
29. februārī jau krietnu 
laiku pirms pasākuma “Ru-
cavā skan dziesmas 25 gadu 
garumā” sākuma kultūras 
nams pildījās ar koncer-
ta dalībniekiem, kuri stei-
dza vēlreiz izmēģināt savu 
priekšnesumu ar pavadošo 
grupu. Dziedātājos varēja 
manīt nelielu satraukumu, 
bet, neraugoties uz to, visi 
tomēr bija gatavi uzstāties 
publikas priekšā. 

Lai gan vairākas reizes bijām 
tikušās ar koncerta vadītājām 
Justīni Siksnu un Anniju Ditu 
Stangu par scenārija veidošanu, 
tomēr pirms koncerta bija jā
veic dažas steidzamas izmaiņas 
programmā, lai viss izdotos, kā 
iecerēts. Nelielas bažas radīja 
apstāklis, ka šoreiz koncerta bi
ļetes varēja iegādāties īsi pirms 
pasākuma. Apmeklētāji ieradās 
laikus un bez steigas varēja ie
ņemt savas izvēlētās vietas ska
tītāju rindās. 

Koncerts iesākās ar Ruca
vas muzikantu sveicienu, jo tieši 
viņi bija pirmā pavadošā grupa 
konkursam “Dziesma manai 
paaudzei” tālajā 1995. gadā un 
arī daudzus turpmākos gadus. 
2002. gadā konkurss tika pār
dēvēts par “Ne tikai zvaigznes 

spīd”, kurā bija iespēja piedalī
ties arī dejotājiem, parodētājiem 
un modes tērpu demonstrētā
jiem.

Ir pagājuši 25 gadi, tā vien 
šķiet, ka tas bija pavisam nesen. 
Ar konkursa vēsturi apmek
lētājus iepazīstināja pasākuma 
vadītājas, pieminot katra gada 
uzvarētājus. Kopā izskanēja sep

Rucavā skan dziesmas 25 gadu garumā

29. februārī Rucavas kultūras namā izskanēja konkursa “Ne tikai zvaigznes spīd” 25. jubilejas koncerts.

tiņpadsmit priekšnesumi, kurus 
skatītāji atbalstīja ar skaļiem ap
lausiem. Pārsteigums publikai 
bija vadītāju sagatavotā loterija.

Katrs pasākuma apmeklē
tājs kopā ar ieejas biļeti saņē
ma sudraba saulīti, kuras mēr
ķis bija noteikt, vai dziesmu 
konkursu rīkot arī turpmākos 
gadus, balsojot par vai pret. Iz

1998. gada uzvarētāja Irēna 
Riežniece ar dziesmu “Puķu nakts”.

1995. gada uzvarētāja Diāna 
Dejus ar dziesmu “Rudens un tu”.

2011. gada uzvarētāja Paula 
Patrīcija un Linda Vindiga ar 

dziesmu “Māmiņa”.

Svētdien, 29. martā, plkst. 3.00 
(naktī no sestdienas uz svētdienu) 
Latvijā notiks pāreja 
uz vasaras laiku, 
pulksteņa rādītājus pagriežot 
vienu stundu UZ PRIEKŠU.

nākums bija pārliecinošs – tikai 
divas saulītes bija pret, kas lie
cina par to, ka ļaudis vēlas, lai 
konkurss turpinās.

Dome pateicas ilggadējiem 
šī konkursa atbalstītājiem un 

visiem, kas piedalījās koncerta 
tapšanā!

Uz tikšanos nākamgad!
Staņislava Skudiķe,

Rucavas kultūras nama 
direktore 
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SPĪLIENS” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināša-

nai nekustamo īpašumu “Spīliens”, kadastra Nr.64840010105, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrā-
matu nodalījumā Nr.100000524841, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6,43 ha.

Izsole notiks 2020. gada 24. martā plkst. 10.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Ruca-
vas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 
līdz 12.00; 12.30–17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00 un ceturtdienās līdz 18.00 Rucavas novada 
domē – “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības 
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020. gada 23. marta plkst. 16.00.

Izsoles sākumcena 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti eiro), nodrošinājuma nauda – 10% 
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 560,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi) līdz reģistrācijas beigām 
iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408.

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

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PRIEDIENGALS” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināša-

nai nekustamo īpašumu “Priediengals”, kadastra Nr.64840010114, reģistrēts Rucavas pagasta zemes-
grāmatu nodalījumā Nr.100000445101, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5,18 ha.

Izsole notiks 2020. gada 24. martā plkst. 11.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Ruca-
vas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 
līdz 12.00; 12.30–17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00 un ceturtdienās līdz 18.00 Rucavas novada 
domē – “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības 
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020. gada 23. marta plkst. 16.00.

Izsoles sākumcena 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti eiro), nodrošinājuma nauda – 10% ap-
mērā no izsoles sākumcenas, t.i., 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit eiro un 00 centi) līdz reģistrācijas 
beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, 
konts LV23HABA0551035168408.

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

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “EGLES” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināša-

nai nekustamo īpašumu “Egles” ar kadastra Nr.64840130045, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrā-
matu nodalījumā Nr.100000590896, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,57 ha.

Izsole notiks 2020. gada 1.aprīlī plkst. 10.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu plkst. 8.00 – 
12.00; 12.30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13.00 un ceturtdienās līdz 18.00  Rucavas novada domē 
“Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājasla-
pā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020. gada 27. marta plkst. 12.00.

Izsoles sākumcena 2635,20 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci eiro un 20 centi), nodroši-
nājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 263,52 EUR (divi simti sešdesmit trīs eiro un 
52 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swed-
bank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

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

Domes sēde  
2020. gada 27. februārī

Piedalās: Rucavas novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputā-
ti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga 
Ķēdže, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, 
Irēna Riežniece, Gundega Zeme.

l Apstiprināja lokālplānojuma darba 
uzdevumu ar grozījumiem nekustama
jam īpašumam “Ostmala”.

l Nolēma veikt nekustamo īpašumu 
“Tebras”, kadastra Nr.64520020066, 
“Pie Lūķeniekiem”, kadastra 
Nr.64520170021, “Žābaki”, kadastra 
Nr.64520170004, “Pie Strautiņi 2”, ka
dastra Nr.64520170022, “Jaunie Zeltkal
ni”, kadastra Nr.64840040004, “Vīzuļu 
priedieni”, kadastra Nr.64840170053, 
novērtējumu. Pēc novērtējuma saņem
šanas lemt par nodošanu atsavināšanai. 

l Pieņēma lēmumu ierakstīt zemes
grāmatā 28 pašvaldībai piekritīgos ne
kustamos īpašumus. 

l Nolēma pagarināt zemes nomas 
līgumus ar divām privātpersonām un 
noslēgt jaunus zemes nomas līgumus ar 
divām privātpersonām.

l Ņemot vērā iesniegumu, izbeidza 
zemes nomas līgumu ar vienu privātper
sonu.

l Apstiprināja 2020. gada 27. feb
ruāra saistošos noteikumus Nr.2/2020 
“Grozījumi Rucavas novada domes 
2016. gada 24. marta saistošajos notei
kumos Nr.2/2016 “Par koku ciršanu 
ārpus meža Rucavas novada administra
tīvajā teritorijā””.

l Piecām privātpersonām piešķīra 
zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz 
zivju murdu.

l Nolēma pagarināt derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju SIA “Atpakaļ mājās” at
radnēs “Priežkalni”, II laukums, Duni
kas pagastā.

l Ņemot vērā iesniegumus, nolēma 
sadalīt sešus nekustamos īpašumus.

l Nolēma pagarināt dzīvojamās tel
pas īres līgumus ar piecām privātperso
nām.

l Nolēma uzņemt Rucavas novada 
dzīvokļu maiņas rindā divas privātper
sonas.

l Pieņēma lēmumu izīrēt divistabu 
dzīvokli vienai privātpersonai.

l Apstiprināja 2020. gada 27. feb
ruāra saistošos noteikumus Nr.1/2020 
“Grozījumi Rucavas novada domes 
2018. gada 24. maija saistošajos noteiku
mos Nr.2/2018 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rucavas novadā””.

l Apstiprināja 2020. gada 27. februāra 
saistošos noteikumus Nr.3/2020 “Grozī
jumi Rucavas novada domes 2018. gada 
23. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Rucavas novadā””.

l Nolēma nodot atsavināšanai 
par brīvu cenu Rucavas novada do
mei piederošos nekustamos īpašumus 
“Priediengals”, kad. Nr.64840010114, 
“Spīliens”, kad. Nr.64840010105, un 
“Egles”, kad. Nr.64840130045. Apstip
rināja to izsoles noteikumus.

l Nolēma nepiekrist SIA “Ziem
upe 7” piedāvājumam iegādāties 

nekustamo īpašumu “Mazjānīši”, 
kad. Nr.64840070017, jo īpašums nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju veik
šanai.

l Apstiprināja izmaiņas Rucavas no
vada pašvaldības 2020. gada amatu sa
rakstā.

l Apstiprināja viena izglītojamā mā
cību un audzināšanas izmaksas Rucavas 
novada pašvaldības izglītības iestādēs no 
2020. gada 1. janvāra.

l Apstiprināja vidējās izmaksas, kas 
tiek segtas privātai izglītības iestādei par 
pirmsskolas izglītības programmas īste
nošanu, vienam izglītojamam no pusot
ra līdz četru gadu vecumam. 

l Apstiprināja grozījumus Rucavas 
novada pašvaldības 2020. gada pamat
budžetā.

