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30. maijā Rucavas kultū-
ras namā notika amatnieku 
saiets. Tā pirmajā daļā da-
lībnieki iepazinās ar projek-
tā “Rucavas cimdu adīšanas 
skola” paveikto. 

Projekta ideja ir saistīta ar 
pētnieces A. Jansones grāma-
tu “Rucavas rakstaino adījumu 
mantojums”, kas nāca klajā 
2011. gadā latviešu un angļu 
valodā un kas šobrīd ir kļuvusi 
par bibliogrāfi sku retumu. 

Katru gadu Rucavā no-
tiek 3–4 starptautiskie adītāju 
semināri, kuros ir liels pie-
prasījums kā pēc grāmatas, tā 
arī pēc rucavnieču adītajiem 
cimdiem. Tādēļ arī radās ideja 

sagatavot speciāli adītājām grā-
matu, kurā būtu A. Jansones 
publicētie 165 cimdi, vēl bija 
paredzēts iegūt jaunus rucav-
nieku privātkolekcijās esošos 
mantotos cimdus un klāt pie-
vienot cimdu rakstu tehniskos 
zīmējumus. 

Projektā paveikts patiešām 
daudz. Tajā iesaistījās 17 adī-
tājas – kā rucavnieces, tā arī 
liepājnieces. Tika uzadīti 120 
krāšņi Rucavas cimdi. 

Izcilu adīšanas meistarību 
parādīja jau zināmās adītājas 
Dace Liparte, Vilma Pričina, 
Rasma Paupere, Aleksandra 
Maksakova, Inga Tapiņa u.c. 
Rucavas adītāju pulciņā aktī-

vi iesaistījusies Irina Riežnie-
ce, viņas adīto cimdu pūrā 39 
rakstainu cimdu pāri. Adītāju 
vajadzībām tika sagatavotas 
darba mapes (katram cimdam 
krāsaina A4 fotogrāfi ja un 
cimda tehniskais zīmējums, 
kurus sazīmēja Inga Tapiņa 
un Lība Tapiņa). Projekta laikā 
tika safotografēti 170 mantotie 
cimdi, kas glabājas rucavnieku 
privātkolekcijās un kuri nav 
publicēti A. Jansones grāma-
tā. Vērtīgas cimdu kolekcijas 
ir Veltai Pričinai, Aijai Dejus, 
Aleksandrai Maksakovai, Da-
cei Lipartei, Rutai Ķesterei, 
Maijai Kāpostiņai, Lilijai Vī-
tolai, Arvīdam Šneideram u.c., 

Rucavas amatnieku saiets

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu naktī zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

Rucavas novada domes vārdā 
Rucavas novada domes priekšsēdētājs 

Jānis Veits

Lai gada visgaišākajā naktī līksmi skan 
Līgo dziesmas, spoži deg ugunskuri 

un lai siltums valda dabā un cilvēku sirdīs!
Priecīgus Līgo svētkus!

Turpinājums 3. lpp.

nepublicēta ir arī sventājnieku 
cimdu kolekcija. Fotogrāfs 
Arnolds Aigars safotografēja 
arī visus jaunadītos cimdus. 
Projektā iegūtais cimdu mate-
riāls un paveiktais darbs cim-
du rakstu zīmēšanā un cimdu 
fotografēšanā, arhivēšanā un 

digitalizēšanā ir izvērties gan 
kvalitātē, gan kvantitātē. Ie-
spējams, ka projektā iegūtais 
materiāls rezultēsies divās grā-
matās: “Rucavas cimdu man-
tojums” un “Rucavas cimdu 
adīšana”.     
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Rucavas novada Rucavas pagastā
2020. gada 28. maijā                                                                                                                     
Nr.5/2020

APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes

2020. gada 28. maijā 
lēmumu (protokols Nr.8; 2.12.p.)

Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā Rucavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu,
17.pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24.panta pirmo 

daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu, 27.pantu un likuma “Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 

ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu.
Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saisto-

šajos noteikumos Nr. 6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Rucavas novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska pamata 

savu dzīvesvietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā 
vismaz trīs gadus, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

2. Papildināt saistošo noteikumu 11.7.punktu ar 11.7.4., 11.7.5., 
11.7.6., 11.7.7. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“11.7.4. maznodrošinātas vai trūcīgas personas, ar kuru kopā dzīvo 
un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;

11.7.5. personas (ģimene), kuras aprūpē ir viens vai vairāk bērni, kā 
arī personas, kuras vienas aprūpē bērnu (-us); 

11.7.6. personas, kuras dzīvo kopā ar vecākiem, ja viņas nodibināju-
šas atsevišķu ģimeni un tajā ir bērns;

11.7.7. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas 
ar invaliditāti un kurām nav likumīgo apgādnieku.”

3. Papildināt saistošo noteikumu 26.punktu ar 26.6.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“26.6. persona saņēmusi iesniegumā norādīto palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā.”

Paskaidrojuma raksts 
Saistošie noteikumi “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018. 

gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā””
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta satura pamats. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā 
daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saisto-
šos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. Atbilstoši likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”  15.pantam ar 
saistošajiem noteikumiem tiek noteikts per-
sonu loks, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras 
ir tiesīgas papildus likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam 
saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo 
telpu jautājuma risināšanā, izīrējot pašvaldī-
bai piederošas dzīvojamās telpas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta palielināta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā.

Tiks uzlabots personu sociālais stāvoklis 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu 
piemērošanā Rucavas novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

Domes ārkārtas sēde 
2020. gada 21. maijā

Piedalās:
Rucavas novada domes priekš-

sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra 
Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 
Irēna Riežniece, Andis Rolis, Gun-
dega Zeme.

l Nolēma nekustamā īpašu-
ma nodokļa nomaksas pagari-
nāto pirmo termiņu pārcelt no 
30.04.2020. uz 30.06.2020. un 
nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksas otro termiņu pārcelt 
no 15.05.2020. uz 30.06.2020.

l Ņemot vērā iesniegumu, 
nolēma piekrist Nīcas novada 
domes nekustamā īpašuma 
“Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā, neapbūvēta ze-
mes gabala un mežaudzes atsa-
vināšanai.

l Nolēma nodrošināt ar 
pārtikas paku 13,49 eiro vērtībā 
Rucavas novada administratīva-
jā teritorijā dzīvesvietu deklarē-
jušos 1.–9. klases izglītojamos, 
kas nāk no trūcīgām, mazno-
drošinātām vai daudzbērnu ģi-
menēm (neatkarīgi no minēto 
izglītojamo izglītības ieguves 
formas un vietas).

l Pieņēma lēmumu no 
01.04.2020. līdz ārkārtas situā-
cijas atcelšanai, neveicot grozī-
jumus nomas līgumā, atbrīvot 
biedrības “Jumītis”, reģistrāci-
jas Nr.40008034255, no nomas 
maksas.

l Nolēma iznomāt zemes 
gabalu 64 m2 platībā nekusta-
majā īpašumā “Dzintarvēji”, 
kadastra numurs 64840110131, 
SIA “Berta A”, reģ. Nr. 
42103071601, vasaras kafejnī-
cas vajadzībām, pagarinot no-
mas līguma termiņu līdz 2020. 
gada 30. septembrim.

