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Jauns gads sākas ar jaunu apņemšanos

5. februārī Rucavas
kultūras namā norisinājās
Asins donoru diena. Liepājas Reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas
nodaļa pateicas visiem 26
asins donoriem, kuri atrada laiku un piedalījās donoru dienā.
Asins nodošanas reizē
donors ziedo 450 ml (vēl papildu apmēram 30 ml asins
paraugiem – izmeklēšanai).
Veselam cilvēkam šāds asins
zudums nav kaitīgs.
Asins ziedošanas procedūra ilgst apmēram 10 minūtes. Ziedojot asinis, donors
atbrīvojas no vecajām asins
šūnām – eritrocītiem –, un
organisms ražo jaunas, kas
efektīvāk izplata skābekli visā
organismā.
Pēc asins ziedošanas 48
stundu laikā organisms atjauno asins tilpumu, un visas
sarkanās asins šūnas – eritrocīti, ko zaudē asins ziedošanas
procesā, atjaunojas četru līdz
astoņu nedēļu laikā.
Nākamā Asins donoru
diena tiks organizēta septembrī.
Agija Kaunese

5. februārī pirmo reizi Rucavas kultūras namā norisinājās Asins donoru diena, tajā piedalījās 26 donori.

Mākslinieka Jāņa Grabovska izstādes atklāšana
4. februārī Rucavas kultūras namā notika mākslinieka Jāņa Grabovska
izstādes “Veltījums” atklāšana.

J. Grabovskis ir ekspresionists, kurš vienmēr meklē jaunus,
neparastus izteiksmes līdzekļus,
un, lai tos saskatītu darbos, viņš
apmeklētājiem rekomendē tos
skatīties tuvumā.
Izstādes autors ir bijis mūziķis – vijolnieks, strādājis gan Liepājas Simfoniskajā orķestrī, gan
Liepājas mūzikas skolā. Paralēli
mūzikai jau sen mākslinieka daiļ-

radi papildina arī mākslas darbi.
Gleznošanas tehniku palīdzējis
apgūt vienīgais skolotājs un jaunības dienu draugs – Kuldīgas
mākslinieks Vilnis Rasa.

Izstādes autors Jānis Grabovskis par savu izstādi stāsta:

“Gleznās izmantoju gan dažādus audumus, vati, finieri, foliju,
stiklu, metāla darbarīkus, zāģu
skaidas u.c. Vēlos ar negleznieciskiem līdzekļiem radīt iecerēto
iespaidu, atklāt domu. Tam kalpo arī faktūras, dažādā virsmas
apdare. Darbos visai nosacītais
attēlojums ļauj brīvu vaļu iztēlei

un fantāzijai, ļauj atklāt dabisko
izteiksmes līdzekļu pašvērtību.”
Bildēs iecerēti arī simboli un it kā
nenozīmīgi sīkumi. Mākslinieks
daudz domājis par darbu nosaukumiem. Viņš cer, ka tie palīdzēs
virzīt domu iecerētajā virzienā.
Pēc mākslinieka lūguma,
izstādes apmeklētājiem savas
atsauksmes, novēlējumus var ierakstīt atsauksmju grāmatā.
Izstāde kultūras namā apskatāma līdz 17. martam.
Staņislava Skudiķe,
Rucavas kultūras
nama vadītāja

4. februārī Rucavas
kultūras namā
notika mākslinieka
Jāņa Grabovska
izstādes “Veltījums”
atklāšana, tajā
aplūkojamas klusās
dabas un ainavas.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde 8. janvārī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis
Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme,
Irēna Riežniece, Romārs Timbra.
l Nolēma, ka no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim
notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par
Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””. Dome nolēma noteikt Rucavas
novada administratīvajā teritorijā parakstu vākšanas vietu: Rucavas novada pašvaldība, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts,
Rucavas novads.
l Precizēja 2019. gada 27. decembra Rucavas novada domes
lēmumu 3.1. (prot. Nr.22).

Domes sēde 22. janvārī
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis
Veits, deputāti Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Gundega Zeme.
l Nolēma samazināt sešām politiski represētām personām nekustamā īpašuma nodokli 2020. gadā par 50%.
l Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dunikas pagastā. Projekts īstenojams 4 gadu laikā.
l Nolēma pagarināt zemes nomas līgumus ar vienu privātpersonu un noslēgt jaunus zemes nomas līgumus ar divām privātpersonām.
l Ņemot vērā iesniegumu, izbeidza zemes nomas līgumus ar
vienu privātpersonu.
l Apstiprināja detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Meža krustceles” (kad. Nr.64840080194, ar platību 1,81
ha), “Krustojums” (kad. Nr.64840080923, ar platību 0,218 ha)
un “Krustojumi” (kad. Nr.64840080317, ar platību 0,5 ha un
kad. Nr.64840080199, ar platību 0,357 ha).
l Piešķīra zvejas nomas tiesības Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā 2020. gadam IK “Reķēni” uz 700 zivju āķiem un
vienu zivju vadu.
l Nolēma noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu privātpersonu un pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumus ar
trīs privātpersonām.
l
Atzina nekustamā īpašuma “Liedagi”-24, kad.
Nr.64849000077, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un nolēma rīkot jaunu mutisko izsoli ar augšupejošu
soli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību.
l Apstiprināja izmaiņas Rucavas novada pašvaldības amatu
sarakstā.
l Atzina 2020. gada 7. janvāra nekustamā īpašuma “Sila
fonds” ar kadastra Nr.64840200037, Rucavas pagasta, Rucavas
novadā, izsoli par notikušu un apstiprināja tās rezultātus.
l Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A. Kaunese sniedza informāciju par veiktajiem saimnieciskajiem darbiem pārvaldē, plānoto dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā u.c.
l Izpilddirektors E. Bertrams informēja par dabas lieguma
“Sventājas upes ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, par Ķoņu ceļa pieņemšanu ekspluatācijā, par dalību
projektos u.c.
l Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedza informāciju par
administratīvi teritoriālās reformas procesu u.c.
Santa Ķūse, domes sekretāre
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PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM
“MEŽA KRUSTCELES”, “KRUSTOJUMS” UN “KRUSTOJUMI”
RUCAVAS PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ
Rucavas novada dome 22.01.2020. ir
pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2) 1.10. “Par
detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem
“Meža Krustceles”, “Krustojums”, “Krustojumi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”.
Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojuma un
apbūves noteikumus dotajā teritorijā plānotajai
(atļautajai) izmantošanai – “Publisko objektu
apbūves turpmākās plānošanas teritorija” (P*),
plānojot ar autoceļu lietotāju apkalpi saistītu
objektu izkārtojumu un “Meža teritorijas” (M)
izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas iespējas.
Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 10.02.2020. līdz 10.03.2020.
Rucavas novada domē tās darba laikā visiem interesentiem ir iespēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus (ﬁziskām personām jānorāda vārds, uzvārds,
personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām

personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs), pasta adrese: Rucavas novada
dome, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts,
Rucavas novads, LV-3477. Priekšlikumus var
iesniegt arī Rucavas novada pašvaldības e-pasta
adresē dome@rucava.lv.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir zemes
gabalu “Meža Krustceles” (kad. Nr.64840080194),
“Krustojums” (kad. Nr.64840080923) un “Krustojumi” (kad. Nr.64840080317 un Nr.64840080199)
īpašniece Mārīte Eimutiene.
Sīkāku informāciju par detālplānojumu var
saņemt Rucavas novada domē pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas Urtānes
(tālr. 29282806, e-pasts sanita.urtane@rucava.lv)
vai pie detālplānojuma izstrādātāja –
SIA “V projekts”, Peldu ielā 25–1, Liepājā, pie
arhitekta Ulda Vecvagara (tālr. 29411691,
e-pasts vprojekts@inbox.lv).
Uldis Vecvagars,
detālplānojuma projekta vadītājs

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEDAGI-24” IZSOLE
Izsole notiks 25. februārī plkst. 10 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”,
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem
iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.
8 līdz 12 un no 12.30 līdz 17, izņemot piektdienās līdz plkst. 13 Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu

reģistrācija notiek līdz 24. februārim plkst. 16.
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.

NOTIKUSI DABAS LIEGUMA
“SVENTĀJAS UPES IELEJA” DABAS AIZSARDZĪBAS
PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
22. janvārī Rucavas kultūras namā notika
sabiedriskā apspriede par izstrādāto dabas
aizsardzības plānu dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”.
Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” vērtības nosaka Sventājas upe ar tās ieleju, kurā
atrodams 21 Eiropas Savienības nozīmes biotops.
Platībā, ko veido 22 km šaura, lineāra josla gar
upes vienu krastu, izveidojušās daudzveidīgas
augtenes un lokāli reljefa un mikroreljefa apstākļi,
kas nosaka daudzveidīgu un dažādu ES biotopu un ar tiem saistīto sugu sabiedrību skaitu.
Liegumā konstatētas vairākas retas augu sugas,
to skaitā šķēplapu ķiverene, kailā sinepīte, mazā
pūtele, kā arī vairākas retas dzīvnieku sugas –
viena no tām ir grieze.
Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie

tika iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas
mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem
apsaimniekošanas pasākumiem. Par dabas
aizsardzības nepieciešamību neiebilda neviens
apmeklētājs, taču saimnieciskās darbības
samērošana ar dabas vērtībām raisīja daudz
diskusiju.
Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes
ES nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai,
dabas liegumam “Sventājas upes ieleja” ir uzsākts
2018. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadu laika posmam.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts”. Ar dabas
aizsardzības plānu un tā izstrādē sagatavotajiem
dokumentiem elektroniski var iepazīties
www.enviro.lv.

Iedzīvotāju skaits samazinās
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits Rucavas
novadā samazinās.
2020. gada sākumā Rucavas novadā

kopumā deklarēti 1588 iedzīvotāji, no
tiem 1001 Rucavas pagastā, 587 Dunikas
pagastā. Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 32 iedzīvotājiem.
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Rucavas pamatskolas
5. klase viesojas pašvaldībā

Sociālo zinību nodarbībās mēs, 5. klases skolēni,
mācījāmies par likumiem,
varu un pašvaldības funkcijām. Iepriekš izpētījām
Rucavas novada pašvaldības mājaslapu, sagatavojām
jautājumus un skolotāja
mums pašiem rosināja pieteikt apmeklējumu pašvaldībā.
Visdrosmīgākā bija Agne-

ta Smiltniece, kura zvanīja uz
domi un pieteica tikšanos. Lai
viņai būtu drošāk, palīdzēja
Emīls Mucenieks un mūsu
skolotāja Everesa Pričina.
Tā kā laiks bija ierobežots,
lai mēs nekavētu tikšanos un
mācību stundas, uz domes ēku
mūs gan aizveda, gan pārveda saimniecības pārzinis Jānis
Gunars Līcis.
Pašvaldībā mūs sagaidīja

sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Mieme, visi kopā
devāmies uz domes priekšsēdētāja Jāņa Veita kabinetu. Vēlāk izstaigājām un apskatījām
citus kabinetus un uzzinājām,
ko dara tur strādājošie, kā viņi
palīdz Rucavas novada iedzīvotājiem.
Domes sēžu zālē pie lielā
galda priekšsēdētājs Jānis Veits,
kancelejas vadītāja Sandra Vītola un sabiedrisko attiecību
speciāliste Dace Mieme mums
skaidroja, kā plāno budžetu un
kurš par to atbild, arī mēs kaut
ko ieteicām. Paši sajutāmies kā
amatpersonas! Tas bija lieliski! Visi bija labi un jauki pret
mums. Noslēgumā visi kopā
nofotografējāmies un mūs uzcienāja ar konfektēm.
Paldies mūsu klases audzinātājai un visiem iesaistītajiem
par šo iespēju!
Rucavas pamatskolas
5. klases skolēni

Gredzenu vakars
topošajiem absolventiem

31. janvārī Rucavas pamatskolā 9. klase organizēja gredzenu vakaru.
Šis pasākums katru gadu
ir kā tradīcija. Pasākumā
9. klase viesus izklaidēja
ar priekšnesumu, stāstot
anekdotes par skolas dzīvi.
Pēc priekšnesuma skolotāja Daiga Gabrūna bija
sagatavojusi filmiņas par
mūsu klasi un katru skolēnu atsevišķi. Tajā aplūkojām
sevi skolas dzīves deviņos
gados.
Sākumskolas audzinātāja
Antra Ate atdeva mūsu sākumskolas darbiņus, kurus
bija cītīgi glabājusi visus šos
gadus.
Noslēgumā skolotāja pa-

31. janvārī Rucavas pamatskolā notika gredzenu vakars, kura laikā tika
pasniegti sudraba gredzeni 9. klases topošajiem absolventiem.