l Apstiprināja 2020. gada projektu 
konkursa “Labais darbs Rucavas nova
dam” nolikumu.

l Apstiprināja 2020. gada 27. feb
ruāra saistošos noteikumus Nr.4/2020 
“Grozījumi Rucavas novada domes 
2018. gada 23. augusta saistošajos notei
kumos Nr.3/2018 “Par Rucavas novada 
simboliku””.

l Ņemot vērā iesniegumu, atbrīvoja 
vienu privātpersonu no Rucavas bal
tā sviesta ieviešanas komisijas locekļa 
amata.

l Aktualizēja “Rucavas novada 
domes attīstības programmas 2012.–
2018. gadam” investīciju plānu.

l Atzina 2020. gada 3. februāra ne
kustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers”, 
Rucavas pagasts, Rucavas novads, ka
dastra Nr.64840040175, izsoli par noti
kušu un apstiprināja tās rezultātu.

l Atzina 2020. gada 3. februāra 
nekustamā īpašuma “Piesīši”, Ruca
vas pagasts, Rucavas novads, kadastra 
Nr.64840110040, izsoli par notikušu un 
apstiprināja tās rezultātu. 

l Atzina 2020. gada 25. februāra ne
kustamā īpašuma “Liedagi”24, Rucava, 
Rucavas pagasts, Rucavas novads, ka
dastra Nr.64849000077, izsoli par noti
kušu un apstiprināja tās rezultātu. 

l Saskaņoja Aizputes novada domes 
nekustamā īpašuma “Tebrenieki”, Lažas 
pagasts, Aizputes novads, nodošanu at
savināšanai.

l Sniedza pozitīvu atzinumu par da
bas lieguma “Sventājas upes ieleja” da
bas aizsardzības plānu 2020.–2032. ga
dam.

l Pilnvaroja Rucavas novada domes 
priekšsēdētāju (vai tā pienākumu izpil
dītāju) sniegt saskaņojumu par īpašumu 
atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst 
likuma “Par valsts budžetu 2020. ga
dam” 56. panta 2. punktā norādītajām 
pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 
EUR, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nī
cas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes 
novadā.

l Domes priekšsēdētājs Jānis Veits 
sniedza informāciju par notikušo Lat
vijas Pašvaldību savienības domes sēdi 
21. janvārī, kuras laikā pārrunāta admi
nistratīvi teritoriālā reforma. Informēja 
deputātus par plānoto Latvijas prezi
denta Egila Levita vizīti “Zvanītājos” 
Rucavas pagastā 12. martā.

Santa Ķūse, domes sekretāre

Rucavas novada administrācijas 
darba organizēšana no 17. marta

Ņemot vērā Latvijas Republikas 
teritorijā izsludināto ārkārtas situā-
ciju, Rucavas novada dome no 2020. 
gada 17. marta normatīvajos aktos 
paredzētās funkcijas un pienākumus 
veiks attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana 
un konsultācijas tiks nodrošinātas elek
troniski, izmantojot elektroniskos sazi
ņas līdzekļus: tālruni 63467054, epastu  
dome@rucava.lv, portālu www.latvija.lv. 

Iesniegumus iespējams atstāt pie Ru
cavas novada domes esošajā pastkastītē.

Darbinieku klātienes apmeklējums 
iespējams tikai būtiskas nepieciešamības 
gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefo
niski ar attiecīgo darbinieku. (Aicinām 
rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju 
nepieciešamību!)

No 2020. gada 17. marta līdz 14. 
aprīlim slēgtas visas pašvaldības iestā
des apmeklētājiem, izņemot pašvaldības 
aģentūru “Rucavas novada Dunikas am

bulance” un Rucavas pirmsskolas izglītī
bas iestādi “Zvaniņš”.

Pamatojoties uz esošo situāciju, visi 
kultūras, sporta un interešu izglītības pa
sākumi ir atcelti.

Naudas maksājumus lūdzam veikt 
elektroniski uz norēķinu kontu: AS 
“Swedbank”, konta Nr. LV30HA
BA0551019765652 vai arī Latvijas Pasta 
nodaļās: 

Rucavas pasta nodaļa, adrese: Ruca
vas pamatskola, Rucavas pag., Rucavas 
nov., LV3477, no pirmdienas līdz piekt
dienai, darba laikā no 8.30 līdz 14.00.

Sikšņu pasta nodaļa, adrese: “Pure
nītes”, Dunikas pag., Rucavas nov., LV
3480, no pirmdienas līdz piektdienai, 
darba laikā no 8.30 līdz 12.00.

Rucavas novada dome aicina iedzī
votājus būt atbildīgiem, sekot līdzi savam 
un savas ģimenes veselības stāvoklim, 
ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus 
un piesardzības pasākumus!

Nekustamā īpašuma izsoles
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Rucavas novada Rucavas pagastā
2020. gada 27. februārī                                                                                                

Nr.2/2020
                                                                             
APSTIPRINĀTI
 Ar Rucavas novada domes
2020. gada 27. februāra
lēmumu (protokols Nr.3, 1.21.p.) 

Grozījumi 2016. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr.2/2016 

“Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,
 “Meža likuma” 8. panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2016. gada 24. marta saistošajos 
noteikumos Nr.2/2016 “Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā”, turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumus ar V. nodaļu šādā redakcijā:
“V. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu 

izpildes kontrole
19. Par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu ārpus meža fi ziskās un juri-

diskās personas sauc pie administratīvās atbildības “Meža likumā” noteiktajā 
kārtībā.

20. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvā pārkāpu-
ma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Rucavas novada Pašvaldības policija un Rucavas 
novada būvvalde.

21. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda 
piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu adminis-
tratīvā pārkāpuma lietā pieņem Rucavas novada domes Administratīvā 
komisija.”

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar “Administratīvās atbildības 
likumu”.

Paskaidrojuma raksts 
saistošajiem noteikumiem Nr.2/2020

“Grozījumi Rucavas novada domes 2016. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr.2/2016 “Par koku ciršanu ārpus meža 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā””

Rucavas novada Rucavas pagastā
2020. gada 27. februārī                                                                                                  

Nr.4/2020
                                                                             
APSTIPRINĀTI
 ar Rucavas novada domes
2020. gada 27.februāra
lēmumu (protokols Nr.3, 3.12.p.) 

Grozījumi Rucavas novada domes 
2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 16.punktu

1. Grozīt Rucavas novada domes 2018. gada 23. augusta saistošos 
noteikumus Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”, turpmāk tekstā – 
noteikumi:

1.1.  Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
“Rucavas novada karogam ir taisnstūra forma ar platuma un garuma at-

tiecību 1:2. Rucavas novada karogs ir abpusējs, kura horizontālais dalījums 
zilā un zelta krāsā ir ar attiecību 2:1. Karogu lietojot reprezentācijas un deko-
ratīvos nolūkos, saglabā noteiktās garuma, platuma un krāsu proporcijas.” 

1.2. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā: 
“Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija. Ad-
ministratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada domes Administratīvā 
komisija.” 

1.3. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā: 
“Par Rucavas novada karoga un ģerboņa lietošanas pārkāpumu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.” 
1.4. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā: 
“Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no noteikumu 

pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.” 

1.5. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā: 
“Rucavas novada domes administratīvās komisijas lēmumu saskaņā ar 

“Administratīvās atbildības likuma” 166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona 
(pilsētas) tiesās “Administratīvās atbildības likumā” noteiktā kārtībā un termiņos.”

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar “Administratīvās atbildības likumu”.

Paskaidrojuma raksts 
saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rucavas novada domes 

2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 
“Par Rucavas novada simboliku””

l Saņemts iedzīvotāja zvans, 
ka pie Svētavota Rucavas pagastā 
jaunieši braukājot ar motocikliem. 
Apsekojot minēto vietu, informācija 
neapstiprinājās.

l Rucavā ar videonovērošanas 
kameru palīdzību noskaidrota per-
sona, kura izbraukājusi zālienu pie 
veikala “Tev” Rucavas pagastā. 

l No iedzīvotājiem saņemta 
informācija, ka novadā ir nozagti 
vairāki velosipēdi. Nozagtie velo-
sipēdi tika atrasti, informācija par 
vainīgo personu un velosipēdiem 
tālāk nodota rīcībai Valsts policijai.

l 12. februārī notika Ēnu diena. 
Tā ir pasaulē populāra karjeras 
izglītības akcija, kuras laikā skolēni 
apmeklē kādu darbavietu un 4–6 
stundu garumā vēro interesējošās 
profesijas pārstāvja darbu. Rucavas 
Pašvaldības policijas priekšnieku 
“ēnoja” viens novada jaunietis, kurš 
iepazinās ar pašvaldības policistu 
ikdienas darbu un pienākumiem.

l Papē ar video novērošanas 
kameru palīdzību noskaidrota 
persona, kura ar automašīnu 
agresīvi braukājusi pa Papes bākas 
stāvlaukumu. Ar vainīgo personu 
veiktas audzinoša rakstura pārrunas 
un izteikts mutisks aizrādījums.

l Veiktas vairākas pārrunas ar 
novada iedzīvotājiem par agresī-
vu braukšanu ar transportlīdzekli 
novada teritorijā. Turpmāk agresīvie 
braucēji tiks piefi ksēti video novēro-
šanas kamerās un informācija tālāk 
nodota Valsts policijai administratīvā 
soda piemērošanai.

l Saņemta informācija par 
klaiņojošiem kaķiem, tā tālāk nodota 
dzīvnieku patversmes pārstāvjiem, 
kas klaiņojošos dzīvniekus nogādāja 
patversmē.

l Rucavas centrā smagā 
automašīna, veicot apgriešanās 
manevrus izbraukājusi zālienu, 
transportlīdzekļa vadītājs ar lāpstu 
postījumus izlabojis, viņam izteikts 
mutisks aizrādījums. 

l Saņemts iedzīvotāja zvans 
par to, ka Rucavā pie daudzdzī-
vokļu mājām no automašīnas tiekot 
tirgotas zivis. Apsekojot notikuma 
vietu un apkārtni, automašīna nebija 
atrodama.

l Risināts ģimenes konfl ikts 
un veiktas pārrunas ar iesaistītajām 
pusēm.

l 29. februārī nodrošināta sa-
biedriskā kārtība koncertā “Rucavā 
skan dziesmas 25 gadu garumā”.

l Saņemta informācija, ka Pešu 
ciemā iedzīvotāji blakus īpašumos 
izmet sadzīves atkritumus. Apse-
kojot notikuma vietu, novērots, ka 
šajās teritorijās jau veidojas nelieli 
atkritumu poligoni. Minētā ciema 
teritorija tiks pastiprināti uzraudzīta, 
lai noskaidrotu atkritumu izmetējus. 
Uzsāktas sarunas ar zemju īpašnie-
kiem par īpašumu sakārtošanu.

