
12. martā Valsts pre-
zidents Egils Levits, ap-
meklējot Liepāju, viesojās 
arī Rucavas tradīciju mājā 
“Zvanītāji”, kur viņu sagai-
dīja domes priekšsēdētājs 
Jānis Veits, “Zvanītāju” mā-
jas saimniece Sandra Aigare 

Valsts prezidents Egils Levits 
viesojas Rucavas “Zvanītājos”

ar Rucavas sievām un folk-
loras kopa “Ķocītis”.

Sandra Aigare iepazīstināja 
Valsts prezidentu ar Rucavas 
tautastērpa īpatnībām, dzies
mām un vietējām ieražām. 

>> 5. lpp.

Neraugoties uz neierasto un sarežģīto 
situāciju valstī un pasaulē, cilvēki turpina 
domāt radoši un pozitīvi. Jau trešo gadu 
ikvienam ir iespēja piedalīties Rucavas 
novada domes organizētajā projektu 
konkursā “Labais darbs Rucavas no-
vadam”, lai realizētu savas idejas. Kon
kursa vērtēšanas komisija darbus izvērtēja 
attālināti, no sešiem saņemtajiem projektu 
pieteikumiem  apstiprinot piecus.

Apstiprinātie projektu pieteikumi (Ru
cavas novada domes kopējais fi nansējums 
– 3990,65 eiro).

l “Vides objekta “Bāka – Papes cie
ma gaismas simbols” izveide Papes ciema 
centrā” – projekta iesniedzējs biedrība 
“Kuršu iniciatīvas fonds”.

l “Rucavas novada prezentācijas vi
deoklipa izveide” – projekta iesniedzējs 
Jānis Vītols.

l “Rucavas savrupnieks Jānis Žī
mants” – projekta iesniedzējs biedrība 
“Kuršu laiva”.

l “Fotoizstāde “Daļa Rucavas no put
na acīm”” – projekta iesniedzējs Edgars 
Trankalis.

l “Raķetnieku motokrosa komandas 
vizuālais noformējums” – projekta iesnie
dzējs Ingus Liparts.

K omisija atzinīgi novērtē visas idejas 
un ieinteresētību Rucavas novada iedzīvo
tāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un pozi
tīva novada tēla veidošanā.

Novēlam izdošanos, projektus realizē
jot, un tikpat oriģinālas idejas arī turpmāk!

Projektu koordinatore
Dace Mieme

Turpinot darbu pie Covid19 iz
platības ierobežošanas un ar to saistī
to seku novēršanas, Ministru kabinets 
ir pagarinājis ārkārtējās situācijas ter
miņu un  pieņēmis vairākus lēmumus 
papildus jau spēkā esošajiem pasāku
miem, tādā veidā nodrošinot valsts, 
pašvaldību un citu pakalpojumu snie
dzēju darbu un sadarbību krīzes laikā. 
Lēmumi par ierobežojumu termiņa 
pagarinājumu ir pieņemti saskaņā ar 
epidemiologu rekomendācijām un 
rūpējoties par sabiedrības veselību un 
drošību.

Lai ierobežotu Covid19 izplatī
bu, Ministru kabinets ir izsludinājis 
ārkārtējās situācijas pagarinājumu 
līdz šī gada 12. maijam, tādējādi paga
rinot 12. marta valdības rīkojuma par 

“Ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
darbības laiku.

Jau šobrīd, ārkārtējās situācijas 
laikā, ir aizliegti jebkādi privāti pa
sākumi, izņemot bēru ceremonijas 
ārtelpās ar nosacījumu, ka tiek ievē
rota savstarpējā divu metru distance 
starp personām un citi epidemiolo
ģiskās drošības noteikumi. Valdība ir 
atbalstījusi arī izņēmumu uz kristību 
ceremoniju noturēšanu neatliekama
jos gadījumos.

Visiem Eiropas Savienības 
valstspiederīgajiem, kā arī personām, 
kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, tiks 
atļauts vienu reizi šķērsot Latvijas 
Republikas teritoriju noteiktās saus
zemes robežšķērsošanas vietās, lai 
atgrieztos savā mītnes zemē.

Valdība pagarina 
ārkārtējo situāciju 
līdz 12. maijam

Labo darbu tradīcija turpinās
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Atbalsts investīcijām 
mazajiem 
lauksaimniekiem

 No 3. jūnija līdz 3. augustam no
tiks projektu pieņemšana pasākumā “At-
balsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības”.

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā 
pieejamais publiskais fi nansējums ir 4,1 
miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots 
reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs 
vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām, 
kurām gada kopējais neto apgrozījums 
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta ie
sniegšanas vai saimniecības ekonomiskā 
lieluma standarta izlaides vērtība projek
ta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, 
bet nepārsniedz 15 000 eiro.

Darījumdarbības plāns jāsagatavo vis
maz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne 
ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Projekta iesniegums jāgatavo sadarbī
bā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzē
ju. Apstiprināto konsultāciju pakalpo
jumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta 
iesnieguma veidlapa pieejama dienesta 
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti 
un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai 
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 
Tālrunis uzziņām 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Zvani vai raksti uz sava novada Valsts un pašvaldību vie
noto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC).

No 1. aprīļa EPS 
var reģistrēt sezonas 
laukstrādniekus

No 1. aprīļa atsākas ikgadējais 
sezonas laukstrādnieku reģistrā-
cijas periods. Tas ilgs līdz šā gada 
30. novembrim. Šī būs jau septītā se
zona, kad saimniecības, kas darbojas 
augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, 
kā arī nodarbina laukstrādniekus sezo
nas rakstura darbos, var veikt šo da rbi
nieku darba uzskaiti dienesta Elektro
niskajā pieteikšanās sistēmā.

Šis nodokļa režīms būtiski samazi
na nodokļu slogu tiem cilvēkiem, kas 
tiek nodarbināti tieši sezonas rakstura 
darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu 
audzēšanā vai stādīšanā, sējumu un stā
dījumu kopšanā, ražas novākšanā, aug
ļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Maksimālais termiņš, kurā lauk
strādniekam var piemērot sezonas 
laukstrādnieka ienākuma nodokļa režī
mu, nevar pārsniegt 65 nostrādātās die
nas un saņemto ienākumu maksimālais 
apmērs nevar pārsniegt 3000 eiro. Se
zonas laukstrādnieku ienākuma no
doklis ir 15 procentu apmērā no lauk
strādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne 
mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādā
to dienu. Persona, kura maksā sezonas 
laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūst 
sociāli apdrošināta pensijai, ja pie vi
siem darba devējiem nopelnītais ienā
kums mēnesī pārsniedz 70 eiro.

Domes ārkārtas sēde 9. martā 
Piedalījās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, do-

mes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Gundega Zeme.

l Atbalstīja projekta “Sikšņu bērnu un jauniešu dienas 
centra “Purenītes” modernizācija” iesniegšanu izsludinātajā 
konkursā un projekta īstenošanu. Apstiprināja plānotās pro
jekta kopējās izmaksas 9321,28 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti 
divdesmit viens euro, 28 centi), tajā skaitā PVN. Nepieciešamo 
Rucavas novada domes līdzfi nansējumu 1398,84 EUR (viens 
tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 84 centi) apmērā 
nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

l Atbalstīja projekta “Tautastērpu iegāde Rucavas kultūras 
nama vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam “Saksinis”” ie
sniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. Ap
stiprināja plānotās projekta kopējās izmaksas 6417,84 EUR 
(seši tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro, 84 centi), tajā skaitā 
PVN. Nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfi nansējumu 
962,68 EUR (deviņi simti sešdesmit divi euro un 68 centi) ap
mērā nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

l Atbalstīja projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi 
Rucavas novada ūdenstilpēs” iesniegšanu izsludinātajā kon
kursā un projekta īstenošanu. Apstiprināja plānotās projekta 
kopējās izmaksas 10 163,00 EUR (desmit tūkstoši viens simts 
četrdesmit trīs euro, 00 centi). Nepieciešamo Rucavas novada 
domes līdzfi nansējumu 1830,00 EUR (viens tūkstotis astoņi 
simti trīsdesmit euro un 00 centu) apmērā nodrošināt no paš
valdības budžeta līdzekļiem.