sniedza mums gredzenus ar
skolas simbolu. Pēc gredzenu
saņemšanas skolēni, vecāki
un skolotāji pie kafijas tases

kavējās atmiņās par skolas
dzīvi.
Ela Edelmane un Anete
Teplova, 9. klases skolnieces

GALDA TENISA AKTUALITĀTES

25. un 26. janvārī Iecavā notika Latvijas čempionāts C
grupā galda tenisā. Vienspēlēs finālā rucavniekiem neizdevās iekļūt. Meiteņu dubultspēlēs Agneta Smiltniece ar
Katrīnu Ati ieguva 3. vietu, Kristiāns Kalnītis pārī ar durbenieku Robertu Buļko izcīnīja 2. vietu.
2. februārī Birzgalē notika Stigas kausa III posms galda tenisā. Sacensībās Agneta Smiltniece ieguva 4. vietu, Aleksis Ralfs
Zeme – 2. vietu, Martins Zuļģis – 4. vietu. Sacensībās startēja arī
Renāte Freimane, Katrīna Ate, Kristians Kalnītis.
8. februārī Pāvilostā notika atklātais čempionāts galda tenisā.
No Rucavas startēja 14 sportisti. Tika iegūtas 9 godalgas.
1. vietas izcīnīja Karlīna Vītola, Agneta Smiltniece, Sonora Pērkona un Aleksis Ralfs Zeme. 2. vietā – Sanija Dejus, Dāvis Narkus
un Dāvids Ogorcevs. 3. vietā – Martins Zuļģis un Alekss Cimers.
Atklātajā čempionātā labi startēja arī Henrijs Rozenbahs, Dženifera Pērkona, Intars Pērkons iegūstot 4. vietu. Sacensībās piedalījās arī Renāte Freimane, Miks Stogņijenko, Mārtiņš Pērkons.
Gaidāmie sporta pasākumi martā:
14. martā Rucavas novada florbola kauss Sikšņos,
28. martā Rucavas novada “Galda spēles+” Rucavas pamatskolā.
Daiga Gabrūna, sporta metodiķe

KURZEMES SKOLĒNU SPORTA SPĒLES ŠAHĀ

29. janvārī Kuldīgā notika Kurzemes skolēnu sporta spēles šahā. Notika gan individuālās, gan komandu sacensības
divās vecuma grupās: skolēni no 1. līdz 4. klasei un no 5.
līdz 9. klasei. Ieskaiti komandai deva trīs labāko dalībnieku
izcīnīto punktu summa.
Šaha turnīrā piedalījās 101 skolēns no 16 dažādām Kurzemes
skolām. Tika izspēlētas 7 kārtas ar apdomas laiku 15 minūtes katram dalībniekam uz visu partiju + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. Tātad viena partija varēja maksimāli ilgt gandrīz 40 minūtes.
Skolas varēja pieteikt vairākas komandas. No Rucavas pamatskolas piedalījās 15 skolēni – katrā vecuma grupā 2 komandas.
Jaunākajā grupā 18 komandu konkurencē 1. komanda – Līva Vajevska, Gabriēla Zuļģe, Martins Vindigs un Gaigala Lībe Grauduža – ierindojās 8. vietā ar 8 punktiem kopsummā, 2. komanda
– Aleksis Ralfs Zeme, Kaija Annemarija Grauduža un Ate Ēvalds
– 9. vietā ar 7,5 punktiem.
Vecākajā grupā 1. komanda – Katrīna Ate, Namejs Lins van
der Vens, Agneta Smiltniece un Viesturs Knubis – ar 4,5 punktiem
ieguva 14. vietu no 17 komandām. 2. komanda – Gundega Spure,
Kristiāns Kalnītis, Sanija Dejus un Renāte Freimane – ar 8,5 punktiem ieguva 10. vietu.
Individuāli visvairāk punktu (3,5) un 8. vietu (no 20) 5.–9. klašu
meitenēm ieguva Gundega Spure. 1.–4. klašu meitenēm Līva Vajevska ar 3 punktiem izcīnīja 7. vietu (no 15 dalībniecēm).
Zēniem 5.–9. klašu grupā labāk veicās Kristiānam Kalnītim – 3
punkti un 25. vieta (no 30). 3 punkti bija veseliem 6 dalībniekiem,
sākot ar 20. vietu, bet citiem dalībniekiem bija labāki koeficienti
(speciāli izstrādāti parametri, lai varētu sadalīt vietas vienādu punktu gadījumā). 1.–4. klašu grupā Aleksim Ralfam Zemem 3 punkti
un 29. vieta no 36.
Pirmo reizi šāda mēroga sacensībās piedalījās arī viena komanda no Sikšņu pamatskolas 1.–4. klašu grupā: Līga Beņuše, Donata
Malakauska un Monta Teļdruva. Uztraukums un pieredzes trūkums darīja savu – 13. vieta ar 5 punktiem.
Mājās visi sacensību dalībnieki brauca labā noskaņojumā, jo no
katrām sacensībām visi iegūst kaut ko derīgu savai izaugsmei šaha spēlē.
Aija Dejus
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Aicinājums dalīties ar atmiņu
stāstiem un fotogrāfijām par
Rucavas Centra dzirnavām
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AICINĀM PIETEIKTIES UZ ZVEJAS NOMAS TIESĪBĀM
Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras
piekrastes ūdeņos un Papes
ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā.
Tiek izsludināta papildu
pieteikšanās zvejas nomas
tiesībām uz pāri palikušajiem 2500 zivju āķiem zvejai
Baltijas jūras piekrastē un
36 zivju murdiem zvejai
Papes ezerā. Pāri palikušos
zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, kamēr tiks izsniegts viss
Rucavas novadam iedalītais
zvejas rīku limits.
Lai iegūtu atļauju slēgt
zvejas tiesību nomas līgumu
un saņemt zvejas rīku limitu
piekrastes ūdeņos un ezerā
Rucavas novadā, juridiskai vai
fiziskai personai ir jāiesniedz
Rucavas novada domē vai
Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adresēts
iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi
un apjoms. Komerciālās zvejas nomas tiesību pieprasītāju
iesniegumiem pievienojama

Izpiņķerēt ir jāmāk.
speciālās atļaujas (licences)
kopija. Iesniegumi un ar tiem
saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada
domes kancelejā, Dunikas
pagasta pārvaldē, nosūtot pa

Rudītes Bērziņas foto

pastu vai elektroniski e-pastā
dome@rucava.lv saskaņā ar
normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu
apriti.
Santa Zuļģe

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus zvejai
Baltijas jūras piekrastē un Papes ezerā var saņemt
“Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, 2. stāvā, 28. kabinetā. Tālr. 29904301.

