „Imanta Ziedoņa fondam” 

un fondam „1836”, organizējot pār-
gājienus gar Latvijas robežu kopš 
2016. gada.

Gājieni  iemūžināta arī fotogrā-
fijās, no kurām ar kuratores Vel-
gas Vītolas palīdzību tapusi tema-
tiska izstāde, kura kopā ar filmu 
2019.  gada sākumā sāka savu ceļu 

Izstādes „Izgaismot Latviju”
pēdējā pieturvieta

Ar īpašu filmas seansu 10. decembrī Rucavas kultūras namā atklāja „Iman
ta Ziedoņa fonda”  un fonda „1836” ceļojošo izstādi „Izgaismot Latviju”.

Liepājas Tautas teātra 
iestudējums 

„Kā rodas izrāde”
25. janvārī  Rucavas kultūras namā notika  Liepājas Tautas teātra iestudē-

jumu „Kā rodas izrāde”.
Luga tapusi pēc čehu rakstnieka Karela Čapeka darba motīviem, kam 

dots žanra apzīmējums „Mēģinājums ar teātra kostīmu skates elementiem”. 
Skatītāji varēja ielūkoties teātra izrādes tapšanas aizkulisēs un mēģinājumu 
procesa dienās un nedienās, ko rotaļīgi ironiskā manierē izspēlēja Liepājas 
Tautas teātra dalībnieki, kas iejutās dažādās ar izrādes iestudēšanu saistī-
tās situācijās – gaidīja lielas lomas, nedabūja cerēto, aizmirsa uznācienus uz 
skatuves, dusmojās par negadījumiem, uztraucās un cerēja, ka beigu beigās 
viss tomēr izdosies un izrāde notiks.

Iestudējums rosināja padomāt ne tikai par teātra komisko pusi, bet arī 
par to neredzamo un ļoti svarīgo darbu, kas notiek ap izrādi – tas ir gan 
scenogrāfa, gan tērpu mākslinieka, rekvizitora, gaismotāja un daudzu citu 
cilvēku darbs, kas kopā ar aktierspēli veido to rezultātu, ko bauda skatītājs.

Iestudējuma režisore Ināra Kalnarāja, scenogrāfe un kostīmu mākslinie-
ce Dace Lanka.

Izrāde tapusi par godu mākslinieces Daces Lankas ieguldītajam darbam 
daudzu gadu garumā Liepājas Tautas teātra izrāžu sagatavošanā un tapšanā.

Jau informēts, ka Rucavas novadā no 2019. gada 
15. novembra līdz 2019. gada 9. decembrim norisi-
nājās publiskā apspriešana (aptauja), iedzīvotājiem 
uzdodot jautājumu „Vai jūs atbalstāt Rucavas novada 
saglabāšanu esošās robežās?”.

Publiskās apspriešanas mērķis bija noskaidrot 
novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Rucavas 
novada pievienošanu citu novadu administratīvajām 
teritorijām.

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministri-
jas izstrādātā administratīvi teritoriālā iedalījuma kar-
te paredz, ka Rucavas novada administratīvo teritoriju 
ir paredzēts apvienot ar Nīcas, Grobiņas, Priekules, 
Aizputes, Pāvilostas, Vaiņodes un Durbes novadiem.

Kopumā saņemtas 93 iedzīvotāju aptaujas anke-
tas. 87 % ir par novada teritorijas saglabāšanu, 81 ap-
taujas anketa, savukārt par pārmaiņām tika saņemtas 
12 anketas.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Priekpilnu, radošu, saticīgu un 
mīlestības piepildītu Jauno 2020.gadu!

Novēl Dunikas pagasta pārvalde

Lai katrā liesmiņā  
         pa brīnumam mīt,
Un piepilda visas 
         jaungada cerības!

25. janvārī  Rucavas kultūras namā notika  Liepājas Tautas teātra iestu
dējumu „Kā rodas izrāde”, kas tapusi par godu mākslinieces Daces 
Lankas ieguldītajam darbam daudzu gadu garumā Liepājas Tautas 
teātra izrāžu sagatavošanā un tapšanā.

apkārt Latvijai un  tika izrādīta Lat-
vijas pierobežas novados.

„Izgaismot Latviju” ir veltījums 
Latvijai un tās iedzīvotājiem, un 
stāsta par „1836 ceļa” izzināšanas gā-
jieniem un cilvēkiem, kas šai idejai 
veltīja savu laiku un degsmi. Par to, 
kāda ir Latvija, kādu to ceļā ierau-
dzīja daudzie gājienu dalībnieki. Šī 
filma ir unikāls mantojums nākama-
jām paaudzēm, kas apkopo to, kāda 
šo trīs gadu laikā bija Latvijas pie-
robeža, un stāsta par to, kādi esam 
bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji.

Filma ir unikāla arī ar Imanta 
Ziedoņa muzeja iesaisti tās veido-
šanā. „Lepojos, ka varam sevi dē-
vēt par pirmo muzeju Latvijā, kura 
aizgādnībā tapusi pilnmetrāžas do-
kumentāla filma un izstāde,” saka 
Imanta Ziedoņa muzeja Uzticības 
padomes pārstāve Žanete Grende.

Rucavas novads bija izstādes pē-
dējā pieturvieta un turpmāk izstāde 
un filma būs pieejama digitālajā 
vidē.

Dace Mieme
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde 2019. gada 17. decembrī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis,  
Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Gundega Zeme.

•	 Atzina	2019.	gada	2.	decembra	nekustamā	īpašuma	„Čākuri”,	kadastra	Nr.	64840050014,	Rucavas	
pagasta,	Rucavas	novadā	izsoli	par	notikušu	un	apstiprināja	tās	rezultātus.	

•	 Veica	 grozījumus	Rucavas	novada	domes	 2019.	 gada	 28.	marta	 lēmumā	 (protokols	Nr.	 3.,	 4.9.),	
„Par	 sabiedrībā	balstītu	 sociālo	pakalpojumu	 infrastruktūras	 attīstības	 risinājuma	 īstenošanu	Rucavas	
novadā”.

•	 Apstiprināja	valsts	budžeta	mērķdotāciju	pedagogu	algām	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligā-
tajām	iemaksām	Rucavas	novada	izglītības	iestādēm	2020.	gada	janvārim	–	augustam.

•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldības	2019.	gada	pamatbudžeta	grozījumus.
•	 Ņemot	 vērā	 publiskās	 apspriešanas	 (aptaujas)	 par	 Rucavas	 novada	 pašvaldības	 administratīvās	

teritorijas	robežu	izmaiņām	rezultātus,	nolēma	nelikvidēt	un	negrozīt	Rucavas	novada	administratīvās	
teritorijas	robežas.	Lēmumu	nosūtot	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijai.	

Domes ārkārtas sēde 2019. gada 19. decembrī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti  Daiga Ķēdže, 
Andis Rolis, Romārs Timbra, Irēna Riežniece, Gundega Zeme.

2019.	gada	18.	decembrī	Rucavas	novada	domē	notika	sapulce,	kurā	komerciālie	zvejnieki,	kuri	iesnie-
guši	iesniegumus	par	rūpnieciskās	zvejas	tiesību	nomu	Baltijas	jūrā	Rucavas	novada	piekrastē	2020. ga-
dam,	ņemot	vērā	Ministru	kabineta	noteikumos	Nr.	1375	„Noteikumi	par	rūpnieciskās	zvejas	limitiem	
un	 to	 izmantošanas	 kārtību	piekrastes	ūdeņos”	noteikto	 zvejas	 rīku	 skaita	 limitu	 sadalījumu	Rucavas	
novadam,	savstarpēji	vienojās	par	zvejas	rīku	sadali	komerciālajai	zvejai	un	pašpatēriņa	zvejai:
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Limits 130 50 62 2 4000 45 10 10 3

1. SIA	„Virkavi	R”	 6 1 2 10 1

2. SIA	„Marlin-11”	 50 25 4 15

3. IK	„Asarītis” 15 10 1 3

4. IK	„Rucavas	Segliņi” 8 8 1 1 1

5.		 SIA	„Piestātne	85” 25 24 43 1 200 10 7 5 1

6. SIA	„Vētra	SM” 2

Komerciālai	zvejai	
kopā	piešķirts 104 50 57 2 200 45 10 10 2

  Atlikums 26 0 5 0 3800 0 0 0 1

•	 Dome	piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	uz	zivju	tīkliem	pašpatēriņam	26	privātpersonām,	nepiešķīra	
vienai	privātpersonai.

•	 Dome	piešķīra	 zvejas	 nomas	 tiesības	 uz	 renģu	 tīkliem	pašpatēriņam	5	 un	nepiešķīra	 18	 privāt-
personām.	

•	 Dome	piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	uz	zivju	āķiem	pašpatēriņam	6	privātpersonām.	
•	 Piešķīra	zvejas	nomas	tiesības	uz	zivju	murdu	Papes	ezerā	11	personām.
•	 Nolēma	ievietot	sludinājumu	Rucavas	novada	domes	mājaslapā	www.rucava.lv	un	informatīvajā	iz-

devumā	„Duvzares	Vēstis”	aicinot	piekrastes	zvejniekus,	kuri	nav	pieteikušies	uz	zivju	āķiem	2020. gadam,	
iesniegt	 iesniegumus	par	zivju	āķu	piešķiršanu	Rucavas	novada	domes	kancelejā.	Pāri	palikušos	zivju	
āķus	izsniegt	pieprasītājiem	līdz	brīdim,	kamēr	tiek	izņemts	viss	Rucavas	novadam	piešķirtais	zivju	āķu	
limits.

•	 	Nolēma	ievietot	sludinājumu	Rucavas	novada	domes	mājaslapā	www.rucava.lv	un	informatīvajā	
izdevumā	„Duvzares	Vēstis”	aicinot	piekrastes	komerczvejniekus,	kuri	nav	pieteikušies	uz	zivju	vadiem	

2020.	 gadam,	 iesniegt	 iesniegumus	par	 zivju	 vadu	piešķiršanu	Rucavas	novada	domes	kancelejā.	Pāri	
palikušos	zivju	vadus	izsniegt	pieprasītājiem	līdz	brīdim,	kamēr	tiek	izņemts	viss	Rucavas	novadam	pie-
šķirtais	zivju	vadu	limits.

Domes sēde 2019. gada 27. decembrī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Gundega Zeme.

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

•	 Ņemot	vērā	iesniegumus,	noslēdza	jaunus	zemes	nomas	līgumus	ar	piecām	privātpersonām.
•	 Pieņēma	lēmumu	izbeigt	zemes	nomas	līgumus	ar	piecām	privātpersonām.
•	 Ņemot	vērā	iesniegumus,	pagarināja	zemes	nomas	līgumus	ar	vienu	privātpersonu.
•	 Nolēma	samazināt	četrām	politiski	represētām	personām	nekustamā	īpašuma	nodokli	2020.	gadā	

par	50	%.
•	 Saskaņoja	ar	SIA	„ENERGO	WIND”	Reģ.	Nr.	41203031447	vienošanos	par	kabeļu	 līnijas	 izbūvi	

Nr. D54	pie	nekustamā	īpašuma	„Attīrīšanas	iekārta”	kad.	Nr.	64520100193	un	Nr.	D55	pie	nekustamā	
īpašuma	„Jurķi	Tīdi”	kad.	Nr.	64520100191,	Dunikas	pagastā.

•	 Nolēma	pagarināt	dzīvojamās	telpas	īres	līgumu	ar	sešām	privātpersonām.
•	 Apstiprināja	grozījumus	Rucavas	novada	pašvaldības	2019.	gada	pamatbudžetā.
•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldības	2020.	gada	pamatbudžetu:
	 1.1.	ieņēmumi	2 894	554	euro;
	 1.2.	izdevumi	3 313	194	euro;
	 1.3.	aizdevumu	atmaksa		637 403	euro;
	 1.4.	saņemtie	aizdevumi	861 569	euro;
		 1.5.	plānotais	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā	194	474	euro.
•	 Apstiprināja	Rucavas	novada	pašvaldības	autoceļu	fonda	 izlietošanas	vidējā	 termiņa	programmu	

2020.–2022.	gadam.
•	 Apstiprināja	izmaiņas	Rucavas	novada	pašvaldības	amatu	sarakstā.
•	 Izveidoja	nekustamā	īpašuma	„Robežsargi”	privatizācijas	komisiju	un	apstiprināja	tās	nolikumu.
•	 Nolēma	nododot	atsavināšanai	par	brīvu	cenu	Rucavas	novada	domei	piederošo	nekustamo	īpa-

šumu	 „Piesīši”,	 kadastra	Nr.	 64840110040,	 kas	 sastāv	no	 zemes	 gabala	 ar	 kopējo	platību	 0,4554	ha,		
„Ozolbirzs	karjers”,	kadastra	Nr.	64840040175,	kas	sastāv	no	zemes	gabala	ar	kopējo	platību	4,84	ha	un		
nekustamo	īpašumu	„Egles”,	kadastra	Nr.	64840130045,	kas	sastāv	no	zemes	gabala	ar	kopējo	platību	
0,57	ha.

•	 Izpilddirektors	E.	Bertrams	sniedza	informāciju	par	to,	ka	uzstādīti	galvenie	ūdensskaitītāji	daudz-
dzīvokļu	mājām	Dunikas	pagastā,	par	 labiekārtošanas	un	saimnieciskajiem	darbiem	novada	teritorijā.	
Informē	deputātus,	ka	apstiprināts	projekts	„Aprīkojuma	iegāde	piekrastes	kultūras	mantojuma	saglabā-
šanai	un	ar	to	saistīto	pakalpojumu	attīstībai	Rucavā	„Centra	dzirnavās””.

•	 Domes	priekšsēdētājs	Jānis	Veits	sniedza	informāciju	par	publiskās	apspriešanas	(aptaujas)	par	Vi-
des	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijas	virzīto	administratīvi	teritoriālo	reformu	noslēgšanos	
un	tās	rezultātiem.

Santa Ķūse, Domes	sekretāre

Rucavas	novada	dome	2019.	gada	27.	decembrī	parakstī-
ja	 vienošanos	 ar  	Centrālo	 finanšu	 un	 līgumu	 aģentūru	 par	
Eiro	pas	Savienības	fonda 	projekta	„Sabiedrībā	balstītu	sociālo	
pakalpojumu	infrastruktūras	izveide	Rucavas	novadā”	(turp-
māk –	Projekts)	īstenošanu.

Projekta	mērķis	ir	sabiedrībā	balstītu	sociālo	pakalpojumu	
infrastruktūras	izveide	Rucavas	novadā.	Projekta	ietvaros	plā-
nots	 izveidot	 infrastruktūru	–	 grupu	dzīvokļu	māju	un	die-
nas	aprūpes	centru,	kuru	ietvaros	tiks	nodrošināta	Kurzemes	
plānošanas	reģiona	deinstitucionalizācijas	plānā	paredzēto	sa-
biedrībā	balstīto	sociālo	pakalpojumu	sniegšana	19	personām	
ar	garīga	rakstura	traucējumiem	(GRT).

