
Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 9. jūnijam

2020. gada februārī ir no-
slēgusies projekta Nr. 18-02-
FL043.0207-000004 “Ēkas 
“Centra dzirnavas” vienkāršota 
atjaunošana piekrastes kultūras 
mantojuma izmantošanas vei-
cināšanai” realizācija.

Projekts tika īstenots Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) Rīcības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošana” 4. kārtas ietvaros.

Projekta realizācijas laikā 
tika veikta ēkas jumta nomai-
ņa, siju un latojuma remonts, 

7. maijā Ministru kabinets 
pagarināja ārkārtējo situāciju 
līdz 9. jūnijam, vienlaikus 
pieņemot lēmumu par pakā-
penisku atsevišķu ierobežo-
jumu atcelšanu vai samazinā-
šanu. Obligāts priekšnoteikums 
šo ierobežojumu mazināšanai ir 
visu fi ziskās distancēšanās un 
epidemioloģisko drošības pasā-
kumu stingra ievērošana ikdienā 
visās jomās arī turpmāk.

Lēmums pieņemts, balsto-
ties uz valdībā apstiprinātajiem 
kritērijiem par pamatprincipiem 
un kritērijiem, kas nosaka to, kad 
iespējama Covid-19 krīzes laikā 
ieviesto pasākumu mazināšana. 
Ierobežojumu atcelšanā tiek 
vērtēta Latvijas epidemioloģis-
kā situācija, atbildīgo institūciju 
spēja atklāt infekciju un atrast 
kontaktpersonas, kā arī veselī-
bas aprūpes iestāžu kapacitāte 

un situācija ārvalstīs. Kritēriji 
tiek mērīti četru nedēļu periodā, 
un atceltie ierobežojumi var tikt 
mainīti gan ierobežojumu pa-
stiprināšanas, gan samazināša-
nas virzienā atkarībā no kritēriju 
izpildes.

No 12. maija mazināti iero-
bežojumi izglītības, sporta, da-
žādu pasākumu organizēšanas 
un pulcēšanās, transporta un 
tūrisma jomās.

Izglītība un sports
Izglītības jomā visu veidu 

mācību process joprojām notiks 
attālināti, tai skaitā pašlaik netiks 
organizētas bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās 
drošības nosacījumus, pirmssko-
las kopā ar pašvaldībām varēs 
lemt, kā šajā mācību gadā organi-
zēt 5–6 gadus vecu bērnu apmā-
cību – klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fi ziskās 
distancēšanās un epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumus, tiks 
atļautas klātienes konsultācijas, 
lai sagatavotos valsts pārbaudī-
jumiem vai profesionālās kva-
lifi kācijas eksāmeniem. Lai gan 
9. klašu skolēniem obligātie ek-
sāmeni ir atcelti, arī viņiem kon-
sultācijas klātienē būs atļautas.

Noslēdzies projekts “Ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšanai” N r. 18-02-FL043.0207-000004

Pabeigta “Centra dzirnavu” atjaunošana

noteces sistēmas un logu no-
maiņa, 3. stāva grīdas nomaiņa 
un 2. stāva grīdas atjaunošana, 
1. stāva grīdas siltināšana un 
betonēšana, ēkas elektroinsta-
lāciju atjaunošana; ārdurvju 
nomaiņa un trepju atjaunoša-
na. 

Projekta mērķis: Rucavas 
novada domei piederošo ēku 
“Centra dzirnavas” izveidot 
par Rucavas sabiedrisko centru, 
paredzot tur ekspozīcijas telpas 
Rucavas amatnieku un māksli-
nieku darbu izvietošanai, pa-
sākumu telpas dažādu kultūras 
un sabiedrisko pasākumu orga-

nizēšanai, sadarbojoties arī ar 
vietējām nevalstiskajām orga-
nizācijām un uzņēmējiem, kas 
veicina jūras piekrastes kultū-
ras mantojuma saglabāšanu, tā 
popularizēšanu un pieejamību. 
Šī ēka veidota kā sabiedriskais 
centrs, vasaras sezonā tas kal-
pos arī kā tūrisma informācijas 
centrs, kurā būs iespējams sa-
ņemt informāciju par Rucavas 
novada zvejas un kultūras tra-
dīcijām un apskates objektiem. 

Turpinot iesākto, “Centra 
dzirnavas” jau tiek aprīkotas 
ar nepieciešamo inventāru, īs-
tenojot projektu “Aprīkojuma 

iegāde piekrastes kultūras man-
tojuma saglabāšanai un ar to 
saistīto pakalpojumu attīstībai 
Rucavā “Centra dzirnavās””.

Projekta ietvaros plānotos 
būvdarbus veica SIA “Būv-
kompānija MBR” un būvuz-
raudzību nodrošināja SIA 
“Dzintars AB”. 

Projekta kopējās realizā-

cijas izmaksas – 118 896,14 
EUR, publiskais fi nansējums 
– 58 114,29 EUR, pašvaldības 
līdzfi nansējums – 60 781,85 
EUR. 

EJZF administrējošās iestā-
des – Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests. 

Santa Korna,
Attīstības nodaļas vadītāja

Turpinājums 2. lpp.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes sēde 23. aprīlī
Piedalījās:
Rucavas novada domes priekš-

sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra 
Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 
Irēna Riežniece, Andis Rolis, Ro-
mārs Timbra, Gundega Zeme.

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

l Nolēma sadalīt divus ne-
kustamos īpašumus.

l Piešķīra zvejas nomas tie-
sības uz desmit zivju murdiem 
Papes ezerā IK “Reķēni”.

l Nolēma sadalīt vienu ne-
kustamo īpašumu.

l Nolēma uzņemt Rucavas 
novada dzīvokļu rindā vienu 
privātpersonu.

l Ņemot vērā iesniegumu, 
pārcēla nekustamā īpašuma no-
dokļa nomaksas termiņu SIA 
“Raimis”.

l Nolēma pagarināt iesnie-
guma izskatīšanas termiņu ne 
ilgāk par četriem mēnešiem no 
iesnieguma saņemšanas dienas, 
par to paziņojot iesniedzējam.

l Apstiprināja pašvaldības 
aģentūras “Rucavas novada Du-
nikas ambulance” 2019. gada 
pārskatu. 

l Apstiprināja  Rucavas no-

vada domes 2019. gada pārska-
tu.

l Apstiprināja  Rucavas no-
vada pašvaldības 2019. gada 
konsolidēto gada pārskatu.

l Atzina 2020. gada 1. aprī-
ļa nekustamā īpašuma “Egles”, 
kad. Nr. 64840130045, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, izsoli 
par notikušu un apstiprināja tās 
rezultātus.

l Nolēma piešķirt papildu 
līdzekļus Dunikas komunālajai 
daļai spiedkatla iegādei.

l Apstiprināja grozījumus 
Rucavas novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžetā.

l Dunikas pagasta pārvaldes 

Par pašvaldības iestāžu darba 
organizāciju no 18. maija

Sākot no šā gada 18. maija, ievērojot noteiktos sociālās 
(fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus, durvis apmeklētājiem vērušas šādas Rucavas novada paš-
valdības iestādes:  Tūrisma informācijas centrs, Rucavas biblio-
tēka, Sikšņu bibliotēka, Dunikas tautas nams, Rucavas kultūras 
nams un Sikšņu pamatskolas pirmsskola.