Domes sēde  
2020. gada 28. maijā

Piedalās:
Rucavas novada domes priekš-

sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra 
Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunze-
me, Irēna Riežniece, Andis Rolis, 
Gundega Zeme.

l Ņemot vērā iesniegumus, 
izbeidza zemes nomas līgumu 
ar divām privātpersonām, 
pagarināja zemes nomas 
līgumus ar četrām personām un 
noslēdza jaunus zemes nomas 
līgumus ar trīs privātpersonām.

l Nolēma sadalīt vienu ne-
kustamo īpašumu.

l Nolēma atļaut apmežot 
četrus nekustamos īpašumus.

l Piešķīra zvejas nomas 
tiesības Papes ezerā uz desmit 

zivju murdiem 2020. gadam IK 
“Reķēni” un vienai privātper-
sonai. 

l Pieņēma lēmumu izsniegt 
speciālo atļauju (licenci) ko-
mercdarbībai zvejniecībā Papes 
ezerā IK “Reķēni”.

l Nolēma atbalstīt “Leju 
Svētavota” novērtējuma un iz-
pētes darbu veikšanu.

l Nolēma veikt nekustamo 
īpašumu “Punduri”, kadastra 
Nr.64840080213, “Niedras”, 
kadastra Nr.64840130009 
un “Cinīši”, kadastra 
Nr.64520070001, novērtējumu.

l Nolēma nodot atsavinā-
šanai Rucavas novada pašval-
dībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Urbums” Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, kad. 
Nr. 64840150049, pārdodot 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Atsavināšanas cena – (no-
sacītā) sākuma cena ir 9300,00 
EUR (deviņi tūkstoši trīs simti 
eiro).

l Nolēma nodot atsavinā-
šanai Rucavas novada pašval-
dībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Peši” Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64840030171, pārdodot mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Atsavināšanas cena – (nosacītā) 
sākuma cena ir 6400,00 EUR 
(seši tūkstoši četri simti eiro).

l Apstiprināja grozījumus 
Rucavas novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžetā.

l Ņemot vērā iesniegumus, 
pagarināja nedzīvojamo telpu 
īres līgumus ar četrām perso-
nām un noslēdza jaunu dzīvoja-
mās telpas īres līgumu ar vienu 
privātpersonu.

l Apstiprināja 2020. gada 
28. maija saistošos noteikumus 
Nr.5/2020 “Grozījumi Ruca-
vas novada domes 2018. gada 
25. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr.6/2018 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Rucavas novadā”.

Nolēma izslēgt vienu perso-
nu no Rucavas pagasta un Du-
nikas pagasta dzīvokļu maiņas 
rindas.

l Atzina 2020. gada 14. 
maija nekustamo īpašumu 
“Tebras”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, “Žābaki”, 
Dunikas pagastā, Rucavas no-
vadā, “Vīzuļu priedieni”, Ru-
cavas pagastā, Rucavas novadā, 
“Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pa-
gastā, Rucavas novadā, izsoles 
par notikušām un apstiprināja 
to rezultātus. 

l Nolēma rīkot otro mu-
tisko izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam “Pie 
Lūķeniekiem”, Dunikas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64520170021, nosakot otrās 
izsoles sākumcenu 16262,00 
EUR (sešpadsmit tūkstoši divi 
simti sešdesmit divi eiro).

l Nolēma rīkot otro mu-
tisko izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamajam īpašumam “Pie 
Strautiņi 2”, Dunikas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64520170022, nosakot otrās iz-
soles sākumcenu 9802,00 EUR 
(deviņi tūkstoši astoņi simti divi 
eiro).

l Pieņēma lēmumu nodro-
šināt ar pārtikas paku 9,23 eiro 
vērtībā Rucavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušos 1.–9. klases izglī-
tojamos, kas nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudz-
bērnu ģimenēm (neatkarīgi no 
minēto izglītojamo izglītības 
ieguves formas un vietas).

l Dunikas pagasta pārval-
des vadītāja A. Kaunese infor-
mēja par notikušo talku Brūnu 
birzī, kā arī Bārtas baznīcas 
drupu apkārtnes sakopšanu 
kopā ar Bārtas pagasta pārstāv-
jiem un iedzīvotājiem. Sniedza 
informāciju par topošo “Sajūtu 
taku” Brūnu birzs teritorijā.

l Izpilddirektors E. Ber-
trams informēja deputātus par 
aktualitātēm pašvaldības ie-
sniegtajos attīstības projektos 
un par saimnieciskajiem dar-
biem pašvaldības teritorijā. 

l Domes priekšsēdētājs J. 
Veits sniedza informāciju par 
notikušo Kurzemes plānošanas 
reģiona konferenci, kuras lai-
kā diskutēts par situāciju valstī 
saistībā ar Covid-19 un tās ie-
tekmi uz pašvaldību budžetiem.

Santa Ķūse,
domes sekretāre

Dome vēlreiz pagarina nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas termiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīko-
jumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Rucavas 
novada dome 21. maijā nolēma pagarināt nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) pirmā un otrā ceturkšņa samaksas termiņus 
līdz 2020. gada 30. jūnijam Rucavas novada NĪN maksātājiem.

Ērtākai NĪN samaksai iespējams izmantot portālu www.epa-
kalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami domes banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uz-
rādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Saistošie  noteikumi
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Nekustamā īpašuma  
“Pie Strautiņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 
kadastra Nr. 64520170022, reģistrēts Dunikas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593258, kas sa-
stāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,08 ha.  

Izsole notiks 2020. gada 8. jūlijā pulksten 10 Ru-
cavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Rucavas novada pašvaldībā “Pagastmājā”, 
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba die-
nās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 
(piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā 
www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020. 
gada 6. jūlija pulksten 16.

Izsoles sākumcena 9802,00 EUR (deviņi tūkstoši 
astoņi simti divi eiro), nodrošinājuma nauda – 10% 
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 980,20 EUR (devi-
ņi simti astoņdesmit eiro un 20 centi) līdz reģistrācijas 
beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu 
kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – 200,00 
EUR (divi simti eiro)

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba 
dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, ie-
priekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa 
tālruni 26143329.

Nekustamā īpašuma  
“Pie Lūķeniekiem” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  
ar kadastra Nr. 64520170021, reģistrēts Dunikas pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000592320, 
kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64520170021, ar kopējo platību 8,37 ha.  

Izsole notiks 2020. gada 8. jūlijā pulksten 11 
Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Ru-

cavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Rucavas novada pašvaldībā “Pagastmājā”, 
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba die-
nās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 
(piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas-
lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 
2020. gada 6. jūlija pulksten 16.

Izsoles sākumcena 16 262,00 EUR (sešpadsmit 
tūkstoši divi simti sešdesmit divi eiro), nodrošināju-
ma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
1626,20 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit 
seši eiro un 20 centi) līdz reģistrācijas beigām iemak-
sājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408. Izsoles solis – 200,00 EUR (divi 
simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba 
dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, ie-
priekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa 
tālruni 26143329.