Elvijs Reķēns, 
Pašvaldības policijas 

p riekšnieks

Saistošie  noteikumi Pašvaldības 
policija informē

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ar 2020. gada 1. jūliju stājas spēkā 
“Administratīvās atbildības likums”, 
kas nosaka, ka naudas soda apmē-
ru izsaka naudas soda vienībās, kur 
viena vienība ir 5 (pieci) eiro, savukārt 
minimālais naudas sods fi ziskajām un 
juridiskajām personām ir divas naudas 
soda vienības. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti 
Rucavas novada domes 2016. gada 
24. marta saistošie noteikumi Nr.2/2016 
“Par koku ciršanu ārpus meža Ruca-
vas novada administratīvajā teritorijā”, 
nodrošinot to atbilstību “Administratīvās 
atbildības likuma” regulējumam, tai 
skaitā kuras institūcijas un kādā apjomā 
ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpu-
ma procesu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav ne-
pieciešams veidot jaunas institūcijas, 
paplašināt esošo institūciju kompetenci 
vai veidot jaunas amata vietas. Ietekmi 
uz pašvaldības budžetu precīzi nav 
iespējams noteikt.

4. Informācija par plānoto  
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdar-
bības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
konsultācijas ar privātpersonām nav noti-
kušas. Saistošie noteikumi pēc to apstip-
rināšanas tiks ievietoti Rucavas novada 
pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv 
un publicēti pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Duvzares Vēstis”.

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ar 2020. gada 1. jūliju spēkā stāsies “Adminis-
tratīvās atbildības likums”, līdz ar to saistošajos 
noteikumos nepieciešams veikt atbilstošas 
korekcijas. Tiek precizēts Rucavas novada 
karoga izmērs un proporcijas.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikta atbildība par saistošo noteikumu neie-
vērošanu atbilstoši “Administratīvās atbildības 
likumā” noteiktajai kārtībai. Proti, ja administratī-
vais pārkāpums izdarīts, sākot no 2020. gada 
1. jūlija, naudas soda apmēru likumā vai pašval-
dību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda 
vienībās. Sods par sīkiem pārkāpumiem simboli-
kas lietošanas jomā ir paredzēts tikai brīdinājums, 
kas dotu iespēju personām novērst neprecizitātes 
simbolikas lietošanā, un tikai par klajas (tīšas, 
apzinātas, smagā formā) necieņas izrādīšanu 
simbolikai varētu piemērot naudas sodu.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo 
institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata 
vietas. Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto  projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek pro-
gnozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi paredz atbildību par saisto-
šo noteikumu neievērošanu.

6. Informācija 
par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā kon-
sultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas tiks 
ievietoti Rucavas novada pašvaldības mājas-
lapā www.rucava.lv un publicēti pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”.
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Otro gadu pēc kārtas Ru
cavas novada neatlaidīgākie 
basketbolisti, pieaicinot arī 
dažus draugus, saorganizējās 
un kopīgi izveidoja basketbola 
komandu “Dunika”, lai pieda
lītos Grobiņas novada čem
pionātā basketbolā vīriešiem.  

Pagājušā gadā izdevās izci
li, jo  mūsu komanda  ieguva 
1. vietu un čempiona titulu. 
Šajā gadā pēc ļoti sīvas fi-
nāla cīņas komandai  “Du-
nika” savu čempiona titulu 
nācās nodot Vērgales ko-
mandai un palikt 2. vietā.  

Grobiņas novada basket

bola čempionātā piedalījās 
deviņas komandas. Pirmo apli 
Dunikas komanda noslēdza kā 
uzvarētāji bez neviena zaudē
juma. Uzvarēja arī ceturtdaļfi
nālā pret komandu “Fēnikss” 
un pusfinālā pret “Lesjoforu”. 
Uz fināla cīņu ar Vērgales ko
mandu 14. februārī dažādu 
apstākļu dēļ ieradās tikai seši 
“Dunikas” spēlētāji, taču, ne
raugoties uz to, cīņa bija ļoti 
spraiga un mūsējie nepade
vās. Nepilnas četras minūtes 
pirms beigām dunicnieki bija 
pat vadībā, taču vērgalniekiem 
izdevās izraut uzvaru ar 75:71.  

Līdz ar to komandai “Dunika” 
šogad 2. vieta. To izcīnīja – Ar
turs Malakausks, Raivis Kalējs, 
Jānis Ģēģeris, Mareks Ma
lakausks, Nils Klucis, Kārlis 
Vamzis, Matīss Tiļugs, Matīss 
Čaupjonoks, Kaspars Brīv
kalns, Jānis Jaunzemis, Rai
monds Ceplenieks un Gints 
Ate.  

Lai arī čempiona titulu no
turēt neizdevās, tomēr mūsu 
spēles bija interesantas un aiz
raujošas, zēni cīnījās neatlaidī
gi un rādīja lielu cīņas sparu. 

Paldies visiem līdzjutējiem 
par atbalstu!

Sporta aktualitātes  

Komandai “Dunika” 2. vieta Grobiņas basketbola čempionātā 

100 dienas skolā
17. februāris Rucavas 

pamatskolas 1. klases sko-
lēniem bija svarīga diena 
– 100. diena skolā. Pirm-
klasnieki vēlējās šo dienu 
īpaši atzīmēt. Tā kā 17. feb-
ruāris bija pirmdiena, tad 
nolēmām svētkus organizēt 
piektdienā, 14. februārī.

Gatavošanās svētkiem sā
kās jau janvārī. Bija jāatceras, 
kas ir paveikts šajās 100 die
nās. Skolēni kopā ar klases 
audzinātāju veidoja laika līniju 
no 2. septembra līdz 17. feb
ruārim. Tajā atzīmējām svarī
gākos notikumus, kuros esam 
piedalījušies. Tādi pavisam bija 
25. Pasākumiem bagātākie bija 
novembris un decembris.

Lai svētki būtu pa īstam, 
tad vajadzēja aicināt arī cie
miņus. Pirmklasnieki cītīgi 
gatavoja ielūgumus vecākiem, 
skolas direktorei un arī 2., 3. 

un 4. klases skolēniem. 
Ļoti nopietni gatavojāmies 

koncertam, kurā gribējām pa
rādīt visu, ko esam šajās 100 
dienās iemācījušies. Rādījām 
nelielu teātra izrādīti, kā mei
tene vārdā Ilzīte mācīja savām 
rotaļlietām burtus. Stāstījām, 
kas notiek tad, ja burti sadomā 
kļūt nepaklausīgi, un dziedā
jām dziesmas.

Pēc tam, kad bijām izrā
dījušies, mūsu ciemiņi sveica 
mūs ar nelielām pārsteiguma 
dāvaniņām.

Un kas tad svētki ir bez 
tortes! Skolas saimniecīte bija 
sarūpējusi milzīgu torti, kuru 
pirmklasnieki kopā ar vecā
kiem varēja nogaršot klases 
telpā, kavējoties atmiņās par 
padarīto un domājot par darbi
ņiem, kuri jāiespēj paveikt līdz 
mācību gada beigām.

Lai pirmklasniekiem izdo

das visi iecerētie plāni!
Mūsu svētki nebūtu izde

vušies, ja mums nepalīdzētu 
mūzikas skolotāja, kura sko
lēniem iemācīja dziesmas. 
Paldies skolas direktorei, kura 
mums spēlēja melodiju dzies
mā! Paldies saimniecītei par 
garšīgo torti! Un paldies mūsu 
ciemiņiem, ka likāt justies 
mums svarīgiem!

Uz tikšanos nākamajos 
svētkos!
Antra Ate, klases audzinātāja

17. februāris Rucavas pamat-
skolas 1. klases skolēniem bija 
svarīga diena – 100. diena skolā, 
par godu tai skolas pavāre bija 
sarūpējusi gardu torti.

22. februārī pieci Rucavas 
un divi Sikšņu pamatskolas 
skolēni piedalījās Liepājas 
šaha kluba organizētajā pasā-
kumā “Dzintara kauss”.  Pre
tinieki bija Liepājas, Grobiņas un 
Mažeiķu skolu šahisti, tātad var 
teikt – starptautisks turnīrs.

 Šajā vecuma grupā (5.–
9. klase) piedalījās 20 dalībnie
ku. Sacensības noritēja septiņās 
kārtās pēc Šveices sistēmas 
– spēlējot kopā meitenēm un 
zēniem. 