Rucavas novada dome un Dunikas pagasta pārvalde 
līdz ārkārtas situācijas beigām valstī turpinās normatīvajos ak-
tos paredzētās funkcijas un pienākumus veikt attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks 
nodrošinātas elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas lī-
dzekļus: 

Rucavas novada dome: tālr. 63467054, 25904988,  
e-pasts dome@rucava.lv,

Dunikas pagasta pārvalde: tālr. 63453401, 29900135,  
e-pasts dunika@rucava.lv.

Rucavas valsts un pašvaldības vienotie klientu apkal-
pošanas centri (VPVKAC) klientus apkalpos attālināti. Par 
konsultācijām un klātienes apmeklējumiem aicinām sazināties:

Rucavas VPVKAC, tālr. 26951335, e-pasts  
rucava@pakalpojumacentri.lv,

Dunikas VPVKAC, tālr. 63453401, e-pasts  
dunikaspagasts@pakalpojumacentri.lv.

Darbinieku klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas 
nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar 
attiecīgo darbinieku.

No 18. maija kases darba laiki Rucavas novada domē un 
Dunikas pagasta pārvaldē ārkārtas situācijas laikā: otrdienās no 
8.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 18.00.

Ievērojot Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu” noteiktos nosacījumus, no 18. mai-
ja atļauts organizēt sporta treniņus (nodarbības). 

vadītāja A. Kaunese informēja 
par ielu apgaismojuma sakārto-
šanu Dunikas pagastā un citiem 
saimnieciskajiem darbiem pa-
gasta teritorijā.

l Izpilddirektors E. Ber-
trams informēja deputātus par 
iepirkumu izsludināšanu esošās 
ēkas “Sudrabi” pārbūvei par 
sociālo grupu dzīvokļu māju un 
plānoto pašvaldības grants ceļu 
sakārtošanu novada teritorijā.

l Domes priekšsēdētājs Jā-
nis Veits sniedza informāciju 
par notiekošajiem būvdarbiem 
Papes ezera sakārtošanai.

Santa Ķūse,
domes sekretāre

Turpinājums no 1. lpp.

Par mācību norisi mili-
tārajās izglītības iestādēs lē-
mumu pieņems aizsardzības 
ministrs, savukārt iekšlietu 
sistēmas izglītības iestādēs to 
pieņems iekšlietu ministrs.

Klātienē varēs notikt arī 
organizēti bezkontakta sporta 
treniņi vai nodarbības, ievēro-
jot šādus nosacījumus:

l vienā treniņgrupā vien-
laikus pulcējas ne vairāk kā 25 
personas;

l treniņa laiks iekštelpās – 
trīs stundas, ārtelpās laiks ne-
ierobežots;

l nodarbību vada sertifi-
cēts treneris;

l tiek ievērota savstarpēja 
divu metru distance;

l fiziski nepārklājas dažā-
du treniņgrupu plūsmas;

l treniņā neiesaistās bērni, 
kas jaunāki par septiņiem ga-
diem;

l jāievēro sporta norises 
vietas pārvaldnieka un trenera 
norādījumi;

l jāievēro citi fiziskās dis-
tancēšanās un epidemioloģis-
kās drošības pasākumi, kas 
tiks izstrādāti sadarbībā ar Ve-
selības ministriju.

Pasākumi  
un pulcēšanās

Ja iespējams nodroši-
nāt savstarpējo divu metru 
distanci un pārējos epide-
miologu noteiktos drošības 
noteikumus, tiks atļauta pul-
cēšanās iekštelpās un ārtelpās 
līdz 25 cilvēkiem organizētos 
publiskos un privātos pasā-
kumos, kā arī sapulcēs, gā-
jienos un piketos. Tāpat tiks 
atļauta organizēta reliģisko 
darbību veikšana. Arī privā-
tos pasākumos mājās būs jā-
ņem vērā dzīvokļa platība, lai 
nepārsniegtu cilvēku skaitu, 
kas atbilst epidemiologu no-
rādījumiem.

Pasākumos, kuros apmek-
lētājs piedalīsies, atrodoties 
vieglajā transportlīdzeklī, ne-
tiks piemērots noteiktais cil-
vēku skaita ierobežojums.

Pasākumu norises ilgums 
ārtelpās nebūs ierobežots, 
taču iekštelpās tas nedrīkstēs 
pārsniegt trīs stundas. Orga-
nizatoram būs jānodrošina arī 
ierobežojumu ievērošana un 
dezinfekcijas līdzekļu pieeja-
mība.

Kultūras, izklaides, sporta 

un citu atpūtas vietu darba 
laiks tiks pagarināts no plkst. 
7.00 un līdz 24.00.

Netiks atļauti publiskie un 
privātie sporta pasākumi, kas 
rīkoti saskaņā ar “Publisku 
izklaides un svētku pasākumu 
drošības likumu”.

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs 
varēs apstiprināt pasākumus 
sociālās un fiziskās distancē-
šanās nodrošināšanai, kas jā-
ievēro, organizējot sapulces, 
gājienus un piketus.

Savukārt kultūras minis-
tram būs tiesības reglamen-
tēt kārtību, kādā kultūras in-
stitūciju darbībā ievērojamas 
fiziskās distancēšanās un 
dezinficēšanas prasības, pie-
mēram, bibliotēkās, muzejos 
u. c. vietās.

Atgādinām, ka, neievē-
rojot divu metru distanci, 
vienlaicīgi pulcēties publis-
kās iekštelpās un ārtelpās jo-
projām var ne vairāk kā divas 
personas vai arī personas, kas 
dzīvo vienā mājsaimniecībā, 
vecāks un viņa nepilngadīgie 
bērni, ja viņi nedzīvo vienā 
mājsaimniecībā, vai arī perso-
nas, kuras veic darba vai die-
nesta pienākumus.

Tirdzniecības centri
Turpmāk brīvdienās un 

svētku dienās tirdzniecības 
centros strādās visi veikali. Ir 
atcelts ierobežojums, ka tirdz-
niecības centros darbojas tikai 
pārtikas veikali, preses tirdz-
niecības vietas, aptiekas, vak-
cinācijas kabineti, optikas vei-
kali, dzīvnieku barības veikali, 
ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un 
saimniecības preču veikali, kā 
arī būvniecības un dārzkopī-
bas preču veikali.

Transports
Satiksmes ministrijai būs 

jāsagatavo satiksmes minis-
tra apstiprināti pasākumi, lai 

nodrošinātu epidemioloģiski 
drošu sabiedriskā transporta 
izmantošanu, tai skaitā pare-
dzot pienākumu sabiedriskajā 
transportā valkāt mutes un 
deguna aizsegu.

Tūrisms
Pēc 12. maija tiek atļauts 

organizēt tūrisma pakalpo-
jumus ceļošanai tikai Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā. 14 dienu 
pašizolācija dzīvesvietā neat-
tieksies un Latvijas valstspie-
derīgajiem un pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem, kā arī ārzem-
niekiem, kuri pēdējo 14 dienu 
laikā nav apmeklējuši valstis, 
kas nav Latvija, Lietuva vai 
Igaunija.

Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 9. jūnijam
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AICINĀJUMS MEŽA ĪPAŠNIEKIEM  
APSEKOT EGĻU AUDZES

Ņemot vērā to, ka 2019. gadā vairākās vietās Latvijā bija 
konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa egļu astoņzobu 
mizgrauža (Ips typographus) pastiprināta savairošanās un saskaņā 
ar Zemkopības ministrijas izstrādāto rīcības plānu “Rīcības plāns 
egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips 
typographus)”, aicinām meža īpašniekus:

l no 15. maija veikt īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu;
l apsekot 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes;
l aizpildīt anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei, ko ir izstrādājis 

Valsts meža dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Latvi-
jas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”.