Pašvaldības policija informē

Sakarā ar Rucavas Centra dzirnavu atjaunošanas darbu veikšanu un ieceri šo ēku veidot par Rucavas sabiedrisko centru,
ekspozīcijas telpām Rucavas amatnieku un mākslinieku darbu
izvietošanai un pasākumu telpām dažādu kultūras un sabiedrisko
pasākumu organizēšanai lūgums dalīties ar atmiņu stāstiem un
fotogrāfijām par šīs ēkas darbību pagātnē, funkcijām un cilvēkiem, kas saistīti ar to. Iegūtā informācija tiks izmantota dzirnavu
ēkas ekspozīcijas sagatavošanai un dažādos tūrisma materiālos.
Informāciju var iesniegt, rakstot uz e-pastu tic@rucava.lv vai
personīgi sazinoties pa tālruni +371 29134903.
Natālija Grauduže, tūrisma organizatore

l Saņemts iedzīvotāja
zvans par to, ka Rucavas centrā
zālienā guļot vīrietis. Ierodoties
minētajā vietā, persona saviem
spēkiem jau bija gandrīz tikusi
līdz savai dzīvesvietai, bet,
redzot, ka varētu būt kādas veselības problēmas, tika izsaukti
NMPD darbinieki, kuri personu
nogādāja ārstniecības iestādē.
l Tika risināti ģimenes
konﬂikti, veiktas pārrunas ar
iesaistītajām pusēm, personas
iesniegumu policijai nevēlējās
rakstīt.
l Pieņemts iesniegums
no iedzīvotāja par to, ka kāda
persona ir atnākusi uz viņa

dzīvesvietu, nodarījusi miesas
bojājumus un nozagusi dažādas
sadzīves mantas. Iesniegums
nodots Valsts policijai un veiktas
pārrunas ar iespējamo vainīgo
personu.
l Nedēļas nogaļu vakaros
iedzīvotāji Rucavas centrā
brīdināti par alkohola lietošanu
sabiedriskajās vietās.
l Ielu tirgotājiem aizrādīts
par atļaujas neizņemšanu, tirgojoties no automašīnām.
l Saņemta sūdzība par to,
ka Papē iedzīvotājs no grāvja
malas ir piesējis savam traktoram koku un aizvilcis mājās, to
darot pāri privātīpašumiem un

sabojājot zālienu. Tika noskaidrota vainīgā persona un kopā ar
privātīpašuma saimnieku veiktas pārrunas. Vainīgā persona
sakārtos sabojāto zālienu.
Elvijs Reķēns,
Pašvaldības policijas
priekšnieks

TRAKTORTEHNIKAS IKGADĒJĀS
VALSTS TEHNISKĀS APSKATES

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem 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.
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“Kuršu iniciatīvu fonds”
aicina piedalīties aptaujā par
Papes ciema simboliku
Daudz ir diskutēts un sapņots par Papes ciema simboliku kā ciema atpazīstamības
zīmju nepieciešamību, bet
vienmēr šis jautājums tika
nolikts malā kā ne tik svarīgs.
Šobrīd, īstenojot projektu
“Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās” (Nr.1900-F043.0443-000001),
biedrība “Liepājas rajona
partnerība” un nodibinājums
“Kuršu iniciatīvu fonds” izsludina aptauju par Papes ciema
simbolikas izveidi.
Aptaujas mērķis ir izveidot
Papes ģerboņa un karoga skices kā unikālas ciema atpazīstamības zīmes, kas simbolizētu
Papes ciema kultūrvēsturiskās vērtības, piekrastes dabas
vērtības un tradīcijas. Aptauja notiek no 2020. gada
28. janvāra līdz 24. martam.
Visi iesniegtie priekšlikumi

tiks apkopoti, un uz to pamata
izveidoti vairāki Papes ciema
simbolikas skiču varianti. Skices vasaras sezonā būs apskatāmas Papē, tūrisma informācijas punktā “Dzintarvēji”.
Ar aptaujas nolikumu
var iepazīties
https://www.facebook.com/kfonds/
vai portālā www.rucava.lv.
Kontakttālrunis papildinformācijai 26759199 (Māris
Muitenieks).

Veiktas ūdens kvalitātes
regulārās kontroles analīzes

Rucavas novadā veiktie
monitoringa 2018.–2019. gadam testēšanas pārskati apliecina paaugstinātu fluorīdu
satura klātbūtni ūdensapgādes
sistēmā “Zundes” piegādātajam dzeramajam ūdenim.
Veselības inspekcija no
2018. gada 1. decembra līdz
2019. gada 30. novembrim
pašvaldībai noteica jaunu normu fluorīdu saturu – 1,7 mg/l.
Šajā laikā veikto pārbaužu testēšanas rezultāti uzrāda, ka
flourīdu daudzums piegādātajā ūdenī ir mainīgs (no 1,08
līdz 1,7 mg/l), kas atsevišķos
gadījumos pārsniedz noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kārtība” noteikto maksimāli pieļaujamo fluo-

rīdu normu – 1,5 mg/l.
Pašvaldības ūdensapgādes
sistēmas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāja neatbilstības
cēloņi ir saistīti ar pazemes
ūdens ķīmisko sastāvu.
Pašvaldība ir apzinājusi
ūdens ņemšanas vietas apstākļus un fluorīdu līmeni urbumos un pašlaik kopā ar firmu
SIA “Watex” izstrādā projektu
reversās osmozes filtru uzstādīšanai ūdens atdzelžošanas
stacijas telpās, kas samazinātu
fluorīdu daudzumu piegādātajā dzeramajā ūdenī.
Veselības inspekcija pašvaldībai nolēmusi pagarināt
īpašās normas piemērošanas termiņu (dzeramais
ūdens ar fluorīdu saturu līdz
1,7 mg/l) līdz 2020. gada
31. decembrim.