Sacensību noslēgumā zēnus 
un meitenes vērtēja atsevišķi. 
Uzvarētājus apbalvoja ar diplo
miem un balvām.

2. vietā ar 4 punktiem ie
rindojās Rucavas pamatskolas 
skolniece Sanija Dejus, 4. vietā 
ar 3 punktiem Gundega Spure, 
5. vietā Renāte Freimane – arī 3 
punkti, bet zemāks koeficients, 
7. vietā Katrīna Ate – 3 punkti.

Patīkamu pārsteigumu sagā
dāja Sikšņu pamatskolas skol
nieks Dāvis Hopovs, pirmo 

Noslēdzies Liepājas šaha sacensību 
“Dzintara kauss” 1. posms

22. februārī Rucavas un Sikšņu 
pamatskolas skolēni piedalījās 
Liepājas šaha kluba organizētajā 
pasākumā “Dzintara kauss”. Labā
kie rādītāji un 2. vieta Rucavas pa
matskolas skolniecei Sanijai Dejus.

reizi piedaloties tāda mēroga 
sacensībās, viņš uzvarēja čet
rās partijās un izcīnīja 7. vietu. 
Rucavnieks Viesturs Knubis 
ieguva 9. vietu, bet Danielam 
Pičkurovam 11. vieta. 

Aija Dejus,  
šaha pulciņa vadītāja

Sikšņu pamatskolas  
šaha sacensību laureāti

17. februārī noslē-
dzās Sikšņu pamatskolas 
2019./2020.m.g. šaha sacen-
sības, piedaloties 9 dalībnie-
kiem no 3. līdz 8. klasei.Sakarā 
ar nelielo dalībnieku skaitu katrs 
ar katru spēlēja divas partijas. 
Kopvērtējumā visvairāk punktu 
– 13 – ieguva Dāvis Hopovs, 
12 punktus izcīnīja Kristiāns 
Baikovskis, 9 punkti bija diviem 
spēlētājiem – Līgai Beņušei un 
Danielam Pičkurovam.Apbal
voja atsevišķi meitenes un zēnus. 
Pirmo trīs vietu ieguvējus apbal

voja ar medaļām, diplomiem un 
nelielām pārsteiguma balvām.

Meitenēm: 1. vietā Līga Be
ņuše, 2. vietā Donata Malakaus
ka, 3. vietā Kellija Ķezēna.

Zēniem: 1. vietā Dāvis Ho
povs, 2. vietā Kristiāns Baikov
skis, 3. vietā Daniels Pičkurovs.

Sonatu Malakausku, Madaru 
Aldzeri un Montu Teļdruvu par 
neatlaidību un cīņas sparu apbal
voja ar diplomiem un nelielām 
pārsteiguma balvām.

Aija Dejus, 
šaha pulciņa vadītāja

Sākušās skolu volejbola sacensības
Kā katru gadu martā, 

arī šogad sākušās Liepājas 
rajona novadu skolēnu 11. 
sporta spēļu sacensības vo-
lejbolā. Pirmie cīņās volejbola 
laukumā devās zēni – 4. martā 
Vērgales pamatskolā notika 
skolu komandu sacensības zē
niem. Sikšņu pamatskolas zēnu 
komanda izcīnīja 2. vietu, pie
kāpjoties mājiniekiem – Vērga

les pamatskolas komandai.
Mūsu komandā cīnījās Krists 

Stirna, Tomass Seļivānovs, Jānis 
Aldzers,  Elvis Šternbergs, Dāvis 
Hopovs, Uldis Aldzers un Kris
tians Anrijs Baikovskis.    

Meiteņu volejbolistu koman
dai sacensības notika 10. martā.

Vaclovs Malakausks, 
Dunikas pagasta sporta 

metodiķis

15. februārī Nīcas sporta 
hallē notika tradicionālais 
atpūtas un sporta pasākums 
– Ziemas sporta spēles.

Visas dienas garumā sep
tiņas komandas sacentās asto
ņos dažādos sporta veidos un 
pārbaudījumos. Savus spēkus 
varēja pārbaudīt arī individuāli 
sešās dažādās disciplīnās.

 Komandu sacensībās jau 
trešo gadu pēc kārtas uzvarēja 
komanda  “GTA Sikšņi”, kuru 
pārstāvēja mūsu aktīvie sportis
ti kopā ar saviem draugiem un 
draudzenēm – Arturu Malakaus
ku, Māri Sīkli, Āri Šokolaiti, Gati 
Jagminu, Nilu Kluci, Lieni Šo
kolaiti, Nikolu Stasi, Ilzi Štameri, 
Artu Jagminu un Baibu Kluci.  

“GTA Sikšņi” trešā uzvara  
Nīcas novada Ziemas sporta spēlēs

Prieks par mūsu jaunie
šiem, kuri aizrautīgi iesaistās, 

var un spēj sevi parādīt dažā
dās sportiskās aktivitātēs. 
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Lielā talka 
pārcelta uz 16. maiju

11. februārī Bērnu un jauniešu dienas 
centrā “Purenīte” bērniem bija iespēja vei-
dot rotaslietas. 

Kopā ar Andu Vītolu bērni sev izveidoja ro
kassprādzes, auskarus, krelles, brošas un matu 
sprādzes. Radošo nodarbību apmeklēja divpa
dsmit bērni. 

Nākamajā nodarbībā bērniem būs iespēja sa
vas fotogrāfijas pārnest uz koka ripām.

Agnese Volmane,
Bērnu un jauniešu dienas centra 

“Purenīte” vadītāja

9. maijā plkst. 10.00 
arī šogad startēs pavasara 
laivošanas svētki “Bārtas 
pumpurs”. 

Viena upe – 4 novadi, jo 
svētkus Bārtas upē un krastos 
rīkos Rucavas, Priekules, Gro
biņas un Nīcas pašvaldības. 

Brauciena garums ir aptu
veni 12 km, laivotājiem būs 
iespēja piedalīties dažādos 
konkursos  kontrolpunktos 
un finišā atpūtas kompleksā 
“Ods”. 

Šīs noteikti nav ātruma sa
censības, jo sponsoru sagādā
tās balvas saņems atjautīgākās, 
radošākās un vizuāli krāšņākās 
laivotāju komandas. 

Latvijā noteiktais ārkārtas 
stāvoklis ir satraucis visus mūsu 
valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās 
talkas organizatori, rūpējoties 
par Latvijas iedzīvotāju veselību, 
pieņēma lēmumu pārcelt talku 
no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju 
un piedāvā jaunu iespēju – orga
nizēt savas individuālās SOLO 
talkas.

Tiem, kuri izvēlēsies doties 
SOLO TALKĀS, iesakām būt 
uzmanīgiem un ievērot visas pie
sardzības un higiēnas prasības.

Savukārt visiem pārējiem, 

kuri plānotu pievienoties kopī
gajai talkas dienai 16. maijā, tiks 
sniegta jauna iespēja, kā pieteikt 
savu talku.

Tiem, kuriem noteikta ka
rantīna vai kuri vienkārši vēlas 
pārlaist šo laiku drošībā savās 
mājās, aicinām piedalīties Ideju 
talkā. Tā Lielās talkas laikā no
tiek jau otro gadu, un cilvēki ir 
aicināti dalīties ar savām idejām, 
kā padarīt Latviju un pasauli za
ļāku, ilgtspējīgāku, drošāku un 
skaistāku un kā risināt samilzu
šās vides problēmas ilgtermiņā. 
Savas idejas sūtiet uz epastu  
talkas@talkas.lv vai aizpildiet 
elektronisko anketu mājaslapā 
www.talkas.lv, Ideju talkas sadaļā.

Esiet veseli, uzturiet možu 
garu, rūpējieties par sevi un sa
viem tuvākajiem, kā arī rīkojie
ties atbildīgi pret līdzcilvēkiem. 

Tiekamies Lielajā talkā 
16. maijā!

Gita Sauka,
“Lielās talkas 2020” sabiedris

ko attiecību konsultante

Bērnu un jauniešu dienas centrā apgūst rokdarbus

Pavasara laivošanas svētki  
“Bārtas pumpurs” arī 2020. gadā

Aizvadīts Lejaskurzemes 
tūrisma forums

Lejaskurzemes tūrisma 
forums – ideja, iedvesma, 
inovācija. Te iedvesmas stās-
ti pārauga pieredzē, te ideja 
caur inovāciju domāšanā at-
tīstīja zināšanas.

Pasākums noritēja Nīcas 
kultūras namā 20. februārī. Uz 
iedvesmas pilno sarīkojumu bija 
ieradušies tūrisma pārstāvji no 
visas Kurzemes. Tā bija lieliska 
iespēja apmainīties ar pieredzes 
stāstiem, uzzināt kolēģu jaunu
mus. Tas bija lielisks pasākums 
arī tiem, kas vēlas uzsākt savu 
darbību tūrisma jomā. 

Pēc lektoru stāstījuma un 
pieredzes ir noteikti skaidrs, ka 
nav tādu neizdarāmu un neie
spējamu lietu. Ja patiesi vēlies ko 
jaunu uzsākt, ir jārīkojas!