Projektā	plānots	pārbūvēt	ēku	„Sudrabi”,	lai	11	mērķa	gru-
pas	personām	nodrošinātu	grupu	dzīvokļu	pakalpojumu	un	
veikt	 ēkas	 „Birztalas	 1”	 Ķāķišķē	 3	 telpu	 un	 ieejas	 remontu,	

izveidojot	 tajās	 dienas	 aprūpes	 centru,	 kurā	 tiks	 nodrošinā-
tas	 6  pakalpojumu	 vietas	 8	mērķa	 grupas	 personām,	 dodot	
iespēju	attīstīt	savas	sociālās	prasmes,	lai	palīdzētu	iekļauties	
sabiedrībā	un	darba	tirgū.

Projektā	 kopējās	 izmaksas	 ir	 338457.93	 EUR,	 no	 kurām	
ERAF	finansējums	sastāda	276493.95	EUR.	Pārējo	daļu	veido	
pašvaldības	finansējums	un	valsts	dotācija	–	61963.98	EUR.

Projekts	tiek	īstenots	9.3.1.	specifiskā	atbalsta	mērķa	„Attīs-
tīt	pakalpojumu	infrastruktūru	bērnu	aprūpei	ģimeniskā	vidē	
un	 personu	 ar	 invaliditāti	 neatkarīgai	 dzīvei	 un	 integrācijai	
sabiedrībā”	 9.3.1.1.	 pasākuma	 „Pakalpojumu	 infrastruktūras	
attīstība	deinstitucionalizācijas	plānu	īstenošanai”	ietvaros.

Projekta	 īstenošanas	 laiks:	 2020.	 gada	 janvāris	 līdz	
2022. gada	decembris.

Raimonda Ābelīte, Attīstības	nodaļas	vadītāja

Pašvaldības zvejas 
licences izsniegs 

no 2020. gada 1. jūlija
2019.	 gada	20.	novembrī	 stājās	 spēkā	 „Zvejniecības	 likuma”	gro-

zījumi,	 kur	 likuma	 11.	 panta	 trešā	 daļa	 noteica,	 ka	 no	 2020.	 gada	
1. janvāra	zvejas	atļaujas	zvejai	piekrastes	un	iekšējos	ūdeņos	izsniegs	
pašvaldības.	Savukārt	„Zvejniecības	 likuma”	pārejas	noteikumos	pa-
redzēts,	ka	grozījums	šā	likuma	11.	pantā	par	trešās	daļas	izteikšanu	
jaunā	redakcijā	stājas	spēkā	vienlaikus	ar	„Administratīvās	atbildības	
likumu”.	Taču	26.	novembrī	valdības	sēdē	tika	nolemts	rosināt	„Ad-
ministratīvās	atbildības	 likuma”	spēkā	stāšanos	atlikt	uz	sešiem	mē-
nešiem.	Tādējādi	saskaņā	ar	likumprojektu	„Grozījums	„Administra-
tīvās	 atbildības	 likumā””	 paredzēts	mainīt	 norādi	 par	 likuma	 spēkā	
stāšanos,	nosakot,	ka	„Administratīvās	atbildības	likums”	stājas	spēkā	
2020.	gada	1.	 jūlijā,	nevis	2020.	gada	1.	 janvārī.	Ņemot	vērā	minēto,	
Valsts	vides	dienests	turpinās	izsniegt	zvejas	licences	zvejai	iekšējos	un	
piekrastes	ūdeņos	līdz	2020.	gada	30.	jūnijam	(ieskaitot)	un	pašvaldī-
bām	šis	pienākums	saskaņā	ar	„Zvejniecības	likumu”	sākas	2020. gada	
1.	jūlijā.	

Parakstīta vienošanās par Eiropas 
Savienības fonda projekta 

Nr. 9.3.1.1/19/I/035 
„Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” īstenošanu
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Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētajiem likumiem notiks no 

16. janvāra līdz 14. februārim
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim  notiks	 parakstu	 vākšana	

tautas	 nobalsošanas	 ierosināšanai	 par	 Valsts	 prezidenta	 apturētajiem	 liku-
miem „Grozījumi	Republikas	pilsētas	domes	un	novada	domes	vēlēšanu	liku-
mā” un „Grozījums	likumā	„Par	pašvaldībām””.

Parakstīties	par	apturēto	likumu	nodošanu	tautas	nobalsošanai	varēs	klātie-
nē,	parakstu	vākšanas	vietās	Latvijā	un	ārvalstīs.	Saskaņā	ar	Republikas	pilsētu	
un	novadu	vēlēšanu	komisiju	un	vēlēšanu	iecirkņu	komisiju	likuma	23.	pantu	
un	26.	pantu	un	atbilstoši	likuma	„Par	tautas	nobalsošanu,	likumu	ierosināšanu	
un	Eiropas	pilsoņu	iniciatīvu”	7.	panta	otrajai	daļai,	vietas,	kurās	vēlētāji	var	
parakstīties,	iekārtojamas	katrā	republikas	pilsētā	vai	novadā	ar	tādu	aprēķinu,	
lai	uz	10	000	vēlētāju	būtu	vismaz	viena	vieta,	kur	vēlētāji	var	parakstīties.	Pēc	
Pilsonības	un	migrācijas	 lietu	pārvaldes	datiem	Rucavas	novadā	27.12.2019.	
deklarēti	1302	balsstiesīgie	iedzīvotāji.

Rucavas	novada	domes	ārkārtas	 sēdē	 šī	gada	8.	 janvārī	pieņemts	 lēmums	
noteikt	 Rucavas	 novada	 administratīvajā	 teritorijā	 parakstu	 vākšanas	 vietu:	
Rucavas novada pašvaldība, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Ruca-
vas novads.

Rucavas novada vēlēšanu komisija ir noteikusi parakstu vākšanas vietas 
darba laiku: 

•	 pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no pulksten 9.00
    līdz 13.00;
•	 otrdienās, sestdienās no pulksten 13.00 līdz 17.00;
•	 ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00.
Tiesības	piedalīties	parakstu	vākšanā ir	visiem balsstiesīgajiem	Latvijas	pil-

soņiem,	kuri	parakstīšanās	brīdī	būs	sasnieguši	vismaz	18	gadu	vecumu.	Lai	
piedalītos	parakstu	vākšanā,	vēlētājam	nepieciešams	derīgs	personas	apliecino-
šais	dokuments	 (Latvijas	pilsoņa	pase	vai	personu	apliecība).	

Vēlētājiem,	kuri	veselības	stāvokļa	dēļ	nevarēs	 ierasties	parakstu	vākšanas	
vietā,	 būs	 iespēja	 pieteikties	 parakstu	 vākšanai	 savā	 atrašanās	 vietā.	 Parak-
stu	 vākšana	 vēlētāju	 atrašanās	 vietās	notiks	 pēdējā	parakstu	 vākšanas	dienā,	
14. februārī.	

Parakstu	vākšanai	beidzoties,	CVK	apkopos	saņemto	parakstu	skaitu	un	pa-
rakstu	vākšanas	rezultātu	paziņos	Valsts	prezidentam,	kā	arī	publicēs	izdevumā	
„Latvijas	Vēstnesis”.

Parakstu	 vākšana	 jārīko,	 jo  pēc	 41	 Saeimas	 deputātu	 ierosinājuma	Valsts	
prezidents	 E.	 Levits	 apturēja	 likumu	 „Grozījumi	 Republikas	 pilsētas	 domes	
un	 novada	 domes	 vēlēšanu	 likumā”  un  „Grozījums	 likumā	 „Par	 pašvaldī-
bām” publicēšanu	uz	diviem	mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīko-
šanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mē-
neši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. 
Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, 
jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru 
gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēša-
nām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un 
līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā	ar	 likumu	„Par	 tautas	nobalsošanu	un	 likumu	 ierosināšanu”	 šajā	
laikā	 jānotiek	 trīsdesmit	dienu	parakstu	vākšanai,	kurā	noskaidro,	vai	 tautas	
nobalsošanas	sarīkošanu	par apturēto	likumu	atcelšanu	atbalsta	ne	mazāk	kā	
viena	 desmitā	 daļā	 no	 pēdējās	 Saeimas	 vēlēšanās	 balsstiesīgo	 pilsoņu	 skaita	
jeb vismaz	154 868	vēlētāji.	Parakstoties	par	apturētajiem	likumprojektiem,	vē-
lētājs	nevēlas	šādu	grozījumu	pieņemšanu.

Ziemassvētki	ir	laiks,	kad	visi	cilvēki	
sapoš	savas	mājas	un	gaida	Ziemassvēt-
ku	brīnumu.	

Arī	šogad	skolēni	izrotāja	savu	klasi	
un	skolas	gaiteņus.	Par	svētku	koncertu	
atbildīgā	bija	8.	klase.	Jau	mēnesi	pirms	
Ziemassvētkiem	mūsu	klase	apsprieda,	
kā	varētu	organizēt	svētku	koncertu.	

Katrai	 klasei	 devām	uzdevumu,	 sa-
gatavot	kādu	priekšnesumu.	Mūsu	pašu	
uzdevums	bija	izrotāt	skolas	zāli,	lai	pa-
sākums	notiktu	skaistā	telpā.	Pasākuma	
pirmajā	daļā	direktore	Liena	Trumpika	
uzrunāja	 visus	 klātesošos	 un	 apsveica	
tos	skolēnus,	kuru	mācību	rezultāti	bija	
ļoti	sekmīgi.	Šie	skolēni	katrs	aizdedzi-
nāja	vienu	svecīti	svečturī.	

Pasākuma	 otrā	 daļā	 notika	 skolēnu	
uzstāšanās.	To	vadījām	mēs,	8.	klase.	

Pamatskolas	 1.	 klase	 dejoja	 snieg-
pārsliņu	 deju.	 Tā	 kā	 viņi	 skolā	 Zie-

massvētkos	 uz-
stājās	pirmo	reizi,	
tad	 viņu	 acīs	 va-
rēja	manīt	satrau-
kumu.

Dažas	 klases	
spēlēja	teātri,	4.	kla-
se	 bija	 izvēlējusies	
dziedāt	 dziesmu,	
3. klase	runāja	dzejoli.	Visiem	ļoti	patika	
9.	 klases	 uzstāšanās,	 viņu	 priekšnesumā	
bija	 daudz	 humora.	 Pārsteigumu	 bija	
sagatavojuši	arī	skolotāji,	 iestudējot	frag-
mentu	no	filmas	„Emīla	nedarbi.”	

Arī	 skatītājiem	 bija	 konkurss,	 kur	
balvā	 bija	 konfektes.	 Lai	 būtu	 intere-
santāk,	konfektes	iesaiņojām	kā	dāvanu	
mazā	 kastē,	 bet	mazo	 kasti	 iesaiņojām	
vairākās	lielākās	kastēs.	

Koncerta	 noslēgumā	 visi	 kopā	 sau-
cām	Ziemassvētku	vecīti,	kurš	to	sadzir-

dēja	 un	 drīz	 ieradās	 pie	 mums.	 Katra	
klase	saņēma	maisu	ar	dāvanām.

Pēc	 koncerta	 notika	 danči,	 	 kurus	
vadīja	skolas	kapella.

9.	klase	noorganizēja	kafejnīcu,	kur	
varēja	 nobaudīt	 dažādus	 gardumus.	
Zālē	notika	diskotēka.

Pēc	 pasākuma	 skolēni	 devās	mājās,	
lai	varētu	atpūsties	kopā	ar	savām	ģime-
nēm.	Un	 ilgi	gaidītais	brīvlaiks	arī	bija	
sācies!

Sonora Pērkona, 8.	klases	skolniece

Pirmā semestra mācību 
rezultātu izvērtējums 
Rucavas pamatskolā

Ir	iesācies	Jauns	gads.	Taču	gribas	atskatīties	uz	aizgājušo.	
Skolā	ir	noslēdzies	pirmais	mācību	gada	darba	cēliens.	Atce-

rēsimies	18.	decembri,	kad	smaržoja	egle,	bērnu	acīs	mirdzēja	
prieks	un	sirsniņas	bija	satrauktas,	 jo	klāt	bija	skolas	Ziemas-
svētku	pasākums	 ar	 labo	un	 teicamo	 skolēnu	 slavināšanu	un	
svecīšu	 iedegšanu	 Ziemassvētku	 svečturī,	 klašu	 priekšnesu-
miem	un	Ziemassvētku	vecīša	ierašanos.	

Vai	Ziemassvētku	 vecīti	 gaidījām	 ar	 bailēm,	 nobijušies	 no	
žagariem,	 vai	 tomēr	 droši	 un	 gandarīti	 par	 padarīto	 darbu?	
Izvērtējot	1.	semestra	mācību	rezultātus,	varam	teikt,	ka	esam	
gandarīti	 par	padarīto,	 jo	Rucavas	pamatskolā	mācību	pirmo	
semestri	20	skolēni	beidza	ar	labām	un	teicamām	sekmēm	(tie	
ir	trešā	daļa	no	skolas	skolēniem).	

7,	8,	9	un	10	balles	liecībās	saņēma	šādi	skolēni:	1.	klasē –	
Š. Dejus,	E.	Ģēģere,	E.	Kalnīte,	E.	Kadiķe,	E.	Vierpe.	2. klasē –	
G.	L.	Grauduža,	L.	Vajevska,	M.	Vindigs,	A.	H. Zeme,	G. Zuļģe.	
3. klasē	–	Ē.	Ate,	H.	Rozenbahs,	M.	Zuļģis.	4.	klasē	–	K. A. Grau-
duža,	A.	Grīnberga,	M.	Stogņijenko.	5.	klasē	–K.	 Ate,	A.	Smilt-
niece.	7.	klasē	–	R.	Ozols.	8.	klasē	–	M. Trumpika.	Kā	jau	katru	
gadu,	šiem	skolēniem	bija	jāaizdedz	sveci	skolas	Ziemassvētku	
svečturī.	 Kā	 balvu	 skolēni	 dāvanā	 saņēma	 arī	 grāmatu,	 kuru	
pasniedza	 skolas	 direktore.	Direktore	 uzslavēja	 arī	 tos	 skolas	
skolēnus,	 kuri	 šajā	 semestrī	 bija	 paaugstinājuši	 savus	mācību	
rezultātus,	salīdzinot	ar	iepriekšējo	mācību	gadu.	Tagad	katram	
jāizvērtē	savas	veiksmes	un	neveiksmes,	jāizvirza	mērķus	mā-
cību	gada	beigām,	jo	beidzot	mācību	gadu,	būs	iespēja	saņemt	
zelta	 vai	 sudraba	 liecību.	 Protams,	 atkal	 vērtēsim	mācību	 re-
zultātus.

Paldies	 gribas	 teikt	 arī	 skolotājiem	 un	 skolēnu	 vecākiem,	
bez	kuru	palīdzības	un	atbalsta	nebūtu	iespējams	šādus	rezul-
tātus	sasniegt.