Nekustamā īpašuma “Peši” izsole
Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra 
Nr. 64840030171, reģistrēts Rucavas pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr. 100000594113, kas sastāv 
no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
64840030171, ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā 
esošās mežaudzes 0,25 ha.

Izsole notiks 2020. gada 8. jūlijā pulksten 13 Ru-
cavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Rucavas novada pašvaldībā “Pagastmājā”, 
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba die-
nās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 
(piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas-
lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 
2020. gada 6. jūlija pulksten 16.

Izsoles sākumcena 6400,00 EUR (seši tūkstoši 

četri simti eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmē-
rā no izsoles sākumcenas, t.i., 640,00 EUR (seši sim-
ti četrdesmit eiro), līdz reģistrācijas beigām iemak-
sājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408. Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci 
simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba 
dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, ie-
priekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa 
tālruni 26143329.

Nekustamā īpašuma “Urbums” izsole
Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu 
“Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar ka-
dastra Nr. 64840150049, reģistrēts Rucavas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524403, kas sastāv 
no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0,5949 
ha un uz tā esošās mežaudzes 0,3 ha.

Izsole notiks 2020. gada 8. jūlijā pulksten 14 Ru-
cavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Rucavas novada pašvaldībā “Pagastmājā”, 
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba die-
nās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 
(piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas-
lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 
2020. gada 6. jūlija pulksten 16.

Izsoles sākumcena 9300,00 EUR (deviņi tūkstoši 
trīs simti eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas, t.i., 930,00 EUR (deviņi sim-
ti trīsdesmit eiro), līdz reģistrācijas beigām iemak-
sājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408. Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci 
simti eiro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba 
dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, ie-
priekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa 
tālruni 26143329.

 Nekustamā īpašuma izsoles

Darbu sāk jauns 
Pašvaldības  
policijas  
priekšnieks

Rucavas novada paš-
valdībā no 1. jūnija Pašval-
dības policijas priekšnieka 
amata pienākumus pilda 
Artūrs Laugalis.

Policijas priekšnieka 
A. Laugaļa apmeklētāju pie-
ņemšanas laiki:

l  pirmdienās no pulk-
sten 10 līdz 12 Dunikas pa-
gasta pārvaldē “Purenītēs”, 
Sikšņos, Dunikas pagastā,

l  pirmdienās no pulk-
sten 14 līdz 16 “Centra 
dzirnavās” Rucavā, Ruca-
vas pagastā.

Kontaktinformācija 
saziņai pa tālr. 29464997, 
e-pasts policija@rucava.lv; 
arturs.laugalis@rucava.lv.

Turpinājums no 1. lpp.
Saieta turpinājumā Sandra 

Aigare atskatījās uz Rucavas 
amatniecības kopas 15 dar-
ba gadiem. Iespējams, dau-

Rucavas amatnieku saiets

30. maijā kultūras namā notika Rucavas amatnieku saiets, kurā dalībnieki iepazinās ar projektā “Rucavas 
cimdu adīšanas skola” paveikto.

dzi pat nezina, ka 2004. gadā 
bija VKKF atbalstīts projekts 
“Rucavas amatniecības kopas 
izveide – RAK izveide”, kas 
noslēdzās ar RAK krustūbām, 

kurās dižās kūmas bija Lia Ģi-
biete un TLMS “Kamolītis” 
no Bārtas. 

Rucavas amatniecības kopa 
– tie ir amatnieki, kas iesaistī-

jušies amatniecības projektos 
gan tās pirmsākumos (“Zva-
nītāju” vasaras skoliņas, cim-
du adīšanas projekti u.c.), gan 
jaunākos laikos, kas saistīti ar 
Rucavas sievu darbību, ar Dzī-
vesskolām, Prasmju skolām, ar 
tautas tērpa darināšanu. Tie ir 
amatnieki, kas piedalījušies iz-
stādēs, tirdziņos, Rucavas kul-
tūras dienās. Vairāk nekā 50 
amatnieki saņēma Rucavas no-
vada domes pateicības. Vērtīga 
dāvana Rucavas amatniecības 
kopai jubilejā no pašvaldības – 
pītas kastes materiālu, instru-
mentu un gatavo darinājumu  
glabāšanai.       

Saieta noslēgumā amatnie-
ku goda mielasts, dalībniekiem 
mielojoties ar rīvētu kartupeļu 
kukulīšiem un rabarberu klim-
pu zupu.            

Sandra Aigare,
kultūras pasākumu vadītāja 
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Ir aizvadīts kārtējais mā-
cību gads. Šī mācību gada 
pēdējās deviņas nedēļas atce-
rēsimies visu savu mūžu. Tā 
nav bijis vēl nekad, kad sko-
lēni mācās attālināti, sēžot 
nevis skolas solā klasē, bet 
gan mājās pie datora, planše-
tes vai sava mobilā telefona. 

Skolotājs arī strādā mājās, 
gatavojot uzdevumus, labojot 
atsūtītos darbus un vēlreiz sū-
tot tos skolēniem. Šajā dīvainajā 
laikā nu nekādi nevarējām iztikt 
bez vecāku palīdzības un atbal-
sta. Vecākiem bija jākļūst par 
skolotāju mājās, tāpēc vēlos teikt 
lielu paldies visiem vecākiem, 
kuri palīdzēja un atbalstīja savus 
skolēnus šajā laikā. Tas mums 
visiem bija grūts laiks, kurš lika 
arī mainīt savus ieradumus, die-
nas režīmu un visbeidzot mācī-
ties patstāvīgi, saņemot no sko-
lotāja konsultācijas attālināti. Vai 
mums tas patika? Kāds teiks jā, 
kāds teiks nē. 

Visvairāk šajā laikā pietrūka 
kopības sajūtas, ka esam viena 
liela ģimene. Un to vislabāk izju-
tām (vismaz skolotāji) 29. mai-
jā, kad skolā bija mācību gada 
noslēgums, bet pilnīgi citādāks 
nekā visus iepriekšējos gadus, 
jo nebija skolas svinīgās sanāks-
mes, nebija klases stundas, taču 
bija liecību izsniegšana, labo un 
teicamo skolēnu godināšana, 
sudraba un zelta liecību pasnieg-
šana, sporta laureātu apbalvoša-
na un vēl citu balvu pasniegša-
na. Jautāsiet, kā? Liecības brauca 
pie skolēniem. Skolas komanda 
izveidoja 12 pieturas ar konkrē-

Citādais mācību gada noslēgums Rucavas pamatskolā

tu laiku un skolēnu vārdiem, ku-
riem pieturā bija jāierodas. No-
rādītajā laikā un vietā pieripoja 
skolas autobuss ar skolotājiem 
un diviem pārstāvjiem no (kā 
viņi paši sevi pieteica) Izglītības 
ministrijas, kuri prezentēja jau-
nu mācību priekšmetu – bur-
vestības. Liels bija prieks, kad 
ieraudzījām skolēnus, kuri bija 
skaisti sapucējušies un patiesi 
gaidīja norādītajās vietās. Ma-
nījām, ka uztraukums bērniem 
bija tikpat liels kā skolas zālē 
svinīgajā pasākumā. Paldies arī 
vecākiem, kuri bija kopā ar bēr-
niem šajā svinīgajā brīdī! 