Domes sēde 30. martā
Piedalījās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, 

deputāti Andis  Bārdulis,  Līga  Jaunzeme,  Irēna Riežniece, Andis 
Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme.

l Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza zemes nomas līgumus 
ar četrām privātpersonām un noslēdza jaunu zemes nomas lī
gumu ar vienu privātpersonu.

l Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu ar vienu personu.
l Nolēma atļaut apmežot divus nekustamos īpašumus Ru

cavas pagastā.
l Nolēma atļaut sadalīt vienu nekustamo īpašumu Rucavas 

pagastā.
l Apstiprināja trīs nekustamo īpašumu zemes ierīcības 

projektus, kas īstenojami četru gadu laikā.
l Saskaņoja AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” atveramo 

vārtu atrašanos uz nobrauktuves uz derīgo izrakteņu ieguves 
vietu “Liepieni–LVM” Dunikas pagastā.

l Sakarā ar būvju dzēšanu Nekustamā īpašuma valsts ka
dastra informācijas sistēmā tika aktualizēti dati un likvidēta ad
rese “Punduri”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV3477.

l Nolēma trīs pašvaldībai piederošajām zemes vienībām 
“Vīzuļu priedieni”, “Līzenieki”, “Urbums” mainīt zemes lieto

šanas mērķi uz “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība”, NĪLM kods 0201.

l Pieņēma lēmumu precizēt 27.02.2020. domes lēmuma 1.22 
(prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma “Skābarži” sadalīšanu”.

l Nolēma samazināt vienai politiski represētai personai ne
kustamā īpašuma nodokli 2020. gadā par 50%.

l Nolēma mainīt SIA “ZIEMUPE” piederošajam īpašu
mam “Mazjānīši” Rucavas pagastā, zemes lietošanas mērķi uz 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozī
mes objektu teritorijas.

l Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamos 
īpašumus “Tebras”, kadastra Nr.64520020066, “Pie Lūķe
niekiem”, kadastra Nr.64520170021, “Žābaki”, kadastra 
Nr.64520170004, “Pie Strautiņi 2”, kadastra Nr.64520170022, 
“Jaunie Zeltkalni”, kadastra Nr.64840040004, “Vīzuļu priedie
ni”, kadastra Nr.64840170053.

l Nolēma uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzī
vokļu rindā trīs privātpersonas.

l Apstiprināja SIA “Spīlas” 2019. gada pārskatu.
l Apstiprināja ēkas “Dzintarvēji” Papē, Rucavas pagastā, 

vienas telpas nomas maksu diennaktī – Rucavas novada ie
dzīvotājiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rucavas novadā, un 
juridiskām personām, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta 
Rucavas novadā, 12,40 EUR (bez PVN), citu novadu iedzīvotā
jiem un juridiskām personām, kuru Latvijas Republikas Uzņē
mumu reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība nav 
reģistrēta Rucava novadā, 16,12 EUR (bez PVN) diennaktī.

l Nolēma, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā 
tiek piešķirts pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai 
ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika 
periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, 

l 1.–9. klases skolēni, kuri šajā laika periodā iegūst pa
matskolas izglītību, mācoties attālināti. Pabalsta apmērs 0,90 
EUR vienam bērnam par katru mācību dienu no 2020. gada 
13. marta līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigu termi
ņam, bet ne ilgāk kā mācību gada beigām.

l Apstiprināja grozījumus Rucavas novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžetā.

l Atzina nekustamo īpašumu “Spīliens”, kad. 
Nr.64840010105, un “Priediengals”, kad. Nr.64840010114, 
izsoles par notikušām un apstiprināja to rezultātus.

l Nolēma piekrist Priekules novada pašvaldības nekusta
mā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules 
novads, atsavināšanai.

l Izpilddirektors E. Bertrams informēja deputātus par paš
valdības darba organizēšanu ārkārtas situācijas laikā un par da
žādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldības teritorijā.

l Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedza informāciju par 
Valsts prezidenta Egila Levita vizīti Rucavas pagasta “Zvanī
tājos” un informēja par administratīvi teritoriālās reformas 
procesu.

 Domes sekretāre Santa Ķūse

Iespējas saņemt VPVKAC 
pakalpojumus attālināti

Labojums 3. rindkopā marta rakstā “Atskats uz 2019. gadā paveikto”

KONTAKTI
l Rucavas VPVKAC
Adrese: Pagastmāja, Rucava, 
Rucavas novads, LV3477,
tālrunis 26951335,
epasts 
rucava@pakalpojumucentri.lv.

l Dunikas (Sikšņu VPVKAC)
Adrese: Purenītes, Sikšņi, 
Dunikas pagasts, 
Rucavas novads, LV3480,
tālrunis 63453401,
epasts dunikaspagasts@
pakalpojumucentri.lv.

2019. gadā Rucavas novadā kopumā sniegts 361 pakal
pojums – Rucavas pagastā 302, Dunikas pagastā 59.

  Rucavas pagastā pieņemti Valsts sociālās apdrošināša
nas aģentūrai – 90 iesniegumi, Valsts ieņēmumu dienestam 
– 18 iesniegumi, easistenta pakalpojums izmantots 14 rei

zes un sniegtas 180 konsultācijas.
Dunikas pagastā pieņemti Valsts sociālās apdrošināša

nas aģentūrai – 14 iesniegumi, Valsts ieņēmumu dienestam 
– 6 iesniegumi un sniegtas 39 konsultācijas.

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova
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Atbalsts mežu 
ieaudzēšanai un 
iznīcinātu mežaudžu 
atjaunošanai

No 5. maija līdz 5. jūni-
jam notiks projektu pieņem
šana pasākumā “Ieguldījumi 
meža platību paplašināšanā 
un meža dzīvotspējas uzla-
bošanā”.

Aktivitātē “Meža ieaudzē-
šana” (devītā projektu pieņem
šanas kārta) kopējais publiskais 
fi nansējums ir 720 400 eiro. 
Pasākumā var veikt meža ieau
dzēšanu un kopšanu, kā arī ieau
gušas m ežaudzes papildināšanu 
un kopšanu.

Kārtā iesniegto projektu īs
tenošanas beigu termiņš ir līdz 
2023. gada 1. septembrim.

Projekta iesnieguma veid
lapa pieejama dienesta mājas
lapas www.lad.gov.lv sadaļā “At
balsta veidi” – “Projekti un 
investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāie
sniedz LAD Elektroniskajā pie
teikšanās sistēmā vai parakstīti 
ar drošu elektronisko parakstu. 
Tālrunis uzziņām 67095000.

Projektu iesniegumu pie
ņemšana notiek Eiropas Savie
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas ietvaros.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“PIE STRAUTIŅI 2” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 
64520170022, reģistrēts Dunikas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000593258, 
kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 
4,08 ha.  

Izsole notiks 2020. gada 14. maijā pulk-
sten 10.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā 
“Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās 
no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 
13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 10 318,00 EUR (des-
mit tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro), no-
drošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 1031,80 EUR (viens tūk-
stotis trīsdesmit viens eiro un 80 centi) līdz 
reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas 
novada domes norēķinu kontā AS “Swed-
bank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408. Izsoles solis – 200,00 
EUR (divi simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“PIE LŪĶENIEKIEM” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Pie Lūķeniekiem”, Duni-
kas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 
64520170021, reģistrēts Dunikas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000592320, 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 64520170021, ar ko-
pējo platību 8,37 ha.  

Izsole notiks 2020. gada 14. maijā pulk-
sten 11.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā 
“Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās 
no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 
13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 17 118,00 EUR (sep-
tiņpadsmit tūkstoši simts astoņpadsmit eiro), 
nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no iz-
soles sākumcenas, t.i., 1711,80 EUR (viens 
tūkstotis septiņi simti vienpadsmit eiro un 80 
centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksāja-
ma Rucavas novada domes norēķinu kontā 
AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – 
200,00 EUR (divi simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“TEBRAS” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu “Tebras”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 
64520020066, reģistrēts Dunikas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000580779, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64520020066, ar kopējo platību 
1,24 ha (meža zemes ar 1,24 ha ar mežau-
dzi).

Izsole notiks 2020. gada 14. maijā pulk-
sten 13.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā 
“Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās 
no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 
13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 5380,00 EUR (pieci 
tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro), nodro-
šinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 538,00 EUR (pieci simti trīs-
desmit astoņi eiro), līdz reģistrācijas beigām 
iemaksājama Rucavas novada domes norēķi-
nu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, 
konts LV23HABA0551035168408. Izsoles 
solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“ŽĀBAKI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu “Žābaki”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 
64520170004, reģistrēts Dunikas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000594090, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64520170004, ar kopējo platību 
8,95 ha (t.sk. meža zemes ar 1,33 ha ar mež-
audzi). Izsole notiks 2020. gada 14. maijā 
pulksten 14.00 Rucavas novada pašvaldības 
ēkā “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās 
no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 
13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 6680,00 EUR (seši 
tūkstoši seši simti astoņdesmit eiro), nodro-
šinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 668,00 EUR (seši simti seš-
desmit astoņi eiro), līdz reģistrācijas beigām 
iemaksājama Rucavas novada domes norēķi-
nu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, 
konts LV23HABA0551035168408. Izsoles 
solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“JAUNIE ZELTKALNI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu “Jaunie Zeltkal-
ni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 
kadastra Nr. 64840040004, reģistrēts Ru-
cavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000570937, kas sastāv no zemesga-
bala ar kopējo platību 4,07 ha (t.sk. meža ze-
mes ar 3,66 ha ar mežaudzi).