Gatavojoties pasākumam, 
noritēja Lejaskurzemes novadu 
tūrisma magnētu izvērtēšana. 
Šim konkursam tika izvirzī
ti: Rucavas novadā – Dunikas 
purva taka un tradīciju nams 
“Zvanītāji”, Aizputes novadā 

– “Academy Vitality” un Rīgas 
zoodārza filiāle “Cīruļi”, Durbes 
novadā – Latvijas mazākā pilsēta 
Durbe un Durbes ezers, Grobi
ņas novadā – atpūtas komplekss 
“Jura staļļi” ar “Ivetas ķēķi” un 
Ālandes upes pastaigu taka, Nī
cas novadā – Bernātu dabas 
parks un jūra, Pāvilostas novadā 
– Akmeņraga bāka un atjaunotie 
jūras vārti – moli, Priekules no
vadā – Gramzdas luterāņu baz
nīca un Priekules luterāņu baznī
ca, Vaiņodes novadā – Embūtes 
dabas parks un viesu nams “Dē
seles dzirnavas”.

Kā lielākos šajā sezonā žūri
ja izraudzījās un balvas piešķīra 
Embūtes dabas parkam Vaiņo
des novadā un Bernātu dabas 
parkam Nīcas novadā.

Lejaskurzemes tūrisma foru
mu organizēja “Liepājas rajona 
partnerība”.

Pasākuma fotogrāfijas var 
apskatīt: www.lejaskurzeme.travel.

Natālija Grauduže, 
tūrisma organizatore

Vairāk informācijas un, 
sākot ar aprīli, pieteikšanās 

Kulinārā tūrisma produkts “Rudzu ceļš” 

Praktiskajā darbnīcā projekta partneri apguva sālinātās maizes cepšanu 
mājas saimnieces Santas Rubenes vadībā.

Lai popularizētu rudzu 
maizes tradīciju, lauku tū-
risma asociācija “Lauku 
ceļotājs” veido nacionāla 
mēroga kulinārā tūrisma 
produktu “Rudzu ceļš”, 
kurā no Rucavas novada 
iesaistījušies Rucavas tradī-
ciju klubs un maizes cepēja 
Gunita Pričina. 

30. janvārī “Lauku ceļotājs” 
kopā ar rudzu maizes cepējiem 
un ēdinātājiem tikās Ozolnie
ku novada “Caunītēs” atvērta
jā seminārā “Kulinārā tūrisma 
produkta “Rudzu ceļš” izveide 
un mārketings”. 

Semināra pirmajā daļā 
“Lauku ceļotāja” vadītāja As
nate Ziemele iepazīstināja 
klātesošos ar asociācijas plā
niem minētā tūrisma produk
ta izveidē. Raimonds Biedrī
tis no paša firmas “Grauda 
spēks” aizraujoši izstāstīja, kā 
no vesela grauda tikt līdz sa
vam maizes kukulītim, sākot 
ar graudu malšanu, graudu un 
maluma veidiem un beidzot ar 
maizes cepšanu un tendencēm 
patērētāju pieprasījumā. Un, 
protams, kā veidot interesantu 
stāstu tūristam. Ginta Dzerka
le no Zemkopības ministrijas 
Veterinārā un pārtikas depar

tamenta informēja, kāds būtu 
ejams ceļš, lai rudzu maizes 
kārtojums tiktu iekļauts Eiro
pas aizsargājamo ēdienu reģis
tros un kā tas palīdzētu tūris
tu piesaistē. Savukārt Gunta 
Duka no Latvijas Maiznieku 
asociācijas informēja, kādi ir 
jaunumi rupjmaizes ražošanas 
jomā un kādas ir sadarbības 

iespējas ēdinātājiem ar ražotā
jiem.

Praktiskajā darbnīcā pro
jekta partneri apguva sālinātās 
maizes cepšanu mājas saim
nieces Santas Rubenes vadībā. 
Sandra Aigare dalījās pieredzē, 
kā pagatavojams Rucavas ku
linārais mantojums – pīlītes un 
plades. Semināra dalībnieki tika 
cienāti ar Rucavas balto sviestu 
uz Gunitas ceptās rupjmaizes 
gabaliņiem. 

Nākamais atvērtais “Rudzu 
ceļa” seminārs tiks organi
zēts Malnavas “Dzīļu” maiz
nīcā Kārsavas novadā 7. aprīlī.

Sandra Aigare, 
kultūras pasākumu vadītāja

anketu atradīsiet mājaslapā  
www.facebook.com/bartaspumpurs/.
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TRAKTORTEHNIKAS 
IKGADĒJĀS VALSTS 
TEHNISKĀS APSKATES
Rucavas pagastā 
(Rucavā pie mehāniskajām 
darbnīcām) 
l  29. aprīlī pulksten 10.30.
l  18. jūnijā pulksten 10.30.
Dunikas pagastā 
(“Purenītes”, Sikšņi) 
l  28. maijā pulksten 10.30.

Jau trīspadsmito reizi cauri 
laika joslām visā pasaulē 
svinēs “Zemes stundu ”

“Līvas ciema svētki”

LLKC palīdzēs gatavot 
kredīta pieteikumus ALTUM

Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas 
sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

VAR PIETEIKTIES UZ ZVEJAS NOMAS TIESĪBĀM

28. martā no plkst. 20.30 
līdz 21.30 notiks globāli lie-
lākā vides akcija “Zemes 
stunda”. Aicinām atbalstīt 
akciju, un tās laikā ikviens ie
dzīvotājs, organizācija vai uz
ņēmums ir aicināts izslēgt ap
gaismojumu uz vienu stundu, 
lai parādītu savu apņemšanos 
videi draudzīgākai rīcībai ik
dienā.

“Zemes stunda” ir pasaulē 
lielākā vides aizsardzības kustī
ba, kas ik gadu norisinās vairāk 
nekā 180 valstīs un teritorijās. 
Laikā, kad dabas daudzveidī

ba uz Zemes samazinās vēl 
nepieredzētā ātrumā un mūs 
visus ietekmē un apdraud kli
mata pārmaiņas, akcijas “Ze
mes stunda” mērķis ir vairot 
izpratni sabiedrībā par dabu 
kā veselīgas planētas pamatu, 
radot globālu kopības sajūtu 
cīņā pret neatgriezeniskajām 
izmaiņām uz Zemes. Mums 
jāapzinās, ka ikdienas paradu
mi šodien nosaka to, vai spē
sim saviem bērniem saglabāt 
pasauli tādu, kādu to kopā ar 
citām sugām esam apdzīvojuši 
tūkstošiem gadu.

23. un 24. maijā Liepājā 
pulcēsies tūkstošiem lie-
pājnieku un pilsētas viesu, 
lai “Līvas ciema svētkos” 
ba udītu bagātu kultūras 
programmu, vērotu amatu 
prasmju demonstrējumus, 
nobaudītu nacionālos ēdie-
nus un dzērienus, kā arī 
iepirktos izslavētajā Līvas 
tirgū.

Līdz 3. aprīlim gaidām pie
teikumus no meistariem un 
tirgotājiem, kas piedāvā tau

tas amatniecības un mākslas 
tradīcijās darinātus, oriģinālus 
un kvalitatīvus izstrādājumus, 
strādā ar dažādām metodēm 
un materiāliem, apvienojot 
seno amatu prasmes, tehno
loģiju attīstību un mūsdienu 
dizaina elementus, un ir gatavi 
divu dienu garumā veikt amat
niecības vai pārtikas izstrādā
jumu tirdzniecību vai amata 
prasmju demonstrējumus.

Līvas tirgus būs atvērts:
l  23. maijā 10.00–19.00,

l  24. maijā 11.00–15.00.
Nolikums un elektroniskā 

pieteikuma anketa pieejama 
mājaslapā https://www.liepa-
jaskc.lv/nolikumi-2/.

Zemkopības ministri-
ja (ZM) vēršas pie visiem 
meliorācijas sistēmu īpaš-
niekiem un aicina apsekot 
savā īpašumā vai valdīju-
mā esošās meliorētās ze-
mes, izvērtēt meliorācijas 
sistēmu darbību un veikt 
nepieciešamos meliorācijas 
sistēmu kopšanas darbus 
– novākt kokus, koku un krū
mu atvases, kas traucē ūdens 
plūsmu gultnē, izvākt grunts 
ieskalojumus, sadzīves atkritu
mus un kritušus kokus, pielūž
ņojumu, piesērējumu, bebru 
aizsprostojumus, kā arī aizbērt 
dzīvnieku alas, atbrīvot drenu 
iztekas, drenu akas nosegt ar 
vākiem un ierīkot signālstabi
ņus, ja tādi nav ierīkoti, labot 
atklātos bojājumus, tostarp 
atjaunot meliorācijas sistēmas 
konstruktīvos elementus, kur 
tas nepieciešams, un veikt ci
tus darbus. Kopšanas darbi 
atkarībā no meliorācijas sistē

mas veida ir uzskaitīti Ministru 
kabineta 2010. gada 3. augusta 
noteikumos Nr.714 “Meliorā
cijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi”.

 Meliorācijas sistēmas jāpār
bauda vismaz divas reizes gadā 
pēc pavasara palu un vasaras 
plūdu maksimuma beigām.

Ja meliorācijas sistēmu 
īpašniekiem nepieciešama 
profesionāla konsultācija par 
meliorācijas sistēmu apseko
šanu un kopšanu, ZM aicina 
vērsties pie sertifi cēta meliorā
cijas speciālista, kas ir maksas 
pakalpojums. Latvijas Meli
oratoru biedrības sertifi cēto 
hidromelioratīvās būvniecības 
speciālistu saraksts ir pieejams 
Latvijas Melioratoru biedrības 
mājaslapā.