Nemainīgi no iepriekšējiem 
gadiem ir palicis tas, ka izvēr-
tējām skolēnu mācību darbu. 
Rucavas pamatskolā 24 sko-
lēni mācību gadu beiguši ar 

labām un teicamām sekmēm 
(liecībās tikai 7, 8, 9 balles). Šo-
gad bērniem bija iespēja mazāk 
piedalīties mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos, taču ir 
gan iegūta 1. vieta Martai Trum-
pikai 2. posma latviešu valodas 
olimpiādē, gan divas atzinības 
– Gundegai Spurei angļu valo-
das atklātajā olimpiādē un Airitai 
Grīnbergai matemātikas atklāta-
jā olimpiādē. 

Marta Trumpika šo mācību 
gadu beidza kā labākais skolēns 
pēc mācību rezultātiem (ar vidē-
jo atzīmi 9,18) un saņēma balvu 
par izcilām sekmēm.

Pirmo trīs klašu skolēni saņē-
ma atzinības par labām un teica-
mām sekmēm. Kuru skolēnu lie-
cībās bija labi un teicami vērtējumi 
(zemākais vērtējums 7 balles)? 

Tie ir: 1. klasē – Š. De-
jus, J. Graudužis, E. Ģēģere, 
E. Kadiķe, E. Kalnīte, E. Vier-
pe, 2. klasē – G. L. Graudu-
ža, L. Vajevska, M. Vindigs, 
A. H. Zeme, G. Zuļģe, 3. klasē 
– Ē. Ate, M. Zuļģis, H. Rozen-
bahs. 

4. klasē – L. Grabovska, 
K. A. Grauduža, A. Grīnberga, 
Dž. A. Pērkona, M. Stogņijen-
ko, 

5. klasē – K. Ate, A. Smilt-
niece, 7. klasē – R. Ozols, 8. kla-
sē – R. Ģēģeris, M. Trumpika. 

Mācību gada beigās ceturtās 
līdz devītās klases skolēniem ir 
iespēja saņemt zelta vai sudraba 
liecības. Zelta (vidējā atzīme no 
8,0 un uz augšu) ieguva 8 skolas 
skolēni un sudraba (vidējā at-
zīme no 7,0 un uz augšu) – 16 

skolēni. Zelta liecību ieguvēji 
ir: A. Grīnberga, M. Trumpika, 
K. A. Grauduža, L. Grabovs-
ka, R. Ģēģeris, M. Stogņijenko, 
R. Ozols, Dž. A. Pērkona. 

Sudraba liecību ieguvēji ir: 
K. Ate, A. Smiltniece, H. L. Šli-
sere, L. Lībeka, R. Ceplenieks, 
E. Mucenieks, A. K. Pričins, 
R. Ate, M. Skudra, A. R. Zeme, 
S. Dejus, R. Freimane, G. Spure, 
I. L. van der Vena, I. Pērkons, 
A. Mieme.

Vēlu kārtīgi atpūsties vasaras 
brīvlaikā, krāt spēkus jauniem 
panākumiem!

Jauku visiem vasaru! Uz 
tikšanos skolā jaunajā mācību 
gadā!

Antra Ate, 
Rucavas pamatskolas 

direktores vietniece 

Katru gadu izlaidums 
ir mirklis, kad nedaudz 
kavējamies atmiņās par 
laiku, kā ieradāmies šeit 
bērnudārzā, kā sākās bērnu 
ikdiena, prieks un kāda maza 
asariņa. 

Paliec sveiks, mans bērnudārzs!

Visi posmi piedzīvoti, 
tomēr, jāsaka, ir ļoti daudz ko 
atcerēties tieši saistībā ar mūsu 
šī gada 12 absolventiem, kuri 
dārziņa durvis aizvēra 2020. 
gada 13. jūnijā, lai dotos tālāk 
uz lielo skolu.

PII “Zvaniņš” izziņu par 
obligāto pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi saņēma 6 
meitenes un 6 zēni.

Šo atraktīvo bērnu laiks 
iezīmēsies mūsu iestādes 
atmiņās ar kompetenču 

izglītības sākumu, ar koncertiem, 
prezentācijām, Lielo vasaras 
balli, Ziemassvētku laiku. Bērnu 
enerģija un dzīvesprieks deva 
mums ierosmi pārmaiņām 
izglītības procesa organizēšanā, 
kā arī daudzveidīgu skatījumu 

mācību metožu pielietošanā. 
Ņemot vērā valstī izsludināto 

ārkārtas situāciju, nesteidzīgi 
izbaudījām kopā būšanu ilgākā 
laika posmā, pagarinot mācību 
gadu par divām nedēļām. 

Divu nedēļu pagarinājumu 
saplānojām bērniem ar 
interesantām aktivitātēm – 
pabijām “Dzintarvējos”, skolā 
un Papes dabas parkā. Tika 
vadītas meistarklases angļu 
valodā un keramikā. Notika 
danču un sporta diena, arī va-
saras jubilāru ballīte neizpalika!

Savukārt 10. jūnijā absol-
venti kopā ar vecākiem un 
iestādes darbiniekiem devās 
tradicionālajā ekskursijā, šoreiz 
uz Tērveti. 

Mūsu iestāde lepojas ar 
bērniem, kuru priekšā ir daudz 
jaunu iespēju. 

Mūsu absolventiem no 
sirds vēlam saulainu vasaru un 
patīkamu atpūtu, lai ar jauniem 
spēkiem varētu rudenī doties uz 
skolu.

Līga Jaunzeme,
PII “Zvaniņš” vadītāja

Rucavas pamatskolā šī mācību gada noslēgums aizritēja neparastāk – skolotājas ar liecībām devās pie skolēniem.

2020. gada PII “Zvaniņš” absolventi: (no kreisās) Elīna Preisa, Īriss Ausmis Graudužs, Nauris Pērkons, Mariuss Markuss Zuļģis, Anda Mickāne, Karīna 
Gejere, Toms Pričins, Ralfs Bārdulis, Agate Mieme, Betija Viče, Marika Grīnberga, Kristians Moska.



52020. gada jūnijs

Pateicība Rucavas pamatskolas  
skolēnu vecākiem!

Rucavas pamatskolas skolotāju kolektīvs izsaka pateicī-
bu, ka bijāt kopā ar mums šo attālināto mācību laiku. 

Īpašs paldies visiem par jūsu atbalstu, atsaucību, 
ieinteresētību un rūpēm savu bērnu izglītošanā un audzināšanā!

Paldies, ka palīdzējāt saviem bērniem tikt galā ar mācībām! 
Tik atsaucīgi vecāki ir mūsu vērtība!

Rucavas pamatskolas skolotāji

Rucavas pamatskola 
aicina dāvināt Jāņa 
Klīdzēja grāmatu 
«Cilvēka bērns»

Ar 2020. gada 1. septem-
bri skola īstenos jauno stan-
dartu, kur latviešu valodā ir 
nepieciešama Jāņa Klīdzēja 
grāmata «Cilvēka bērns». 

Tiem, kuri ir ar mieru 
dāvināt skolai šo grāmatu, 
lūgums sazināties pa tālruni 
20044585 (Liena Trumpika).