Izsole notiks 2020. gada 14. maijā pulk-
sten 15.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā 
“Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 12.30 
līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 10 980,00 EUR (des-
mit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro), no-
drošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 1098,00 EUR (viens tūkstotis 
deviņdesmit astoņi eiro), līdz reģistrācijas bei-
gām iemaksājama Rucavas novada domes 
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HA-
BALV22, konts LV23HABA0551035168408. 
Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
“VĪZUĻU PRIEDIENI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavinā-
šanai nekustamo īpašumu “Vīzuļu priedie-
ni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar 
kadastra Nr. 64840170053, reģistrēts Ru-
cavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000570772, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 64840170053, 
ar kopējo platību 2,36 ha (t.sk. meža zemes ar 
1,8 ha ar mežaudzi). Izsole notiks 2020. gada 
14. maijā pulksten 16.00 Rucavas novada 
pašvaldības ēkā “Pagastmāja”, Rucavā, Ru-
cavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties Rucavas novada paš-
valdībā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no 
pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 12.30 
līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldī-
bas mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu 
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 12. maija 
pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena 5180,00 EUR (pie-
ci tūkstoši simts astoņdesmit eiro), nodro-
šinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 518,00 EUR (pieci simti 
astoņpadsmit eiro), līdz reģistrācijas beigām 
iemaksājama Rucavas novada domes norēķi-
nu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, 
konts LV23HABA0551035168408. Izsoles so-
lis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – des-
mit darba dienu laikā no izsoles norises die-
nas.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darba 
dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita 

informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

Pagarināts nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņš

Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu Nr. 103 “Par ārkār-
tējās situācijas izsludināša-
nu”, Rucavas novada dome 
pārceļ nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) maksāša-
nas termiņu no 31. marta uz 
30. aprīli Rucavas novada 
NĪN maksātājiem.

Paldies visiem NĪN maksā
tājiem, kas jau veikuši maksā
jumus. Šobrīd  to vēlams darīt 
elektroniski internetbankā. Pār
skaitījums veicams uz domes 
kontu, kas norādīts sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir no
maksāt portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv. Abos portā
los pieejami domes banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās 
visa nepieciešamā informācija 
maksājuma veikšanai.

Būsim atbildīgi par savu un 
līdzcilvēku veselību!

Nekustamā īpašuma izsoles
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l 25. februārī Durbē notika skolu sacensības 
galda tenisā. No Rucavas piedalījās 13 sportisti 
un ieguva sešas godalgas. 

1. vieta savās vecuma grupās – Sanijai De
jus, Agnetai Smiltniecei, 2. vieta – Renātei Frei
manei, Aleksim Ralfam Zemem, Katrīnai Atei, 
3. vieta – Martinam Zuļģim. 

Labi rezultāti sacensībās arī Henrijam Ro
zenbaham – 5. vieta no 16 dalībniekiem, Dže
niferai Anitai Pērkonai 4. vieta no 14 dalībnie
kiem. 

Vēl  sacensībās piedalījās Alans Sardars Taha, 
Miks Stogņijenko, Mārtiņš Pērkons, Kristians 
Kalnītis, Ēvalds Ate.

l 7. martā Salaspilī notika Stigas kausa V 
posma sacensības. Labus rezultātus uzrādīja 
Aleksis Ralfs Zeme, sīvā konkurencē iegūstot 
4. vietu. 

Pirmais starts un pieredze šāda mēroga sa
censībās Henrijam Rozenbaham, vēl sacensībās 
startēja Agneta Smiltniece, Katrīna Ate, Renāte 
Freimane un Martins Zuļģis.

Sporta metodiķe Daiga Gabrūna

l Saņemts iesniegums par 
vardarbību skolā, kurā iesais
tīti nepilngadīgi bērni. Veiktas 
pārrunas ar iesaistītajām pu
sēm un skolas vadību.

l Veikts profi laktisks darbs 
un pārrunas ar īpašniekiem 
par nekoptiem īpašumiem 
Pešu ciemā.

l Sniegti ieteikumi cilvē
kiem, kā rīkoties situācijās, kad 
aizskartas viņu tiesības.

l Ječu ciemā izvietotas in
formācijas zīmes par atkritu
mu līgumu noslēgšanas nepie
ciešamību.

l Sniegta informācija iedzī
votājiem par ierobežojumiem 
saistībā ar Covid19 izplatību. 

l Veikta kontrole saistībā 
ar personu pašizolāciju ārkār
tas situācijas laikā, pārkāpumi 
netika konstatēti.

Šajā neierastajā situācijā, 
kas šobrīd valda pasaulē un 
ir skārusi arī Latviju, ir jā-
maina savas ierastās gaitas, 
lai kopīgiem spēkiem pār-
varētu grūtības. Šis ir laiks, 
kad varam būt vairāk kopā ar 
saviem pašiem tuvākajiem, tā
dēļ radās ideja par jauna izai
cinājuma veidošanu ceļot gri
bētājiem.

Šobrīd nav pieejami ierastie 
tūrisma apskates objekti, bet 
Rucavas novadā ir gana daudz 
mazāk zināmu un tomēr in
teresantu vietu. Šis “Rucavas 
cimdiņa” meklēšanas izaicinā
jums tapa ar mērķi aktivizēt 
šādu vietu izzināšanu.

Laikā no 1. līdz 14. aprī

lim bija jāatrod piecu cimdiņu 
atrašanās vietas un jāuzņem 
foto ar sevi un cimdiņu. Bildes 
tika iesūtītas Rucavas nova
da tūrisma “Facebook” konta 
sarakstē, un pirmajiem trim 
iesūtītājiem tika piešķirtas pār
steiguma balviņas.

Pie balviņām ar Rucavas 
novada garšu tika:

l Laila Urbāne un Arvils 
Roga,

l Madara ŠokolejaŠokolaite,
l Irita RogaGaile un Agris 

Gailis.
l Tā kā cimdiņi bija pieci, 

tika piešķirtas vēl arī divas vei
cināšanas balviņas, kuras iegu
va Elīna Preisa ar ģimeni un 
Imants Priede.

Pēc iesūtītajām fotogrāfi 
jām un ceļotāju rakstītā seci
nāms, ka piedzīvojums viņiem 
ir paticis. Tam nav traucējusi 
arī tumsa. 

Ar Rucavas cimdiņiem pa
visam atvadījāmies no ziemas 
un noteikti varēsim rudenī to 
arī sagaidīt, meklējot citās Ru
cavas novada apskates vietās.

Šie cimdiņi būs atrodami 
līdz 1. jūnijam. Norādes par 
tiem meklē www.rucava.lv tūris
ma sadaļā. Papildināt pastaigu 
svaigā gaisā ar meklēšanas spē
les elementiem būs iespējams 
ilgāk. 

Lai veselība un dzīvesprieks!
Tūrisma organizatore

Natālija Grauduže

Valsts policija brīdina par zādzībām
Kaut arī robe

žas šobrīd ir slēgtas, 
aizvien ir aktuālas 
lauksaimniecības 
tehnikas zādzības, 
kā arī no lauksaim
niecības tehnikām 
(vadības bloku 
– GPRS u.c.) un 
lauksaimniecības 
ķimikāliju zādzības.

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu saimnieku atbil
dība un izpratne par to, kā nosargāt savu īpašumu, tāpēc, ņemot 
vērā zādzību raksturu, Valsts policija aicina lauksaimniekus pa
domāt par savu kustamā īpašuma drošību un izvērtēt kādu no 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējām savā saimniecībā, 
ņemot vērā saimniecības īpatnības un materiālos līdzekļus:

l novietot to drošā un apsargājamā teritorijā (nevajadzētu ne
pieskatītus atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā);

l ja iespējams, noņemt vadības blokus no transportlīdzekļa, 
beidzot darbus, un neatstāt tos nakts laikā transportlīdzeklī;

l uzstādīt videonovērošanas kameras (svarīgi izvērtēt, lai ska
ta leņķis aptver lielu daļu teritorijas un ir laba video kvalitāte, lai 
nepieciešamības gadījumā videomateriāls ir noderīgs);

l uzstādīt signalizāciju saimniecības ēkām vai teritorijas peri
metram;

l izmantot “dzīvo” apsardzi – sargsuns (taču ieteicams gadī
jumos, ja saimnieki dzīvo turpat blakus un reaģēs uz suņa rejām);

l piefi ksēt lauksaimniecības tehnikas vadības bloku sērijas nu
murus (zādzības gadījumā šī informācija ir izmantojama nozie
dzīgā nodarījuma atklāšanā, un ierīces atrašanas gadījumā ir viegli 
atrast tās īpašnieku);

l uzstādīt kustību sensorus (tos var sasaistīt ar telefonu, re
aģējot uz vismazāko kustību zonā, kurā nebūtu vēlams atrasties 
nepiederošām personām, sensori nosūta signālus, lai brīdinātu 
saimniekus, tādējādi norādot pārkāpējam, ka tas ir piefi ksēts);

l neatstāt brīvi pieejamus lauksaimniecībā izmantojamo mi
nerālmēslu un citu augu aizsardzības līdzekļus, kur ķimikālijas 
būtu viegls guvums nelūgtiem viesiem, parūpēties par to uzgla
bāšanu slēgtās telpās.