PAR MEŽA UGUNSNEDROŠĀ  
LAIKAPOSMA UZSĀKŠANU

Valsts meža dienests ar 24. aprīli nosaka meža ugunsnedrošā 
laikposma sākumu visā valsts teritorijā. 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsne-
drošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteiku-
mu prasību ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad 
tas ir no 24. aprīļa,  uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības 
prasības. Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas, 
atrodoties mežā, ir jāievēro daži aizliegumi un ierobežojumi, par 
kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī 
kriminālatbildību.

 Uzturoties mežos un purvos, aizliegts:
l nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai 

citus priekšmetus;
l kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepie-

ļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
l atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
l dedzināt atkritumus;
l braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un 

purvu ārpus ceļiem;
l veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez 

saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību, jo dūmi var 
maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.

 Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedro-
šajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar 
Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savu-
kārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu 
atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības 
gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams 
brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža 
ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā īpašnieka pienākums ir veikt 
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Šogad no gada sākuma pavisam ir reģistrēts 121 meža uguns-
grēks un kopējā izdegusī meža zemes platība ir 51,4 hektāri, tajā 
skaitā jaunaudzes 23,7 hektāri.

Pirms dažām dienām izcēlās liels meža ugunsgrēks apmēram 
6,08 hektāru platībā Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā. Līdz 
ar tumsas iestāšanos ugunsgrēks tika ierobežots, bet likvidācijas 
darbi turpinās arī nākošajā dienā. 

2019. gadā meža ugunsgrēki dzēsti 1110 reizes, pavisam 
821,67 hektāru platībā.

Kopumā 87,6% gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās ie-
mesls ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 4,3% gadījumu tā ir 
bijusi ļaunprātīga dedzināšana.

Valsts meža dienests aicina būt īpaši uzmanīgiem ar uguni 
mežā!

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, 
tālr. 67210366, 

VMD preses sekretāre

PIEDĀVĀ E-MĀCĪBAS 
MEŽU ĪPAŠNIEKIEM

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) 
Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagatavojis 
un piedāvā meža īpašniekiem BEZMAKSAS infor-
matīvos e-seminārus vietnē http://new.llkc.lv/lv/nozares/ 
mezsaimnieciba-apmacibas/.

Semināri ir izveidoti pēc reģionālā principa, lai meža īpaš-
niekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētā reģionā. Par 
aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC nodaļu speciālisti 
un attiecīgās tēmas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) 
“Silava”, Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) eksperti.

Sociālās palīdzības saņemšana 
Rucavas novadā ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Co-
vid-19 vīrusa dēļ un Rucavas novada pašvaldības noteikto 
rīcību šajā laikā, Rucavas novada Sociālais dienests līdz 
ārkārtas situācijas beigām ierobežo klientu pieņemšanu 
klātienē.

Ja nepieciešama tikšanās klātienē, aicinām telefoniski 
vienoties ar sociālajiem darbiniekiem par dienu un laiku. Ja 
iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam 
adresētos iesniegumus var ievietot pastkastītēs, kas atro-
das pie domes Rucavā un pagasta pārvaldes Sikšņos, vai 
iesniegt attālināti e-pastā vai telefoniski.

Par  sociālās  palīdzības  saņemšanu  lūdzam  vis-
pirms zvanīt: 
l sociālajai darbiniecei Dunikas pagastā Ingai Alksnei, 
27008127; 
l sociālajai darbiniecei Rucavas pagastā Ligitai Freima-
nei, 29272642, e-pasts soc@rucava.lv;
l Sociālā dienesta vadītājai Daigai Grenovskai, 20390819.

TRŪCĪGAJIEM  
UN MAZNODROŠINĀTAJIEM

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā beidzas 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-

tusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski 
(līdz 31.07.2020). Sociālās palīdzības pabalsti (pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
dzīvokļa pabalsts) šiem iedzīvotājiem tiks izmaksāti uz ie-
priekšējā iesnieguma pamata.

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam 
vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā attālināti – zvanot, 
lai vienotos par klātienes tikšanos. Sociālais darbinieks iz-
vērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, izmantojot 
valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo in-
formāciju,  nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems 
lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegts otrdie-
nās, ceturtdienās – iepriekš telefoniski sazinoties ar soci-
ālo darbinieci Ligitu Freimani, 29272642.

Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālā dienesta darbinie-
kiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā 
informācija:

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_
content&view=article&id=91683.

Daiga Grenovska, 
Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja

Mežsaimniekiem

Dunikas tautas nams organizē konkursu “Sa-
koptākā sēta Dunikas pagastā”. Konkursa mēr-
ķis ir veicināt Dunikas pagasta teritorijas ainavas 
veidošanu, sakopšanu, rosināt iedzīvotājus uz la-
bās pieredzes pārņemšanu un tālāku izglītošanos. 

Konkursā var piedalīties jebkurš Dunikas 

pagasta iedzīvotājs, kurš ir pieteicies kon-
kursam Dunikas pagasta pārvaldē vai Duni-
kas tautas nama e-pastā tautasnams@rucava.lv  
līdz 2020. gada 15. jūnijam.
KONKURSĀ VĒRTĒS  
PIECĀS NOMINĀCIJĀS
l Interesantākā māju nosaukuma norāde.
l Sakoptākā atpūtas vieta pagalmā (lapene, 
dārza kamīns, utt.).
l Visinteresantākais dārza elements (skulptū-
ra, strūklaka utt.).
l Sakoptākā bērnu atpūtas vieta.
l Sakoptākā sēta.

Objektu vērtēšana notiek no 20. līdz 
31. jūlijam. Vairāk informācijas par konkur-
su pie Dunikas tautas nama vadītājas Landras 
Valdmanes, tālr. 27010330.

Konkurss “Sakoptākā sēta Dunikas pagastā”

Liec, Laimiņa, man mūžiņu
Ieviņā, liepiņā;
Kā liepai man izaugt,
Kā ievai noziedēt!
Pirms vairāk nekā pusgad-

simta tur, tāltālā Viduszemē, 
pašā ziedoņa viducī, kad kūko 
dzeguzes, vītero cīruļi, pogo lak-
stīgalas, san bites un visa daba ir 
koši krāšņa, viss zeļ un plaukst, 
– ar sudraba ķēdītēm no debe-
sīm nolaidās maza meitene tieši 
mīļās mātes klēpī. Meitenei deva 
vārdu Sandra.

Sandra izauga par slaidu, 

Sveicam Sandru Aigari

18. maijā savu 65. dzimšanas dienu atzīmēja Rucavas sievu vadītāja 
Sandra Aigare.sportisku skaistuli, kas mīlēja dzī-

vi, gāja pa to dziedādama, dan-
codama, pa laikam notraušot pa 
asarai, ja kaut kas neizdevās, kā ce-
rēts. Liku bēdu zem akmeņa, pāri 
gāju dziedādama – tieši tā Sandra 
visu mūžu tikusi galā ar dzīves uz-
liktām likstām, nostiepjot muguru 
vēl taisnāku un uzdziedot.

Kā puķuzirnītis piedzima, 
kā liepa izauga, kā ieva sakup-
loja. Un nu zem kuplā ievu 
krūma sildās trīs bērni, prāvs 
mazbērnu pulciņš un visi citi 
dzīves laikā izveidotie un vadī-
tie projekti.