Pasaules Dabas fonds
meklē klimata vēstnieku

28. martā notiks pasaulē lielākā vides akcija
– Zemes stunda. Tās laikā
pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas tiek
aicinātas uz vienu stundu
simboliski piedalīties akcijā un izslēgt gaismu, tā
paužot savu atbalstu apturēt dabas daudzveidības
izzušanu un klimata krīzi.
Dalība Zemes stundā ir
žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas
pārmaiņas.
Gatavojoties
Zemes stundai, Pasaules
Dabas fonds un pasaules
vadošais pārtikas pārstrādes un iepakošanas risinājumu uzņēmums “Tetra
Pak” izsludina konkursu
“Klimata vēstnieks 2020”.
Ir atlicis nepilns pusgads
līdz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks no 6. līdz 12.
jūlijam. Šogad konkursa “Klimata vēstnieks 2020” rīkotāji
vēlas godināt jauniešus, kas
savā ikdienā vai interešu izglītības kolektīvā veic ieguldījumu dabas saglabāšanā un ar
savu piemēru iedvesmo līdzcilvēkus savā skolā, apkaimē,
pašvaldībā vai citviet.
Izsludinātajam konkursam
ir divas nominācijas, kurām
var gan pieteikties pats, gan
nominēt kādu līdzcilvēku vai
interešu izglītības kolektīvu.
Nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” ir
aicināts pieteikt jaunieti vecumā no 7 līdz 22 gadiem, kas

ikdienā piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu, savukārt otrai
nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/
kolektīvs” – kolektīvu, kas
apvieno jauniešus vecumā
no 7 līdz 22 gadiem un ir guvis būtiskus panākumus videi
draudzīgu iniciatīvu īstenošanā. Šajā nominācijā ietilpst,
piemēram, interešu izglītības
kolektīvi (dejotāji, dziedātāji,
zinātnes un citi radošie pulciņi), kas iesaista savās aktivitātēs un iedvesmo līdzcilvēkus
savā skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet.
Pieteikšanās konkursam

notiek elektroniski vietnē
ejuz.lv/klimatavestnieks2020
līdz 8. martam (ieskaitot).
Pieteikuma pielikumi, kas
nav obligāta prasība, var tikt
iesūtīti elektroniski ar norādi
“KONKURSAM “Klimata
vēstnieks”” uz e-pasta adresi
zemesstunda@pdf.lv tajā pašā
dienā, kad tiek aizpildīts elektroniskais pieteikums.
Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500
eiro vērtībā aktīvās atpūtas
inventāra veikalā “Ceļotājs”.
Konkursa uzvarētāji tiks godināti Zemes stundai veltītā
pasākumā 28. martā.
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VAR IESNIEGT LAUKU BLOKU PRECIZĒJUMUS

No šā gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un
ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus varēs
iesniegt līdz 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku
bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka
bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt,
ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas
u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota
platības apsekošana. Piemēri sakoptai un nesakoptai platībai.
Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām
LAD ģeogrāﬁskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu
elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Lai pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs
iesniegt vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai tādu
sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0,30 ha.

NOTEIKTAS PAPILDU BIODROŠĪBAS
PRASĪBAS MĀJPUTNU NOVIETNĒS

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas ierosinājumu no
7. februāra Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības
mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un
citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no proﬁlakses pasākumiem
putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu
perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie
kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām,
kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams lietot
darba vai maiņas apģērbu un apavus. Darba vai maiņas apģērbu un
apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas
putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas
un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi
ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas,
dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar
smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var
būt slēgta nojume.
Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.
Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika konstatēts pirmais
augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums, uz š.g. 3. februāri ES
dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl ir reģistrēti:
- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos;
- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās platībās turētu putnu
ganāmpulkā;
- 2 putnu gripas gadījumi konstatēti savvaļas putniem.
Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas skārusi galvenokārt
tādas mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus.
Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir savvaļas
putni. Šajā sezonā ir novērota augstāka vides temperatūra un mazs
sniega segas biezums, nekā tas parasti ir skartajos reģionos, tāpēc
daudzas savvaļas putnu populācijas nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā, šķērsojot Vidusjūras baseinu.
Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos platuma grādos
tuvu skarto dalībvalstu reģioniem un kurās ir vērienīga mājputnu
ražošana, var būt pakļautas lielam putnu gripas riskam.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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“Darbs un karjera 2020”

Aicinām piedalīties darba
gadatirgū “Darbs un karjera
2020”. Tā ir iespēja darba devējiem atrast kvalificētus un
motivētus darbiniekus, bet
darba meklētājiem – sev piemērotu vakanci. Pasākums
norisināsies 24. martā Liepājas Latviešu biedrības
namā no plkst. 12 līdz 15.
Dalība darba gadatirgos ir
laba iespēja reklamēt savu uzņēmumu, darba iespējas tajā
un piesaistīt jaunus darbiniekus, kā arī veikt personāla atlasi, tiekoties ar potenciālajiem
kandidātiem un veicot darba
intervijas.
Ja jūsu uzņēmums ir ieinteresēts dalībai pasākumā, lūdzu līdz 17. martam
aizpildīt dalībnieka pieteikuma
anketu
https://forms.gle/uXmaUypADwuwzfUE6.
Dalība pasākumā ir bez
maksas! Pasākuma dalībniekiem nodrošināta individuāla
vieta zālē ar pieejamo aprīko-

jumu, bezvadu interneta tīkls
un kafijas pauze.
Pasākumā tiek aicināti piedalīties Liepājas pilsētas un
novada un citu reģionu darba
devēji, kā arī piedalīsies valsts
iestādes, profesionālās apmācību iestādes un Eiropas informācijas tīklu pārstāvji, kuri
informēs par darba, mācību un
izglītības, karjeras un biznesa
uzsākšanas iespējām.
Dalībnieku vietu skaits ir
ierobežots.
Jautājumu gadījumā lūdzu

sazināties ar pasākuma koordinatoru – NVA Liepājas filiāles EURES konsultantu Andri
Segliņu, tālr. 63429422, mob.
tālr. 26591666, e-pasts Andris.
Seglins@nva.gov.lv.
Iepriekšējais darba gadatirgus “Darbs un karjera” norisinājās 2018. gadā, un to apmeklēja ap 1000 darba meklētāju,
strādājošo, studentu un citu
interesentu.
Dace Mieme,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