Valsts policija atgādina, ka liela nozīme ir ikviena cilvēka vērī
bai, pieskatot ne tikai savu saimniecību, bet pievēršot uzmanību 
arī kaimiņos notiekošajam. Ja traktortehnikas, lauka vai saimnie
cības tuvumā pamanītas nepiederošas vai aizdomīgas personas, 
svešas automašīnas, vēlams, piefi ksēt automašīnas numurzīmi un 
nekavējoties ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni 110.                                                                                          

VP Kurzemes reģiona pārvaldes 
      Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas

vecākā inspektore Vita Vīlistere 

Rucavas cimdiņa 
meklēšanas izaicinājums

No 1. līdz 14. 
aprīlim bija 
iespēja piedalīties 
Rucavas cimdiņu 
meklēšanas izaici-
nājumā – Rucavas 
novada teritorijā 
jāatrod piecu 
cimdiņu atrašanās 
vietas un jāuzņem 
foto.

Pirmo vietu Rucavas cimdiņu meklēšanas izaici-
nājumā ieguva Laila Urbāne un Arvils Roga.

Otro vietu 
Rucavas cimdiņu 
meklēšanas izai-
cinājumā ieguva 

Madara Šokoleja-
Šokolaite.

 Sports

Galda tenisa aktualitātes 

Pašvaldības policija informē

l Kopā ar citām pašvaldī
bas iestādēm, lai nodrošinātu 
kārtību un drošību, pārbaudī
tas adreses, kurās ir problēm
situācijas. 

l Saņemtas sūdzības, ku
ras nav Pašvaldības policijas 
kompetencē, tādēļ ieteikts ar 
iesniegumiem vērsties Valsts 
policijā. 

l Veikta regulāra novada 
apsekošana, lai novērstu per
sonu pulcēšanos.

Pašvaldības policijas 
priekšnieks Elvijs Reķēns
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Savukārt Ruta Ķestere ie
saistīja Valsts prezidentu Egilu 
Levitu Rucavas baltā sviesta 
kulšanā, kas iekļauts UNES
CO Nemateriālā kultūras man
tojuma sarakstā. 

Sarunā ar Rucavas sievām 
Valsts prezidents augsti no
vērtēja to, ka Latvijā ir vietas, 
kurās tiek izkoptas vietējās Ar savu priekšnesumu Valsts prezidentu iepriecināja folkloras kopa “Ķocītis”. 

Sandra Aigare iepazīstināja Valsts prezidentu ar Rucavas tautastērpa 
īpatnībām, dziesmām un vietējām ieražām.

Foto no www.president.lv

>> 1. lpp.

Valsts prezidents Egils Levits 
viesojas Rucavas “Zvanītājos”

Kaut arī šī brīža situācija valstī 
liedz cilvēku pulcēšanos un pasāku
mu rīkošanu, tas neliedz mums kat
ram atcerēties un pieminēt mūsu ze
mes vēsturē tik nozīmīgo un skumjo 
dienu – 1949. gada 25. martu, kad 
padomju okupācijas vara veica otro 
Latvijas iedzīvotāju masu izsūtīšanu. 

Mūsu novadā, pēc Sociālā dienes
ta sniegtajām ziņām, dzīvo astoņas 
represētas personas. 

Upuru piemiņai un atcerei 
25. martā pašvaldība nolika ziedus 
pie represēto piemiņas akmens Ru
cavas centrā un pie Golgātas baznī
cas Dunikas pagastā.

Laivošanas svētki 
“Bārtas pumpurs” pārcelti

Ņemot vērā valstī noteiktos 
ierobežojumus, šogad pavasara 
laivošanas svētki “Bārtas pum
purs” tiek pārcelti un norisināsies 
2020. gada 19. un 20. septembrī. 

Pasākumu plānots apvienot 
ar ūdenstūrisma festivālu “Bārtas 
rudens 2020”. 

Aktuālā informācija tiks publicē
ta www.facebook.com/bartaspumpurs/.

kultūrvēsturiskās un etnogrā
fiskās tradīcijas un nodotas 
zināšanas un prasmes nākama
jām paaudzēm. 

“Ir svarīgi, ka kultūrvēs
turiskais mantojums ne tikai 
tiek saglabāts, bet ka tradīcijas 
tiek arī “dzīvotas”, ka tās tiek 
nodotas tālāk. Sirsnīgs paldies 
par jūsu Rucavas entuziasmu, 
kopjot savu īpašo kultūras tel
pu,” sacīja E. Levits.

Ikviens pensiju 2. līmeņa 
dalībnieks, kurš vēl nav pie-
prasījis vecuma pensiju (tai 
skaitā priekšlaicīgo), no šā 
gada var izvēlēties, kā izman-
tot pensiju 2. līmenī uzkrāto 
kapitālu, ja gadījumā viņš 
nomirst līdz vecuma pensijas 
piešķiršanai. To nosaka “Valsts 
fondēto pensiju likums”. Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū
ras (VSAA) dati liecina, ka vidēji 
ik gadu vairāk nekā 5000 pensi
ju 2. līmeņa dalībnieku nomirst, 
nesasniedzot pensijas vecumu. 
Līdz šim uzkrātais pensijas ka
pitāls pēc viņu nāves ieskaitīts 
valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Tagad pensiju 2. līmeņa da

lībnieki var noteikt, kā VSAA 
rīkoties ar uzkrāto kapitālu viņu 
nāves gadījumā:

 – nodot mantojumā Civilli
kumā noteiktajā kārtībā; 

– pievienot citas personas 
pensiju 2. līmeņa kapitālam; 

– ieskaitīt valsts pensiju spe
ciālajā budžetā (tas ir līdzšinējais 
risinājums – kapitāls tiks ņemts 
vērā, aprēķinot apgādnieka zau
dējuma pensiju). 

Ja persona vēlas savu 2. līme
ņa uzkrājumu nodot mantojumā 
vai pievienot citas personas 2. lī
meņa kapitālam, jāvēršas VSAA 
ar iesniegumu, norādot attiecīgo 
izvēli. Savukārt visos gadījumos, 
kad persona savu izvēli nebūs 

norādījusi, mirušā pensiju 2. lī
meņa uzkrājumu VSAA ieskaitīs 
valsts pensiju speciālajā budžetā. 

Iesniegumu VSAA visērtāk 
iesniegt elektroniski portālā 
Latvija.lv, izvēloties iesniegumu 
“Par uzkrātā valsts fondētās 
pensijas kapitāla izmantošanu 
nāves gadījumā pirms vecuma 
pensijas piešķiršanas”, nosūtot 
ar drošu elektronisku parakstu 
uz epasta adresi edoc@vsaa.gov.lv, 
kā arī to var izdarīt personīgi 
VSAA vai Valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu apkalpoša
nas centros. Izvēli persona var 
arī mainīt, VSAA ņems vērā 
pēdējā saņemtajā iesniegumā 
norādīto. 

No 2020. gada pensiju 2. līmeņa kapitālu var mantot
ĪSUMĀ
l Pensiju 2. līmenis tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Par šī pen-
siju līmeņa dalībniekiem kļūst visi sociāli apdrošinātie strādājo-
šie, kas dzimuši 1971. gada 2. jūlijā un vēlāk. No 1951. gada 2. 
jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam dzimušie 2. līmenim pievienojas 
brīvprātīgi. 
l Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu veido sociālās apdrošināšanas 
iemaksas. Kopš 2016. gada iemaksas ir 6% no bruto algas 
(iemaksu algas). 
l Pašreiz uzkrāto 2. līmeņa kapitālu iespējams saņemt, sasnie-
dzot pensionēšanās vecumu, kad var iegādāties mūža pensijas 
polisi vai pievienot 2. līmeņa kapitālu pensiju 1. līmeņa kapitā-
lam. 
l No 2020. gada 2. līmeņa kapitālu varēs norādīt kā mantojamu 
dzīves situācijai, ja cilvēks aiziet mūžībā pirms pensijas vecuma. 
l Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks izvēli neizdarīs, viņa nāves 
gadījumā uzkrāto kapitālu ieskaitīs valsts pensiju budžetā.