Ej, māsiņ, taisnu ceļu, 
Runā skaidru valodiņu.
Tad Dieviņš palīdzēs
Gudru mūžu nodzīvot.
Lai vēl pietiek siltas saules, 

gaišu rītu un skaidru padomu 
pašai un citiem ko dāvināt!

Rucavas sievas
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Atsaucoties uz aicinā-
jumu 4. maijā piedalīties 
akcijā “Uzvelc tautas tērpu 
par godu Latvijai”, Ruca-
vas kultūras nams aicināja 
visus iedzīvotājus, kuri aug-
stu vērtē sava novada tau-
tastērpu, to uzvilkt, nofoto-
grafēties un publicēt to savā 
“Facebook” laika joslā ar 
tēmturi #tautastērpugājiens.

Tautas tērpos posās, fo-
tografējās un pēc tam vietnē 
“Facebook” savus attēlus pub-
licēja individuālie tautas tērpu 
īpašnieki un kolektīvi Rucavā, 
Latvijā un ārvalstīs.

Visas fotogrāfi jas ar tēmtu-
ri #tautastērpugājiens tiks iz-
mantotas videoklipa veidoša-
nā, lai radītu virtuālu gājienu 
par godu Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanas 
30. gadadienai.

Gājienu tautas tērpos or-
ganizēja “Senā klēts”, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs un 
biedrība “Mans tautastērps”.

Kopumā 4. maija virtuālajā 
tautas tērpu gājienā piedalīju-
šies vairāk nekā četri tūkstoši 
cilvēku.

Paldies visiem dalībniekiem 
par sadarbību un atsaucību!

Staņislava Skudiķe

<< 2. lpp.

4. maijā sociālos tīklus bija pārņēmis  virtuālais tautastērpu gājiens
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Latvijā sākas  
lauksaimniecības skaitīšana

Sakarā ar mencu krājumu kritisko stāvokli 
Baltijas jūras austrumu daļas ūdeņos un to 
specializētās zvejas aizliegumu Zemkopības 
ministrija 2019. gada 30. decembrī pieņēma 
lēmumu Nr.4.1-12e/163 “Par mencu piezvejas 
izmantošanas un plekstu zvejas papildu regulē-
jumu 2020. gadā sakarā ar mencu specializētās 
zvejas liegumu” (turpmāk – lēmums).

Saskaņā ar Zemkopības ministrijā pieņemto 
lēmumu piekrastes zvejniekiem 2020. gadā 
jāievēro šāds zvejas papildu regulējums.

1. Komerczvejniekiem, kas zvejo Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos (izņemot Rīgas jūras 
līcī, 28.1.apakšrajonā), ir noteikts papildu pie-
nākums 2020. gadā apkopot mencu piezvejas 
datus par katrām desmit dienām, skaitot no 
mēneša sākuma. Minēto informāciju līdz katra 
mēneša desmitās dienas beigām iesniegt Valsts 
vides dienestā, nosūtot to ar elektronisko vai 
mobilo saziņas līdzekļu starpniecību.

2. Komerczvejniekiem 2020. gadā, kuri 
veic zveju Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvil-
ostas novadu un Liepājas pilsētas administratī-
vajai teritorijai pieguļošajos piekrastes ūdeņos, 
ir noteikti šādi papildu pienākumi:

2.1. ja, izceļot zvejas rīkus, konstatē, ka 
mencas piezveja sasniedz 10 procentus vai 
vairāk no kopējā visu zivju nozvejas apjoma, 
nākamajā reizē zvejas rīkus ievieto ne tuvāk kā 
divu jūras jūdžu attālumā no vietas, kur konsta-
tēta lielāka apjoma mencu piezveja, vai atsāk 

zvejas darbības tajā pašā vietā ne ātrāk kā 72 
stundas pēc zvejas rīku izcelšanas;

2.2. no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 
31. decembrim ar elektronisko vai mobilo sa-
ziņas līdzekļu starpniecību nosūtīt Valsts vides 
dienestam šādu informāciju:

2.2.1. ziņojumus par plānoto iziešanas jūrā 
laiku un kuģa (laivas) nosaukumu vai reģistrā-
cijas numuru (izņemot tiem piekrastes kuģiem 
(laivām), kas aprīkoti ar automātisko identifikā-
cijas sistēmu), ar kuru plāno zvejot. Ziņojumu 
nosūtīt/iesniegt pirms iziešanas jūrā; 

2.2.2. iepriekšējos paziņojumus par pare-
dzamo ienākšanas laiku zivju izkraušanas vietā, 
sniedzot informāciju atbilstoši Ministru kabineta 
2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Notei-
kumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos 
un ekonomiskās zonas ūdeņos” 5. pielikumam, 
kā arī paziņojumam pievienot katra zvejā izman-
totā zvejas rīka lielākā garuma vai atvēruma 
divas koordinātas. Paziņojumu iesniegt vismaz 
2 stundas pirms plānotās izkraušanas uzsāk-
šanas, savukārt, ja zvejas rajons atrodas tuvāk 
un minēto prasību par iepriekšējā paziņojuma 
laiku nevar nodrošināt, iepriekšējo paziņoju-
mu iesniegt nekavējoties pēc zvejas darbības 
pabeigšanas.

Lai izpildītu šo lēmuma prasību, piekrastes 
zvejnieki iepriekš minēto informāciju var sūtīt 
Valsts vides dienestam uz šādiem tālruņa numu-
riem: 25400661 un 25660360.

l ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA (turpmāk – ZM; www.zm.gov.lv) 
14. aprīlī valdība apstiprināja ZM izstrādātos normatīvus, kas paredz 

no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sniegt 
atbalstu 45,5 miljonu eiro vērtībā saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo 
ietekmi. Tiek paredzēti 3 atbalsta pasākumi.

Vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts atsevišķu 
lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, 
gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu, bet tikai tajā gadījumā, 
ja nozares ieņēmumi periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam mēnesim 
samazināsies par 20 % salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu.

Vienreizējs atbalsts skolu ēdinātājiem un dārzeņu ražotājiem par ār-
kārtējās situācijas laikā neizlietotiem pārtikas produktiem, kas bija paredzēti 
ēdināšanas nodrošināšanai bērnudārzos un skolās un kurus nebija iespē-
jams šim mērķim izlietot.

Atbalsts gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma 
un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas 
preču ražotājiem un primārajiem ražotājiem, kas nesaņem minētos 
atbalstus.

l LAUKU ATBALSTA DIENESTS (turpmāk – LAD; www.lad.gov.lv) 
Līdz 15. jūnijam LAD klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 

(EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto 
iesniegumu. LAD līdz 8. maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, 
kuriem iepriekšējā gadā bija nepieciešama klātienes palīdzība iesniegumu 
aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība ir nepieciešama šogad. Palīdzība 
attālināti aizpildīt un iesniegt pieteikumu tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri 
paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS. Konsultācijas par pieteikšanos platību 
maksājumiem var saņemt pa tālruni 67095000. 

Līdz 1. jūnijam LAD EPS var pieteikties bezakcīzes dīzeļdegvielai 
2020./2021. saimnieciskajam gadam, pie pieteikuma pievienojot D3 gada 
ienākumu deklarāciju par 2019. gadu, LAD lems par ātrāku dīzeļdegvielas 
piešķiršanu. 

No 20. aprīļa līdz 20. maijam notiks projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu 
epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei.