No 9. aprīļa līdz 20. maijam notika Rucavas izaicinā-
jums, kurā ikviens interesents varēja piedalīties nūjojot, 
skrienot vai braucot ar riteni.

Izaicinājuma mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu un 
noskaidrot aktīvākos Rucavas novada iedzīvotājus.

Dalībniekiem, izmantojot mobilo aplikāciju “Endomondo”, 
bija nepieciešams sakrāt pēc iespējas vairāk km nūjojot, skrienot 
vai braucot ar riteni.

Izaicinājumā piedalījās ne tikai Rucavas novada iedzīvotāji, 
bet arī interesenti no citiem novadiem un pilsētām.

RUCAVAS IZAICINĀJUMS SKRIEŠANĀ/NŪJOŠANĀ!
Viesi    
Vīrieši Uģis Jocis  Edgars Sprūds  Andis Šperbergs 
Sievietes Taiga Lapsiņa Sintija Grišule Irīna Odziņa 

Rucavas novada 
iedzīvotāju lokā

   

Vīrieši Rodrigo Ģēģeris Arturs Malakausks Ritvars Ozols 
Sievietes Laura Ogorceva Lauma 

van der Vena
Megija Zeme 

RUCAVAS IZAICINĀJUMS VELOBRAUKŠANĀ!
Viesi    
Vīrieši Uldis Provizors Jānis Butāns Imants Priede 
Sievietes Daina Korotkova Kristīne Preisa Ilona 
 
Rucavas novada 
iedzīvotāju lokā

   

Vīrieši Ģirts Knubis Nils Zilnovskis Emīls Knubis 
Sievietes Kristīne Freimane Marika Ogorceva Karlīna Vītola

No 9. aprīļa līdz 20. maijam sporta metodiķe Daiga Gabrūna aicināja 
visus piedalīties “Rucavas izaicinājumā”, kura mērķis bija popularizēt ve-
selīgu dzīvesveidu un noskaidrot aktīvākos Rucavas novada iedzīvotājus. 
Aktīvākie izaicinājuma dalībnieki tika pie skaistām un gardām balvām.

Noslēdzies “Rucavas izaicinājums”

VSIA “Zemkopības mi-
nistrijas nekustamie īpašu-
mi” ir veiksmīgi īstenojusi 
valsts nozīmes ūdensnote-
kas – Papes kanāla – atjau-
nošanu 1014 m garumā. 

Atjaunots mols pie kanā-
la ietekas jūrā, veikti kanāla 
apauguma novākšanas, gult-
nes tīrīšanas un krasta stip-
rināšanas darbi, atjaunota un 
izbūvēta akmeņu apbēruma 
pārgāzne ar zivju ceļu. Veicot 
būvdarbus, ievērotas Dabas 
aizsardzības pārvaldes izvir-
zītās prasības Papes kanāla 
atjaunošanai. Projekta īste-
nošanā izmantots ES fondu 
finansējums. Kopējās Papes 
kanāla atjaunošanas izmaksas 
ir 0,525 miljoni eiro.

Papes kanāla atjaunošana 

Tik balti salna kož,
tik nevainīgs
tās mirdzums,
un mirkļa prieks
kā viņas atbalss dzirkst,
līdz saule nāk
un viņas gaismā redzi,
cik dziļi skaudra
patiesība ir…
          (Sarma Upesleja)

21. maijā Rucavas kul-
tūras namā notika māksli-
nieces Ilzes Eniņas gleznu 
izstādes “Baltas domas ma-
nos darbos” atklāšana.

Šo izstādi I. Eniņa veidojusi 
no saviem “baltajiem darbiem”. 
Māksliniecei  vienmēr ir patiku-
šas un pārsteigušas dabas pār-
vērtības mūsu Latvijas četros 
gadalaikos. Tā kā Ilze dzimusi 
ziemas mēnesī, tad arī spilgtākās 
izjūtas ir saistītas ar ziemu. 

Savos mākslas darbos māk-
sliniece daudz attēlojusi jūru 
ziemā. 

“Pie jūras es dzīvoju un 

Ilzes Eniņas gleznu izstādes atklāšana

21. maijā Rucavas kultūras namā notika mākslinieces Ilzes Eniņas 
gleznu izstādes “Baltas domas manos darbos” atklāšana.

tādēļ nevaru būt vienaldzīga 
pret to. Patīk bieži atrasties tās 
tuvumā, vērot tās pārmaiņas, 
skatīties saulrieta valdzināju-
mā, baudīt ūdens veldzi un iz-
just tās daudzveidīgo raksturu 
gada garumā. Jūra vienmēr ir 
bijusi iedvesmu avots māks-
liniekiem. Katru mākslinieku 
jūra uzrunā savādāk, tāpēc šai 

tēmai ir ļoti plašas izteiksmes 
iespējas. Jūru vēlos attēlot 
īpašu, tādu, kādu izjūtu tikai es. 
Jūrai ir ne tikai krāsa, garša un 
smarža, bet arī ļoti izteiksmīga 
forma. Jūra izpaužas nemitīgā 
dažādu vijīgu līniju ritmā. 
Tādēļ manos darbos radušies 
jauni izteiksmes formu meklē-
jumi,” pauda I. Eniņa.

Atjaunots Papes ezers

Īstenojot projektu, atjaunots mols pie kanāla ietekas jūrā un izbūvēta akmeņu apbēruma pārgāzne ar zivju 
ceļu.

samazinās Papes ezera aiz-
augšanu un pārpurvošanos, 
līdz ar to nodrošinot eze-
rā esošo īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu saglabāša-

nos, novērsīs ūdenstecēm un 
ūdenstilpēm pieguļošo teri-
toriju applūšanu un uzlabos 
Papes poldera darbības efek-
tivitāti.
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Lai arī gads tūrismā un 
mūsu ikdienā iesācies pavi-
sam citādi nekā citus gadus, 
tomēr vasaru un ceļojumus 
neviens nav atcēlis!

2020. gada sezonā atvērts 
tūrisma informācijas punkts 
Papē, “Dzintarvējos”. Tur šajā 
sezonā darbojas tūrisma orga-
nizatore Jolanta Rozenbaha.

“Dzintarvējos”, kā ierasts, 
būs apskatāma ekspozīcija 
par Papes ciema zvejniecību, 
informatīvie stendi par Pa-
pes dabas parku, otrajā stā-

vā uz vasaras sezonu plānots 
izvietot dažādu mākslinieku 
darbus. Tos būs iespējams arī 
iegādāties, sazinoties ar māks-
liniekiem.

Lai vasaras sezona izdo-
das rosīga un iespaidiem ba-
gāta!

Natālija Grauduže, 
tūrisma organizatore

Lai gan situācija ar vīrusa 
izplatību Latvijā ir stabila un 
līdz ar ārkārtējās situācijas 
beigām ir iespējams mazi-
nāt dažus no piesardzības 
pasākumiem, aizvien vēl ir 
jāievēro vairāki nosacījumi. 
Tas ir būtiski, lai saslimšana 
ar Covid-19 nepieaugtu un arī 
turpmākajos mēnešos būtu ie-
spējams mazināt ierobežoju-
mus. Tāpat ļoti būtiski ir katram 
pašam izvērtēt riskus un spēt 
uzņemties atbildību par savu un 
līdzcilvēku veselību. 