Komunistiskā genocīda upurus pieminot



6 2020. gada aprīlis

Tu ej, skrien vai brauc ar 
riteni? Tad tavs uzdevums ir 
no 9. aprīļa līdz 20. maijam 
sakrāt pēc iespējas vairāk ki-
lometru nūjojot, skrienot vai 
braucot ar riteni un izmanto-
jot mobilo aplikāciju “Endo-
mondo”.

Ar izaicinājuma nolikumu 
var iepazīsties pašvaldības mā
jaslapā wwww.rucava.lv, vairāk 
informācijas  pie sporta meto
diķes Daigas Gabrūnas, epasts 
daiga.gabruna@rucava.lv.

Atceries! Dalībnieka “En
domondo” profi lam jābūt pub
liski redzamam (treniņa dati un 
maršruts). Treniņa datus aiz
liegts labot un manuāli papildi
nāt. Visiem treniņiem ir jānotiek 
ārpus telpām un ir jābūt fi zis
kai kustībai (nedrīkst izmantot 
skriešanas vai velo trenažierus). 
Izaicinājuma dalībnieki, kuru 
“Endomondo” ieraksti būs ti
kuši laboti vai nesaturēs maršru
ta ierakstu (karti), netiks ņemti 
vērā, apkopojot rezultātus.

Aicinām uz solo talku
Latvijā noteiktais ārkār

tas stāvoklis ir satraucis vi
sus mūsu valsts iedzīvotājus. 
Tāpēc Lielās talkas organi-
zatori, rūpējoties par Lat-
vijas iedzīvotāju veselību, 
pieņēma lēmumu pārcelt 
talku no 25. aprīļa uz 16. 
maiju un piedāvā jaunu ie-
spēju – organizēt savas individuālās talkas. 

Solo talku vietas, līdzīgi kā pārējās talkošanas vietas, aici
nām atzīmēt arī interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet mājaslapā 
www.talkas.lv. Šī karte var kalpot arī par uzskates līdzekli, kurā 
cilvēki redzēs citu solo talkotāju aktivitātes, tādējādi sniedzot ie
spēju savu solo talku rīkot drošā attālumā vai citā dienā. Sīkāka 
informācija www.talkas.lv.

Rucavas novadā var saņemt atkritumu maisus solo talkām un 
Lielās talkas norisei.

l Sikšņu un Dunikas pagasta iedzīvotāji – iepriekš sazinoties 
ar Dunikas pagasta pārvaldi pa tālruni 29900135. Pēc talkas atkri
tumu maisi jānogādā pie ēkas “Granīti” Sikšņos līdz 17. maijam.

l Rucavas un Rucavas pagasta iedzīvotāji  – iepriekš sazi
noties ar talkas koordinatori Natāliju Grauduži, tālr. 29134903, 
tic@rucava.lv. Pēc talkas atkritumu maisi jānogādā pie ēkas “Centra 
svari” Rucavā līdz 17. maijam.

Ārkārtas situācija valstī ir ie
robežojusi iedzīvotāju klātienes 
rīcību un paradumus. Šobrīd ļoti 
plaši tiek izmantota elektroniskā 
saziņas forma. Atgādinām par 
iespēju, kā risināt formalitātes ar 
valsti attālināti, samazinot kon
taktus ar apkārtējiem, tādējādi 
pasargājot sevi un tuviniekus. 

Minēto digitālo iespēju un 
risinājumu izmantošana būtiski 
atvieglo gan saziņu ar valsts pār
valdes iestādēm, gan arī pakal
pojumu saņemšanu, nedodoties 
uz iestādēm klātienē.

Vietne mana.latvija.lv – 
informācija par pakalpojumiem 
un epakalpojumiem 45 dzīves 
situāciju atrisināšanā (tai skaitā 
vairāk nekā 50 dažādu epakal
pojumu izpildes video pamācī
bas un shēmas).

Portāls latvija.lv – pie
ejami vairāk nekā 700 valsts un 
pašvaldību iestāžu epakalpo
jumi, kuru izmantošana sniedz 
iespēju vēlamo pakalpojumu 
saņemt vai pieteikt attālināti, ne
dodoties uz iestādi klātienē.

Ofi ciālā elektroniskā ad-

rese jeb e-adrese (kas ir ead
rese, lasiet šeit: https://mana.lat-
vija.lv/e-adrese/). Portālā latvija.lv 
ikvienam eadreses lietotājam ir 
drošs konts, kurā saņemt un gla
bāt ofi ciālos ziņojumus no valsts 
iestādēm. Tā ir iespēja no jebku
ras vietas pasaulē visu saziņu ar 
valsts un pašvaldību iestādēm 
veikt elektroniski un vienuviet 
– savā eadresē. Informācija (tai 
skaitā video pamācības) – iedzī
votājiem: mana.latvija.lv/e-adrese/; 
uzņēmējiem: mana.latvija.lv/e-ad-
rese-juridiskam-personam/.

Atceries par drošības pa-
sākumiem digitālajā vidē! 
Izmanto privāto pārlūkošanu, 
dzēs pārlūkošanas vēsturi, dzēs 
lejupielādētos failus no publis

kiem datoriem pēc erisinājumu 
izmantošanas, nesaglabā ievadī
tās paroles pārlūkprogrammā 
un, beidzot darbu sistēmās, at
slēdzies no tās.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
izmaiņām daudzdzīvokļu mājām Rucavas novadā

“Vides pakalpojumu grupa” aicina šķirot 
atkritumus aktīvāk un izmantot šķiroto atkri-
tumu laukumu Rucavā, bijušo “Mehānisko 
darbnīcu” teritorijā.

Atkritumu savākšanas laukumā novietoti kontei
neri papīram un kartonam, plastmasas iepakojumam, 
stiklam un metālam. Tāpat laukumā var atbrīvoties 
no savu laiku nokalpojušas sadzīves elektrotehni
kas, baterijām un spuldzēm. Ir pieejams lielgabarīta 
konteiners vecām koka mēbelēm un citiem koksnes 
atkritumiem.  Pirms izmest atkritumus kādā no kon
teineriem, lūdzam uzmanīgi iepazīties ar informāciju, 
kas izvietota uz konteinera: tā ir norāde, kādam mate
riālam kurš konteiners ir paredzēts.

Papīram paredzētajā konteinerā drīkst mest avī
zes, žurnālus, biroja papīru, grāmatas, iepakojuma 
papīru, kartonu un kartona kastes. Kartona kastes 
pirms izmešanas obligāti ir jāsaplacina. Nedrīkst iz
mest slapju, netīru papīru vai kartonu, kā arī ar pārti
kas atliekām piesārņotu iepakojumu. Ir jāpiebilst, ka 
tetrapakas ir jāizmet kopā ar sadzīves atkritumiem. 

Konteinerā plastmasas atkritumiem var likt tīru 
un sausu plastmasas iepakojumu – PET pudeles, 
plastmasas pudeles, kannas, kārbas un maisiņus. 
Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar 
korķiem un etiķetēm, taču tās ir jāsaplacina. Kontei
neros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām pie
sārņotu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, vienreizējās 
lietošanas traukus, kā arī iepakojuma putuplastu. 

Dalīto atkritumu savākšanas laukumā var nodot 
savu laiku nokalpojušo sadzīves tehniku – ledus
skapjus, televizorus, datorus un to monitorus, veļas 
mašīnas un citu vairs nederīgu elektrotehniku neiz
jauktā veidā. Nodotās elektroierīces tiks nogādātas 
īpašā pārstrādes cehā. Tur tās izjauks, rūpīgi atdalot 
plastmasu, stiklu, metāla daļas un citas otrreizējai iz
mantošanai derīgās sastāvdaļas. Lielāko daļu materiā
lu izmantos otrreiz, saudzējot vidi un energoresursus. 
Laukumā iespējams atbrīvoties no nolietotajām bate

rijām, akumulatoriem un spuldzēm – dažādu veidu 
gāzizlādes un ekonomiskajām spuldzēm. 

Stiklam šķirošanas laukumā ir divi dažādi kon
teineri – viens tikai tīrām stikla burkām un pudelēm, 
bet otrs logu stiklam, spoguļiem un stikla traukiem. 
Konteinerā metālam izmetamas saplacinātas dzērie
nu skārdenes un tīras konservu kārbas. Lielgabarīta 
konteinerā koksnei var atbrīvoties no vecām koka 
mēbelēm un citiem koksnes atkritumiem. 