ZM atgādina, ka nokrišņu 
daudzums Latvijā vidēji pār
sniedz iztvaikošanu un zemes 
reljefs Latvijā ir samērā lī
dzens, līdz ar to, lai nodrošinā

tu lauksaimniecības un meža 
zemju efektīvu izmantošanu, ir 
jānodrošina optimāls mitruma 
režīms augsnēs. To vislabāk ie
spējams panākt ar meliorāciju, 
kas Latvijā ir nepieciešama, lai 
optimāli apsaimniekotu lauk
saimniecības un meža zemes 
– ar meliorācijas palīdzību ir 
iespējams būtiski paaugsti
nāt lauksaimniecības un meža 
zemju ražīgumu, kā arī palie
lināt CO

2 piesaisti, tādējādi 
ļaujot Latvijai risināt klimata 
mērķus.

Meliorētās zemēs tiek no
vērsti vai samazināti plūdu ris
ki, lauku apvidos pasargājot no 
plūdiem iedzīvotājus un viņiem 
piederošās būves, saimniecības 
un tehniku, kā arī lauksaimnie
cības un meža zemes, autoceļus 
u.c. nozīmīgus infrastruktūras 
un citus objektus.

Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Latvijas 
lauku teritorijās un veicinātu kredītu pieejamību, 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 
(LLKC) turpmāk sniegs konsultācijas un palīdzēs 
sagatavot pieteikumus aizdevuma saņemšanai arī 
attīstības fi nanšu institūcijā ALTUM. To paredz 
abu iestāžu parakstītais sadarbības līgums.

Vienošanās noslēgta, lai veicinātu kvalitatīvāk 
sagatavotu projektu izstrādi iesniegšanai ALTUM 

un ātrāku nepieciešamā 
fi nansējuma saņemšanu. 
Palīdzību pieteikumu sa
gatavošanā varēs saņemt 
visos 26 LLKC reģionālajos birojos.

Konsultācijas aizdevuma sagatavošanā jau ir pie
ejamas visos LLKC birojos: http://llkc.lv/lv/biroji.

 Ilze Rūtenberga-Bērziņa, 
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā. Var pieteikties zvejas nomas 
tiesībām uz pāri palikušajiem 2500 zivju āķiem zvejai 
Baltijas jūras piekrastē un 36 zivju murdiem zvejai Papes 
ezerā. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un 
ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fi ziskai personai ir 
jāiesniedz Rucavas novada domei adresēts iesniegums, 
kurā norādīti iesniedzēja  rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto 

zvejas rīku veidi un apjoms. Iesniegumi un ar tiem sais-
tītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada 
domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa 
pastu vai elektroniski e-pastā dome@rucava.lv saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
apriti.

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

Santa Zuļģe 

Lauku atbalsta dienests no 2. marta uzsācis jaunu pie-
eju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ir iespēja 
sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 
67095000 ārpus standarta laika – no plkst. 7.00 līdz plkst. 
20.00.

Šī ir iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem 
klientiem ērtākā laikā, jo nereti darba dienas gaitā lauksaimnieki, 
mežsaimnieki un zivsaimnieki aktīvi strādā savās saimniecībās un 
uzņēmumos.

 

Lauku atbalsta dienests uzsāk 
jaunu pieeju klientu apkalpošanā
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Obligātās gada ienākumu  
deklarācijas var iesniegt līdz 1. jūnijam

Paplašināts vienotajos 
klientu apkalpošanas centros 
sniegto pakalpojumu klāsts

Atskats uz 2019. gadā paveikto
2019. gadā Rucavas novadā kopumā sniegts 361 pakalpojums –  

Rucavas pagastā 302, Dunikas pagastā 59.
 Rucavas pagastā pieņemti 90 iesniegumi Valsts sociālās ap

drošināšanas aģentūrai (VSAA), 18 – Valsts ieņēmumu dienestam 
(VID), easistenta pakalpojums izmantots 14 reizes un sniegtas 180 
konsultācijas.

Dunikas pagastā pieņemti 28 iesniegumi VSAA, 6 – VID un 
sniegtas 49 konsultācijas.

Laipni aicinām ikvienu Rucavas novada iedzīvotāju izmantot 
piedāvātās iespējas un apmeklēt Valsts un pašvaldības vienotos 
klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC) Rucavā un Sikšņos!

Rucavas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs (Rucavas VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Rucava, Rucavas novads, LV3477.
Tālrunis 26951335.
E-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv.

Dunikas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs (Sikšņu VPVKAC) 

Adrese: Purenītes, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 
LV3480.

Tālrunis 63453401.
E-pasts: dunikaspagasts@pakalpojumucentri.lv.

Ņemot vērā Latvijas Republikas teritorijā izsludināto ārkārtas 
situāciju, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC) no 2020. gada 17. marta normatīvajos aktos paredzē
tās funkcijas un pienākumus veiks attālināti. 

Lūdzam zvanīt un rakstīt uz norādīto kontaktinformāciju.
Ilze Feodosova, klientu apkalpošanas speciāliste

No marta sākās trīs mē-
nešu periods, kurā 2019. gada 
ienākumu deklarācijas var ie-
sniegt iedzīvotāji, kam tas jā-
dara obligāti, un vairāk nekā 
trīs gadus ilgs periods tiem, 
kuri to vēlas darīt brīvprātīgi 
– attaisnoto izdevumu atgū-
šanai. 

Lai šis process noritētu ie
spējami ērti un raiti, Valsts ie
ņēmumu dienests (VID) aicina 
iesniegt deklarāciju elektroniski 
Elektroniskās deklarēšanas sis
tēmā (EDS), jo tajā automātiski 
nonāk visi VID rīcībā jau esošie 
dati un aprēķinās maksājamās 
summas.

Obligāti 2019. gada deklarā
cija līdz 1. jūnijam (ja personas 
kopējie 2019. gada ienākumi 
pārsnieguši 62 800 eiro – līdz 
1. jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvo
tājiem, kuriem:

l saistībā ar  progresīvās no
dokļa likmes vai diferencētā ne
apliekamā minimuma piemēro
šanu ir radusies nodokļa starpība, 
kas jāpiemaksā valsts budžetā;

l tiek veikta saimnieciskā 
darbība, piemēram, izīrēts ne
kustamais īpašums vai gūti ienā
kumi no profesionālās darbības;

l ienākumi ir gūti ārvalstīs, 
tajā skaitā jūrniekiem, kuri biju
ši nodarbināti uz starptautiskos 
pārvadājumos izmantojama 
kuģa. Izņēmums ir darba alga 
kādā no Eiropas Savienības da
lībvalstīm, ja šiem ienākumiem 
ir piemērots attiecīgās dalībvalsts 
ienākuma nodoklis;

l ir gūti ar nodokli ne
apliekami ienākumi, kas ko
pumā 2019. gadā pārsniedz 
10 000 eiro, piemēram, pārdota 
personiskā manta;

l ir gūti ienākumi, kuri ap
liekami ar 10% nodokļa likmi, 
bet šis nodoklis nav ieturēts ie
nākuma izmaksas vietā, piemē
ram, ienākumi no augoša meža 
vai kokmateriālu pārdošanas fi
ziskai personai;

l ir gūti citi ar nodokli ap
liekami ienākumi, no kuriem 
izmaksas vietā nav ieturēts no
doklis, piemēram, no fiziskām 
personām, kas nav radniecībā 
līdz trešajai pakāpei, saņemti dā
vinājumi virs 1425 eiro.

Atgādinām, ka saimniecis
kās darbības veicējiem jau kopš 
2014. gada deklarācija obligāti 
jāiesniedz elektroniski. Ja to nav 
iespējams izdarīt no personī

gā datora, datori ar bezmaksas 
interneta pieslēgumu pieejami 
VID klientu apkalpošanas cen
tros, Valsts un pašvaldības vie
notajos klientu apkalpošanas 
centros un publiskajās bibliotē
kās visā Latvijā.

Savukārt visi tie iedzīvotāji, 
kuri neatbilst minētajiem nosacī
jumiem un gada ienākumu dek
larāciju vēlas iesniegt brīvprātīgi, 
lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem izdevumiem 
– ārstniecību, izglītību, ziedoju
miem, iemaksām pensiju fondos 
u.c. – to var izdarīt līdz pat 2023. 
gada 16. jūnijam.

Plašāka informācija, kā arī 
video pamācība par deklarāci
jas aizpildīšanu pieejama VID 
tīmekļa vietnes sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija 2019”. 
Jautājumu un neskaidrību gadī
jumā aicinām iedzīvotājus zva
nīt uz VID konsultatīvo tālruni 
67120000, uzdot savu jautāju
mu rakstiski VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā, kā arī kon
sultēties ikvienā VID klientu ap
kalpošanas centrā vai Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros.

No šā gada sākuma Valsts 
un pašvaldību vienotajos 
klientu apkalpošanas centros 
(pakalpojumu centri) papla-
šinājies sniegto pakalpojumu 
klāsts – speciālisti palīdz apgūt 
Būvniecības informācijas sistē
mas (BIS) lietošanu, kā arī sniedz 
konsultācijas un palīdz elek
troniski pieteikt Sociālās integ
rācijas valsts aģentūras (SIVA) 
un Veselības un darbspēju ek
spertīzes ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) pakalpojumus.

Pakalpojumu klāsts papla
šināts, lai iedzīvotājiem būtu 
iespēja saņemt zinoša speciālis
ta konsultācijas un pieteikt pa
kalpojumus pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai. Tāpat pakalpojumu 
centru darbinieki praktiski pa
līdz darbā ar datoru, internetu, 
jautājumos par epakalpojumu 
pieteikšanu, eadreses izveidi 
u.c., mudinot turpmāk evidē 
darboties patstāvīgi.