PIEEJAMS ATBALSTS ZIVSAIMNIECĪBĀ UN AKVAKULTŪRĀ
Lauku atbalsta dienests informē, ka no 5. marta līdz 30. jūnijam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai dažādos atbalsta pasākumos
zivsaimniecībā un akvakultūrā.
Pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā
– veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz
vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus vai uzlabotus produktus, jaunus vai uzlabotus procesus vai jaunas vai
uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Kopējais publiskais ﬁnansējums 8 miljoni eiro.
Pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu
kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”
ir paredzēts palielināt zvejas produktu pievienoto
vērtību, atbalstot ieguldījumus saldētu zvejas
produktu uzglabāšanas kameru būvniecības,
ierīkošanas, novietošanas, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. Pasākuma pretendenti ir
biedrības, kuru ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot
komerciālo zveju iekšējos ūdeņos. Kārtas kopējais
publiskais ﬁnansējums ir 9 miljoni eiro.
No 30. janvāra līdz 30. jūnijam turpinās
iesniegumu pieņemšana divos pasākumos:
“Inovācija” – process, kurā tiek izstrādāti
ieviešanai jauni vai ievērojami uzlaboti produkti,
aprīkojums, procesi un metodes vai tiek ievēroja-

mi uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti
tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli,
pievienotā programmatūra, lietotājam un videi
draudzīgās īpašības), kā arī izpētītas inovatīvo
produktu vai procesu tehniskās un ekonomiskās
īstenošanas iespējas. Kopējais publiskais ﬁnansējums 3,4 miljoni eiro.
“Tirdzniecības pasākumi”. Atbalsts paredzēts biedrībām, lai sekmētu jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertiﬁcēšanu,
produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu. Kopējais publiskais ﬁnansējums 1,5
miljoni eiro.
Plašāka informācija par katru atbalsta pasākumu pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv,
sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.
Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz,
izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, ierodoties Lauku atbalsta dienestā personīgi
vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā,
parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu
ar laika zīmogu “Elektronisko dokumentu likumā”
noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).
Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

LĪDZ GADA BEIGĀM MUITAS JOMĀ IZMAIŅU NEBŪS
No 1. februāra līdz 31. decembrim būs spēkā
pārejas periods, kad Apvienotā Karaliste (AK)
vairs nebūs Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts,
bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpināsies
tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs
nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.
To nosaka AK izstāšanās no ES līgums, ko
2020. gada 22. janvārī ratiﬁcēja AK parlaments
un par kuru 29. janvārī nobalsoja Eiropas Parlaments. Atbilstoši šim līgumam pārejas periodā
tāpat kā pašlaik turpināsies brīva preču aprite
starp ES un AK. Noteikumi, ierobežojumi un
citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai starp

ES un trešām valstīm, netiks piemēroti pārejas
periodā.
Par ES un AK attiecībām, sākot ar 2021. gada
1. janvāri, turpināsies sarunas atbilstoši ES un AK
kopīgajai politiskajai deklarācijai par nākotnes attiecību ietvaru. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas
perioda beigām.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par
turpmāko sarunu procesu un nākotnes attiecībām starp ES un AK Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas mājaslapā un VID tīmekļa vietnē sadaļā
“Breksits”.
VID Sabiedrisko attiecību daļa, tālr. 67122670,
67122668, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
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Sakopsim savu Latviju –
Lielā talka šogad norisināsies 25. aprīlī
25. aprīlī jau divpadsmito gadu pēc kārtas norisināsies Lielā talka, tiks
sakopta un labiekārtota apkārtējā vide, tajā pašā laikā
domājot arī par Latvijas
ilgtspēju un virzību iepretim zaļākās valsts pasaulē
statusam. Viens no 2020.
gada Lielās talkas vadmotīviem: “Sakop savu sētu,
tava sēta – Latvija”. Šogad
aicinām papildus atkritumu vākšanai un šķirošanai
veikt arī dažādus labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem spēkiem padarītu
Latviju tīrāku un skaistāku.
Lielās talkas vadmotīva
“Sakop savu sētu, tava sēta –
Latvija” mērķis ir veicināt izpratni, ka mums ir jātur rūpe
ne tikai par savu sētu, pagalmu, bet par mūsu valsti kopumā. Tieši tā iemesla dēļ jau
otro gadu pēc kārtas līdz ar
Lielās talkas kustību norisinās
arī “Ideju talka”, kurā ikviens
ir aicināts nākt klajā ar idejām,
kas ilgtermiņā var nodrošināt
Latvijas ilgtspēju, domājot ne
tikai par to, kā atkritumus samazināt, bet arī – kā tos neradīt.
Ņemot vērā pašvaldību
aktīvo iesaisti, arī šogad Lielajā talkā turpināsies pērn
aizsāktā atkritumu šķirošana,
kurā talcinieki tiks aicināti

atdalīt plastmasu, izmantojot
zilas krāsas maisus, bet citiem
atkritumiem būs paredzēti
balti maisi.
Ar šo gadu Lielā talka
uzsāk sadarbību ar biedrību
“1836”, akcentējot Latvijas
1836 kilometru garās pierobežas sakopšanu un labiekārtošanu, lai Latvijā veicinātu vides tūrismu. Projekta “1836”
vadītājs Enriko Podnieks
stāsta: “Latvijas dabā mums
apkārt ir skaistas upju iele-

jas, pludmales, priežu meži…
Pirms pieciem gadiem tika
uzsākts darbs pie projekta
“1836” ar mērķi atdzīvināt
1836 km garo Latvijas robežu, izveidojot tūrisma ceļu.
Šogad Lielajā talkā pilnveidosim iesākto ceļu, uzlabojot infrastruktūru, ierokot 100 ceļa
stabus apkārt Latvijas robežai.” Iedzīvotājiem, uzņēmumiem, kopienām, skolām un
ģimenēm ir iespēja rezervēt
savu stabiņu līdz 25. martam

mājaslapā – www.1836.lv/celotaja-karte/.
11 gadu garumā Lielajā talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, latvieši talkojuši arī citās pasaules
valstīs. Atkritumu daudzums
ir vairāk nekā par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008.
gadu. Daudzviet pašvaldību
teritorijās vairs nav atrodami
atkritumi, tāpēc tiek organizētas apkārtnes labiekārtošanas
un koku stādīšanas talkas. “Šie
fakti ir apliecinājums tam, ka
Lielā talka ir konsekventi virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un
zaļas valsts – virzienā. Talka kā
lielākais izglītojošais un vides
sakopšanas ikgadējais notikums nesis auglīgus rezultātus,
arī uz priekšu tam būs nozīmīga loma vides sakopšanā, bet
būtiskākais – cilvēku attieksmes un paradumu maiņā. Lielā
talka ir unikāla kustība, jo spēj
pastāvēt tik ilgus gadus un cilvēki katru gadu talkas dienā ir
gatavi iet un darīt kaut ko savas valsts, līdzcilvēku labā. Tā
ir talkas lielākā vērtība, tāpēc
gribētu pateikties visiem, kuri
ik gadu talko un gatavojas to
darīt arī šogad,” uzsver projekta vadītāja Vita Jaunzeme.
Gita Sauka,
“Lielās talkas 2020”
sabiedrisko attiecību
konsultante