Šķiroto atkritumu laukumā no privātpersonām 
pieņem arī nolietotas autoriepas (līdz četrām rie
pām no cilvēka), motoreļļas un smēreļļas, kā arī eļ
ļas fi ltrus. Laukumā nav iespējams nodot būvgru
žus, medicīnas preces un medikamentus, un citus 
videi bīstamus vai kaitīgus atkritumus. 

Ja ir jautājumi par atkritumu šķirošanu, aicinām 
sazināties ar “Vides pakalpojumu grupu” pa tālruni 
63457777 vai epastu info@vpgrupa.lv.
DALĪTO ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS 
LAUKUMA DARBA LAIKS
Pirmdien: brīvs
Otrdien: 15.00 – 19.00
Trešdien: 10.00 – 14.00

Aicinām pievienoties pasākumā 
“Rucavas izaicinājums” 

VARAM aicina izmantot epārvaldes iespējas, lai samazinātu nepieciešamību apmeklēt iestādes klātienē

Pamatojoties uz 2018. gada 
24. maija saistošo noteikumu 
“Par sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu Rucavas novadā” 
grozījumiem, kas stājās spēkā 
2019. gada 15. novembrī pēc 
publicēšanas “Duvzares Vēs
tīs”, nešķiroto sadzīves atkri
tumu konteineru iztukšošanas 
biežums tiek noteikts atbilstoši 
noslēgtajam līgumam starp at
kritumu apsaimniekotāju un 
atkritumu radītāju vai valdītāju, 

bet ne retāk kā vienu reizi nedē
ļā laika periodā no 1. maija līdz 
30. septembrim, bet pārējā laika 
periodā divas reizes mēnesī. 

Sākot ar 2020. gada 1. maiju, 
daudzdzīvokļu mājās Rucavas 
novadā, kurās pašvaldība admi
nistrē komunālo pakalpojumu 
par atkritumu apsaimniekoša
nu, sadzīves atkritumus izvedīs 
vienu reizi nedēļā. Atkritumu 
apsaimniekotājs, pilnsabiedrība 
“Vides pakalpojumi Liepājai” pie 

daudzdzīvokļu mājām nomainīs 
esošos atkritumu konteinerus 
uz mazāka izmēra konteineriem. 
Lūdzam daudzdzīvokļu māju 
vecākos informēt, vai nav ne-
pieciešami citāda izmēra kon-
teineri, lai neveidotos situācija, 
ka konteineri ir par lielu vai mazu.

Aicinām Rucavas novada ie
dzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši 
līgumus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, tos noslēgt 
līdz šā gada maija beigām!

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Rucavā 
var nodot atkārtoti pārstrādājamos atkritumus

Tālrunis 25702457. Lūgums bez saskaņojuma 
pie vārtiem ārpus darba laika neatstāt atkritumus.

Ceturtdien: 10.00 – 14.00
Piektdien: 12.00 – 16.00
Sestdien: 10.00 – 14.00
Svētdien: brīvs
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Atbalsta pasākumi nodokļu jomā 
Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

Krīzes skartie uzņēmumi var 
pieteikties  “Attīstības fi nanšu 
institūcijas ALTUM” jaunajiem 
atbalsta instrumentiem – garan-
tijām banku kredītu brīvdienām 
un apgrozāmo līdzekļu aizdevu-
miem.

Abi atbalsta instrumenti iz-
strādāti sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju, un to īstenošanu sa-
skaņojusi Eiropas Komisija. Ga-
rantijas banku kredītu brīvdienām 
ļaus bankām atlikt pamatmaksā-
jumu summas uz laiku līdz diviem 
gadiem, un apgrozāmo līdzekļu 
aizdevumi būs ar atvieglotiem no-
sacījumiem, kas paredzēti uzņē-
mējiem, kuriem būtiski samazinā-
jies darbības apjoms.

Kredītu garantijām paredzē-
tais fi nansējums 50 miljonu eiro 
apmērā ļaus bankām restrukturi-
zēt aizdevumus par kopējo sum-
mu, kas pārsniedz 700 miljonus 
eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu 
programma aizdevumos uzņē-
mumiem, kuriem šā brīža krīzes 
apstākļos mazinājušies ikdienas 
darbības nodrošināšanai nepie-
ciešamie līdzekļi, piešķirs kopumā 
200 miljonus eiro.

SVARĪGI
Garantijas banku kredītu brīv-

dienām un krīzes apgrozāmie 
līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Co-
vid-19 krīzes skartajiem uzņēmu-
miem. Lai saņemtu ALTUM atbal-
stu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā 
dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka 
atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi 
un sekmīgi turpināt saimniecisko 
darbību.

Par garantiju kredīta brīvdie-
nām jāinteresējas pie savas ban-
kas, līdzīgi arī ar apgrozāmo lī-
dzekļu aizdevumiem – primāri par 
apgrozāmajiem līdzekļiem jākon-
sultējas ar banku. Ja banka aizde-
vumu nepiešķir, jāvēršas ALTUM.

ALTUM zvanu centrs darbo-
sies katru darba dienu no plkst. 
9.00 līdz 18.00, tālr. 26655309, 

e-pasts info@altum.lv.
Zvanu centrs konsultē tikai 

par ALTUM piedāvātajām atbalsta 
programmām. Par citiem atbalsta 
veidiem saistībā ar Covid-19 ie-
spējams sazināties pa Valsts kan-
celejas sadarbībā ar “Tet” izveido-
to vienoto diennakts tālruni 8345.

PAR ALTUM KREDĪTA 
BRĪVDIENU GARANTIJU

Garantiju piešķirs, ja uzņē-
mums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, 
kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, 
ka likviditātes atbalsts ir nepiecie-
šams Covid-19 ietekmes dēļ.

Finansējums pieejams MVU, 
kā arī lieliem komersantiem, tai 
skaitā lauksaimniecības un ziv-
saimniecības nozarēs.

Tā segs līdz 50% no fi nanšu 
pakalpojuma summas (atlikuma 
garantijas piešķiršanas brīdī).

Maksimālais termiņš – investī-
ciju aizdevumiem un līzingam – 6 
gadi; apgrozāmiem līdzekļiem – 3 
gadi.

Finanšu pakalpojuma summa, 
ko sedz garantija, nepārsniedz 
25% no saimnieciskā darbības 
veicēja 2019. gada kopējā apgro-
zījuma, bet maksimālā garantijas 
summa nepārsniedz 5 miljonus 
eiro.

Garantija tiks sniegta par jau-
niem vai esošiem apgrozāmo lī-
dzekļu aizdevumiem, ja kredīties-
tāde pagarinās līgumu darbības 
termiņu, kā arī par esošiem in-
vestīciju aizdevumiem un fi nanšu 
līzingu, ja kredītiestāde atliks pa-
matsummas maksājumus līdz di-
viem gadiem un, ja nepieciešams, 
pagarinās fi nanšu pakalpojumu 
līguma darbības termiņu.

Garantija paredzēta visām uz-
ņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus 
ievērojot noteiktos valsts atbalsta 
nozaru ierobežojumus (piemēram, 
azartspēles, fi nanšu starpniecība, 
ieroču tirdzniecība u.c.)

Garantijas tiks sniegtas līdz 
2020. gada 31. decembrim

PAR ALTUM AIZDEVU-
MU APGROZĀMAJIEM 
LĪDZEKĻIEM

Aizdevumu piešķirs, ja uzņē-
mums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, 
kā arī uzņēmums var pierādīt, ka 
atbalsts ir nepieciešams Covid-19 
ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu 
fi nansējums palīdzēs atgūties un 
sekmīgi turpināt saimniecisko dar-
bību.

Finansējums pieejams MVU, 
kā arī lieliem komersantiem, tai 
skaitā lauksaimniecības un ziv-
saimniecības nozarēs.

Aizdevuma summa ir līdz 1 
miljonam eiro, bet ne vairāk kā: 
1) 25% no saimnieciskā darbī-
bas veicēja 2019. gada kopējā 
apgrozījuma vai 2) divkāršs uz-
ņēmuma izmaksātais kopējais 
atalgojuma apjoms (t.sk. soci-
ālās iemaksas) 2019. gadā, vai 
3) pamatots nepieciešamais 
likviditātes apjoms darbības 
nodrošināšanai turpmākiem 12 
mēnešiem.

Aizdevuma termiņš ir līdz 3 
gadiem, aizdevuma atmaksas 
uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēne-
šiem.

Aizdevumam ir būtiski sama-
zinātas nodrošinājuma prasības, 
ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, 
kā arī samazināta % likme.