Kopš 2020. gada 1. janvāra 
visas jaunās būvniecības iece
res var uzsākt tikai elektroniski, 
izmantojot Būvniecības valsts 
kontroles biroja (BVKB) BIS. 
Šīs izmaiņas attiecas ne tikai uz 
būvniecības nozares speciālis
tiem, bet arī uz ikvienu iedzī
votāju un uzņēmēju, kurš plāno 
veikt būvniecību. Tagad pakal
pojumu centros var saņemt in

formāciju par BIS publiskās 
sistēmas sadaļu “Epakalpo
jumi” un lietotāja darba vietu. 
Pakalpojumu centru speciālisti 
arī palīdzēs apgūt epakalpoju
ma “Pilnvarošanas risinājums 
publiskās sistēmas lietotājiem” 
izmantošanu.

Tāpat pakalpojumu centros 
no šā gada 1. janvāra var saņemt 
informāciju par trim SIVA pa
kalpojumiem – profesionālās 
piemērotības noteikšana, pro
fesionālā rehabilitācija un trans
portlīdzekļa pielāgošana cilvē
kiem ar invaliditāti un personām 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Pakalpojumu centru speciālis
ti palīdzēs iegūt nepieciešamo 
informāciju un sniegs atbalstu 
formalitāšu kārtošanā.

Savukārt, ja nepieciešams 
kārtot jautājumus, kas saistīti ar 
invaliditāti, pakalpojumu cen
tru speciālisti palīdzēs sagata
vot iesniegumu VDEĀVK par 
invaliditātes ekspertīzes noteik
šanu, iesniegumu invaliditātes 
ekspertīzes lēmuma apstrīdē
šanai, apskatīt personas datus 
VDEĀVK reģistrā un sagatavot 
pieteikumu atkārtotas invalīda 
apliecības izsniegšanai. 

Sākusies pieteikšanās projektu konkursam 
“Labais darbs Rucavas novadam 2020”

Rucavas novada dome ir apstiprinājusi un iz-
sludinājusi projektu konkursu “Labais darbs Ru-
cavas novadam 2020” ar kopējo finansējumu 4000 
EUR apmērā. 

Projektu konkursa mērķis paliek 
nemainīgs – atbalstīt projektu īsteno
šanu Rucavas novada vides un sociālās 
dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā 
arī kultūras, tēla un tradīciju populari
zēšanai. Tādējādi veicinot iedzīvotāju 
aktivitāti un atbildību par savas dzīves 
vides kvalitātes uzlabošanu, attīstot sa
darbību starp vietējo sabiedrību, paš
valdību un uzņēmējiem.

Projektu konkursa iesniegumu pie
ņemšana: no 2020. gada 2. marta līdz 
27. martam plkst. 12.00.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: 
no 2020. gada 20. aprīļa līdz 30. no-
vembrim.

Projekta atskaišu iesniegšanas ter
miņš: līdz 2020. gada 12. decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, 
kuru realizācija paredzēta Rucavas no
vadā.

Vienam projektam pieprasītā finan
sējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 800 
EUR. Projekta kopsumma var būt lie
lāka, parējos līdzekļus piesaistot no ci
tiem avotiem (pašu finansējums, spon
sori u.tml.). 

Projekta konkursa nolikums un 
veidlapas pieejamas Rucavas novada 
domes mājaslapā: www.rucava.lv/projekti 
vai Rucavas novada domes Attīstības 
nodaļā, 30. kabinetā.

Santa Korna, 
Attīstības nodaļas vadītāja
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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. martam.

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

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.

Lai efektīvāk ierobežotu 
“Covid-19” izplatību Latvijā, 
valdība nolēmusi paplašināt 
piesardzības un drošības pa-
sākumus ārkārtējās situācijas 
laikā. Ierobežojumi skars gan 
izglītības iestāžu darbu, gan 
pulcēšanos publiskās vietās, 
pārvietošanos ārpus valsts ro-
bežām un citas jomas. 

Sākot no 16. marta, pirms
skolas izglītības iestādēm un 
iestādēm, kas nodrošina bērnu 
pieskatīšanu, būs jānodrošina 
dežūrgrupu darbība, lai pieska
tītu bērnus, kuru vecākiem tas 
nav iespējams. Lai saņemtu šādu 
pakalpojumu, vecākiem pirms
skolas izglītības iestādē būs jā

iesniedz rakstisks apliecinājums, 
ka bērns un ģimene pēdējo 14 
dienu periodā nav bijuši ārval
stīs un nav bijuši kontaktā ar 
“Covid19” saslimušajiem vai to 
kontaktpersonām. Tāpat šajā ap
liecinājumā vecākiem jānorāda, 
ka nav iespēju citādi nodrošināt 
bērna pieskatīšanu. 

Mācību process izglītības ies
tādēs joprojām norisināsies attā
lināti, un centralizētie svešvalodu 
eksāmeni tiek pārcelti uz datu
miem laikposmā no 2020. gada 
12. maija līdz 15. maijam. 

Tāpat arī neatkarīgi no ap
meklētāju skaita tiek aizliegti 
visi publiskie svētku, piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta un at

Koronavīrusi ir vīrusu grupa, 
kas atrasta gan dzīvniekiem, gan 
cilvēkiem. Cilvēkiem koronavīru-
su infekcijas tiek reģistrētas visu 
gadu, īpaši rudenī un ziemā. Tie var 
izraisīt gan vieglas elpceļu infek-
cijas, gan smagas saslimšanas ar 
nopietnām komplikācijām (pneimo-
niju, nieru mazspēju) un pat nāvi. 

“Covid-19” infekcijas avots (re-
zervuārs) pagaidām nav zināms, ie-
spējams, ka tā arī ir zoonoze, jo daļa 
saslimušo bija saistīti ar Uhaņas Dien-
vidķīnas Jūras produktu un dzīvnieku 
tirgu. Ir apstiprināta “Covid-19” pārne-
šana no cilvēka uz cilvēku, tomēr, lai 
pilnībā novērtētu infekcijas izplatīša-
nās ceļus un riskus, ir nepieciešams 
vairāk informācijas.

Pasaules Veselības organizāci-
ja un Eiropas slimību profilakses un 
kontroles centrs nav noteicis ierobe-
žojumus ceļošanai un tirdzniecībai. 
Eiropas Komisija noteikusi, ka katrs ie-
vests “Covid-19” infekcijas gadījums ir 
pakļauts epidemioloģiskajai uzraudzī-
bai. Šobrīd ir paplašināts “Covid-19” 
skarto teritoriju saraksts – Slimību pro-
filakses un kontroles centrs (SPKC) ir 
izplatījis rekomendācijas ārstniecības 
iestādēm un ārstiem, kā rīkoties, ja ir 
akūtas respiratoras saslimšanas ga-
dījums personai, kura 14 dienu laikā 
pirms saslimšanas apmeklējusi skarto 
teritoriju vai bijusi kontaktā ar slimnie-
ku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz 
“Covid-19” skartajām teritorijām – ne-
kavējoties jāziņo SPKC.

Kā izplatās “Covid-19” infekciju 
izraisošais koronavīruss?

- tieši kontaktējoties ar inficētu 
personu;

- ar sīkiem pilieniem, kas rodas, 
inficētajai personai runājot, šķaudot 
vai klepojot;

- netieša kontakta ceļā, pieska-
roties virsmām un priekšmetiem, kas 
piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Cik ilgs ir “Covid-19” inkubāci-
jas periods? 

Inkubācijas periods ir laika posms 
starp slimības ierosinātāja iekļūšanu 
organismā līdz slimības sākumam, 
kad parādās pirmās klīniskās pazīmes 
jeb slimības simptomi. Jaunā korona-
vīrusa izraisītās infekcijas “Covid-19” 
inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 
14 dienām, un visbiežāk saslimšanas 
simptomi parādās aptuveni 5 dienu 
laikā.  

Kādas ir slimības pazīmes 
– temperatūra, klepus, elpas trū-
kums? Vēl kas? 

Jaunā koronavīrusa izraisītās 
slimības “Covid-19” raksturīgākās 
slimības pazīmes ir elpceļu slimības 
pazīmes (paaugstināta temperatūra, 
klepus, iekaisusi rīkle  un apgrūtināta 
elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieg-
las un sākas pakāpeniski. Daži cilvēki 
inficējas, bet viņiem nerodas nekādas 
slimības pazīmes. Lielākā daļa cilvēku 
(apmēram 80%) no slimības atveseļo-
jas bez īpašas ārstēšanas. Apmēram 
1 no katriem 6 cilvēkiem, kuri inficējas, 
“Covid-19” slimības gaita ir smaga, 
kas izpaužas ar smagiem elpošanas 
traucējumiem, smagu drudzi. Gados 
vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir 
tādas medicīniskas problēmas kā pa-
augstināts asinsspiediens, sirdsdarbī-
bas traucējumi vai diabēts, ir lielāka 
iespēja saslimt smagāk.  