Pamatprincipi ir nemainī-
gi – visur, kur ir iespējams, ievē-
ro 2 metru distanci, mazgā ro-
kas, paliec mājās, ja esi saslimis, 
un seko līdzi informatīvajām 
norādēm, piemēram, sabiedris-
kās vietās, kā arī izpildi konkrētā 
pakalpojuma sniedzēja vai pasā-
kuma organizētāja norādījumus.

Distances ievērošana, īpa-
ši starp savstarpēji svešiem cil-
vēkiem, joprojām ir izšķiroša, lai 
mazinātu vīrusa izplatību, vien-
laikus ir vairākas situācijas, kad ir 
pieļaujams to tik strikti neievē-
rot, piemēram, veicot darba pie-
nākumus, bērnudārzos un no-
metnēs, kā arī sporta, dejošanas 
un aktiermākslu nodarbībās. Ša-
jās situācijās cilvēki ir savstarpēji 
pazīstami un epidemiologi varēs 
apzināt kontaktpersonas, ja kāds 
saslims. Savukārt sabiedriskajā 
transportā, kur bieži nav iespē-
jams ievērot starp cilvēkiem 2 
metru distanci, joprojām ir jālie-

to mutes un deguna aizsegs. 
No 10. jūnija atļauts arī 

vienkopus pulcēties lielākam 
cilvēku skaitam – iekštelpās 
līdz 100 cilvēkiem, bet ārā 
līdz 300 cilvēkiem, ievērojot 
divu metru distanci starp per-
sonām. Šie nosacījumi attiecas 
uz pakalpojumu sniegšanas un 
publisku pasākumu norišu vie-
tām. Tas nozīmē, ka privātam 
pasākumam privātā teritorijā, 
piemēram, savās mājās vai dār-
zā, šādu nosacījumu nav. Tomēr 
cilvēkiem pašiem ir jāuzņemas 
atbildība par privātu pasākumu 
un jārespektē piesardzības pasā-
kumi.

Minētie cilvēku skaita iero-
bežojumi neattiecas arī uz vie-
tām, kur ir aktīva cilvēku plūs-
ma, piemēram, tirdzniecības un 
sabiedriskās ēdināšanas vietām, 
muzejiem, izstādēm un dabas 
takām, ja šajās vietās netiek rī-
kots pasākums. Šajās vietās cil-
vēki ilgstoši neuzkavējas uz vie-
tas, tādēļ nav iespējams noteikt 
tajās esošo cilvēku skaitu, bet 
šīm vietām ir atsevišķi specifi s-
ki nosacījumi, piemēram, jābūt 
nodrošinātiem 4 m² uz vienu 
cilvēku. 

Ja epidemioloģiskā situācija 
atļaus, plānots, ka no 1. jūli-
ja iekštelpās, kuru platība ir virs 
1000 m², varēs pulcēties līdz 500 
cilvēkiem, bet ne vairāk kā 50% 
no telpas kapacitātes un nodro-
šinot 4 m² uz vienu cilvēku. Tas 
nozīmē, ka telpu īpašniekiem 

būs jāaprēķina, cik cilvēkiem ir 
droši atrasties konkrētajā vietā. 
Pasākumos ārā varētu pulcēties 
līdz pat 1000 cilvēkiem. Savu-
kārt no 1. augusta iekštelpās, 
kuru platība ir līdz 1000 m², 
drīkstētu pulcēties līdz 250 cil-
vēkiem. 

Papildu nosacījumi ir 
sabiedriskās ēdināšanas 
vietām – starp galdiņiem ir 
jāno drošina 2 metru distance. 
Līdz 1. jūlijam pagaidām ir 
noteikts, ka iekštelpās pie gal-
diņa drīkst sēdēt 4 cilvēki, bet 
ārā, piemēram, uz terases, pie 

galdiņa – 8 cilvēki.
Tāpat kā līdz šim kultūras, 

sporta, izklaides un reliģis-
kās iestādes darbu uzsāks ne 
agrāk kā plkst. 6.30 un beigs 
ne vēlāk kā plkst. 24.00. Iz-
ņēmums ir brīvdabas kino un 
sabiedriskās ēdināšanas vietas, 
kas drīkstēs darboties līdz plkst. 
2.00 naktī. 

Valdība arī lēma, ka bērnu 
nometnēs drīkstēs būt 30 
bērni, savukārt pieaugušie ne-
formālās izglītības pasākumos 
vienā grupā varēs būt 50 cilvē-
ki. Īpaši nosacījumi ir arī spor-

ta treniņos – vienā treniņgrupā 
drīkst būt ne vairāk kā 30 cilvēki, 
ieskaitot treneri. Līdz 31. jūlijam 
sporta pasākumiem iekštelpās, 
kur kopējā publisko telpu pla-
tība ir mazāka par 1000 m², ir 
jānotiek bez skatītājiem. 

Attiecībā uz ceļojumiem 
Veselības ministrija aicina 
rūpīgi izvērtēt to nepiecieša-
mību. Jārēķinās, ka ārzemēs pa-
stāv ne tikai lielāks risks infi cē-
ties ar Covid-19, bet arī nonākt 
karantīnā, kas būs jāievēro valstī, 
kur tobrīd atradīsies. Vienlaikus 
jāņem vērā, ka šobrīd ES ārējā 
robeža nav atvērta ceļojumiem, 
tādēļ nenotiek ceļojumi uz treša-
jām valstīm. Nenotiek arī ceļoju-
mi uz ES un EEZ valstīm, kas 
Slimību profi lakses un kontroles 
centra mājaslapā ir publicētas kā 
valstis ar augstu risku sabiedrī-
bas veselībai (14 dienu kumula-
tīvais Covid-19 gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 
25), bet, ieceļojot Latvijā no 
valsts, kur 14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 
100 000 iedzīvotāju pārsniedz 
15, būs jāievēro pašizolācija 
14 dienas kopš izbraukšanas 
no minētās valsts.

Ar visiem nosacījumiem, kas 
turpmāk jāievēro gan uzņēmē-
jiem, gan ikvienam Latvijas iedzī-
votājam, var iepazīties valdības 
apstiprinātajos MK noteikumos 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 infekci-
jas izplatības ierobežošanai”.

Tūrisma sezona 
Rucavas novadā sākusies!