No 5. maija līdz 5. jūnijam ir izsludināta projektu pieņemšana pasākumā 
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 
aktivitātē “Meža ieaudzēšana” un “Meža ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.

No 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”. Projektu pieteikumus jāsagatavo ar LAD mājaslapā 
publicēto konsultantu uzņēmumu palīdzību.

l LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS (turpmāk – LDC; www.ldc.gov.lv)
Līdz 1. jūnijam LDC aizpildīt un iesniegt anketu “Novietņu infra-

struktūra un kūtsmēslu krātuves”. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams 
pārskatīt un precizēt jau iesniegtās anketas. Lauksaimniecības dzīvnieku 
īpašnieki var saņemt konsultācijas pa tālr. 67095069, 67095057, 67027240, 
tuvākajā LDC reģionā vai pie LLKC lopkopības speciālistiem, kuri apmācīti 
Novietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuves anketu aizpildei.

l VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (www.vid.gov.lv)
Sākot ar 1. martu, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2019. 

gadu. Ja gada ienākumu deklarācija par 2019. gadu ir jāiesniedz obligāti, tad 
iesniegšanas termiņš ir līdz 2020. gada 1. jūnijam (ja taksācijas gada ienāku-
mi pārsnieguši 62 800 eiro – līdz 1. jūlijam).

l LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS  
(turpmāk – LLKC; www.llkc.lv)

Sniedz profesionālas bezmaksas konsultācijas Lauku attīstības plāna 
(LAP) 2014.–2020. apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu 
izmantošanas veicināšanai”, iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, 
lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā.

Piedāvā apgūt un iegūt Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību 
tālmācības programmā “Zināšanu atjaunošanas apmācības programmas 
tēmas profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem” (6 stundas).

Pamatskolas skolēnus aicina piedalīties konkursā “Šodien laukos”. Vai-
rāk informācijas sociālajā tīklā “Facebook”.

Vietējās pārtikas ražotājus aicinām pievienoties jaunam elektroniskajam 
katalogam www.novadagarsa.lv. Aicinām arī ikvienu iepazīt savus (vietējos) 
ražotājus. 

Īstenojot LAP, 2020. gadā plānojam Liepājas pusē apmācības “Eiropas 
Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”; 
“Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopībā)”; “Lauksaim-
niecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un 
embriju transplantācija (piena liellopi)”. 

Īstenojot LAP, 2020. gadā plānojam saimniecību apmeklējumus par 
tēmām “Dzīvnieku turēšana, mītņošana (piena un gaļas lopkopībā) dzīv-
nieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai”; “Lauku 
vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veici-
nāšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju 
organizēšana”.

Apmācību un braucienu datumi tiks precizēti, ja ir interese par noteiktām 
tēmām vai arī ir citi jautājumi, tad varat sazināties ar LLKC Liepājas biroju – 
tālr. 27843096; e-pasts liepaja@llkc.lv).

15. aprīlī Centrālā sta-
tistikas pārvalde (CSP) 
sāk visaptverošu lauksaim-
niecības skaitīšanu, kurā 
būs jāpiedalās aptuveni 85 
tūkstošiem Latvijas lauku 
saimniecību. Informācija 
būs jāiegūst par visām lauku 
saimniecībām, kas nodarbojas 
ar lauksaimniecisko ražošanu 
– apsaimnieko lauksaimniecī-
bas zemi vai audzē lauksaim-
niecības dzīvniekus, vai uztur 
zemi labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī neatkarīgi no tā, 
vai apsaimnieko īpašumā eso-
šo zemi vai nomā no citiem 
lauksaimniekiem.

Lauksaimniecības skaitīša-
nas informācija kalpos noza-
res analīzei un lēmumu pie-
ņemšanai, kā arī nodrošinās 
lauksaimniecības politikas un 
lauku attīstības plānošanai ne-
pieciešamo informāciju.

“Lauksaimniecības skai-
tīšana notiek reizi 10 gados. 
Iegūtie rezultāti nodrošinās 
informatīvo pamatu nākamās 
desmitgades lauksaimniecības 
attīstībai valstī, tādēļ lauksaim-
nieku piedalīšanās skaitīšanā 
ir īpaši svarīga,” uzsver CSP 
Lauksaimniecības un vides 
statistikas departamenta di-
rektors Armands Plāte.

Lauksaimniekiem būs jā-
sniedz tikai tie dati, kas nav 
pieejami Lauku atbalsta die-

nesta un Lauksaimniecības 
datu centra reģistros.

Lauksaimniecības skaitīšanā 
iegūs vispārīgu informāciju par 
lauku saimniecību, lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes 
izmantošanu, lauksaimniecības 
dzīvnieku skaitu, lauksaimnie-
cības dzīvnieku novietnēm un 
mēslošanas līdzekļu apsaimnie-
košanu, kā arī lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem un citām saim-
niecības aktivitātēm.

CSP aicina no 15. aprīļa ie-
sniegt informāciju 2020. gada 
lauksaimniecības skaitīšanai 
tiešsaistē e.csb.gov.lv. Autorizā-
cijai CSP elektroniskajā datu 
vākšanas sistēmā var izman-
tot Latvija.lv (internetbanka, 
e-identifikācijas karte vai e-
paraksts) jau esošo sistēmas 
lietotāja vārdu un paroli vai 
reģistrēties kā jaunam lietotā-
jam. Pildot anketu, to iespē-
jams pārtraukt un turpināt sev 

ērtā laikā. Anketu var aizpildīt 
latviešu, krievu vai angļu va-
lodā. Ar lauku saimniecībām, 
kas nebūs iesniegušas datus 
tiešsaistē, no 1. oktobra sazi-
nāsies intervētāji, kā arī turpi-
nāsies elektroniskā datu vāk-
šana līdz 22. decembrim.

Elektroniskajai anketai 
vietnē e.csb.gov.lv sagatavoti rā-
dītāju skaidrojumi un definī-
cijas. CSP speciālisti atbildēs 
uz jautājumiem par anketas 
aizpildīšanu pa bezmaksas tāl-
runi 80202808 darbdienās no 
plkst. 8.30 līdz 17.00 vai e-pas-
tā ls2020@csb.gov.lv.

Aktuālā informācija par 
2020. gada lauksaimniecības 
skaitīšanu pieejama CSP viet-
nē csb.gov.lv/lauki2020.

Saskaņā ar “Statistikas li-
kumu” CSP sniegtās ziņas 
netiek izpaustas un iegūto in-
formāciju izmantos tikai ap-
kopotā veidā.

PIEKRASTES ZVEJNIEKIEM NOTEIKTĀ  
ZVEJAS INFORMĀCIJAS ZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

Aktualitātes lauksaimniecībā
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Nacionālais veselības dienests (NVD) 
informē, ka atjaunots pacientu pieraksts 
uz visiem plānveida veselības aprūpes pa-
kalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd 
epidemioloģisko risku mazināšanas un 
Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežo-
šanas nolūkā vēl nav pieejami un netiek 
sniegti. Savukārt pierakstu uz pakalpoju-
miem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestā-
des iespēju robežās nodrošina prioritāri ie-
dzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti noteikto 
ierobežojumu dēļ.

Saskaņā ar veselības ministres rīkoju-
mu no 23. aprīļa ārstniecības iestādēm jāat-
sāk pacientu pierakstīšana uz visiem plān-
veida veselības aprūpes pakalpojumiem. 
Sākot ar 20. aprīli, tiek paplašināts sniedza-
mo plānveida pakalpojumu apjoms. Uz 
šiem pakalpojumiem ārstniecības iestādes 
pierakstu nodrošina, prioritāri pierakstot 
uz pakalpojumu tos pacientus, kuriem 
pakalpojums tika atcelts vai pārcelts pēc 
ārkārtējās situācijas izsludināšanas. 

Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem šobrīd 
ir iespēja pieteikties un saņemt rīkojumā 
paredzētos valsts apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no ie-
priekšējā pieraksta brīža un ārstniecības 
iestāde nosaka konkrētu pakalpojuma sa-
ņemšanas datumu un laiku. Gadījumā, ja 
pieraksta laiku objektīvu iemeslu dēļ nevar 
noteikt, tad ārstniecības iestāde norāda ap-
tuveno pakalpojuma saņemšanas datumu 
un aptuveni mēnesi pirms pakalpojuma 
saņemšanas laika informē par konkrētu 
datumu un laiku.

No 20. aprīļa ārstniecības iestādes pa-
pildus jau iepriekš noteiktajiem ārstniecības 
pakalpojumiem ir atsākušas sniegt šādus 
plānveida veselības aprūpes pakalpojumus:

l valsts organizētā krūts vēža skrīninga 
izmeklējumus (mamogrāfiju);

l ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista 
nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasono-
grāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, 
doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās rezonan-
ses, elektrokardiogrāfijas (tai skaitā Holtera 
monitorēšanas), veloergometrijas un elektro-
encefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu;

l pirmreizējas endokrinologa, kardio-
loga, reimatologa, pneimonologa, oftal-
mologa un neirologa konsultācijas;

l diabētiskās pēdas aprūpi;
l zobārstniecībā uzsākto zobu slimību 

ārstēšanas procesa un iesākto protezēša-
nas darbu pabeigšanu un ortodontisko 
ārstēšanu.

Ar detalizētu ārstniecības pakalpojumu 
sarakstu iespējams iepazīties NVD mājas-
lapā.

 NVD vērš uzmanību, ka joprojām ir 
pakalpojumi, kas ārkārtējās situācijas laikā, 
ja pacienta veselības stāvoklis nav akūts, 
netiek sniegti. Uz šiem pakalpojumiem 
tiek veidota pacientu gaidīšanas rinda, un 
brīdī, kad to sniegšana tiks atjaunota, ies-
tādes pacientu informēs par pakalpojuma 
saņemšanas datumu un laiku. 

NVD šajā nedēļā saņemtas jau vai-
rākas iedzīvotāju sūdzības par iestādēm, 
kas nodrošina valsts apmaksātos veselības 
aprūpes pakalpojumus un atsaka un/vai 
nepiedāvā pierakstu uz plānveida izmeklē-
jumiem un speciālistu konsultācijām, tādēļ 
dienests līgumpartneriem šonedēļ izsūtījis 
skaidrojošu vēstuli par pacientu pieraksta 
nodrošināšanas kārtību ārkārtas situācijas 
laikā.

NVD atgādina, ka ārstniecības iestā-
dēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd 
ir ievērojami lēnāks, nekā tas bijis iepriekš, 
jo līdz ar daļēju plānveida pakalpojumu 
sniegšanas atjaunošanu ieviesti arī vairāki 
drošības pasākumi – starp pacientu vizī-

tēm tiek veikti vairāk dezinfekcijas pasā-
kumu nekā pirms Covid-19 epidēmijas 
sākuma, pakalpojumi tiek sniegti tikai laikā 
no plkst. 9.00 līdz 16.00, nodrošinot atse-
višķu pacientu plūsmu, novēršot vairāku 
pacientu vienlaicīgu uzturēšanos ārstniecī-
bas iestādes telpās, kā arī nosakot precīzu 
ierašanās laiku pakalpojuma saņemšanai.

Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, tiek no-
drošināta neatliekamā medicīniskā un akū-
tā palīdzība, tostarp nepieciešamie izmek-
lējumi un konsultācijas. Arī ģimenes ārsta 
prakses turpina darbu. Tāpat tiek turpināts 
nodrošināt onkoloģiskās, dzīvību glābjo-
šas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas 
rezultātā var iestāties invaliditāte. Nepie-
ciešamo palīdzību saņem arī grūtnieces, 
“zaļā koridora” pacienti, HIV/AIDS un 
tuberkulozes un citi pacienti. Iespēju ro-
bežās konsultācijas tiek sniegtas attālināti.

NVD atgādina, ka joprojām ir spēkā 
kārtība, ka bez iepriekšējas pieteikšanās 
pie ārsta vai uz ārstniecības iestādi do-
ties nedrīkst. Pirms nepieciešamā pakal-
pojuma saņemšanas ar ārstniecības per-
sonu, iestādi ir jāsazinās telefoniski vai 
elektroniski un doties var tikai pēc tam, 

kad noteikts konkrēts ierašanās laiks un 
datums. 

NVD aicina pacientus kopā ar ģime-
nes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādus 
veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd 
var atlikt. Īpaši būtiski tas ir personām, ku-
ras vecākas par 60 gadiem un personām ar 
novājinātu imunitāti. Gadījumos, ja veselī-
bas stāvoklis pasliktinās, jāsazinās ar savu 
ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par 
turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā 
situācijā jāzvana Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai 
veselības problēmas parādās ārpus ārs-
ta darba laika, par savu veselības stāvokli 
un nepieciešamajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem var konsultēties, zvanot 
uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 
66016001, kas darbojas visu diennakti.

Lai noskaidrotu par pieejamajām ģi-
menes ārstu praksēm vai saņemtu precīzu 
informāciju par šobrīd pieejamajiem valsts 
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpo-
jumiem, NVD aicina informāciju meklēt 
vietnē rindapiearsta.lv. Vietnes  sadaļā “Ģi-
menes ārsti” pieejama visa informācija par 
valsts ģimenes ārstu praksēm, kas sniedz 
valsts apmaksātos pakalpojumus, un to 
kontaktinformācija. Tāpat rindapiearsta.lv 
pieejama informācija par valsts apmaksā-
tajiem pieejamajiem veselības aprūpes pa-
kalpojumiem. Ar atzīmi pie pakalpojuma 
“IR” vai “NAV” tiek apzīmēta konkrētā 
pakalpojuma pieejamība. Šobrīd, ņemot 
vērā mainīgo situāciju, vietnē netiek ievie-
tota informācija par gaidīšanas rindu garu-
miem pie speciālistiem vai izmeklējumiem 
un par pierakstu jāinteresējas, sazinoties ar 
ārstniecības pakalpojumu sniedzēju. Par 
jautājumiem saistībā ar valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu pieeja-
mību var zvanīt arī uz NVD bezmaksas 
klientu apkalpošanas tālruni 80001234 
(darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdie-
nai no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet piektdie-
nās no plkst. 8.30 līdz 15.00) vai rakstīt uz 
e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. 

Gadījumos, ja ārstniecības personas 
vai ārstniecības iestādes atsakās veikt pie-
rakstu uz valsts apmaksātajiem pakalpoju-
miem, iedzīvotāji aicināti informēt NVD, 
zvanot uz bezmaksas klientu apkalpoša-
nas tālruni 80001234.