Aizdevumi tiks izsniegti līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Pieteikumus valsts atbalsta 
programmu fi nansējuma saņem-
šanai un nepieciešamos doku-
mentus klienti varēs iesniegt tikai 
elektroniski portālā mans.altum.lv. 
Konsultācijas pieejamas pa tālruni 
26655309, zvanot darba dienās 
9.00–18.00.

Aktuālā informācija par visiem 
ALTUM piedāvātajiem fi nanšu 
instrumentiem un īstenotajām 
atbalsta programmām ir aplūko-
jama  ALTUM interneta vietnē 
www.altum.lv.

No 1. aprīļa spēkā stājās 
jaunā kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas kārtība. Tā pa-
redz, ka ārsti kompensējamo 
zāļu receptē norādīs zāļu ak-
tīvo vielu, nevis zāļu nosau-
kumu. Savukārt aptiekā no 
vienādas iedarbības zālēm 
pacientam izsniegs tās zāles, 
kurām ir zemākā maksa.

Jaunās kārtības mērķis ir 
pārņemt līdzīgu praksi kā citās 
ES valstīs, kā arī novērst esošo 
situāciju, kad pacienti ik gadu 
pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, 
jo nopērk dārgākas zāles, lai gan 
ir zemākas cenas zāles ar tādu 
pašu ārstniecisko iedarbību, kas 
ir tikpat kvalitatīvas un drošas. 
Turklāt Latvijas pāreju uz šo 
jauno kārtību atzinīgi novērtē arī 
Pasaules Veselības organizācija 
un Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācija (OECD).

Nacionālā veselības dienesta 
aprēķini liecina, ka zāļu aktīvās 
vielas izrakstīšana valsts kom
pensējamo zāļu receptēs jau 
līdz šim ir bijusi ierasta prakse 
daudziem ārstiem arī Latvijā. 
Tāpat dati apliecina, ka lielākā 
daļa pacientu, kuri līdz šim lieto
juši lētākās kompensējamo zāļu 
sarakstā esošās references zāles, 
arī turpmāk varēs lietot sev ie
rasto medikamentu. NVD ir iz
vērtējis, ka vairāk nekā 85% ga
dījumu references medikamenti 
kompensējamo zāļu sarakstā 
nav mainījušies.

Jau šobrīd trīs no četriem 
patērētajiem zāļu iepakojumiem 
Latvijā ir patentbrīvās jeb ģenē
riskās zāles. Svarīgi minēt, ka pa
tentbrīvās zāles drīkst reģistrēt 
tikai tad, kad oriģinālām (paten
tētajām) zālēm ir beidzies ražo
tāja pieteiktais datu aizsardzības 
darbības laiks, kas ir ne mazāk 
kā 10 gadi.  Līdz ar to šīs zāles 
pacienti ir lietojuši jau vismaz 
šādu laika periodu.

Jauna kārtība kompensējamo 
zāļu recepšu izrakstīšanā

Lai operatīvi reaģētu uz Co
vid19 krīzes izraisītajām eko
nomiskajām sekām un sniegtu 
atbalstu nozarēm, uzņēmumiem 
un to darbiniekiem, 20. martā 
ir pieņemts vienots likums “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pa
sākumiem sakarā ar Covid19 
izplatību”. Tas paredz vairākus 
atbalsta pasākumus nodokļu 
jomā uzņēmumiem, to darbinie
kiem un saimnieciskās darbības 
veicējiem, ko turpmāk nodrošina 
Valsts ieņēmumu dienests.

Līdz ar jauno likumu 26. mar
tā ir pieņemti un 28. martā stā
jās spēkā arī Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 165 “Noteikumi 

par Covid19 izraisītās krīzes 
skartiem darba devējiem, kuri 
kvalifi cējas dīkstāves pabalstam 
un nokavēto nodokļu maksāju
mu samaksas sadalei termiņos 
vai atlikšanai uz laiku līdz trim 
gadiem”.

Tie nosaka kritērijus, pēc ku
riem nosaka Covid19 izraisītās 
krīzes skartos darba devējus un 

krīzes skartos nodokļu maksātā
jus. Tie nosaka arī kārtību, kādā 
piesakās dīkstāves pabalsta kom
pensēšanai un nokavēto nodokļu 
maksājumu samaksas sadalei ter
miņos vai atlikšanai uz laiku līdz 
trim gadiem.

Gan dīkstāves pabalstam, 
gan nokavēto nodokļu maksā
jumu samaksas sadalei termiņos 
vai atlikšanai uz laiku līdz trim 
gadiem ir tiesīgi pieteikties visi 
tie krīzes skartie darba devēji un 
nodokļu maksātāji, kuru ieņē
mumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī, salī
dzinot ar 2019. gada attiecīgo 
mēnesi, Covid19 izplatības dēļ ir 
samazinājušies vismaz par 30%.

Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties 
ALTUM atbalsta programmām

ĪSUMĀ:
l Lai pacientiem būtu jāmaksā 
mazāk, no 1. aprīļa ārsts 
kompensējamo zāļu receptē 
norādīs tikai zāļu aktīvās 
vielas nosaukumu, nevis zāļu 
nosaukumu. No zālēm ar vie-
nādu aktīvo vielu un iedarbību 
pacientam aptiekā izsniegs 
zāles par zemāko maksu.
l Aktīvā viela ir zāļu galvenā 
ārstējošā viela. Palīgvielas 
veido zāļu formu, krāsu, garšu 
un citas īpašības.
l Zālēm ar vienādu aktīvo 
vielu un tādu pašu iedarbību 
var būt dažādi ražotāji, nosau-
kumi, izskats (krāsa, forma vai 
iepakojums) un var atšķirties 
to cena.
l Valsts maksā par zālēm 
(kompensē) ar vienādu aktīvo 
vielu un iedarbību, kurām ir 
zemākā cena.
l Ja būs medicīnisks pama-
tojums, ārsts pēc 1. aprīļa 
kompensējamo zāļu receptē 
norādīs un valsts pacientam 
kompensēs arī dārgākas zāles 
ar tādu pašu aktīvo vielu un 
iedarbību.
l Ārsts un pacients sarunas 
laikā vienojas par to, vai 
pacients lietos valsts kompen-
sētās zāles, šādā gadījumā 
ārsts izrakstīs kompensējamo 
zāļu recepti.
l Ja pacients izvēlēsies 
nelietot valsts kompensēja-
mās zāles, tad par zālēm būs 
jāmaksā pašam pilna cena.
l Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa 
aptiekā piemaksāt par dārgā-
kām valsts kompensējamām 
zālēm vairs nevarēs.
l Iedzīvotājiem noderīga in-
formācija par jauno kārtību un 
kampaņas “Zini un nepārmak-
sā” materiāli ir publicēti tīmekļa 
vietnē www.esparveselibu.lv – 
https://esparveselibu.lv/kam-
pana/zini-un-neparmaksa.



Lai sniegtu atbildes uz da
žādiem iedzīvotāju jautājumiem 
saistībā ar Covid19 un tā dēļ iz
sludināto ārkārtējo situāciju val
stī, Valsts kanceleja sadarbībā ar 
uzņēmumu “Tet” ir izveidojusi 
vienotu bezmaksas informatīvo 
diennakts tālruni 8345. 

Vienotā tālruņa galvenais uz
devums ir palīdzēt iedzīvotājiem 
labāk orientēties informācijā, kas 
saistīta ar Covid19, un palīdzēt 
saprast, kurā iestādē vērsties pēc 
palīdzības. Jautājumi tiks pie
ņemti gan latviešu, gan krievu 
valodā; galvenais nosacījums – 
zvanītājam jāatrodas Latvijas te
ritorijā. Ārzemēs esošie neskaid
ros jautājumus aicināti risināt, 
zvanot uz konsulārās palīdzības 
diennakts tālruni.

Īpaši sagatavoti operatori, 
kurus būs iespējams sazvanīt pa 
bezmaksas tālruni 8345, sniegs 
atbildes uz iedzīvotāju biežāk 
uzdotajiem jautājumiem. Ja ie
dzīvotāja uzdotais jautājums 
būs ārpus biežāk uzdoto jautā
jumu loka vai arī iedzīvotājam 
būs nepieciešama detalizētāka 
informācija, operators zvanītāju 
savienos ar atbildīgās institūcijas 
kontakttālruni (izņemot operatī
vo dienestu tālruņus 110, 113 un 
numuru 8303, pa kuru var pie
teikt analīzes pacienti ar SPKC 
noteiktajiem viegliem saslimša
nas simptomiem – uz šiem nu
muriem kā līdz šim iedzīvotājam 
joprojām jāzvana pašam). 