Antra Ate,  
Rucavas	pamatskolas	direktores	vietniece

Pirmā semestra 
mācību rezultāti 

Sikšņu pamatskolā
Sikšņu	 pamatskola	 apkopojusi	 2019.–2020.	 mācību	

gada	1.	 semestra	mācību	darba	 rezultātus.	 	Tiesības	 aiz-
dedzināt	 svecīti	 svētku	 eglītē	un	diplomu	par	 labiem	un	
teicamiem	 mācību	 sasniegumiem	 saņem	 skolēni,	 kuru	
mācību	sasniegumi	ir	novērtēti	ar	7,	8,	9	un	10	ballēm.	

Tādi	mums	ir	trīspadsmit	skolēni.	1.	klasē:	Paula	Čuh-
nova,	Linita	Keirāne	un	Reinis	Kļava;	3.	klasē:	Daniela	Šo-
kolaite;	4.	klasē:	Līga	Beņuše	un	Rainers	Keirāns;	5.	klasē:	
Roberts	Kļava,	Kellija	Līga	Ķezēna	un	Daniels	Pičkurovs;	
7.	 klasē:	 Patrīcija	Andrejeva;	 8.	 klasē:	Viktorija	Aldzere;	
9.  klasē:	 Dāvisa	 Viktorija	 Lagzdiņa	 un	 Monta	 Amanda	
Mihailova.

Šogad	 turpinām	 tradīciju	 un	 organizējam	 „Labākās	
liecības	 konkursu”.	 Konkursā	 par	 visaugstāko	 vidējo	
atzīmi	 1.  vieta	 ir	 7.	 klases	 skolniecei	 Patrīcijai	 Andre-
jevai	 (8,8	 balles).	 2.  vietu	 ir	 nopelnījis	 Roberts	 Kļava	
(8,727  balles),	 bet	 3.  vieta	 pieder	 Raineram	 Keirānam	
(8,444	balles).	Klašu	grupā	visaugstākā	vidējā	atzīme	 ir	
4.	klasei	(8,023	balles).

Notika	 arī	 konkurss	 par	 vidējās	 atzīmes	 pieaugumu	
salīdzinot	ar	pagājušā	mācību	gada	vērtējumu.	Šajā	kon-
kursā	ir	iespējas	uzvarēt	jebkuram	skolēnam,	kurš	uzlabo	
savas	 sekmes.	 Šogad	 1.	 vietu	 saņem	 8.	 klases	 skolniece	
Enija	 Elisa	 Prūse,	 kura	 savus	 vērtējumus	 ir	 uzlabojusi	
par	 2,075 ballēm.	 Savukārt,	 7.	 klases	 skolniece	Elfa	Esē-
nija	 Prūse	 savus	 mācību	 sasniegumus	 ir	 uzlabojusi	 par	
1,829  ballēm,	 3.	 vieta	 8.	 klases	 skolniecei	 Viktorijai	 Al-
dzerei,	kuras	vērtējumu	pieaugums	ir	0,763	balles.	Klašu	
grupā	 savus	mācību	 sasniegumus	 visvairāk	 ir	 uzlabojusi	
8. klase	ar	pieaugumu	0,713	balles.

Agrita Brizga,  
Sikšņu	pamatskolas	direktores	vietniece

Jau	vairākus	gadus	–	kopš	2009.	gada	–	Latviešu	valodas	aģen-
tūra	organizē	 skolēnu	 literāro	darbu	un	zīmējumu	konkursu.	Tajā	
aicināti	piedalīties	gan	Latvijas	skolu	skolēni,	gan	arī	ārzemēs	mīto-
šie	skolēni.	Konkursa	laureātu	darbi	ik	gadu	tiek	apkopoti	grāmatā.	
Konkursu	tēmas	ir	bijušas	dažādas	–	piemēram	–	„Labi	vārdi	sirdi	
silda”	(2017.),	„Kas	manu	tautu	dara	stipru”	(2018.),	„Mana	valoda	
ir	mans	gods”	(2009.)	un	citi	interesanti	temati.	

2019.	gada	konkursa		tēma		bija	„Mans	bērnības	stāsts”,	kas	mu-
dināja	 atcerēties	 interesantākos,	 neparastākos	 brīžus	 no	 bērnības.		
Sikšņu	pamatskolas	skolēni	jau	vairākus	gadus		piedalās	šajā	literāro	
darbu	un	zīmējumu	konkursā,		mūsu	skolēnu	darbi	tikuši	arī	laureā-
tu	vidū	un	ir	iespiesti	izdotajās	grāmatās.	

Arī	2019.	gada	nogalē	saņēmām	priecīgu	vēsti	–	visi	četri	skolēnu	
darbi	–	Evas	Saulītes,	Kellijas	Līgas	Ķēzēnas,	Kristiāna	Anrija	Bai-
kovska	un	Jāņa	Aldzera	darbi	ir	iekļuvuši	labāko	skaitā	un	ir	publi-
cēti	2019. gada	izdotajā	grāmatā	(redaktors	Valdis	Rūmnieks).	

Skolēni	un	skolotāja	Daina	Freiberga	pateicībā	saņēmuši	Latvie-
šu	valodas	aģentūras	izdotās	grāmatas	„Mans	bērnības	stāsts”	autor-
izdevumus.

Sandra Malakauska,  
Sikšņu	pamatskolas	direktore	

Jauno šahistu panākumi
2019.	 gada	14.	decembrī	Liepājas	 šaha	klubā	notika	 sacensības	 iesācē-

jiem	–	Liepājas	Kompleksās	 sporta	 skolas	 „Ziemas	 kauss”.	 Piedalījās	 Lie-
pājas	pilsētas	jaunie	šahisti,	bija	uzaicināti	spēlētāji	no	Ventspils,	Grobiņas	
un	Rucavas.

Rucavas	 pamatskolu	 sacensībās	 pārtāvēja	 Līva	 Vajevska,	 Gabriēla	 Zuļģe,	
Martins	 Vindigs	 un	 Henrijs	 Rozenbahs.	 Viņiem	 tās	 bija	 pirmās	 nopietnās	
sacensības	 ārpus	 skolas.	
Bija	 gan	 uztraukums,	 gan	
pārpratumi,	 gan	 laika	 trū-
kums,	 gan	 „pats”	 „mata”	
vietā.	Tomēr	meitenes	(gan	
nelielā	 konkurencē)	 tika	
pie	 medaļām:	 Gabriēlai	
Zuļģei	sudraba	medaļa,	Lī-
vai	 Vajevskai	 bronzas	 me-
daļa.

Zēniem	konkurence	bija	
sīvāka.	Martins	Vindigs	iz-
cīnīja	 4.–6.	 vietu,	 Henrijs	
Rozenbahs	–	7.	vietu.

Joprojām	 turpinās	 sko-
las	 sacensības	 šahā.	 Ir	 sa-
ņemts	 uzaicinājums	 no	
Kuldīgas	 novada	 sporta	
skolas	piedalīties	Kurzemes	
skolēnu	sporta	spēlēs	šahā.

Aija Dejus

Grāmatā „Mans bērnības stāsts” arī 
Sikšņu pamatskolas skolēnu darbi

Ziemassvētki Rucavas 
pamatskolā
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Sveiciens Jaunajā 
gadā visiem tūrisma 

uzņēmējiem un novada 
entuziastiem!

Ir	 sācies	 jauns	 gads	un	 jauns	darba	
cēliens.	 Laiks	 skrien	 ātri	 un	 pavasaris	
pienāks	pavisam	drīz.	

Kā	 liecina	 pieredze,	 vasaras	 kļūst	
arvien	 aktīvākas	 un	 novada	 apmek-
lētāju	 skaits	 arvien	 palielinās.	 Lai	 pēc	
iespējas	 precīzāk	 potenciālos	 novada	
apmeklētājus	 informētu	 par	 esošo	 pa-
kalpojumu	 piedāvājumu	 un	 veicinātu	
doties	tieši	uz	Rucavas	novadu,	ikviens	
jau	 esošais	 tūrisma	 uzņēmējs	 aicināts	
pārskatīt	 savu	 piedāvājuma	 klāstu	 un	
dalīties	ar	jaunāko	informāciju	par	savu	
uzņēmumu.	Varbūt	ir	pievienojies	jauns	
pakalpojums,	 paplašinātas	 telpas	 vai	 ir	
citi	jauninājumi,	kurus	vēlaties	piedāvāt	
saviem	klientiem.	Varbūt	 tieši	otrādi	–	
kāds	 pakalpojums	 vairs	 nav	 pieejams.	
Tāpat	 ļoti	 noderīgs	 ir	 kvalitatīvs	 foto	
materiāls.	 	 Jāatceras	–	 jo	korektāka	 in-
formācija,	jo	apmierinātāks	klients.	Un	
neviens	par	jums	nezina	tik	labi,	cik	jūs	
paši.

Bet	varbūt	esat	pilns	jaunu	ideju,	bet	

nezināt	 kā	 īsti	 tās	 iedzīvināt?	Dalieties	
ar	 	 varbūt	 šķietami	 pavisam	 trakajām	
idejām,	lai	kopīgiem	spēkiem	varam		at-
rast	iespēju	tās	realizēt.

Nemitīgi	 notiek	 darbs	 pie	 mājasla-
pas	 www.rucava.lv	 	 satura	 veidošanas	
un	papildināšanas.	Tāpēc	lūgums	tiem,	
kas	vēlas,	lai	par	viņiem	uzzina,	dalīties	
ar	savu	jaunāko	informāciju	–	pakalpo-
jumi,	akcijas,	pasākumi	u.c.	Informācija	
nepieciešama	arī	drukāto	materiālu	vei-
došanai.	 Naktsmītnēm	 un	 ēdināšanas	
uzņēmumiem	 jābūt	 oficiāli	 reģistrētai	
uzņēmējdarbībai	 Latvijā.	 Objektu	 ap-
skati,	 amatniecības	 un	 aktīvā	 tūrisma	
piedāvājumu	var	piedāvāt	 ikviens	 inte-
resents.	 Laipni	 lūdzu	dalīties	 ar	 savām	
idejām,	 lepoties	 ar	 to,	 ko	 protam	 un	
darām	un	kopā	mēs	visi	varam	paveikt	
lielas	lietas	sava	novada	labā!

Informāciju	 sūtat	 uz	 e-pastu:	 tic@
rucava.lv	vai	zvaniet	pa	tālr.	29134903.

Dace Mieme 

Rucavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas pārskats 

par 2019. gadu
Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā ir reģistrēti  
5 jaundzimušie, 14 laulības un 11 miršanas reģistra ieraksti.

Jaundzimušie	ir	2	meitenes	(Alise	Sanija	un	Olīvija)	un	3	zēni	(Kārlis,	
Roberts	un	Kristers).	

Baznīcā	notikušas	8	laulības,	dzimtsarakstu	nodaļā	6	(t.	sk.	2	ārpus	dzimt-
sarakstu	nodaļas	telpām,	t.i.	Baltijas	jūras	krastā	un	Bārtas	upes	krastā).

Dzimtsarakstu	nodaļā	reģistrētie	miršanas	gadījumi	ir	11,	t.	sk.	5	vīrieši	
un	6	sievietes.

Pieņemti	2	uzvārda	maiņas	iesniegumi	un	izsniegti	3	atkārtotu	civilstā-
vokļa	aktu	reģistrācijas	apliecinoši	dokumenti	(dzimšanas	un	laulības	aplie-
cības).	Reģistrēti	59	saņemtie	dokumenti	un	30	nosūtītie	dokumenti.	

Jau	no	2019.	gada	sākuma	ir	pieņemti	grozījumi	likumā	„Par	valsts	pen-
sijām”,	kur		pārdzīvojušais	laulātais	(arī	pensijas	saņēmējs)
vienu	gadu	saņem	50	%	no	mirušā	laulātā	pensijas.
Pats	svarīgākais	nosacījums	šī	pārdzīvojušā	laulātā
pabalsta	saņemšanai	ir,	ka	jābūt	reģistrētai	laulībai.
Tādēļ	ir	uzaicinājums	pāriem,	kuriem	tuvojas
pensijas	vecums,	vai,	kuri	jau	ir	pensijā,	bet
dzīvo	nereģistrējuši	laulību,	griezties	jebkurā
Dzimtsarakstu	nodaļā	un	juridiski	sakārtot	šo	kopdzīvi.		

Sandra Vītola, Dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja	

Saistībā	 ar	 mencu	 krājumu	 kritisko	 stāvokli	 2019.	 gada	
30.  oktobrī	tika	pieņemta	ES	Padomes Regula 2019/1838, ar 
ko 2020. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krā-
jumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, 
un attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza 
Regulu (ES) 2019/124	(turpmāk	–	ES	regula),	kurā	noteiktas	
zvejas	iespējas	Baltijas	jūrā	2020.	gadam,	kas	paredz	arī	Bal-
tijas	jūras	austrumu	daļas	mencu	specializētas	zvejas	pilnīgu	
aizliegumu.	 Vienlaikus	 ES	 regula	 Latvijai	 un	 citām	 valstīm	
pieļauj	 nelielu	mencu	piezveju,	 kas	nepieciešama,	 lai	 netik-	
tu	 apdraudētas	 reņģu,	 brētliņu,	 plekstu	 un	 citu	 sugu	 zvejas	
iespējas		Baltijas	jūrā.	Lai	nodrošinātu	to,	ka	minētā	piezvejas	
kvota	(Latvijai	–	171	tonna)	netiek	pārsniegta	un	tāpēc	Latvi-
jai	nav	jāaptur	visa	zveja,	Zemkopības	ministrija	(turpmāk –	
ministrija)	 sadarbībā	 ar	 zvejniecības	 nozares	 pārstāvjiem	 ir	
izstrādājusi	vairākus	papildus	zvejas	regulēšanas	pasākumus,	
kas	zvejniekiem	ir	jāievēro	2020.	gadā,	lai	varētu	turpināt	citu	
zivju	zveju.	Turklāt	ES	regula	nosaka,	ka	atsevišķos	Baltijas	jū-
ras	piekrastes	rajonos	(Latvijas	gadījumā	–	Nīcas	un	Rucavas	
novada	un	Liepājas	pilsētas	piekrastē)	2020.	gadā	ir	aizliegta	
mencu	ieguve	atpūtas	nolūkos un	šīs	normas	ievērošana	ir	jā-
nodrošina	ar	atbilstošu	nacionālo	regulējumu.	