Kas ir karantīnas pasākumi?
Karantīnas pasākumi ietver ie-

spējami inficēto cilvēku (eksponēto) 
norobežošanu no cilvēkiem, kuri nav 
bijuši pakļauti “Covid-19” iedarbībai 
(neeksponētie). Karantīnas pasākumi, 
ja tos īsteno precīzām eksponētajām 
grupām un pilnā mērā, var efektīvi ie-
robežot un palēnināt jaunā vīrusa no-
nākšanu sabiedrībā. Karantīnas pasā-
kumu īstenošanā pastāv ievērojamas 
loģistikas, sociālās un komunikācijas 
problēmas, jo ierobežojumi attiecas 
uz veseliem cilvēkiem. ECDC eksperti 
uzskata, ka maz ticams, ka karantīnas 
pasākumi veselu iedzīvotāju grupām 
ar neskaidri definētu iedarbību (eks-

pozīciju), būs efektīva.
Šobrīd labākais veids, kā sama-

zināt infekcijas izplatību, ir aizdomīgo 
gadījumu ātra identificēšana un tes-
tēšana, kā arī ciešu kontaktpersonu 
noskaidrošana un uzraudzība.

Kas ir “tuvas kontaktperso-
nas”?

Viedokli par to, vai persona ir vai 
nav bijusi ciešā kontaktā ar “Covid-19” 
infekcijas pacientu, nosaka SPKC 
epidemiologs. Par ciešu kontaktu ar 
“Covid-19” infekcijas pacientu tiek uz-
skatīts, ja cilvēks atradies 2 metrus vai 
tuvāk no inficētās personas un kon-
taktējies ar viņu 15 minūtes vai ilgāk, 
tomēr atkarībā no situācijas var tikt 
ņemti vērā arī citi apstākļi, lai lemtu par 
to, vai persona ir vai nav bijusi ciešā 
kontaktā ar inficēto personu. 

Vai koronavīruss ir lipīgs arī 
bezsimptomu inkubācijas periodā?

Ir pierādīts, ka ar “Covid-19” infi-
cētais cilvēks ir infekciozs brīdī, kad 
viņam parādās gripai līdzīgi simpto-
mi. Bet joprojām nav izdevies ar pie-
rādījumiem pamatot vai noliegt to, ka 
inficētais cilvēks bez simptomiem var 
vai nevar inficēt citus. Tādēļ cilvēkiem, 
kuri apmeklējuši “Covid-19” skartās 
teritorijas, rekomendē sekot savam 
veselības stāvoklim 14 dienas kopš 
izbraukšanas brīža no šīs teritorijas.

Vai rodas imunitāte pret šo vī-
rusu?

Elpceļu infekciju gadījumos, ku-
rus izraisa dažādi sezonālie respira-
torie vīrusi, t.sk. dažādi koronavīrusi, 
imunitāte lielākoties nav noturīga vī-
rusu daudzveidības un to mainīguma 
dēļ. Informācija par jauno koronavī-
rusu šobrīd nav pilnīga. Lai novērtētu 
imunitātes noturīgumu pret šo vīrusu, 
nepieciešami seroloģiski pētījumi, kas 
ietver saslimušo pacientu slimības gai-
tas analīzi un virkni analīžu veikšanu. 
Šādi pētījumi noteikti tiek veikti, taču 
šobrīd nav pieejamas publikācijas par 
imunitātes izveidi un tās noturīgumu 
pret šo vīrusu.

Kā šīs pazīmes atšķiras no gri-
pas, saaukstēšanās?

Jaunais koronavīruss “Covid-19” 
atšķirībā no sezonālās gripas vīrusiem 
ir maz izpētīts. Kā liecina šobrīd pie-
ejamie dati “Covid-19” infekcijas un 
sezonālās gripas pazīmes ir ļoti līdzī-
gas. Tāpēc “Covid-19” infekcijas viena 
no pazīmēm ir tas, vai cilvēks pēdējo 
14 dienu laikā ir bijis valstīs, kas ir no-
teiktas kā “Covid-19” infekcijas skartās 
teritorijas. Tādēļ, ja cilvēkam ir gripai 
līdzīgas saslimšanas pazīmes un viņš 
ir apmeklējis kādu no infekcijas skar-
tajām teritorijām, jāzvana 8303. Ja cil-
vēkam ir gripai līdzīgas slimības pazī-
mes, bet viņš nav apmeklējis kādu no 
“Covid-19” infekcijas skartajām teritori-
jām, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu 
un jāvienojas par ārstēšanos mājās.

Kā izvairīties no saslimšanas ar 
“Covid-19”?

Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā 
citām akūtām augšējo elpceļu infekci-
jām: bieži mazgājiet  rokas, īpaši pēc 
kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu 
apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot, iz-
mantot vienreiz lietojamās salvetes un 
pēc tam nomazgāt rokas.

Vai sejas maskas pasargā no 
infekcijas?

Veseliem iedzīvotājiem nav nepie-
ciešams izmantot sejas maskas, tās 
nepasargā no iespējamā inficēšanās 
riska. Masku lietošana var palīdzēt 
mazināt vīrusa izplatīšanu tiem cilvē-
kiem, kuri jau ir slimi – klepo, šķauda 
u.tml. – un kuriem jāpārvietojas sa-
biedriskās vietās. Ja nav pieejama 
sejas maska, seju var aizsegt ar šalli 
vai lakatu.

Vai mājdzīvnieki var izplatīt jau-
no koronavīrusu?

Šobrīd nav pierādījumu, ka māj-
dzīvnieki, piemēram, suņi un kaķi, va-
rētu būt inficēti ar “Covid-19”. Tomēr ir 
svarīgi pēc katra kontakta ar mājdzīv-
nieku mazgāt rokas ar ziepēm un ūde-
ni. Tā ir ikdienas piesardzība no vairā-
kām infekcijām, ko pārnēsā dzīvnieki.

Vai ir droši saņemt sūtījumus 
no Ķīnas?

Jaunais koronavīruss apkārtējā 
vidē nav ilgi dzīvotspējīgs (līdz dažām 
dienām). Pasaules Veselības organi-
zācija un ECDC nav noteikušas tirdz-
niecības ierobežojumus ar Ķīnu.

Kādi ir simptomi un ārstēšanas 
iespējas?

Saskaņā ar pašreizējām zinā-
šanām “Covid-19” slimības klīniskās 
pazīmes un simptomi ietver drudzi, 
klepu un apgrūtinātu elpošanu ar pnei-
monijas radioloģiskajām atradnēm. 
Pacientiem var būt viegla, vidēji sma-
ga vai smaga slimība, tostarp smaga 
pneimonija, akūts respiratorā distresa 
sindroms, sepse un septisks šoks. Šai 
slimībai nav īpašas ārstēšanas, tāpēc 
klīniskā pieeja ir simptomātiska, pa-
matojoties uz pacienta klīnisko stāvok-
li. Turklāt ļoti efektīva var būt uzturošā 
aprūpe (piemēram, uzturošā terapija 
un uzraudzība – skābekļa terapija, 
šķidruma vadīšana, pretvīrusu līdzekļi) 
inficētām personām.

Kas būtu jāuzskata par aizdo-
mīgu gadījumu, kuram nepiecieša-
ma laboratoriska pārbaude?

Pacienti ar akūtu elpceļu infekciju 
(pēkšņs slimības sākums un vismaz 
viens no šādiem simptomiem: klepus, 
rīkles iekaisums, elpas trūkums, pa-
augstināta temperatūra)

UN
- 14 dienu laikā pirms simptomu 

parādīšanās atbilst vismaz vienam 
no šādiem epidemioloģiskajiem kritē-
rijiem:

- bija ciešā saskarē ar “Covid-19” 
pacientu (veselības aprūpes iestādē, 
darba vietā, ceļojuma laikā, dzīves vietā)

VAI
- ir bijuši ceļojumi uz skartajām te-

ritorijām, kurās notiek pastāvīga “Co-
vid-19” izplatīšanās;

VAI
- strādāja vai apmeklēja veselības 

aprūpes iestādi, kur ārstē pacientus ar 
“Covid-19” infekcijām.

pūtas pasākumi, tai skaitā nakts
klubos un diskotēkās. Aizliegtas 
arī sapulces, gājieni, piketi un re
liģiskā darbība pulcējoties.  

Tiek ierobežota arī neorgani
zēta pulcēšanās kultūras, izklai
des, atpūtas, sporta un reliģisko 
norišu vietās vairāk nekā 50 
cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, 
izklaides, sporta un citu atpūtas 
vietu darba laiks ir ne ilgāks kā 
līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti 
starptautiskie pasažieru pārvadā
jumi caur lidostām, ostām, ar au
tobusiem un dzelzceļa transpor
tu. Tāpat no 17. marta personām 
un transportlīdzekļiem aizliegts 
pārvietoties caur lidostu, ostu, 

dzelzceļa un autoceļu robežšķēr
sošanas vietām – gan pierobežā, 
gan Eiropas Savienības ārējā ro
bežā. Šis aizliegums neattiecas uz 
kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvie
toties caur lidostu, ostu, dzelzce
ļa un autoceļu robežšķērsošanas 
vietām, neattiecas arī uz tiem 
Latvijas Republikas valsts pie
derīgajiem, kas vēlas atgriezties 
Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz 
ārzemniekiem, kuru pastāvī
gā dzīves vieta ir Latvijā un kas 
vēlas šeit atgriezties, vai tiem 
ārzemniekiem, kas vēlas atstāt 
Latviju. 

Šajā laikā Ekonomikas mi
nistrija sadarbībā ar tirgotājiem 

ieviesīs pasākumus, lai nodroši
nātu sociālo distancēšanos tirdz
niecības vietās. 

Gadījumos, kad netiks ievē
roti visi minētie drošības pasā
kumi, tiks piemērota atbilstoša 
administratīvā vai kriminālā at
bildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās 
situācijas laikā primāri ir jāno
drošina pārtikas, zāļu un pirmās 
nepieciešamības preču un to ra
žošanai nepieciešamo izejvielu 
piegāde.

Koronavīrusa izraisītā slimība “Covid19”
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