Zvanu centra kapacitāte pa
kāpeniski tiks palielināta, bet iesā

kumā iedzīvotāji lūgti būt sapro
tošiem gadījumos, kad jāuzgaida 
līdz savienojumam ar operatoru. 
Vienlaikus atgādinām, ka rakstis
kā veidā iedzīvotāju biežāk uzdo
tie jautājumi un atbildes uz tiem 
apkopotas Ministru kabineta/
Valsts kancelejas tīmekļvietnē, kur 
ik dienas tiek atjaunota un papildi
nāta aktuālā informācija saistībā ar 
Covid19. Tāpat izveidota vienota 
mājaslapa jautājumiem par Co
vid19 – www.covid19.gov.lv.

Kā līdz šim, iedzīvotāji varēs 
sazināties ar valsts iestādēm, arī 
zvanot tieši uz attiecīgo iestāžu 
tālruņa numuriem.

Komunikācijas departamenta 
konsultante Santa Jirgensone,

tālrunis 67082922,
epasts santa.jirgensone@mk.gov.lv

Informāciju par Covid19 negatīviem 
rezultātiem iedzīvotāji saņems eveselības portālā

Iespēja nodot Covid-19 analīzes

8 2020. gada aprīlis

 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. aprīlim.

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.

No šā gada 8. aprīļa līdz 15. jū
nijam Lauku atbalsta dienesta 
klienti Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) var pieteikties platī
bu maksājumu saņemšanai, aizpil
dot Vienoto iesniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludinā
to ārkārtējo situāciju, dienests ir 
veicis izmaiņas klientu apkalpo
šanas darbā. Klientiem šobrīd 
nav iespējams saņemt klātienes 
konsultācijas un klātienes palī
dzību. Visu nepieciešamo atbal
stu klientiem dienests sniedz pa 
tālruni – šādi iespējams saņemt 
ne tikai konsultācijas, bet die
nesta darbinieki tālruņa sarunas 
laikā klienta vietā var aizpildīt un 
iesniegt Vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā 
gada 8. maijam pa tālruni sazi
nāsies ar tiem klientiem, kuriem 
iepriekšējā gadā bija nepacieša
ma klātienes palīdzība iesniegu
mu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, 
vai palīdzība nepieciešama arī 
šogad. Šāda palīdzība tiks snieg
ta tikai tiem klientiem, kuri paši 
nevar aizpildīt iesniegumu EPS. 

Vienotais iesniegums pa tāl
runi tiek aizpildīts, pamatojoties 
uz 2019. gada atbalsta iesniegu
ma datiem un klienta pa tālruni 
sniegto informāciju par izmai

ņām tajos. Dienesta darbinie
ki ar klientu pārrunā aizpildītā 
Vienotā iesnieguma saturu, t.i., 
deklarēto lauku skaitu, kopē
jo pieteikto platību, deklarētos 
kultūraugus un to platības, pie
teiktos atbalsta veidus. Klienta 
pa tālruni izteiktais mutvārdu 
iesniegums ir pamats Vienotā 
iesnieguma iesniegšanai. Saruna 
ar klientu tiks ierakstīta un būs 
kā apliecinājums datu pareizībai. 
Pirms iesnieguma aizpildīšanas, 
dienesta speciālisti pārliecināsies 
par klienta identitāti. 

Ja klients piesakās akcīzes 
degvielas saņemšanai, tad arī šo 
iesniegumu dienesta speciālisti 
palīdz aizpildīt un iesniegt attāli
nāti pēc sarunas ar klientu. 

Dienests atgādina! Ja lauk
saimnieks jau ir aizpildījis infor
māciju Vienotajā iesniegumā līdz 
platību sezonas sākumam (no 
14. februāra varēja pildīt “Provi
zorisko iesniegumu”), tad šis ie
sniegums tagad ir jāiesniedz EPS. 

Konsultācijas par pieteikša
nos platību maksājumiem var 
saņemt pa tālrunu 67095000. 

Sabiedrisko attiecību daļas 
vadītāja Kristīne Ilgaža,

tālrunis 29420515, epasts 
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Var pieteikties  
platību maksājumiem

Aktuāli

Nacionālais veselības die
nests (NVD) informē, ka no 23. 
marta vairākās reģionu pilsētās 
darbu sākuši jauni papildus iz
veidoti Covid19 analīžu nodo
šanas punkti, kur pēc iepriekšēja 
pieraksta un ierodoties ar privāto 
automašīnu pacienti var veikt 
valsts apmaksātas analīzes, ja ra
dušās aizdomas par saslimšanu.

Reģionos pacienti pēc ie
priekšēja pieraksta valsts apmak
sātas Covid19 analīzes šobrīd 
var nodot Valmierā, Jēkabpilī, 
Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un 
Ventspilī. Laboratorisko izmek
lējumu veikšana ārpus galvaspil
sētas tiek nodrošināta E. Gulbja 
laboratorijas filiālēs un “Centrā
lās laboratorijas” analīžu nodo
šanas punktos.

Analīžu nodošanas vieta 

Liepājā – Zvejnieku alejā 2/4, 
stadionā “Olimpija”, ieeja no 
Roņu ielas puses, darba laiks 
katru dienu no 9.00 līdz 19.00.
Visus analīžu nodošanas punk
tus iespējams aplūkot interaktī
vajā kartē: http://j.mp/2xb6vtY.

Valsts apmaksātas analīzes 
uz Covid19 veic personām, ku
rām ir simptomi (klepus, paaug
stināta ķermeņa temperatūra, 
elpas trūkums bez cita iemesla, 
kas pilnībā izskaidro klīniskās 
izpausmes) un cilvēks pirms 
simptomu parādīšanās 14 dienu 
laikā bijis ārzemēs vai bijis ciešā 
kontaktā ar Covid19 slimnieku 
(personas, kuras Slimību pro
filakses un kontroles centrs ir 
atzinis par Covid19 infekcijas 
slimnieka kontaktpersonām).

Lai pieteiktos valsts ap-

maksātu analīžu veikšanai, 
pacientiem jāzvana pa tālruni 
8303. Tālruņa darba laiks ir katru 
dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00. Tā 
darbību nodrošina Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests. 
Tālruņa operatori reģistrēs pa
cientus un nodos informāciju 
SIA “Centrālā laboratorija”, kas 
sazināsies ar pacientiem un infor
mēs par analīžu veikšanas vietu 
un laiku. Otra iespēja pieteikties 
valsts apmaksātu analīžu veikša
nai ir, zvanot uz E. Gulbja la-
boratoriju pa tālruni 67801112, 
kas zvanus pieņem katru die-
nu no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Svarīgi – uz analīžu nodo-
šanas punktiem drīkst ieras-
ties tikai ar savu automašīnu 
un tikai iepriekš piezvanot un 
pierakstoties. Bez pieraksta, ar 
kājām, sabiedrisko transportu 
vai taksometru ierasties aizliegts!

Nacionālais veselības die
nests (NVD) informē, ka turp
māk iedzīvotāji, kuri nodevuši 
analīzes Covid19 infekcijas 
noteikšanai un ja rezultāts būs 
negatīvs, informāciju saņems 
un varēs apskatīt eveselības 
portālā, savukārt pozitīva re
zultāta gadījumā joprojām dar
bosies iepriekšējā kārtība, kad 
iedzīvotājiem zvana Slimību un 
profilakses un kontroles centra 
speciālists.

Šāda kārtība ieviesta, lai pa
darītu darbu mērķtiecīgāku un 

atslogotu iesaistītos cilvēkresur
sus, jo iepriekš jebkāda rezultāta 
gadījumā ikviens saņēma indivi
duālu zvanu.

Lai aplūkotu saņemto pa-
ziņojumu, iedzīvotājam inter-
neta pārlūkprogrammā jāatver 
adrese www.eveseliba.gov.lv, 
jāizvēlas “Pieslēgties” un “Ie-
dzīvotājs”. Pēc tam jāautorizē
jas, izvēloties kādu no drošas pie
kļuves līdzekļiem: internetbankas 
piekļuves datus, elektronisko 
parakstu vai personas apliecību 
(eID). Analīžu rezultātu pazi

ņojums būs apskatāms izvēlnē 
“Pastkastīte”.

Gadījumā, ja iedzīvotājam 
nav iespējas pieslēgties evese
lības portālam, tad, lai saņemtu 
informāciju par rezultātu, aici
nām zvanīt uz NVD bezmak
sas klientu apkalpošanas tālruni 
8000 1234 (darba laiks: no pirm
dienas līdz ceturtdienai no plkst. 
8.30 līdz 17.00, bet piektdienās 
no plkst. 8.30 līdz 15.00.). 

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja Sintija Gulbe

Izveidots diennakts tālrunis ar Covid-19 
saistīto jautājumu noskaidrošanai

Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni 