Ministrija,	ievērojot	ES	regulā	noteiktās	prasības,	konsul-
tējoties	ar	zvejniekiem,	kā	arī	ņemot	vērā	Pārtikas	drošības,	
dzīvnieku	 veselības	 un	 vides	 zinātniskā	 institūta	 „BIOR”	
rekomendācijas	par	iespējamiem	zvejas	papildu	regulācijas	
pasākumiem,	 sagatavoja	 atbilstošus	 priekšlikumus	 mencu	
piezvejas	limitēšanai	un	kontrolei.	Šie	priekšlikumi	tika	iz-
skatīti	un	atbalstīti	Zivsaimniecības	konsultatīvajā	padomē.	
Pēc	minētā	 konsultāciju	 procesa	 pabeigšanas	 un	 saskaņo-
šanas	 ar	Vides	 aizsardzības	un	 reģionālās	 attīstības	minis-
triju,	Zemkopības	ministrija	atbilstoši	Zvejniecības	 likuma	
16. panta	pirmajai	daļai	ir	pieņēmusi	lēmumu	„Par	mencu	
piezvejas	izmantošanas	un	plekstu	zvejas	papildu	regulēju-
mu	2020.	gadā	 sakarā	ar	mencu	 specializētās	 zvejas	 liegu-
mu”	(turpmāk	–	lēmums),	kas	2020.	gada	2.	janvārī	ir	publi-
cēts	oficiālajā	izdevumā	„Latvijas	Vēstnesis”.

Lai	varētu	sekot	līdzi	mencu	piezvejas	apjomam,	kas	tiek	
iegūts	jūras	piekrastes	ūdeņos	(izņemot	Rīgas	jūras	līci,	kur	
menca	praktiski	nav	sastopama),	minētais	 lēmums	paredz,	
ka	komerczvejniekiem,	kuri	zvejo	jūras	piekrastē,	ir	pienā-
kums	 apkopot	 mencu	 piezvejas	 datus	 par	 katrām	 desmit	
dienām,	skaitot	no	mēneša	sākuma.	Minētā	informācija	līdz	
katra	 mēneša	 desmitās	 dienas	 beigām	 iesniedzama	 Valsts	
vides	dienestā	(turpmāk	–	VVD),	nosūtot	to	ar	elektronisko	
vai	mobilo	saziņas	līdzekļu	starpniecību.

Papildus	minētajam	 tiem	komerczvejniekiem,	kuri	 veic	
zveju	Rucavas,	Nīcas,	Grobiņas	un	Pāvilostas	novadiem	un	
Liepājas	pilsētai	piegulošajos	jūras	piekrastes	ūdeņos,	ir	rū-
pīgi		jāseko	līdzi	citu	zivju	sugu	zvejā	piezvejā	nonākušajam	

mencu	 apjomam.	 Ja,	 izceļot	 zvejas	 rīkus,	mencas	 piezveja	
sasniedz	10	%	vai	vairāk,	nākamajā	reizē	zvejniekam	zvejas	
rīkus	jāievieto	ne	tuvāk	kā	2	jūras	jūdžu	attālumā	no	vietas,	
kur	konstatēta	lielāka	apjoma	mencu	piezveja	vai	arī	jāatsāk	
zvejas	 darbības	 tajā	 pašā	 vietā	ne	 ātrāk	 kā	 72	 stundas	pēc	
zvejas	rīku	izcelšanas.	

Tāpat	iepriekš	minētajām	pašvaldībām	piegulošajos	jūras	
piekrastes	ūdeņos,	kur	mencu	piezvejas	iespējas	ir	vislielā-
kās,	 zvejniekiem	 laika	periodā	no	2020.	gada	1.	maija	 līdz	
31.	decembrim	pirms	katras	 iziešanas	 jūrā	 ar	 elektronisko	
vai	mobilo	saziņas	līdzekļu	starpniecību	ir	jānosūta	VVD	zi-
ņojums	par	plānoto	jūrā	iziešanas	laiku	un	kuģa	(laivas)	no-
saukumu	vai	reģistrācijas	numuru	(izņemot	tiem	piekrastes	
kuģiem	(laivām),	kas	aprīkoti	ar	automātisko	identifikācijas	
sistēmu),	bet	pirms	plānotās	zivju	izkraušanas	krastā	jāno-
sūta	iepriekšējs	paziņojums	par	paredzamo	krastā	atgrieša-
nās	laiku,	sniedzot	informāciju	atbilstoši	Ministru	kabineta	
2007.	gada	2.	maija	noteikumu	Nr.	296	„Noteikumi	par	rūp-
niecisko	zveju	teritoriālajos	ūdeņos	un	ekonomiskās	zonas	
ūdeņos”	5.	pielikumam	(kuģa	nosaukums,	izkraušanas	vie-
tas	 nosaukums,	 paredzamais	 ienākšanas	 laiks	 izkraušanas	
vietā,	 nozvejoto	 zivju	 un	mencu	 piezvejas	 apjomi),	 kā	 arī		
paziņojumam	 jāpievieno	 katra	 zvejā	 izmantotā	 zvejas	 rīka	
lielākā	garuma	vai	atvēruma	divas	koordinātas.	Paziņojumu	
jāiesniedz	vismaz	2	stundas	pirms	plānotās	izkraušanas	uz-
sākšanas,	savukārt,	ja	zvejas	rajons	atrodas	tuvāk	un	minēto	
prasību	par	iepriekšējā	paziņojuma	laiku	nevar	nodrošināt,	
iepriekšējo	 paziņojumu	 jāiesniedz	 nekavējoties	 pēc	 zvejas	
darbības	pabeigšanas.

Ņemot vērā ES regulā noteikto aizliegumu mencu 
ieguvei atpūtas nolūkos Baltijas jūras 25. un 26.	apakšra-
jonā, kas Latvijā ietver jūras piekrastes ūdeņus uz dien-
vidiem no Dienvidu mola Liepājā (Rucavas un Nīcas 
novada un Liepājas pilsētas attiecīgās daļas piekraste), 
ar lēmumu 2020. gadā tiek noteikts aizliegums makšķe-
rēšanā un pašpatēriņa zvejā paturēt lomā mencu, kā arī 
aizliegta mencu ieguve zemūdens medībās.

Ja	ātrāk	nekā	līdz	2020.	gada	beigām	pilnībā	tiks	izmanto-
ta	Latvijai	noteiktā	kopējā	mencu	piezvejas	kvota	(171 ton-
na),	 Latvijai	 nāksies	 slēgt	 jebkura	 veida	 zveju	Baltijas	 jūrā	
un	Rīgas	jūras	līcī	gan	aiz	piekrastes,	gan	piekrastes	ūdeņos,	
ņemot	vērā,	ka	šajā	zvejā	var	 tikt	piezvejota	menca.	Tāpēc	
iepriekš	minētie	zvejas	regulēšanas	un	kontroles	pasākumi	
paredz	zvejnieku	līdzatbildību	(zvejas	informācijas	sniegša-
na,	piezveju	proporcijas	 ievērošana),	 lai	netiktu	pārsniegta	
Latvijai	noteiktā	mencu	piezvejas	kvota.

Ar	lēmuma	pilnu	tekstu	var	iepazīties	oficiālajā	izdevumā	
„Latvijas	 Vēstnesis”	 (https://www.vestnesis.lv/op/2020/1.1)	
un	Zemkopības	ministrijas	mājaslapā	 sadaļā	 „Zivsaimnie-
cība”.

Mencu piezvejas nosacījumi un 
piekrastes zvejnieku papildus 

pienākumi 2020. gadā

Rucavas	novada	pašvaldība	organizē	
rūpnieciskās	 zvejas	 tiesību	 nomas	 lī-
gumu	slēgšanu	Baltijas	jūras	piekrastes	
ūdeņos	un	Papes	ezerā	Rucavas	novada	
administratīvajā	teritorijā.	

Tiek izsludināta papildus pieteik-
šanās zvejas nomas tiesībām uz pāri 
palikušajiem 3200 zivju āķiem, 1 zivju 
vadu zvejai Baltijas jūras piekrastē un 
41 zivju murdu zvejai Papes ezerā.	Pāri	
palikušos	zvejas	rīkus	iedalīs	pieprasītā-
jiem,	 kamēr	 tiks	 izsniegts	 viss	 Rucavas	
novadam	iedalītais	zvejas	rīku	limits.

Lai	 iegūtu	 atļauju	 slēgt	 zvejas	 tie-
sību	 nomas	 līgumu	 un	 saņemt	 zvejas	
rīku	limitu	piekrastes	ūdeņos	un	ezerā	
Rucavas	novadā,	 juridiskai	vai	fiziskai	
personai	 ir	 jāiesniedz	Rucavas	novada	
domē	 vai	 Dunikas	 pagasta	 pārvaldē	
Rucavas	novada	domei	adresēts	iesnie-
gums,	kurā	norādīti	 iesniedzēja	rekvi-
zīti,	zvejas	vieta,	pieprasīto	zvejas	rīku	
veidi	 un	 apjoms.	 Komerciālās	 zvejas	
nomas	 tiesību	 pieprasītāju	 iesniegu-
miem	 pievienojama	 speciālās	 atļaujas	
(licences)	 kopija.	 Iesniegumi	 un	 ar	

tiem	 saistītie	 dokumenti	 iesniedzami	
personīgi	Rucavas	novada	domes	kan-
celejā,	 Dunikas	 pagasta	 pārvaldē,	 no-
sūtot	pa	pastu	vai	elektroniski	e-pastā:	
dome@rucava.lv,	 saskaņā	 ar	 normatī-	
vajiem	aktiem	par	 elektronisko	doku-
mentu	apriti.

Rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas līgumus zvejai Baltijas jūras 
piekrastē un Papes ezerā var sa-
ņemt „Pagastmājā”, Rucavā, Ruca-
vas pagastā, Rucavas novadā, 2. stā-
vā 28. kabinetā. Tālr. 29904301.

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

•	 Sastādīts	 administratīvā	pārkāpuma	protokols	par	nepieskatītiem	mājdzīv-
niekiem.

•	 Nedēļas	nogales	vakaros	aizrādīts	iedzīvotājiem	par	alkohola	lietošanu	pub-
liskā	vietā.

•	 Saņemta	sūdzība,	ka	pie	pirmsskolas	izglītības	iestādes	atrodas	personas	rei-
bumā.	Notikuma	vietā	atradās	divas	personas,	kuras	bija	stiprā	alkohola	reibumā.	
Viena	persona	bija	 pati	 spējīga	pārvietoties	 un	devās	mājās,	 otra	persona	nebija	
spējīga	pati	pārvietoties	un	tika	nogādāta	savā	dzīvesvietā.	Vienai	no	personām	tika	
sastādīts	administratīvā	pārkāpuma	protokols	par	sabiedriskas	vietas	piegružošanu	
ar	sadzīves	atkritumiem.

•	 Saņemta	sūdzība	no	sievietes,	ka	viņas	dzīvesbiedrs	pārradies	no	darba	mājās	
piedzēries	un	ir	agresīvs.	Ar	vīrieti	veiktas	pārrunas.		

•	 Saņemta	sūdzība	par	to,	ka	Sikšņos	ir	nozagti	metāllūžņi.	Uz	notikuma	vietu	
izsaukta	Valsts	policija	un	palīdzēts	noskaidrot	iespējamās	vainīgās	personas.	

•	 Saņemta	sūdzība	no	Valsts	policijas	par	to,	ka	pie	Lietuvas–Latvijas	robežas	
atrodas	mājlopi	uz	ceļa	braucamās	daļas.	Noskaidrots	un	 informēts	par	 situāciju	
mājlopu	īpašnieks.	

•	 Saņemtas	sūdzības	par	to,	ka	dažādās	saimniecībās	suņi	ir	sakoduši	mājlopus	
un	nodarījuši	 zaudējumus	 saimniecībām.	Uz	notikuma	vietu	 tika	 izsaukti	Valsts	
policijas	darbinieki,	jo	tika	nodarīts	mantisks	kaitējums	un	arī	piesaistīti	dzīvnieku	
patversmes	„Libertas”	darbinieki	un	vetārsti,	lai	suņus	noķertu.	

•	 Saņemta	sūdzība,	ka	Rucavas	centrā	pie	daudzdzīvokļu	mājām	atrodas	divi	
slimi	kaķēni.	Informācija	nodota	dzīvnieku	patversmes	„Liberta”	pārstāvjiem,	kas	
kaķus	nogādāja	patversmē.	

Elvijs Reķēns, Pašvaldības	policijas	priekšnieks

Pašvaldības policija informē
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Cimdi, cimdi, cimdi!
Projekts	„Rucavas	cimdu	adīšanas	skola”	iegājis	finiša	tais-

nē.	Kāds	tad	bija	šī	projekta	nolūks?	Un	ko	tas	dod	Rucavai	
un	rucavniekiem?

–	Vispirms,	un	pats	galvenais:	vairot		adītāju	pulku,	izkopt	
adīšanas	meistarību,	uzadīt	200	rucavnieku	no	senčiem	man-
totos	cimdus	(gan	tos,	kas	 ir	A.	 Jansones	grāmatā	„Rucavas	
rakstaino	 adījumu	 mantojums”,	 gan	 jau	 safotografētos,	 bet	
grāmatā	nepublicētos	cimdus);

–	 Safotografēt	 vēl	 citus,	 līdz	 šim	nezināmus,	 rucavnieku	
privātkolekcijās	esošos	cimdus;

–	Sazīmēt	visu	šo	cimdu	tehniskos	zīmējumus,	lai	atvieglo-
tu	adītājām	Rucavas	cimdu	adīšanu.

Kāpēc	tas	viss	ir	nepieciešams?	
Rucava	 ir	 kļuvusi	par	 īpaši	 iecienītu	 starptautisko	adīša-

nas	 semināru	 vietu.	 Šādi	 semināri	 notiek	 jau	 ceturto	 gadu.	
Arī	šajā,	2020.	gadā	tradīciju	namā	„Zvanītāji”	un	viesu	namā	
„Bajāri”	str	ādās	adītājas	4	semināros	–	25.	maijā	(islandietes),	
3.	jūnijā	(amerikānietes),	10.	jūnijā	(austrālietes),	6.	septembrī	
(adītājas	no	dažādām	valstīm).	 Savā	adīšanas	pieredzē	dalī-
sies	Rucavas	adītāju	kopas	meistarīgākās	adītājas:	Aleksan	dra	
Maksakova,	Rasma	Kleina,	Dace	Liparta.	Taču	ir	viena	 liela	
problēma:	 ierodoties	„Zvanītājos”	viesadītājas	 stāv	garā	 rin-
dā,	lai	tikai	varētu	iegādāties	kaut	vienu	pāri	rucavnieču	adīto	
cimdu.	Diemžēl	gribētāju	ir	pārāk	daudz,	cimdu	–	par	maz.	Šī	
ir	 lieliska	 iespēja	 ikvienai	rucavniecei,	dunicniecei	 	projekta	
laikā,	mācoties	 adīt	 Rucavas	 daudzkrāsainos	 cimdus,	 apgūt	
prasmi,	 lai	 pēc	 tam	varētu	 adīt	 cimdus	 tirdziņiem,	 tādējādi	
iegūt	papildus	rūpalu	savai	pamatalgai	vai	pensijai.	