 Ierobežojumi jāievēro arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

l  TIP “Dzintarvēji” darba laiks
Pirmdiena –
Otrdiena –
Trešdiena –
Ceturtdiena 15.00–19.00
Piektdiena 14.00–19.00
Sestdiena 11.00–18.00
Svētdiena 11.00–17.00

l Tūrisma informācijas centrs 
Rucavā sāk darbu “Centra 
dzirnavās”.
Šobrīd jau uz vietas ir Pūķa Jāņa 
mūzikas instrumentu ekspozīcija, 
būs apskatāmas arī citas vēstu-
res liecības no Rucavas bibliotē-
kas krājumiem.
Tūrisma informācijas centra 
darba laiks:
Pirmdiena –
Otrdiena –
Trešdiena 9.00–17.30
Ceturtdiena 9.00–17.30
Piektdiena 9.00–17.30
Sestdiena 10.00–16.00
Svētdiena 10.00–15.30
Informāciju par apskates objek-
tiem, naktsmītnēm un mājražotā-
jiem iespējams atrast 

www.rucava.lv tūrisma sadaļā 
vai kādā no tūrisma informācijas 
punktiem, kā arī zvanot uz Tūris-
ma informācijas centru 29134903.

l Par laivu nomas iespējām 
Papē interesēties pie Māra Muite-
nieka, tālr. 26759199.

l Brīvdabas muzejs “Vītolnieki” 
apmeklētājiem atvērts no trešdie-
nas līdz svētdienai, darba laiks 
10.00–17.00. Kontakti saziņai 
29262283.

l Rucavas evaņģēliski luteriskā 
baznīca atvērta apmeklētājiem:
piektdienās no plkst. 11. 00 līdz 
16.00,
sestdienās no plkst. 11.00 līdz 
18.00,
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 
16.00.

l Dunikas purva laipa un putnu 
novērošanas tornis Papes 
ezera R krastā, kas bija slēgti 
karantīnas laikā, atkal ir atvērti 
apmeklētājiem. 
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Lai vasara būtu piedzī-
vojumiem bagāta un tiktu 
aizvadīta bez liekām rūpēm 
un raizēm, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests 
(VUGD) aicina vecākus 
pārrunāt ar bērniem piecus 
jautājumus par drošību.

l  KĀ UZVESTIES, 
ATPŪŠOTIES 
PIE ŪDENS?

Peldēties ieteicams tikai 
ofi ciālajās peldvietās (par to 
liecina zīme “Peldēties at-
ļauts”). Ja tuvumā nav šādu 
peldvietu, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu 
pamatu, bez lielas straumes un 
atvariem. Bērniem var ļaut ro-
taļāties ar piepūšamajiem peld-
līdzekļiem (riņķi, matracīši, 
bumbas u.c.), peldēties tik tālu, 
cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadīju-
mā var ātri piesteigties palīgā. 
Visdrošāk būs, ja pieaugušais 
atradīsies ūdenī starp krastu 
un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdenssporta veidiem 
vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, bēr-
niem obligāti jāvelk glābšanas 
vestes.

VUGD atgādina, ka pie 
ūdenstilpēm uz mirkli nepie-
skatīts bērns var pakļūt zem 
ūdens un noslīkt. Piemēram, 
piemājas dīķi bieži kļūst par 
traģēdijas iemeslu, tāpēc bēr-
nu nedrīkst atstāt pagalmā 
bez pieskatīšanas, ja tajā ir iz-
veidots dīķis vai piepūšamais 
baseins. VUGD aicina vecākus 
apzināties, ka atrašanās ar bēr-
nu pie ūdens nav atpūta, bet 
gan divkāršs darbs, jo bērni 
bez pārtraukuma ir jāuzmana 
visu laiku – pat uz minūti no-
vēršot uzmanību no bērna, var 
notikt liela nelaime un viņš var 
iekrist ūdenī.

l  KĀ RĪKOTIES, JA 
NOTIKUSI NELAIME, 
UN KĀDOS GADĪJUMOS 
JĀZVANA UZ TĀLRUNI 
112?

Nereti brīžos, kad notikusi 
nelaime, ne tikai bērni, bet arī 
pieaugušie apjūk un nezina, kā 
pareizi rīkoties un kur zvanīt, 
lai saņemtu palīdzību. Pieau-
gušajiem ir jāpārrunā ar bēr-
niem rīcība situācijās, kad ir 
notikusi nelaime – jāpārrunā 
tas, kuros gadījumos ir jāzva-
na ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruni 112 un kāda infor-
mācija jāsniedz piezvanot, kā 
arī jāpārrunā iespējamā rīcība 

situācijās, kad ir notikusi ne-
laime, bet nav pieejams tele-
fons – tad ir jāmeklē tuvākais 
pieaugušais un jāizstāsta par 
notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu 
izstāstīts un viņi apzinātos, ka 
par katru nelaimi ir nekavējo-
ties jāziņo, jo tad vēl ir iespē-
jams glābt gan cilvēkus, gan 
īpašumus. Bērnam ir jāizskaid-
ro, ka viņam par nelaimes izrai-
sīšanu nedraudēs sods, citādāk 
kritiskā brīdī bērns domās ne-
vis par to, kā izglābties pašam, 
bet gan par to, kā izvairīties no 
gaidāmā soda.

l  KĀ DROŠI LIETOT 
PLĪTIS UN ELEKTRO-
IERĪCES, PALIEKOT 
MĀJĀS BEZ PIEAUGUŠO 
KLĀTBŪTNES?

Vasarā noteikti būs arī 
dienas, kas jāpavada mājās 
bez pieaugušo klātbūtnes. 
Atstājot vienatnē bērnus, ai-
cinām vecākus parūpēties, lai 
viņiem pašiem nav jāgatavo 
vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, 
nepareizi darbojoties ar plīti 
vai aizmirstot ēdienu uz tās 
un aizskrienot ar draugiem 
spēlēties, var izcelties uguns-
grēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvī-
ba, jo ugunsgrēki nereti izceļas 
tieši no bērnu nezināšanas vai 
neprasmes veikt saimnieciskos 
darbus. Pirms uzticēt bērniem 
patstāvīgi darboties ap plīti 
vai kādu citu sadzīves tehni-
ku, VUGD ierosina vecākiem 
kopā ar bērniem to izmēģināt, 
piemēram, gatavot ēdienu un 
tikai pēc tam ļaut bērnam rīko-
ties virtuvē patstāvīgi.

l  KĀPĒC JĀINFORMĒ 
PIEAUGUŠAIS PAR TO, 
KUR PLĀNO DOTIES 
UN CIK ILGI?

Vasaras brīvlaikā daudzi 
bērni mājās paliks vieni, tā-
dēļ vecākiem būtu jāiemā-
ca bērniem regulāri pavēstīt, 
kurp viņi nolēmuši doties, ar 
ko kopā un cik ilgu laiku būs 
prom. 

Ikvienam vecākam būtu 
jābūt spējīgam atbildēt uz jau-
tājumu, kur pašlaik atrodas un 
ar ko nodarbojas viņa nepiln-
gadīgais bērns. Tas ir nepiecie-
šams tādēļ, lai gadījumos, ja ar 
bērnu ir noticis kāds nelaimes 
gadījums, vecāki varētu palī-
dzēt un informēt par bērna 
atrašanās vietu. 

l  KĀPĒC NEDRĪKST 
ATRASTIES UN 
STAIGĀT PA PAMESTĀM 
ĒKĀM UN 
BŪVLAUKUMIEM?

Ja bērni vasaras brīvlaiku 
pavada pilsētā, aiciniet viņus 
neizvēlēties pamestas jaun-
celtnes un ēkas kā pastaigu un 
rotaļu vietu. Tas var būt ļoti 
bīstami, jo ir iespējams nokrist 
no liela augstuma, iekrist bedrē 
ar būvgružiem, tādējādi gūstot 
nopietnas veselības problēmas 
un pat apdraudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pār-
runāt ar bērniem viņu drošības 
jautājumus, lai bērni nekāptu 
uz ēku jumtiem un nestaigātu 
pa pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un 
drošu vasaru!