Rucavas novada iedzīvotāji aicināti iesaistīties
talkas norisēs. Svarīgākais
nav ievērot konkrētu laiku
savas vides sakopšanai, jo
piemēroti laika apstākļi ir
arī šobrīd, izmantojot brīdi,
kad nav sniega un nav saaugusi zāle. Labu darbu var
paveikt ik dienu.
Aicinām veidot sakoptu
savu sētu, pagastu, novadu
un līdz ar to arī valsti!
Atgādinām, ka Rucavā
darbojas arī šķiroto atkritumu laukums bijušo “Mehānisko darbnīcu” teritorijā.
Atkritumu savākšanas laukumā novietoti konteineri papīram un kartonam,
plastmasas iepakojumam,
stiklam un metālam. Tāpat laukumā var atbrīvoties
no savu laiku nokalpojušas
sadzīves elektrotehnikas,
baterijām un spuldzēm. Ir
pieejams lielgabarīta konteiners vecām koka mēbelēm un citiem koksnes atkritumiem.
Dalīto atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:
Pirmdien
brīvs
Otrdien
15.00 – 19.00
Trešdien
10.00 – 14.00
Ceturtdien 10.00 – 14.00
Piektdien
12.00 – 16.00
Sestdien
10.00 – 14.00
Svētdien
brīvs
Natālija Grauduže,
Lielās talkas koordinatore
Rucavas novadā,
+371 29134903,
natalija.grauduze@rucava.lv

Pārejas periodā Latvijas valsts piederīgajiem Gada balva medicīnā –
saglabāsies līdzšinējā veselības aprūpes kārtība īpaša pateicība mediķiem

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka pēc Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no Eiropas savienības (ES), kas notika šā
gada 31. janvārī, spēkā stājas izstāšanās līgums,
kas nosaka pārejas periodu līdz 2020. gada 31.
decembrim. Pārejas perioda laikā Latvijas valsts
piederīgajiem saglabāsies līdzšinējā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība.
Tas nozīmē, ka šajā periodā veselības aprūpes pakalpojumus ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) AK varēs saņemt
tāpat kā līdz šim.
Tāpat Latvijas valsts piederīgie varēs izmantot arī S1 veidlapu, kas apliecina tiesības saņemt

veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei AK. S1 veidlapa apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības
aprūpi dzīvesvietas valstī, ja strādā vai saņem
pensiju citā ES dalībvalstī, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē.
NVD atgādina, ka EVAK karti iespējams izmantot, īslaicīgi uzturoties Eiropas Savienības
dalībvalstīs, un tā apliecina tiesības saņemt nepieciešamo medicīnisko veselības aprūpi tādā
pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās
valsts iedzīvotājiem. Vienlaikus NVD aicina
iedzīvotājus, dodoties ceļojumā, noformēt ne
tikai EVAK karti, kas nodrošina nepieciešamo
medicīnisko palīdzību ceļojuma laikā tādā pašā
apjomā kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem, bet
arī privāto ceļojumu apdrošināšanu, jo EVAK
nesedz ārzemēs veiktās pacientu iemaksas un
līdzmaksājumus, neatlīdzina repatriācijas jeb
transportēšanas izdevumus smagas slimības
vai nāves gadījumā, tostarp nesedz plānveida
medicīnisko pakalpojumu saņemšanu.
Informācija par veselības aprūpes saņemšanu Eiropas Savienībā un nepieciešamajiem
dokumentiem pieejama NVD tīmekļvietnē
www.vmnvd.gov.lv, sadaļā “Veselības aprūpe ES”.

26. martā “Gada balva
medicīnā” tiks pasniegta
jau desmito reizi.
Pašlaik ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja balsot
par savu kandidātu mājaslapā
www.arstubiedriba.lv un arsts.lv.
Mūsu mediķi – ārsti, zobārsti, māsas, vecmātes, ārstu
palīgi, māsu palīgi un citi –
ikdienā rūpējas, lai mēs atgūtu pašu dārgāko – veselību.
Lielākā daļa no viņiem katru
dienu pēc vislabākās sirdsapziņas dara savu darbu un palīdz
mums visiem būt veseliem un
dzīvespriecīgiem.
Ikvienam
pacientam ir iespēja pateikt
paldies savai ārstniecības personai – ārstam, zobārstam,
ārsta palīgam, vecmātei, farmaceitam,
funkcionālajam
speciālistam, izvirzot viņu kā
potenciālo balvas saņēmēju.
Balsošana par labākajiem mediķiem norisinās

līdz 1. martam deviņās nominācijās – “Gada ģimenes ārsts
2019”, “Gada ārsts speciālists
2019”, “Gada zobārsts 2019”,
“Gada ārsta palīgs 2019”,
“Gada farmaceits 2019”,
“Gada māsa 2019”, “Gada
vecmāte 2019”, “Gada funkcionālais speciālists 2019” un
“Gada slimnīca 2019”.
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l 22. februārī plkst. 17 radošajā darbnīcā “Ligate” iecerēts
kristīgā kino vakars.
Šī būs iespēja satikties un kopīgi noskatīties ﬁlmu “Dieva āmurs”.
Filma par jaunu mācītāju, kurš, ieguvis akadēmiskas zināšanas, ierodas lauku draudzē. Viņa pirmais pārbaudījums – aicinājums pie mirstoša cilvēka, kura bailes no nāves pastiprina bailes
no Dieva, kuru viņš dzīves laikā neesot mīlējis pietiekami, lai saņemtu piedošanu. Vai jaunais mācītājs mācēs viņam palīdzēt?
Filma zviedru valodā ar subtitriem latviešu valodā.
l 23. februārī plkst. 13 dievkalpojums ģimenēm un bērniem.
Pēc iknedēļas dievkalpojuma plkst. 11 noritēs dievkalpojums,
uz kuru mīļi aicināti arī bērni kopā ar vecākiem.
Ir vecāki, kas nenāk uz dievkalpojumu, jo baidās par to, ka viņu
bērni baznīcā trokšņos un citiem traucēs. Šajā dievkalpojumā vecāki var droši nākt, ņemot līdzi savas atvases.
Būsiet gaidīti!