Nu	jau	par	retumu	kļuvusi	A.	Jansones	grāmata	„Rucavas	
rakstaino	 adījumu	 mantojums”,	 kurā	 krāsainās	 bildēs	 bija	
safotografēti	Rucavas	 sabiedriskajās	krātuvēs	un	rucavnieku	
mājās	esošie	cimdi.	Kā	atklājās	pēc	grāmatas	atvēršanas	–	jau	

tad	bija	zināmi	un	pat	safotografēti	cimdi,	kas	grāmatā	nebija	
iekļuvuši.	Paveiktais	darbs	 šī	projekta	 laikā	–	 safotografētie,	
vēl	 līdz	 šim	 nepublicētie	 cimdi,	 visu	 rucavnieku	 mantoto	
cimdu	tehniskie	zīmējumi,	A.	Jansones	pētījums	par	Rucavas	
cimdiem,	 speciāli	 adītājām	 domāts	 raksts	 par	 Rucavas	
cimdu	adīšanu	–	 to	visu	 ir	paredzēts	 ievietot	atkārtotajā	un	
papildinātajā	Rucavas	cimdu	grāmatā	ar	tekstiem	latviešu	un	
angļu	 valodā,	 lai	 tā	 būtu	noderīga	 un	 izmantojama	 arī	 citu	
tautu	adītājām.

Un	tieši	tādēļ:
Lūdzam pieteikties ikvienu adītgribētāju un adītpratēju 

uz Rucavas cimdu adīšanu! 	Adītājas	 var	 strādāt	mājās,	uz	
nodarbībām	 vai	 konsultācijām	 ir	 iespējams	 atvest.	 Adītājas	
tiek	apgādātas	ar	dziju,	viņām	tiek	sniegtas	konsultācijas,	par	
kvalitatīvu,	projekta	ietvaros	uzadītu	cimdu	pienāksies	neliela	
atlīdzība.	Pēc	projekta	būs	iespējams	nodot	savus	darbus	tir-
gošanā	„Zvanītājos”	par	samaksu,	kā	arī	iegādāties	dziju	par	
zemāku	cenu.	

Lūdzam atsaukties ikvienu, kuram mājās ir saglabāju-
šies mantojumā no iepriekšējām paaudzēm rakstaini ru-
cavnieku cimdi: dubulteņi, pirkstaiņi, dūraiņi. No	 mūsu	
pašu	ieinteresētības	un	atsaucības	atkarīgs,	vai	būt	apjomīgai	
Rucavas	mantoto	cimdu	grāmatai,	par	kuru	varētu	teikt:	visi	
Rucavas	cimdi	vienā	grāmatā!	

Lūgums pieteikt adītājas darbam Rucavas adītāju 
kopā un cimdu kolekcijas fotografēšanai. Ziņas sniegt pa 
tel. 29904424 Aleksandrai. 

Rucavnieki!	 Esiet	 atsaucīgi,	 piesakieties	 paši,	 informējiet	
un	piesakiet	savus	tuviniekus,	draugus	un	kaimiņus!

Aleksandra Maksakova,
Rucavas	cimdu	adītāju	kopas	vadītāja

Iespēja jauniešiem apgūt 
jaunas prasmes un zināšanas
21.	janvārī	Bērnu	un	

jauniešu	 dienas	 centrā	
„Purenīte”	notika	stikla	
apgleznošana.	

Nodarbību	 vadīja	
Anda	 Vītola.	 Nodarbī-
bas	 laikā	 bērni	 sev	 va-
rēja	izveidot	stikla	glez-
niņas,	 daži	 pat	 uzspēja	
uzzīmēt	vairākas.	

Pasākumu	apmeklēja	
piecpadsmit	bērni	sākot	
no	 bērnudārza	 vecuma	
bērna	 līdz	 pat	 devītās	
klases	audzēkņiem.	

Dienas	 centrs	 turpi-
nās	sadarboties	ar	Andu	
Vītolu	 arī	 turpmāk,	 un	
nākamā	 nodarbība	 pa-
redzēta	š.	g.	10.	februārī,	
kurā	kopā	izveidosim	matu	stīpiņas,	brošas	un	citus	
aksesuārus.

Agnese Volmane,
Bērnu	un	jauniešu	dienas	centra	

„Purenīte”	vadītāja

Iespēja iesaistīties savas 
dzīvesvietas un apkārtnes 

teritorijas attīstībā
Ikvienam	Latvijas	iedzīvotājam,	kam	interesē	savas	dzīvesvietas	un	tuvākās	ap-

kārtnes	iespējamā	attīstība,	ir	iespēja	iesaistīties	teritorijas	attīstības	plānošanā	un	
esošo	plānu	apspriešanā,	izmantojot	portāla	ĢeoLatvija.lv	sadaļu	Teritorijas attīs-
tības plānošana.	

Portāla	ĢeoLatvija.lv	 sadaļa	Teritorijas attīstības plānošana	 sniedz	 iespēju	 sa-
biedrībai	–	 iedzīvotājiem	un	komersantiem,	 ar	 interaktīvas	kartes	un	dažādu	 te-
ritorijas	attīstības	plānošanas	dokumentu	(teritorijas	plānojumu,	lokālplānojumu,	
detālplānojumu,	u.c.)	palīdzību	ērti	meklēt	un	saņemt	nepieciešamo	ģeotelpisko	un	
teksta	 informāciju	par	 teritorijas	plānošanu,	 tai	skaitā,	piedalīties	plānošanas	do-
kumenta	publiskajās	apspriešanās,	iesniedzot	priekšlikumus	elektroniski.	Tādējādi	
sabiedrībai	nodrošināta	pieejamība	informācijai	par	teritorijas	attīstības	iespējām	
un	ierobežojumiem.

Portāla	ĢeoLatvija.lv	sadaļa	Teritorijas attīstības plānošana	ir	Teritorijas	attīstī-
bas	plānošanas	informācijas	sistēmas	(TAPIS)	publiskā	daļa.	Pamatā	TAPIS	ir	valsts	
informācijas	sistēma	autorizētiem	lietotājiem	teritorijas	plānošanas	dokumentu	iz-
strādei.	Sistēma	nodrošina	visu	plānošanas	līmeņu	plānošanas	dokumentu	un	in-
formācijas	uzturēšanu,	 tai	 skaitā,	gan	vie	 tējās	pašvaldības	 teritorijas	plānojumus	
un	 attīstības	 programmas,	 gan	 informāciju	 par	 nacionālo	 interešu	 objektiem	un	
2019. gadā	apstiprināto	Jūras	plānojumu,	kurā	noteikta	Latvijas	Republikas	juris-
dikcijā	esošo	iekšējo	jūras	ūdeņu,	teritoriālās	jūras	un	ekskluzīvās	ekonomiskās	zo-
nas	atļautā	izmantošana	un	izmantošanas	nosacījumi.

Izmantojot	 ĢeoLatvija.lv	 pieejamos	 elektroniskos	 pakalpojumus,	 ikviens	 in-
teresents,	 piemēram,	 potenciāls	 nekustamā	 īpašuma	 pircējs	 vai	 uzņēmējs,	 kurš	
meklē	savas	biznesa	idejas	attīstīšanai	atbilstošu	teritoriju,	var	uzzināt	kāda	atļautā	
izmantošana	noteikta	noskatītajā	 īpašumā	vai	tā	tuvumā.	Varbūt	tuvumā	plānota	
rūpnieciska	 teritorija	 vai	 gluži	 otrādi	 –	 plānots	 parks	 vai	 atpūtas	 zona.	 Savukārt	
uzņēmējam	ne	mazāk	svarīgi	ir	būt	informētam	par	infrastruktūras	un	inženierko-
munikāciju	pieejamību	konkrētai	teritorijai.

Lietotāju	ērtībai	ĢeoLatvija.lv	pieejams	elektroniskais	pakalpojums	–	informatī-
vas	izziņas	saņemšana	par	norādītās	zemes	vienības	atļauto	izmantošanu	atbilstoši	
teritorijas	plānojumā	noteiktajam.	Izziņa	satur	informāciju	par	plānošanas	doku-
mentiem,	kuru	nosacījumi	attiecināmi	uz	konkrēto	zemes	vienību,	informāciju	par	
atļauto	teritorijas	izmantošanu	veidiem,	apbūves	parametriem,	kā	arī	aprobežoju-
miem.	 Papildus	 izziņā	 iekļauts	 arī	 izgriezums	 no	 plānošanas	 dokumenta	 kartes,	
kurā	grafiski	redzama	zemes	vienība	un	tajā	noteiktais	funkcionālais	zonējums.

Izmantojot	 portālu	 jebkurš	 interesents	 var	 iesniegt	 arī	 savus	 priekšlikumus	
plānošanas	 dokumenta	 publiskās	 apspriešanas	 laikā.	 Lai	 nenokavētu	 iesnieguma	
iesnieg	šanas	brīdi,	katram,	kurš	plāno	aktīvi	iesaistīties	savas	pašvaldības	attīstības	
procesā,	ir	iespēja	pieteikties	paziņojuma	saņemšanai	norādot	interesējošo	terito-
riju,	adresi	vai	dokumentu	veidus,	kuru	izstrāde	interesē.	Lai	saņemtu	paziņojumu,	
personai	portālā	Latvija.lv	savā	profilā	jānorāda	elektroniskā	pasta	adrese,	uz	kuru	
tiks	nosūtīti	gan	paziņojumi,	gan	pieprasītās	informatīvās	izziņas.

Elektronizējot	 komunikāciju	 ar	 plānošanas	 dokumenta	 izstrādē	 iesaistītajām	
institūcijām	un	sabiedrību,	 tā	padarīta	vienkāršāka,	ērtāka	un	ātrāka.	Dokumen-
tu	izstrādes	procesā	uzkrātos	ģeotelpiskos	datus	pašvaldības	var	izmantot	arī	savu	
funkciju	atbalstam	(piemēram,	nekustamo	īpašumu	un	publiskās	ārtelpas	pārval-
dībai,	 transporta	 plānošanai,	 infrastruktūras	 objektu	 pārvaldībai,	 u.c.).	 Savukārt	
plānošanas	procesā	iesaistītās	valsts	pārvaldes	institūcijas	ar	portāla	starpniecību	ir	
ieguvušas	aktuālus	un	ticamus	datus	plānošanai	nacionālā	līmenī.

Vita Krieviņa, Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja
Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrija

19.	 februārī	 plkst.	 9.30	 Otaņķu	
pagasta	 pārvaldē	 tiks	 rīkoti	 kursi	
augu	 aizsardzības	 līdzekļu	 lietotāja	
apliecības	pagarināšanai.

Pieteikšanās	 līdz 12. febru-
ārim,	zvanot	pa	tālruni	20019946	
(Ineta).

A/S	„Liepājas	autobusu	
parks”	paziņo	izmaiņas	

rajona	maršrutos.	Sākot	ar	
01.01.2020.	mainīts	

maršruta	6818	
„Liepāja–Rucava–Nida”	
izbraukšanas	laiks	no	
Liepājas	autoostas.

Autobuss no 
Liepājas AO izbrauks	

plkst. 17.09	
(patreiz	plkst.	17.00).

Lauku atbalsta dienestā darbu 
sāk virtuālā asistente Ieva

No	 2020.	 gada	 27.	 janvāra	 dienes-
tā	 darbu	 uzsāk	 virtuālā	 asistente	 Ieva.	
Ieva  –	 tā	 ir	 Ieinteresēta	 Elektroniska	
Virtuālā	 Asistente,	 kuras	 uzdevums	 ir	
palīdzēt	klientiem	atrast	atbildes	uz	ne-
skaidrajiem	jautājumiem	jebkurā	dien-
nakts	laikā.

Ieva	 sniedz	 informāciju	 par	 to,	 kā	
var	kļūt	par	dienesta	klientu,	kā	arī	at-
bildes	 uz	 noteiktiem	 jautājumiem	 par	
platību	 maksājumiem,	 piemēram,	 kā-
dus	maksājumus	var	saņemt	par	sakop-
tu	zemi,	cik	lielas	ir	maksājumu	likmes	
un	citiem.	Šobrīd	Ieva	spēj	sniegt	vairāk	
nekā	400	dažādas	atbildes.	Ieva	ātri	mā-
cās,	tāpēc	katru	dienu	pieaugs	to	jautā-
jumu	loks,	par	kuriem	virtuālā	asistente	
būs	informēta.	Šobrīd	Ieva	vēl	darbojas	
testa	režīmā,	tāpēc	ne	vienmēr	varēs	iz-

skaidrot	mūsu	klientiem	visu	nepiecie-
šamo	informāciju.

Virtuālā	 asistente	 izstrādāta	 Latvi-
jas	valsts	pārvaldes	valodas	tehnoloģiju	
platformā	 Hugo.lv	 sadarbībā	 ar	 Kul-
tūras	 informācijas	 sistēmu	 centru	 un	
valodas	 tehnoloģiju	 uzņēmumu	 Tilde.	
Dienests	 ir	 ļoti	 gandarīts	 par	 veiksmī-
go	 sadarbību	 ar	 uzņēmumu	Tilde,	 kas	
veica	 virtuālās	 asistentes	 Ieva	 tehnisko	
risinājuma	 izstrādi	 un	 izskaidroja	 to,	
kā	 „domā”	 virtuālie	 asistenti,	 kāda	 ir	
un	kāda	būs	nākotnē	to	loma	saziņā	ar	
klientiem.

Ieva	sākotnēji	būs	sastopama	dienes-
ta	mājaslapā	www.lad.gov.lv,	bet	drīzu-
mā	 darbosies	 arī	 programmas	 „Piens	
un	augļi	skolai”	mājaslapā	

www.piensaugliskolai.lv

Nekustamā īpašuma 
„Liedagi-24” izsole

Rucavas	novada	dome	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	nodod	atsavināša-
nai	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 25. februārī, plkst. 10.00,	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		Ruca-
vas	novada	domē	„Pagastmāja”,	Rucava,	Rucavas	pagastā,	Rucavas	novadā.	Iz-
soles	noteikumi	pieejami	arī	pašvaldības	mājaslapā	www.rucava.lv.	Pretendentu	
reģistrācija	notiek	līdz	2020.	gada	24.	februārim,	plkst.	16.00.

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	26951335.