Sintija Gulbe, 
Nacionālā veselības dienesta  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Atsāk pacientu pierakstīšanu 
uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem

ZVEJNIEKI VAR PIETEIKTIES DĪZEĻDEGVIELAS AR SAMAZINĀTU AKCĪZES NODOKLI SAŅEMŠANAI ZVEJAS 
KUĢIEM JŪRAS PIEKRASTES UN IEKŠĒJO ŪDEŅU ZVEJNIECĪBĀ

Iesniegums par marķētās dīzeļdegvielas iegādes iespēju 
piešķiršanu šim gadam zvejniekiem līdz 2020. gada 1. jūni-
jam ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā. LAD lēmumu par marķētās dīzeļdeg-
vielas daudzuma piešķiršanu, pamatojoties uz zvejniekam 
šim gadam piešķirto zvejas rīku skaitu, pieņems līdz 2020. 
gada 1. jūlijam. Marķētās dīzeļdegvielas daudzums 2020. 
gadā tiks aprēķināts nevis par pilnu kalendāro gadu, bet pro-
porcionāli par mēnešiem no noteikumu spēkā stāšanās brīža, 
t. i., no 2020. gada maija līdz decembrim.

Tiesības iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes 
nodokli tiks piešķirtas komerczvejniekiem, kuri marķētu dīzeļ-
degvielu izmantos kuģos zvejai iekšējos vai jūras piekrastes 

ūdeņos, ir saņēmuši atļauju (licenci) komercdarbībai zvejnie-
cībā un noslēguši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, 
kā arī kārtējā gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 
protokolu ar vietējo pašvaldību par zveju Baltijas jūras, Rīgas 
jūras līča piekrastes ūdeņos vai iekšējos ūdeņos.

Tāpat arī noteikts, ka jūras piekrastē zvejojošajiem 
zvejniekiem būs iespēja atgūt no Valsts ieņēmumu dienesta 
par dīzeļdegvielu sākotnēji samaksāto samazināto akcīzes 
nodokļa likmi, jo spēkā esošie normatīvi paredz jūrā zve-
jojošajiem kuģiem degvielas iegādes iespējas bez akcīzes 
nodokļa maksas.

Kārtība, kādā izmantošanai kuģos zvejniecībā iekšējos 
ūdeņos un piekrastes ūdeņos piemēro samazināto likmi 

dīzeļdegvielai (šobrīd 15% no akcīzes nodokļa standartlikmes 
dīzeļdegvielai jeb  62,10 eiro par 1000 litriem), tās patēriņa 
limitus kalendārajā gadā, patēriņa limitu piešķiršanas, iegā-
des un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā atmaksā 
akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, nosaka MK 2020. gada 
31. marta noteikumi Nr.173 “Noteikumi par samazinātās ak-
cīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai 
dīzeļdegvielai”.

Jau ziņots, ka iespēju zvejniekiem zvejas kuģiem piekras-
tes un iekšējos ūdeņos saņemt dīzeļdegvielu ar samazinātu 
akcīzes nodokļa likmi pēc Zemkopības ministrijas ierosināju-
ma valdība atbalstīja š.g. 31. martā, pieņemot attiecīgus MK 
noteikumus. 



l 22. maijā “Matīsu” mājas iemītniekiem 
veltīts Ģimenes dienas koncerts, kuru attāli-
nāti sniegs Rucavas sieviešu vokālais ansamblis.

l 1. jūnijā pulksten 10 Starptautiskās bēr-
nu aizsardzības dienas pasākums PII “Zva-
niņš” spēļu laukumā, kurā piedalīsies cirka stu-
dija “Beztemata” ar izrādi “Alise Brīnumzemē”.

l 23. jūnijā pulksten 8 “Zāļu tirgus” Ru-
cavas tirgus laukumā ar kapelas “Paurupīte” 
un Rucavas etnogrāfiskā ansambļa ielīgošanas 
programmu. Sakarā ar ierobežotu dalībnieku 
skaitu šogad esam iecerējuši Jāņus svinēt ma-
zās grupās. Tiek piedāvāts ierosinājums: kapela 
“Paurupīte” un etnogrāfiskā ansambļa dalīb-

nieki labprāt ar muzikāliem sveicieniem, laba 
vēlējumiem sveiktu Jāņus un Līgas viņu dzīves 
vietās. Tas notiktu pēc tirgus tajā pašā dienā. Lai 
zinātu, pie kuriem aizbraukt, vēlams, pieteikties 
pa tālruni 25904980. Saprotams, ka šogad kopī-
ga zaļumballe nenotiks, taču katra ģimene, drau-
gi, radi gribēs pasēdēt pie ugunskuriem, pavadīt 
saulrietu un sagaidīt saullēktu. 

Aicinām “Jāņa bērnus” iemūžināt šo svētku 
noskaņu video vai foto un iesūtīt kopīgai foto 
kolāžai “Rucavā – Jāņiem būt!”, kuru ievie-
tosim Rucavas novada mājaslapā. Materiālus 
sūtīt: “WhatsApp”,  Staņislava Skudiķe, tālr. 
25904980.

Rucavas kultūras nama pasākumi maijā, jūnijā
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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. maijam.

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.

INFORMĀCIJA PAR RUCAVAS UN DUNIKAS  
EV. LUT. DRAUDŽU DARBĪBU 2020. GADA MAIJĀ  

LATVIJAS REPUBLIKĀ IEVIESTĀS  
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS

Sakarā ar Latvijas Repub-
likas Ministru kabineta sēdes 
lēmumu 7. maijā par ārkārtas 
situācijas noteikumu mīkstinā-
šanu, sākot no 12. maija ir at-
ļauti dievkalpojumi pulcējoties 
un citas reliģiskās darbības. 

Atļautais dievkalpojumu 
apmeklētāju skaits ir līdz 25 
dalībniekiem. Baznīcā stingri 
ir jāievēro  2 metru distancē-
šanās, tai skaitā ejot pie Svētā 
Vakarēdiena. Distancēšanās 
nav jāievēro vienas mājsaim-
niecības piederīgajiem. 

DIEVKALPOJUMI RUCAVAS EV. LUT. DRAUDZĒ MAIJĀ     
24. maijā plkst. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu),
31. maijā plkst. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu).
Garīgās aprūpes gadījumos vērsties pie draudzes mācītāja 

prāv. Ainara Jaunskalžes, tālrunis 26073978.

DIEVKALPOJUMS DUNIKAS EV. LUT. DRAUDZĒ MAIJĀ
31. maijā plkst. 14.00 (ar Svēto Vakarēdienu).

Pamatskolu izlaidumos varēs piedalīties 
tikai absolventi un pedagogi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pamatskolu 
izlaidumos varēs piedalīties tikai absolventi un pedagogi. 

Radus un draugus aicinām absolventus sveikt mājās, ievērojot 
ārkārtas situācijas ierobežojumus un piesardzības pasākumus.

14. JŪNIJĀ 
PĒC DIEVKALPOJUMA
l ziedu nolikšana centrā, 
pie piemiņas akmeņiem 
komunistiskā genocīda 
upuriem,
l Rucavas novada domes 
priekšsēdētāja Jāņa Veita 
uzruna, Rucavas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītāja 
Ainara Jaunskalžes aizlūgums, 
dzejas lasījumi un dziesmas.

l Saņemts iesniegums par nepieskatītu suni. Uzsākta lietvedība. 
Lieta nodota Rucavas novada administratīvajai komisijai.

l Apsekojot Rucavas novadu, ievērots iedzīvotājs, kurš pārmērīgas 
alkohola lietošanas dēļ bija zaudējis spēju patstāvīgi pārvietoties. Iedzī-
votājs nogādāts savā dzīvesvietā un brīdināts par atbildību. 

lSaņemtas vairākas sūdzības par nekoptiem īpašumiem novada 
teritorijā, uzsāktas lietvedības.

l Vairākiem iedzīvotājiem aizrādīts par alkohola lietošanu sabiedriskā 
vietā un par suņa palaišanu bez pavadas.

l VUGD informē, ka 1. maijā Rucavas novada Dunikas pagastā 
degusi kūla 40 m2 platībā. Dienests atgādina, ka par kūlas dedzināšanu 
fiziskas personas var sodīt ar 280–700 eiro lielu soda naudu, savukārt 
par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 
eiro, bet juridiskajām personām –  no 700 līdz 2900 eiro.