Tūrisma pārgājiens kopā ar “Nūjo ar vēju”
Tūrisma pārgājiens kopā ar biedrību “Nūjo ar vēju” noritēs 14. martā. Dosimies izvējoties Rucavas novada piekrastē.
Pārgājiens plānots maršrutā Nida – Pape. Noiesim daļu no
“Jūrtakas” posma ar finišu vēsturiskajā zivju pārstrādes punktā
“Dzintarvēji”. Par iespaidiem varēsim parunāt pie karstas tējas.
Dalībniekiem pieteikties līdz 11. martam pa tālruni
+371 29134903 vai e-pastu tic@rucava.lv.
Natālija Grauduže, tūrisma organizatore

FEBRUĀRĪ UN MARTĀ NĪCAS
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRĀ
✓ “ZIEMCIETES UN GRAUDZĀLES”, bezmaksas seminārs
sestdien, 15. februārī, plkst. 10–14.
✓ “PIRMIE SOĻI DZIMTAS KOKA VEIDOŠANĀ”
otrdien, 25. februārī, plkst. 18 Nīcas senlietu krātuvē.
✓ Radoša nodarbība “DEKUPĀŽA”
ceturtdien, 5. martā, plkst. 18.
✓ Seminārs “PERMAKULTŪRA – GUDRĀ SAIMNIEKOŠANA
DĀRZĀ”
piektdien, 13. martā, plkst. 16.
✓ “VIDI SAUDZĒJOŠA MEŽA APSAIMNIEKOŠANA
PRIVĀTAJOS MEŽOS”
sestdien, 14. martā, plkst. 10 – bezmaksas seminārs,
svētdien, 15. martā, plkst. 10 – bezmaksas apmācības dabā.
✓ Seminārs “ROKA – TAVA VIZĪTKARTE”
otrdien, 17. martā, plkst. 18.
✓ Seminārs/radoša nodarbība “MANS ZAĻAIS ZĀĻU SKAPĪTIS”
ceturtdien, 19. martā, plkst. 18.
✓ Seminārs “BALKONU UN TERAŠU APZAĻUMOŠANA.
KOMPOZĪCIJAS TRAUKOS”
sestdien, 21. martā, plkst. 10.
✓ Radoša nodarbība “NEIROGRAFIKA”
ceturtdien, 26. martā, plkst. 18.
✓ Radoša nodarbība “PAVASARA GLEZNIŅAS (ar ģipša pamatni)”
otrdien, 31. martā, plkst. 18.
✓ VIEDTĀLRUŅA LIETOŠANAS APMĀCĪBAS.
Individuālas nodarbības, vienojoties par vēlamo laiku.
Sekojiet informācijai www.nica.lv un Facebook @nicaspic.
Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes,
rakstot vai zvanot 29105652.

TŪRISMA UZŅĒMĒJU UN PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJU PIEDĀVĀJUMU AKTUALIZĒŠANA

Lai pēc iespējas precīzāk informētu potenciālos novada apmeklētājus par esošo pakalpojumu piedāvājumu un veicinātu vēlmi
apmeklēt Rucavas novadu, ikviens tūrisma uzņēmējs aicināts
pārskatīt un precizēt savu šīs sezonas piedāvājumu novada mājaslapā www.rucava.lv.
Priecāsimies uzzināt arī par jauniem piedāvājumiem, pasākumiem, notikumiem vai ko citu. Piebilde – naktsmītnēm un ēdināšanas
uzņēmumiem jābūt oﬁciāli reģistrētiem uzņēmējdarbībai Latvijā.
Objektu apskati, amatniecības un aktīvo tūrismu var piedāvāt ikviens
interesents. Noteikti noderēs jaunas un kvalitatīvas fotogrāﬁjas un
videomateriāli par piedāvātajiem pakalpojumiem, vietām un novada
skaistajiem skatiem. Iesūtītā informācija nepieciešama arī drukāto
materiālu veidošanai, savukārt darbs pie mājaslapas www.rucava.lv satura
veidošanas un papildināšanas vienmēr ir procesā.
Tādēļ par sevi pastāstīt
nekad nav par vēlu!
Lūgums visu aktuālo informāciju sūtīt Natālijai Graudužei
uz e-pastu tic@rucava.lv vai
zvanīt pa tālr. 29134903.

Seminārs “Jaunu
produktu mārketings”
Aicinām
pieteikties semināram “Jaunu produktu
mārketings”,
ko vadīs
Jānis Blunavs, reklāmas ideju un stratēģiju aģentūras “Esplanāde”
rīkotājdirektors.
Seminārs norisināsies
4. martā Liepājas rajona
partnerības birojā (Krasta ielā
12, Grobiņā) no pulksten 13
līdz 17.
Pieteikšanās, sūtot e-pastu
uz info@lrpartneriba.lv līdz
1. martam. Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un semināra nosaukums, uz kura piesakāties.
Plašāka informācija interneta vietnē http://bit.ly/2SnqVqF.

Kino vakari radošajā
darbnīcā “Ligate”

Radošā darbnīca “Ligate” aicina apmeklēt
kino vakarus.
l 21. februārī plkst. 18 multfilma bērniem
“Karalienes korgijs”
Rekss, britu karalienes iemīļotais korgijs, pazūd no Bakingemas pils un nonāk Londonas
ielās raibā suņu klanu sabiedrībā, kurā valda
nemitīgas domstarpības un kautiņi. Cenšoties atgriezties mājās pie savas saimnieces,
Rekss mēro garu un piedzīvojumiem bagātu
ceļu, kura laikā atrod mīlestību un iepazīst
pats sevi. Filma dublēta latviešu un krievu
valodā.

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 SIA “Kurzemes Vārds”. Tirāža 750 eks. Bezmaksas.
Elektroniski izlasāms www.rucava.lv

8. martā plkst. 18 skatāma filma
“Klases salidojums 2”.
Visiem trīs draugiem ir jāpaspēj gan doties uz
bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, kā
arī paspēt uz Toma kāzām. Personīgās problēmas, “draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos.
Filma latviešu valodā ar subtitriem krievu un
angļu valodā.

l

Izbaudi kino gaisotni tepat Rucavā!

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.