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja 
apliecības pagarināšanas kursi
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Jaunie tarifi vēstuļu korespondences sūtījumiem 
ar dokumentiem vai sīkiem priekšmetiem, EUR

Valstu grupas
1. grupā

2. grupā

3. grupā 4. grupā

∙ Igaunijas Republika
∙ Lietuvas Republika

∙ Apvienotie Arābu Emirāti
∙ Argentīnas Republika
∙ Armēnijas Republika
∙ Azerbaidžānas Republika
∙ Bahreinas Karaliste
∙ Baltkrievijas Republika
∙ Beninas Republika
∙ Brazīlijas Federatīvā
Republika

∙ Bulgārijas Republika
∙ Čehijas Republika
∙ Čīles Republika
∙ Dienvidāfrikas Republika
∙ Ekvadoras Republika
∙ Filipīnu Republika
∙ Gruzija
∙ Horvātijas Republika
∙ Indijas Republika
∙ Indonēzijas Republika
∙ Irānas Islāma Republika
∙ Izraēlas Valsts
∙ Jemenas Republika
∙ Kazahstānas Republika
∙ Kipras Republika
∙ Kirgīzu Republika
∙ Ķīnas Republika Taivānā
∙ Ķīnas Tautas Republika
(ĶTR)

∙ Libānas Republika
∙ Libērijas Republika
∙ Luksemburgas 
Lielhercogiste

∙ Malaizija
∙ Mali Republika
∙ Maltas Republika
∙ Marokas Karaliste
∙ Maurīcijas Republika
∙ Meksikas Savienotās 
Valstis

∙ Moldovas Republika
∙ Mongolija
∙ Nīderlande
∙ Omānas Sultanāts
∙ Pakistānas Islāma
Republika

∙ Polijas Republika
∙ Portugāles Republika
∙ Rumānija
∙ Saūda Arābijas Karaliste
∙ Serbijas Republika
∙ Singapūras Republika
∙ Sīrijas Arābu Republika
∙ Slovēnijas Republika
∙ Spānijas Karaliste
∙ Šrilankas Demokrātiskā 
Sociālistiskā Republika

∙ Tadžikistānas Republika
∙ Taizemes Karaliste
∙ Tunisijas Republika
∙ Turcijas Republika
∙ Turkmenistāna
∙ Ukraina
∙ Ungārija
∙ Uzbekistānas Republika
∙ Vācijas Federatīvā 
Republika (VFR)

∙ Vjetnamas Sociālistiskā 
Republika

∙ Zviedrijas Karaliste

∙ Albānijas Republika
∙ Alžīrijas Tautas
Demokrātiskā Republika

∙ Amerikas Savienotās 
Valstis

∙ Austrijas Republika
∙ Beļģijas Karaliste
∙ Ēģiptes Arābu Republika
∙ Francijas Republika
∙ Grieķijas Republika
∙ Itālijas Republika
∙ Japāna
∙ Kaboverdes Republika
∙ Kamerūnas Republika
∙ Kanāda
∙ Kolumbijas Republika
∙ Kongo Republika
∙ Krievijas Federācija
∙ Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas apvienotā 
Karaliste

∙ Mozambikas Republika
∙ Namībijas Republika
∙ Nigērijas Federatīvā 
Republika

∙ Paragvajas Republika
∙ Peru Republika
∙ Slovākijas Republika
∙ Somijas Republika
∙ Surinamas Republika
∙ Šveices Konfederācija
∙ Tanzānijas Savienotā 
Republika

∙ Vanuatu
∙ Ziemeļmaķedonijas 
Republika

∙ Afganistānas Islāma 
Republika

∙ Andoras Firstiste
∙ Angiljas teritorija
∙ Angolas Republika
∙ Antigva un Barbuda
∙ Aruba
∙ Austrālijas Savienība
∙ Azoru salu autonomais 
reģions

∙ Bahamu Sadraudzība
∙ Bangladešas Tautas 
Republika

∙ Barbadosa
∙ Beliza
∙ Bermudu salu teritorija
∙ Bolīvijas Daudznacionālā 
Valsts

∙ Bonaire, Sintēstatiusa un 
Saba

∙ Bosnija un Hercegovina
∙ Botsvānas Republika
∙ Britu Virdžīnu salu teritorija
∙ Bruneja Darusalama
∙ Burkinafaso
∙ Burundijas Republika
∙ Butānas Karaliste
∙ Centrālāfrikas Republika
∙ Čadas Republika
∙ Dānijas Karaliste
∙ Dominikas Sadraudzība
∙ Dominikānas Republika
∙ Džibutijas Republika
∙ Ekvatoriālās Gvinejas 
Republika

∙ Eritrejas Valsts
∙ Etiopijas Federatīvā 
Demokrātiskā Republika

∙ Fēru salas

∙ Fidži Republika
∙ Folklenda (Malvinu)
salu teritorija

∙ Francijas Gvadelupas 
departaments

∙ Francijas Gviānas 
departaments

∙ Francijas Jaunkaledonijas 
teritorija

∙ Francijas Majotas 
departaments

∙ Francijas Martinikas 
departaments

∙ Francijas Polinēzijas 
teritorija

∙ Francijas Reinjonas 
departaments

∙ Francijas Senpjēras un 
Mikelonas kopiena

∙ Gabonas Republika
∙ Gajānas Kooperatīvā 
Republika

∙ Gambijas Republika
∙ Ganas Republika
∙ Gibraltāra teritorija
∙ Grenāda
∙ Grenlande
∙ Gvatemalas Republika
∙ Gvinejas Republika
∙ Gvinejas–Bisavas 
Republika

∙ Haiti Republika
∙ Hondurasas Republika
∙ Irākas Republika
∙ Islandes Republika
∙ Īrijas Republika
∙ Jamaika
∙ Jaunzēlande
∙ Jordānijas Hāšimītu 
Karaliste

∙ Kaimanu salu teritorija

∙ Kambodžas Karaliste
∙ Kataras Valsts
∙ Kenijas Republika
∙ Kirasao Valsts
∙ Kiribati Republika
∙ Komoru Savienība
∙ Kongo Demokrātiskā 
Republika

∙ Korejas Republika
∙ Korejas Tautas 
Demokrātiskā Republika 
(KTDR)

∙ Kostarikas Republika
∙ Kotdivuāras Republika
∙ Kubas Republika
∙ Kuveitas Valsts
∙ Laosas Tautas 
Demokrātiskā Republika

∙ Lesoto Karaliste
∙ Lihtenšteinas Firstiste
∙ Lībijas Valsts
∙ Madagaskaras Republika
∙ Makao īpašais 
administratīvais reģions  
(ĶTR)

∙ Malāvijas Republika
∙ Maldīvijas Republika
∙ Mauritānijas Islāma
Republika

∙ Melnkalne
∙ Mjanmas Savienības 
Republika

∙ Monako Firstiste
∙ Montserratas teritorija
∙ Nauru Republika
∙ Nepālas Demokrātiskā 
Federatīvā Republika

∙ Nigēras Republika
∙ Nikaragvas Republika
∙ Norvēģijas Karaliste

∙ Panamas Republika
∙ Papua–Jaungvinejas
Neatkarīgā Valsts

∙ Pitkērnas salu teritorija
∙ Ruandas Republika
∙ Salvadoras Republika
∙ Samoa Neatkarīgā Valsts
∙ Sanmarīno Republika
∙ Santomē un Prinsipi 
Demokrātiskā Republika

∙ Seišelu Salu Republika
∙ Senegālas Republika
∙ Sentkitsas un Nevisas 
Federācija

∙ Sentlūsija
∙ Sentvinsenta un Grenadīnas
∙ Sjerraleones Republika
∙ Somālijas Federatīvā 
Republika

∙ Sudānas Republika
∙ Svatini Karaliste
∙ Svētās Helēnas salas, 
Debesbraukšanas salas un 
Tristana da Kuņas salu teritorija

∙ Tērksas un Kaikosas salu 
teritorija

∙ Togo Republika
∙ Tongas Karaliste
∙ Trinidādas un Tobāgo 
Republika

∙ Tuvalu
∙ Ugandas Republika
∙ Urugvajas Austrumu Republika
∙ Vatikāna Pilsētvalsts 
(Svētais Krēsls)

∙ Venecuēlas Bolivāra Republika
∙ Volisa un Futunas salu teritorija
∙ Zambijas Republika
∙ Zālamana Salas

1. grupā 2. grupā 3. grupā 4. grupā

1,29 1,35 1,42 1,541,00

1,77 2,14 2,25 2,691,27

3,19 3,70 4,72 5,741,71

4,44 5,77 7,27 9,532,48

2,80 6,49 8,70

+0,62 +0,44 +2,34 +2,16

11,77 15,62

*Ietaupi, noformējot https://new.manspasts.lv

<20 g

101-500 g

501-1000 g

1001-2000 g

21-100 g

Latvijā

* *

Pasaulē
Ierakstīšana

• Papildpakalpojumi saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu
pieņemšanas rokasgrāmatu (SPSPR).

+2 % no apdrošināšanas summas
• minimālā apdrošinājuma summa - € 2.00
• maksimālā summa iekšzemes sūtījumiem ar dokumentiem - € 700
• maksimālā summa pārrobežu sūtījumiem – saskaņā ar SPSPR

+0,64 +0,46 +2,63 +2,45* *

Apdrošināšana

Latvijā

Pasaulē

Spēkā stāšanās datums: 01.01.2020.
Tarifu aprēķināšanai varat izmantot tarifu kalkulatoru www.pasts.lv

2020.	gada	1.	janvārī	stājas	spēkā	Sabiedrisko	pakalpo-
jumu	regulēšanas	komisijas	apstiprinātie	universālā	pasta	
pakalpojuma	(UPP)	jaunie	tarifi,	nodrošinot	klientiem	ēr-
tākus	pasta	sūtījumu	veidus.	Jaunais	tarifu	modelis	paredz	
līdz	šim	spēkā	esošo	240	dažādo	pamata	tarifu	vietā	pār-
iet	 uz	 vienkāršotu	 sistēmu,	 kurā	 jebkura	 sūtījuma	 tarifu	
ietek	mē	tikai	trīs	faktori:	sūtījuma	svars,	tas,	vai	sūtījums	
ir	 vienkāršs,	 ierakstīts	 vai	 apdrošināts,	 un	 ģeogrāfiskā	
zona,	uz	kuru	sūtījums	jānogādā.	Klientam	pašam	nofor-
mējot	 sūtījumu Latvijas	Pasta interneta	 pašapkalpošanās	
vietnē https://new.manspasts.lv/,	ierakstītu	un	apdrošinātu	
sūtījumu	 pārsūtīšanas	 tarifi	 būs	 zemāki.	 Jaunās	UPP	 iz-
maksas	ikviens	ērti	var	aprēķināt	Latvijas	Pasta digitālajā	
tarifu	kalkulatorā,	kas	pieejams www.pasts.lv.

UPP	 tarifu	 izmaiņas	 attiecas	 tikai	 regulēto	 tirgus	 seg-
mentu,	izņemot	abonēto	preses	izdevumu	piegādes	tarifus.	
Jaunā	 sistēma	 paredz	 atteikšanos	 no	 sūtījumu	 iedalīšanas	
divās	klasēs	–	A	un	ekonomiskajā	B	klasē,	turpmāk	nosakot	
tikai	prioritāro	A	klases	piegādi.

Jaunā	 UPP	 pakalpojumu	 struktūra	 paredz	 jaunu	 sūtī-
jumu	klasifikāciju,	 atsakoties	no	 līdz	 šim	 ierastā	dalījuma	
vēstulēs,	 pastkartēs,	 bandrolēs,	 sīkpakās	 un	 pasta	 pakās.	
Tā	vietā	klientiem	tiek	piedāvāta	saprotama	terminoloģija,	
visus	sūtījumus	iedalot	divās	lielās	grupās	–	vēstuļu	kores-
pondences	sūtījumos,	kas	ietvers	līdzšinējās	pastkartes,	vēs-
tules,	sīkpakas	un	bandroles,	un	pasta	paku	sūtījumos.

Pārsūtīšanas	tarifi	būs	atkarīgi	no	trim	faktoriem:	sūtīju-

ma	svara,	tā,	vai	sūtījums	ir	vienkāršs,	ierakstīts	vai	apdro-
šināts,	 un	 ģeogrāfiskās	 zonas,	 uz	 kuru	 sūtījums	 jānogādā.	
Dalījumu	zonās	ietekmē	gan	sūtījumu	pieprasījums	uz	at-
tiecīgo	valsti –	jo	tas	lielāks,	jo	zemāka	sūtījumu	pašizmak-
sa,	gan	arī	citas	izmaksas,	tajā	skaitā	sūtījumu	piegādes	tarifi	
konkrētās	adresātvalsts	teritorijā.

Ja	klients	pats	noformēs	ierakstītu	un	apdrošinātu	sū-
tījumu	 Latvijas Pasta	 interneta	 pašapkalpošanās	 vietnē	
https://new.manspasts.lv/,	 sūtījuma	 ierakstīšanas	 un	 ap-
drošināšanas	 maksa	 samazināsies	 par	 29	 %.	 Noformēt	
ierakstītu	un	apdrošinātu	 sūtījumu	Latvijas	Pasta pašap-
kalpošanās	vietnē	var	ikviena	fiziska	vai	juridiska	persona,	
kam	pēc	reģistrēšanās	sistēmā	būs	jāievada	nepieciešamie	
dati	 sūtījuma	 noformēšanai,	 jāizdrukā	 sistēmas	 automā-
tiski	sagatavotie	dokumenti	un	jāpievieno	tie	sūtījumam.	
Pēc	sūtījuma	pilnīgas	noformēšanas	atbilstoši	pakalpoju-
ma	noteikumiem	to	var	nodot	un	apmaksāt	jebkurā	pas-
ta	pakalpojumu	sniegšanas	vietā.	Pašapkalpošanās	vietne	
https://new.manspasts.lv/	 dod	 iespēju	 lietotājam	 veidot	
savu	noformēto	reģistrēto	sūtījumu	arhīvu,	saglabā	reģis-
trētās	adreses	un	piedāvā	katru	nākamo	sūtījumu	nofor-
mēt	atbilstoši	arhīva	datiem,	tādējādi	ietaupot	laiku	atkār-
totas	informācijas	ievadīšanai.

Uzzināt	detalizētākas	atbildes	uz	jautājumiem	par	jau-
najiem	 universālā	 pasta	 pakalpojuma	 sūtījumu	 veidiem	
un	tarifiem	iespējams	Latvijas	Pasta interneta	mājaslapas	
www.pasts.lv	sadaļā	„Tarifu	izmaiņas”.

Mainīti pasta pakalpojumu tarifi 2020. gada 1. janvārī mainās akcīzes 
nodokļa likmes naftas produktiem 

un tabakas izstrādājumiem
Valsts	ieņēmumu	dienests	(VID)	informē,	ka,	īstenojot	samērīgu	un	pakāpenis-

ku	akcīzes	nodokļa	likmju	paaugstināšanas	politiku1,	2020.	gada	1.	janvārī	mainās	
akcīzes	nodokļa	likmes	naftas	produktiem	un	tabakas	izstrādājumiem.

VID	atgādina,	ka	saskaņā	ar	likuma	„Par	akcīzes	nodokli”	noteikto	2020.	gada	
1.	janvāri	tiek	paaugstinātas	akcīzes	nodokļa	likmes	naftas	produktiem	un	tabakas	
izstrādājumiem	(neskaitot	cigaretes).