Elvijs Reķēns, Pašvaldības policijas priekšnieks

Pašvaldības policija informē

Rucava vienmēr ir lepojusies 
ar saviem saimniekiem – zemnie-
kiem, lauksaimniekiem, piemā-
jas saimniecību īpašniekiem un 
ražotājiem. Jau izsenis Rucavas 
(Paurupes) centrā ir notikuši plaši 
gadatirgi, kuros varēja iegādāties 
visdažādākās pārtikas un saim-
niecības preces, kā arī mājdzīv-
niekus, lopus utt. 

No senatnes. Gadsimtu gaitā 
izveidojās apdzīvota vieta – Paur-
upe (Pauruppen). No 1560. līdz 
1609. gadam, kad Lejaskurzeme 
nonāca Prūsijas hercoga pārval-
dījumā, Paurupē ieplūda jauns 
ieceļotāju vilnis – gan vācieši, 
gan ebreji. Pamazām nodibinā-
jās amatnieku un tirgotāju brīv-
ciems.

Līdz 20. gadsimta vidum tir-
gus laukums Paurupē atradās bla-
kus luterāņu baznīcai. 1895. gadā 
laikrakstā “Baltijas Vēstnesis” 
rakstīts: “Priekš kāda laika ierīkoja še 
ari nedeļas tirgu trešdienās, kuŗās dienās 
sarodas laba tiesa tirdzenieku iz pašas 
Rucavas, vaj iz viņas apkārtnes, vaj nu 
pārdot kaut ko Paurupes “burģeļiem” 
(sīkpilsonis), vaj atkal iegādaties šo un 
to savām vajadzībām, zinams, pie Žīdi-
ņiem, kuŗu rokās atrodas visa Paurupes 
tirdzniecība, izņemot vienu bodi, kuŗā 
tirgojas Vācietis.” Pēc Otrā pasaules 
kara tirgošanās notika laukumā 
pie “Pabērziem”, kur tagad auto-
mašīnu garāžas. 

Rudeņos pēc ražas novākša-
nas aicinot novadniekus uz ko-
pīgiem svētkiem, lai atskatītos uz 
paveikto un kopā svinētu kārtējo 
ražas gadu.

PASĀKUMA IDEJAS 
APRAKSTS

Katrs Rucavas novada iedzī-
votājs tiek aicināts savā saimnie-
cībā vai piemājas dārziņā iesēt 
dažādus dārzeņus, rudens pu-
ķes. No skaistākajiem ziediem 

veidosim ziedu izstādi, svērsim, 
mērīsim lielāko ķirbi, veidosim 
interesantāko dārzeņu izstādi, 
dalīsimies konservēšanas recepšu 
pieredzē un degustēšanā.

Pasākuma kodolu veidos divi 
pasākumi “Gadatirgus” un 
“Rudens ražas balle”, ko ap-
vienojot ir plānots izveidot vienu, 
daudz apjomīgāku un teritoriāli 
plašāku pasākumu – Lielos ru-
dens ražas svētkus Rucavā.

Pasākums notiks ražas gada 
noslēgumā, kuru svinēsim 
10. oktobrī – kad raža laukos ir 
novākta, apzināta, noglabāta zie-
mai un saimnieks var atviegloti 
uzelpot par paveikto. Lai arī dar-
bi saimniecībās nekad nenorimst, 
šis ir brīdis, kad ir laiks iziet tau-
tās, lai sevi parādītu un palūkotos, 
kā ir gājis citiem. Tie ir svētki ik-
vienam, kurš godā dabu, darbu 
un līdzcilvēkus. Tas ir košs, ba-
gātīgs un jautrs notikums ikviena 
vecuma, profesijas un pārliecības 
cilvēkam.

Raža, gluži tāpat kā nauda, 
mīl, ka to pārcilā, novērtē un laiž 
apritē, tāpēc šie būs svētki, kad 
godā celt gan ražu, gan tās radī-
tājus, kopējus un arī patērētājus. 
Raža jau nav tikai kartupelis vai 
burkāns! Ik lieta, kuru radām 
savām rokām – šujam, tinam, 
adām, vārām, salasām un izžāvē-
jam –, arī ir raža! Mēs esam lep-
ni par tiem, kas mūsu novadā ir 
pietiekami enerģiski, drosmīgi un 
izdarīgi ļaudis, lai ar savām rokām 
kaut ko radītu un darītu.

PASĀKUMA  
KONCEPCIJA

Pasākums ir paredzēts kā visas 
dienas aktivitāšu kopums – gada-
tirgus, kas sevī ietver gan tuvāku 
un tālāku novadnieku un viesu 
tirgošanos ar pašu radītām, au-
dzētām, veidotām un ražotām lie-

tām un produktiem, gan dažādu 
izklaižu, priekšnesumu, tematisku 
konkursu, izstāžu un meistarkla-
šu apvienojumu, sacensības bēr-
niem, zupas virtuvi un karstu tēju.

Dienas aktivitātes plānotas 
Rucavas tirgus laukumā. 

Gada šķērsgriezumā varētu 
tapt mini izstāde par novada aktī-
vākajiem saimniekiem – ar māks-
linieciskām fotogrāfijām no viņu 
ikdienas, ko izvietotu Rucavas 
kultūras nama vestibilā.  

Ražas svētkos kā “atalgoju-
mu” par paveikto darbu pare-
dzēts piedāvāt apmeklētājiem 
kāda populāra mākslinieka vai 
grupas koncertu, kas notiks Ru-
cavas kultūras namā.

Pēc koncerta kultūras nama 
zālē – ražas balle un groziņu va-
kars. Pasākumi bez ieejas maksas.

PASĀKUMA  
MĒRĶAUDITORIJA

Ražas svētku apmeklētājs nav 
ierobežots teritoriāli vai idejiski 
– tas var būt jebkurš, kurš vēlas 
labi pavadīt laiku, atpūsties, pa-
pildināt savus krājumus tirdziņā 
un pierādīt savu varēšanu dažā-
dos konkursos un sacensībās. Ir 
plānotas reklāmas un mārketinga 
aktivitātes ar mērķi piesaistīt ne 
tikai Rucavas novada iedzīvotāju 
uzmanību.

Kā Ražas svētku gadatirgus 
dalībnieki primāri tiek aicināti 
Rucavas novada saimnieki, amat-
nieki, ražotāji, mājražotāji un 
rokdarbnieki ar savu produkciju. 
Sekundāri aicināti arī citu tuvējo 
pagastu un pilsētu iedzīvotāji, 
kuri vēlas tirgoties. Pamata kri-
tērijs ir, ka precēm, kuras tiks 
tirgotas, ir jābūt pašu ražotām vai 
vismaz Latvijas ražojumam. 

Staņislava Skudiķe, 
Rucavas kultūras nama 

direktore

Lielie rudens ražas svētki Rucavā