Iespējamā	 ietekme	 uz	 naftas	 produktu	 cenām	mazumtirdzniecībā	 (akcīze	 un	
PVN):

•	 Benzīns +	0,04	euro	(ieskaitot	PVN);
•	 Dīzeļdegviela+	0,05	euro	(ieskaitot	PVN);
•	 Naftas	gāze	+	0,03	euro	(ieskaitot	PVN).
Iespējamā	ietekme	uz	tabakas	izstrādājumu	cenām	mazumtirdzniecībā	(akcīze	

un	PVN):
•	 Cigāri	un	cigarillas	(10	gab.	paciņā)	+	0,09	euro	(ieskaitot	PVN);
•	 Smēķējamā	tabaka	(40	grami	paciņā)	+	0,24	euro	(ieskaitot	PVN).
Vēršam	 uzmanību	 uz	 to,	 ka	 naftas	 produktu	 un	 tabakas	 izstrādājumu	 apritē	

iesais	tītajiem	tirgotājiem	jāveic	atbilstošo	preču	inventarizācija,	normatīvajos	aktos	
noteiktajā	termiņā	jāiesniedz	VID	akcīzes	nodokļa	starpības	aprēķins	un	jāsamak-
sā	akcīzes	nodokļa	starpība	par	krājumā	esošajiem	naftas	produktiem	un	tabakas	
izstrādājumiem.	

VID	 ir	 izstrādājis	 izsmeļošu	metodisko	materiālu	naftas	produktu	un	 tabakas	
izstrādājumu	tirdzniecībā	iesaistītajiem	komersantiem,	ar	kuru	var	iepazīties	VID	
interneta	 vietnē	www.vid.gov.lv:	 „Nodokļi”,	 „Akcīzes	 nodoklis”,	 „Informatīvie	 un	
metodiskie	materiāli”.	

Informāciju	sagatavoja:
VID	Sabiedrisko	attiecību	daļa

Tālr.	67122670,	67122668
Talejas	iela	1,	Rīga,	LV-1978

www.vid.gov.lv 
1	Minētā	akcīzes	nodokļu	likmju	pakāpeniska	paaugstināšana	likumā	„Par	akcīzes	nodokli”	tika	noteikta	
2017.	gadā.

Izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumu apmēros, 

sākot no 2020. gada
Sākot	ar	2020.	gada	1.	janvāri	spēkā	stāsies	grozījumi*,	kas	paredz	izmaiņas	

pacientu	līdzmaksājumu	apjomā,	saņemot	valsts	apmaksātos	veselības	aprūpes	
pakalpojumus.	Visiem	 iedzīvotājiem	 līdzmaksājumu	 summas	 būs	 samazinā-
tas,	 izņemot	 līdzmaksājumu	par	 ģimenes	 ārsta	 apmeklējumu	personām	 līdz	
65 gadu	vecumam.

Pacientu	 līdzmaksājums	pie	ģimenes	ārsta	personām	no	65	gadu	vecuma	
līdzšinējo	1,42	eiro	vietā	būs	1	eiro.	Savukārt	personām	līdz	65	gadu	vecumam,	
apmeklējot	ģimenes	ārstu	būs	jāmaksā	2	eiro	par	vizīti.	Pacienta	līdzmaksājums	
par	ģimenes	ārsta	mājas	vizīti	paliks	nemainīgs	–	2,85	eiro.

Visiem	 iedzīvotājiem	 būs	 samazināti	 līdzmaksājumi,	 veicot	 izmeklēju-
mus	un	apmeklējot	ārstu	speciālistu.	 Ja	 iepriekš	pacienta	 līdzmaksājums	bija	
4,27 eiro,	tad	no	nākamā	gada	–	4	eiro.	Līdzīgi	samazināsies	arī	līdzmaksājums	
par	gultas	vietu	dienas	stacionārā	–	no	7,11	uz	7	eiro.	Par	ārstēšanos	diennakts	
stacionārā,	sākot	ar	otro	dienu	ārstniecības	iestādēs	līdzmaksājums	paliek	ne-
mainīgs	–	10	eiro,	 savukārt	par	ārstēšanos	aprūpes	nodaļās	vai	gultās	un	no	
onkoloģiskām	 vai	 onkohematoloģiskām	 saslimšanām,	 alkohola,	 narkotisko,	
psihotropo	un	toksisko	vielu	atkarības	līdzšinējo	7,11	eiro	vietā	pacienta	līdz-
maksājums	būs	7	eiro.

Pacienta	līdzmaksājums	datortomogrāfijas	izmeklējumiem	bez	kontrastvie-
las,	sākot	ar	1.	janvāri	būs	14	eiro,	nevis	14,23	eiro.	Savukārt	par	izmeklējumu	
ar	 kontrastvielu	 21,23	 eiro	 vietā	 būs	 jāmaksā	 21	 eiro.	 Par	 kodolmagnētiskās	
rezonanses	izmeklējumu	bez	kontrastvielas	līdzšinējo	28,46	eiro	vietā	būs	jā-
maksā	28	eiro,	bet	par	izmeklējumu	ar	kontrastvielu	līdzšinējo	35,57	eiro	vietā,	
jāmaksā	35	eiro.

NVD	 atgādina,	 ka	 vairākas	 iedzīvotāju	 grupas	 no	 pacientu	 līdzmaksāju-
miem	ir	atbrīvotas,	piemēram,	bērni	līdz	18	gadu	vecumam,	politiski	represē-
tās	personas,	1.	grupas	invalīdi,	trūcīgas	personas	un	citas.	Plašāka	informācija	
par	pacientu	līdzmaksājumiem,	tostarp	no	pacientu	līdzmaksājumiem	atbrīvo-
tajām	iedzīvotāju	grupām,	pieejama	NVD	mājaslapā	www.vmnvd.gov.lv	sadaļā	
„Veselības	aprūpes	pakalpojumi”	–	„Pacienta	līdzmaksājumi”.	

Līdz	ar	Latvijas	pievienošanos	Eirozonai	2014.	gadā,	pacientu	 līdzmaksā-
jumu	summas	no	 latiem	tika	konvertētas	uz	eiro.	Tā	rezultātā	pacienta	 līdz-
maksājums	1	lata	apmērā	tika	konvertēta	uz	1,42	eiro,	bet	3	lati	uz	4,27	eiro	un	
līdzīgi	ar	citām	līdzmaksājumu	likmēm.	Tā	kā	norēķini	ar	cipariem	aiz	komata	
nav	ērti	ne	pacientiem,	ne	ārstiem,	turklāt	neveicina	sabiedrības	izpratni	par	
veselības	aprūpes	pakalpojumu	apmaksas	kārtību,	kā	arī	ir	sarežģītas	un	grūti	
uztveramas,	tika	pieņemts	lēmums	atgriezties	pie	apaļām	summām,	kā	tas	bija	
pirms	eiro	ieviešanas.

* Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 
„Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.  

Informāciju	sagatavoja:	
Sintija Gulbe, 

Nacionālā	veselības	dienesta	Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja	
Tālr.:	67045007;	28383970
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Izmaiņas VSAA pakalpojumos 
no 2020. gada 1. janvāra

No 2020. gada pensiju 
2. līmeņa kapitālu var mantot

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Paaugstināts pabalsta apmērs mēnesī perso-

nām ar invaliditāti.
Personām	 ar	 1.	 grupas	 invaliditāti	 –	 104,00	

eiro.
Personām	ar	2.	grupas	invaliditāti	–	96,00	eiro.
Personām	ar	3.	grupas	invaliditāti	–	80,00 eiro.
Personām	 ar	 invaliditāti	 kopš	 bērnības	 ar	

1. grupas	invaliditāti	–	159,50	eiro.
Personām	 ar	 invaliditāti	 kopš	 bērnības	 ar	

2. grupas	invaliditāti	–	147,23	eiro.
Personām	 ar	 invaliditāti	 kopš	 bērnības	 ar	

3. grupas	invaliditāti	–	122,69 eiro.
Ja	pabalsts	ir	piešķirts,	tad	VSAA	to	pārrēķina	

un	izmaksā	jaunajā	apmērā	jau	no	janvāra.	Iesnie-
gums	nav	nepieciešams.

Bezdarbnieka pabalsts
Mainīts	 bezdarbnieka	 pabalsta	 saņemšanas	

ilgums	un	izmaksājamā	pabalsta	apmēra	procen-
tuālais	sadalījums	pa	mēnešiem.	Bezdarbnieka	pa-
balsta	izmaksas	ilgums	ir	8	mēneši.

Pabalstu	atkarībā	no	bezdarba	ilguma	izmaksā	
šādi:

•	 pirmos	divus	mēnešus	–	pilnā	apmērā	pie-
šķirto	bezdarbnieka	pabalstu;

•	 nākamos	divus	mēnešus	–	75	%	apmērā	no	
piešķirtā	bezdarbnieka	pabalsta;

•	 nākamos	divus	mēnešus	–	50	%	apmērā	no	
piešķirtā	bezdarbnieka	pabalsta;

•	 pēdējos	 divus	mēnešus	 –	 45	%	 apmērā	 no	
piešķirtā	bezdarbnieka	pabalsta.

Jaunā	 kārtība	 attiecas	 uz	 bezdarbniekiem,	 kuri	
bezdarbnieka	statusu	ieguvuši	no	2020.	gada	1.	jan-
vāra.

Precizēti	pabalsta	 saņemšanas	nosacījumi. Pa-
balstu	 izmaksā,	 ieskaitot	 Latvijas	 Republikas	
kredītiestādes	 vai	Pasta	norēķina	 sistēmas	 kontā.	
Tikai	 tad,	 ja	 bezdarbnieka	 pabalsts	 būs	 piešķirts	
saskaņā	 ar	 Latvijas	 noslēgtu	 starpvalstu	 līgumu	
sociālās	drošības	jomā	vai	Regulas	nosacījumiem	
un	bezdarbnieka	dzīvesvieta	ir	ES/EEZ	dalībvalstī	
vai	 līgumvalstī,	pabalsts	var	tikt	pārskaitīts	uz	at-
tiecīgās	ārvalsts	kredītiestādes	kontu.

Ikviens	pensiju	2.	līmeņa	dalībnieks,	kurš	vēl	nav	pieprasījis	vecuma	pensiju	(tai	skaitā	priekš-
laicīgo),	no	šī	gada	var	izvēlēties,	kā	izmantot	viņa	pensiju	2.	līmenī	uzkrāto	kapitālu,	ja	gadījumā	
viņš	nomirst	līdz	vecuma	pensijas	piešķiršanai.	To	nosaka	Valsts	fondēto	pensiju likums.

Valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 aģentūras	 (VSAA)	dati	 liecina,	 ka	 vidēji	 ik	 gadu	 vairāk	
nekā	5000	pensiju	2.	 līmeņa	dalībnieku	nomirst,	nesasniedzot	pensijas	vecumu.	Līdz	 šim	
uzkrātais	pensijas	kapitāls	pēc	viņu	nāves	tika	ieskaitīts	valsts	pensiju	speciālajā	budžetā.

Tagad	pensiju	2.	līmeņa	dalībnieki	var	noteikt,	kā	VSAA	rīkoties	ar	uzkrāto	pensiju	2. lī-
meņa	kapitālu	viņu	nāves	gadījumā:

–	nodot	mantojumā	Civillikumā	noteiktajā	kārtībā;
–	pievienot	citas	personas	pensiju	2.	līmeņa	kapitālam;
–	ieskaitīt	valsts	pensiju	speciālajā	budžetā.
Ja	persona	vēlas	savu	pensiju	2.	līmeņa	uzkrājumu	nodot	mantojumā	vai	pievienot	citas	

personas	pensiju	2.	līmeņa	kapitālam,	jāvēršas	VSAA	ar	iesniegumu,	norādot	attiecīgo	izvēli.
Savukārt,	visos	gadījumos,	kad	persona	savu	izvēli	nebūs	norādījusi,	mirušā	pensiju	2. lī-

meņa	uzkrājumu	VSAA	ieskaitīs	valsts	pensiju	speciālajā	budžetā.
Iesniegumu	VSAA	visērtāk	 iesniegt	 elektroniski	 portālā	Latvija.lv,	 izvēloties	 iesniegumu	

„Par	uzkrātā	valsts	fondētās	pensijas	kapitāla	izmantošanu	nāves	gadījumā	pirms	vecuma	pen-
sijas	piešķiršanas”,	nosūtot	ar	drošu	elektronisku	parakstu	uz	e-pasta	adresi:	edoc@vsaa.gov.lv,	
kā	arī	to	var	izdarīt	personīgi	VSAA	vai	Valsts	un	pašvaldību	vienotajos	klientu	apkalpošanas	
centros.

Izvēli	persona	var	mainīt,	VSAA	ņems	vērā	pēdējā	saņemtajā	iesniegumā	norādīto.
Plašāka	 informācija	 par	 pensiju	 2.	 līmeņa	mantošanas	 iespējām	 interneta	 vietnē	

www.kampensiju.lv.

Nacionālais	 veselības	dienests	 (NVD)	 informē,	ka	no	 š.	 g.	 20.	 janvāra	vi-
siem,	pacientiem	ar	metastātisku	ādas	melanomu	–	 iepriekš	neārstētiem	pa-
cientiem	ar	BRAF	pozitīvu	un	BRAF	negatīvu	mutāciju,	kā	arī	pacientiem	ar	
BRAF	pozitīvu	mutāciju,	kuri	progresējuši	pēc	iepriekš	saņemtas	mērķterapi-
jas,	tiks	nodrošināta	valsts	apmaksāta	ārstēšana	ar 	imūnterapiju.

Līdz	ar	to	metastātiskas	melanomas	ārstēšana	Latvijā,	tāpat	kā	pārējās	Bal-
tijas	valstīs,	tiks	nodrošināta	atbilstoši	starptautiskajām	melanomas	ārstēšanas	
vadlīnijām.	

NVD	norāda,	ka	to,	kāda	terapija	katram	ļaundabīgas	ādas	melanomas	pa-
cientam	ir	visatbilstošākā,	izvērtē	un	nozīmē	ārsts.	

Informāciju	sagatavoja:	
Tanita Tamme-Zvejniece,  

Nacionālā	veselības	dienesta		
Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītājas	vietniece

Tālr.	67043744;	mob.	26782948

No 20. janvāra visiem 
melanomas pacientiem 
pieejama imūnterapija

Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē 
un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam

Zemkopības	 ministrija	 informē,	 ka,	 stiprinot	 dzīvnieku	
īpašnieku	 atbildību,	 Veterinārmedicīnas	 likumā	 ir	 noteik-
tas	 stingrākas	 prasības	 suņu	 īpašniekiem,	 kas	 stāsies	 spēkā	
2019. gada	24.	decembrī.

Turpmāk	īpašniekiem	savi	suņi	ar	mikroshēmu	ir	jāapzī-
mē	un	 jāreģistrē	 Lauksaimniecības	 datu	 centra	mājas	 (ista-
bas)	 dzīvnieku	 datu	 bāzē	 (turpmāk	 –	 LDC	 datu	 bāze)	 līdz	
suņu	 4	mēnešu	 vecumam.	 Iepriekš	 tas	 bija	 jāveic	 līdz	 suņa	
6 mēnešu	vecumam.

Zemkopības	 ministrija	 uzsver,	 ka	 mikročipa	 ievadīšana	
nenozīmē,	ka	 suns	 ir	 reģistrēts	LDC	datu	bāzē.	Tāpēc	 suņu	
īpašnieki	 ir	 aicināti	 būt	 atbildīgiem	 un	 	 	 pārliecināties,	 vai	
viņu	mīlulis	ir	reģistrēts	LDC datu bāzē.

Gadījumā,	 ja	 suns	 līdz	4	mēnešu	vecumam	tiek	pārdots,	
dāvināts	 vai	 atdots	 u.tml.,	 tad	 pirms	 minētajām	 darbībām	
sunim	 jau	 ir	 jābūt	 apzīmētam	ar	mikroshēmu,	 tam	 ir	 jābūt	

veiktai	 nepieciešamajai	 vakcinācijai,	 ir	 jābūt	 veterinārārsta	
izsniegtai	mājas	 (istabas)	dzīvnieka	pasei	un	 sunim	 ir	 jābūt	
reģistrētam	LDC	datu	bāzē.	Savukārt	jaunajam	īpašniekam	ir	
jāparūpējas,	lai	LDC	datu	bāzē	ir	veikta	suņa	pārreģistrācija.

Veterinārmedicīnas	 likuma	 grozījumi	 arī	 paredz,	 ka	 su-
ņiem	 turpmāk	 būs	 tikai	 viena	 veida	 dokuments	 –	 mājas	
(istabas)	 dzīvnieka	pase.	Atkāpe	 saglabāta	 attiecībā	uz	 tiem	
suņiem,	 kuriem	 jau	 ir	 izsniegta	 vakcinācijas	 apliecība.	 Lai	
neradītu	slogu	dzīvnieku	īpašniekiem,	suņiem,	kuriem	jau	ir	
izsniegta	vakcinācijas	apliecība,	 tā	būs	derīga	visu	mūžu	un	
to	nevajadzēs	mainīt,	 izņemot	gadījumus,	 ja	 suņa	 īpašnieks	
ar	suni	izceļos	ārpus	valsts	vai,	ja	vakcinācijas	apliecība	ir	no-
zaudēta,	vai	vakcinācijas	apliecībā	nav	vietas	jaunām	atzīmēm	
par	vakcināciju.

Dagnija Muceniece,
Preses	un	sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja

E-veselības padomē ziņo par izmaiņām darbnespējas 
lapas izrakstīšanā smagi slimu bērnu vecākiem 

16.	 janvārī	Nacionālajā	veselības	dienestā	 (NVD)	norisi-
nājās	piektā	E-veselības	lietotāju	padomes	sēde	ar	ārstu,	far-
maceitu	un	veselības	nozares	profesionāļu	organizāciju,	kā	arī	
pacientu	tiesību	pārstāvju	dalību.	

Sēdes	 laikā	 padome	 tika	 iepazīstināta	 par	 E-veselības	
projektu	virzību,	kā	arī	sniegta	informācija	par	aktīvās	vie-
las	 izrakstīšanas	 iespējām	E-veselībā	 un	 jauno	 kārtību,	 iz-
rakstot	e-darbnespējas	lapu	vecākiem	smagi	slima	bērna	kop-
šanai,	 kurš	nav	 sasniedzis	 18	 gadu	vecumu,	 kā	 arī	 bērniem	
līdz	18 gadu	vecumam,	par	kuru	kopšanu	piešķirts	bērna	ar	
invaliditāti	kopšanas	pabalsts	saistībā	ar	izmaiņām	Ministru	
kabineta	noteikumos	no	2020.	gada	1.	janvāra.

Jaunās	 izmaiņas	 Ministru	 kabineta	 noteikumos	 paredz,	
ka	turpmāk	darbnespējas	 lapa	slimības	pabalsta	saņemšanai	
vecākiem	par	smagi	slimu	bērnu	kopšanu	tiks	izsniegta	nevis	
līdz	bērna	14	gadu	vecuma	sasniegšanai,	bet	līdz	pat	18 gadu	
vecumam.	Lai	 vecāki	 saņemtu	darbnespējas	 lapu	 smagi	 sli-
ma	bērna	kopšanai,	vecākiem	nepieciešams	ārsta	konsilija	lē-
mums.	Slimības	pabalsta	saņemšanai	izrakstītā	darbnespējas	
lapa	kopā	ar	iesniegumu	jāiesniedz	Valsts	sociālās	apdrošinā-
šanas	aģentūrā.

Likumā	noteiktajā	pārejas	periodā	darbnespējas	lapas	par	
ilgstoši	slimojošu	bērnu	kopšanu	un	slima	bērna	kopšanu	ar	
invalīda	kopšanas	pabalstu	vecumā	no	14	līdz	18	gadiem	tiks	
izsniegtas	papīra	formātā.

Sēdes	 dalībniekiem	 arī	 ziņots	 kā	 E-veselības	 portālā	 iz-
rakstīt	medikamentus	ar	aktīvās	vielas	nosaukumu,	pamato-
joties	uz	to,	ka,	sākot	ar	2020.	gada	1.	aprīli	spēkā	stājās	jauns	
normatīvais	 regulējums,	 kas	 paredz	 visām	 ārstniecības	 per-
sonām	pacientiem	 izrakstīt	kompensējamos	medikamentus,	
norādot	aktīvo	vielu	nevis	medikamenta	nosaukumu.	Savu-
kārt	aptiekās	farmaceitiem	jāizsniedz	lētākie	kompensējamo	
zāļu	sarakstā	iekļautie	medikamenti.	

Jau	ziņots,	ka	2019.	gada	pavasarī	tika	izveidota	E-veselības	
Lietotāju	padome,	 ar	mērķi	uzklausīt	 visu	 lietotāju	pieredzi	
un	 izveidot	 prioritāri	 veicamo	E-veselības	 uzlabošanas	 dar-
bu	sarakstu,	lai	atvieglotu	un	efektivizētu	ārstu	un	farmaceitu	
ikdienas	darbu	ar	E-veselības	sistēmu,	apkalpojot	pacientus. 

Informāciju	sagatavoja:
Tanita Tamme-Zvejniece,

Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītājas	vietniece
Tālr.:	67043744;	mob.	26782948

No 1. aprīļa pārtikas ražotājiem 
jānorāda pārtikas produkta 

galvenās sastāvdaļas izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vieta

Lai	nodrošinātu	patērētājus	ar	pilnvērtīgu	informāciju	par	pārtikas	produk-
tu	izcelsmi,	pārtikas	ražotājiem	no	2020.	gada	1.	aprīļa	ir	jāpiemēro	jaunā	re-
gula	par	pārtikas	produkta	galvenās	sastāvdaļas	izcelsmes	valsts	vai	izcelsmes	
vietas	norādīšanu. 

Situācijās,	kad	pārtikas	produkta	izcelsmes	valsts	vai	izcelsmes	vieta	(izcels-
me)	ir	norādīta,	bet	izcelsme	nav	tā	pati,	kas	ir	produkta	galvenajai	sastāvdaļai,	
ir	jānorāda	arī	attiecīgās	galvenās	sastāvdaļas	izcelsme	vai	vismaz	jānorāda,	ka	
tā	atšķiras	no	pārtikas	produkta	izcelsmes.

Tātad,	ja	pārtikas	produkta	izcelsme	ir	norādīta,	bet	nav	tā	pati,	kas	produk-
ta	galvenajai	sastāvdaļai,	tad	marķējumā:

–	norāda	arī	attiecīgās	galvenās	sastāvdaļas	izcelsmi	vai
–	 norāda,	 ka	 galvenās	 sastāvdaļas	 izcelsme	 atšķiras	 no	 pārtikas	 produkta	

izcelsmes.
„Galvenā	sastāvdaļa”	ir	pārtikas	produkta	sastāvdaļa	vai	sastāvdaļas,	kuras	

veido	vairāk	nekā	50	%	no	minētā	pārtikas	produkta	vai	ko	patērētājs	parasti	
saista	ar	pārtikas	produkta	nosaukumu	un	attiecībā	uz	kuru	vairākumā	gadīju-
mu	ir	nepieciešama	kvantitatīvā	norāde. 

Galvenās	sastāvdaļas	definīcijā	ir	minēti	divu	veidu	kritēriji,	pēc	kuriem	var	
noteikt	pārtikas	produkta	galveno	sastāvdaļu:

–	kvantitatīvais	kritērijs,	 saskaņā	ar	kuru	attiecīgā	sastāvdaļa	veido	vairāk	
nekā	50	%	no	pārtikas	produkta;

–	kvalitatīvais	kritērijs,	saskaņā	ar	kuru	patērētājs	attiecīgo	sastāvdaļu	paras-
ti	saista	ar	pārtikas	produkta	nosaukumu.

Dagnija Muceniece, ZM	Preses	un	sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja

Valsts	 tehniskās	uzraudzības	aģentūra	atgādina,	 lai	pie-
dalītos	ceļu	satiksmē,	t.sk.,	arī	pirms	pavasara	darbu	uzsāk-
šanas,	traktortehnika	un	tās	piekabes	jāsagatavo	un	jāuzrāda	
ikgadējai	tehniskajai	apskatei.	Apskates	laikā	vadītājam	līdzi	
jābūt	traktortehnikas	vadītāja	apliecībai,	tehnikas	reģistrāci-
jas	apliecībai	un	jābūt	derīgai	OCTAS	polisei.	No	2017. gada	
30.	 jūnija	par	Valsts	 tehniskās	uzraudzības	sniegtajiem	pa-
kalpojumiem	varēs	samaksāt	TIKAI	ar	bezskaidras	naudas	
maksājumu.	 Uzziņām	 tālrunis:	 29437351;	 20000450,	 vai	
www.vtua.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts 
tehniskās apskates notiks:

Dunikas pagastā („Purenītes”, Sikšņi) 
	18. martā pulksten 10.30
 28. maijā pulksten 10.30

Rucavas pagastā (Rucavā pie mehāniskajām darbnīcām) 
	29. aprīlī pulksten 10.30	
	18. jūnijā pulksten 10.30

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates
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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 2020. gada 25. februārim. 

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.

 11. februārī pulksten 17.00. radošās darbnīcas 
     sievietēm ,,Darināsim rotaslietas’’.

 7. martā pulksten 22.00 Sieviešu dienas balle, 
     spēlē grupa ,,Pekšu Brekši’’. 
     Ieejas maksa 3.00 EUR.
     Vairāk informācijas  
      pa tālr. 27010330 (Landra Valdmane). 
      Galdiņu rezervācija 
      pa tālr. 27010330 (Landra Valdmane).

Pasākumi Dunikas tautas namā

20. februārī ikviens tūrisma entuziasts, uzņēmējs, 
savas vietas aktīvists, radoša un aktīva personība 
aicināti piedalīties Lejaskurzemes tūrisma forumā 
Nīcas kultūras centrā.

Piesakies foruma mājaslapā un seko līdzi jaunu
miem un aktualitātēm

  http://www.lejaskurzeme.travel

Lejaskurzemes tūrisma forums

Aicinām uzņēmējus izmantot 
iespēju un pieteikties Kurzemes 
reģiona lielākajā uzņēmējdarbības 
pasākumā un iespēju festivālā „Uz
ņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas 
notiks š.g. 3. un 4. aprīlī Olimpiska
jā centrā „Ventspils”, Ventspilī. 

Plānots, ka pasākumā pulcē
sies aptuveni 200 dalībnieku, plaši 
pār stāvot Kurzemi un tās novadus, 
piedāvājot interesantu programmu kā 
uz ņēmumiem, tā vietējiem iedzīvotā
jiem. „Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”   
rīko Latvijas lielākā uzņēmēju bied
rība Latvijas Tirdzniecības un rūp
niecības kamera un Ventspils pilsē
tas pašvaldība.

Uzņēmējiem pasākuma ietvaros 
būs iespēja piedāvāt apmeklētājiem 
savas preces un pakalpojumus, ik
vienu interesentu aicinām uzzi
nāt arī par profesionālās izglītības 
iespē jām reģionā, kā arī darba tir
gus aktualitātēm, karjeras iespējām 
un citām tēmām. Pasākumu iece
rējuši apmeklēt arī uzņēmēju dele
gācijas no citām Eiropas Savienības 
un NVS valstīm. 

„Uzņēmēju dienas Kurzemē 
2020” pirmā diena būs veltīta uz
ņēmumu savstarpējās sadarbības 

veicināšanai. Notiks arī biznesa 
forums un diskusijas ar augsta lī
meņa ekspertu piedalīšanos par 
tādām tēmām kā darba tirgus 
nākotnes tendences un citām ak
tualitātēm Latvijā. Dienas otrajā 
daļā norisināsies Ventspils tūris
ma konference, kurā gan tūrisma 
nozares profesionāļi, gan citi in
teresenti varēs gūt lādiņu jaunajai 
tūrisma sezonai, pieredzes stāstu 
un paneļdiskusijas formā izzinot 
Ventspils un reģiona izaicinājumus 
tūristu piesaistīšanai ar iespēju uz
dot jautājumus. 

Pirmās dienas izskaņā paredzēta 
atpūta neformālā gaisotnē, piedā
vājot lielisku iespēju festivāla da
lībniekiem pavadīt vakaru vienā no 
šobrīd populārākajām kultūrvie
tām – jaunajā Ventspils koncertzālē 
„Latvija”.

Iespēju festivāla „Uzņēmēju die
nas Kurzemē 2020” otrās dienas 
programmu veidos plaša kultūras 

programma, kulinārijas meistarkla
ses un degustācijas, kā arī dažādas 
izklaides, apgūstot jaunākās tehno
loģijas un inovācijas. Plānotas arī 
dažādas loterijas ar vērtīgām bal
vām un pārsteigumiem. 

Iespēju festivāls „Uzņēmēju die
nas Kurzemē 2020” notiks 3. un 
4. aprīlī Olimpiskajā centrā „Vents
pils”, Sporta ielā 7/9, Ventspilī. Pa
pildu informāciju par dalības no
teikumiem un izmaksām aicinām 
meklēt www.chamber.lv. 

„Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” 
būs jau ceturtais šāds ikgadējs pasā
kums Kurzemes reģionā. Pagājušo 
gadu „Uzņēmēju dienas Kurzemē” 
notika Liepājas Olimpiskajā centrā, 
pulcējot 190 dažādu nozaru dalīb
niekus. Pasākumu apmeklēja vairāk 
nekā desmit tūkstoši apmeklētāju.  
LTRK rīko Uzņēmēju dienas katru 
gadu visos Latvijas reģionos – Kur
zemē, Zemgalē, Vidzemē un Latga
lē.

Uzņēmēji aicināti piedalīties pasākumā 
„Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”

Informācija par dalības nosacījumiem:
LTRK Kurzemes reģiona pasākumu organizēšanas vadītāja Santa EizenarmaLeja, 
tālrunis: 29 757 233, epasts: santa.eizenarma@chamber.lv
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, 
tālrunis: 29 141 693, epasts: ilze.brice@chamber.lv 
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