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas 

un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

ZIVJU FONDA PADOME 2020. GADA 28. UN 
29. APRĪĻA SĒDĒ PIEŅĒMA LĒMUMU APSTIPRINĀT 
RUCAVAS NOVADA DOMES IESNIEGTO 
PROJEKTU “ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAS 
PASĀKUMI RUCAVAS NOVADA ŪDENSTILPĒS”

Lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus 
Rucavas novada ūdenstilpēs, projekta “Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi Rucavas novada ūdenstilpēs” 
apakšpasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasā-
kumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros tiks 
iegādāts kvadricikls. 

Projekta mērķis ir zivju resursu aizsardzība un ma-
luzvejniecības samazināšana Rucavas novada ūdens-
tilpēs, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu.

Zivju fonda piešķirtais fi nansējums 10 163,00 EUR  un pašvaldības 
līdzfi nansējums  1830,00 EUR. Projekta kopējās izmaksas ir 11 993,00 EUR.

Projektu plānots realizēt līdz 2020.  gada augustam.
Santa Korna,

Attīstības nodaļas vadītāja

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
TURPINA PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANU 
UN APSAIMNIEKOŠANAS DARBUS

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais 
partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām – sadarbības partneriem 
– uzsāk nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimnieko-
šanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu (Reģ. Nr. 
1-08/2/2020). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības 
fonda valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 
ietvaros no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 30. septembrim. 

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodroši-
nāt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi 
jūras piekrastē. 

Šogad vasaras sezonā Papes bākas stāvlaukumā paredzēts iz-
vest atkritumus no Papes bākas stāvlaukuma atkritumu konteineriem 
un pludmales atkritumu urnām, lai mazinātu vides piesārņojumu. Šo 
pakalpojumu nodrošinās SIA “Vides pakalpojumu grupa”. Savukārt 
pludmalē pie peldvietas tiks izvietotas divas mūsdienīgas un funkcio-
nālas pārģērbšanās kabīnes.

Šādi tiks mazināts vides piesārņojums un sakārtota apkārtējā 
vide, tādējādi ieguvēji būs gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji.

Kopumā projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” no LVAF budžeta Rucavas novada piekrastes 
apsaimniekošanai tika piešķirti 8290,3 0 EUR.

Dace Mieme, 
Rucavas novada domes projektu koordinatore

VSAA NO 10. JŪNIJA ATSĀK KLIENTU 
APKALPOŠANU KLĀTIENĒ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 10. jūni-
ja atsāk klientu apkalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības 
pasākumus, apkalpošana tiks organizēta tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta. Pierakstīties klātienes apmeklējumam var, zvanot pa 
tālruni vai rakstot e-pastu konkrētajai nodaļai, uz kuru vēlas 
doties.

Tā kā ne visos VSAA klientu apkalpošanas centros ir pietiekami 
plašas uzgaidāmās telpas, klienti tiek lūgti ierasties precīzi norādītajā 
laikā un klientu apkalpošanas zālē ieiet tikai tad, kad tiks uzaicināti. 
Klientu apkalpošanas centru telpās VSAA aicina ievērot distanci, 
izmantot savus mutes un deguna aizsegus un personiskos rakstām-
piederumus. Riska grupas personas un apmeklētājus ar elpceļu sa-
slimšanas pazīmēm VSAA lūdz no klātienes apmeklējuma atturēties.

Ārkārtējās situācijas periodā VSAA klienti izmantoja iespējas 
pakalpojumus pieprasīt elektroniski un nosūtot iesniegumus pa pastu 
– aprīlī šādi saņemti 98,1 %, bet maijā 97,7 % no kopējā iesniegumu 
skaita. Pārējie izmantoja VSAA telpās izvietotās pasta kastītes kā arī 
pašvaldību klientu apkalpošanas centru starpniecību.

VSAA aicina arī pēc ārkārtējās situācijas beigām VSAA pakalpo-
jumus pieprasīt neklātienē, izmantojot e-iesniegumu VSAA vai iesnie-
gumu iestādei portālā latvija.lv. Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī 
pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai darba laikā no plkst. 
8.30 līdz 17.00 atstāt iesniegumus VSAA nodaļās izvietotajās pasta 
kastītēs. 

BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 
5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem
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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. jūlijam.

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 plkst. 17.00  ZĀĻU VAKARS 
“VĪTOLNIEKU” PRIEKŠPAGALMĀ
l   zāļu lasīšana
l   vaiņagu un vītņu vīšana
l   zāļu vakara izdziedāšana
l   Jāņu vietas iekārtošana
l   pirmajiem un tālākajiem 
Jāņa bērniem – skābeņu zupa 

No plkst. 19.00 JĀŅU IELĪGOŠANA 
“VĪTOLNIEKU” SĒTĀ
l   Jāņa bērnu ierašanās
l   Jāņa bērnu un mājas 
ļaužu savstarpēja aplīgošana
l   Jāņa mātes un Jāņa tēva pušķošana
l   zāļu mešana “laidarā”
l   siera un alus prasīšana
l   cienāšana ar sieru un alu
l   Jāņa mātes un Jāņa tēva aplīgošana
 

No plkst. 21.00 
SAULRIETA SVĒTĪŠANA JŪRMALĀ

l   jūras un saules izdziedāšana
l   saules pavadīšana

l   jāņuguns iedegšana 
l   lāpu gājiens uz Jāņa sētu

 

No plkst. 23.00 līdz 24.00 
JĀŅU NAKTS “VĪTOLNIEKU” SĒTĀ

l   Jāņu ugunskura iedegšana
l   skaistāko Jāņu dziesmu izdziedāšana

l   Jāņu goda mielasts

Vietu skaits ierobežots. 
Pasākuma laikā prasība ievērot 

distancēšanos (2 m/uz vienu personu 4 m2).
Papildu ziņas un pieteikšanās 

pa tālruni 26814051 (Sandra Aigare).
Pasākuma laikā tiks fi lmēts un fotografēts.

LĪGO TIRGUS
23. JŪNIJĀ 

RUCAVAS TIRGUS LAUKUMĀ 
NO PULKSTEN 8.00.

BŪS IESPĒJA IEGĀDĀTIES 
MĀJRAŽOJUMUS: MAIZI, SIERU, 

GAĻAS IZSTRĀDĀJUMUS, 
ZIVIS, MEDU, DAŽĀDUS STĀDUS, 

SAIMNIECĪBAS PRECES, 
VĒDERA PRIEKIEM – CEPELĪNUS.

PULKSTEN 9.00 TIRGUS 
APMEKLĒTĀJUS IEPRIECINĀS 
RUCAVAS ETNOGRĀFISKAIS 

ANSAMBLIS UN KAPELA 
“PAURUPĪTE” .

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama,
Kad atnāca Jāņa diena
Nu dziesmiņas jāizdzied.
Šogad Līgo svētkus aici-

nām svinēt savās dzīves vietās 
kopā ar ģimenes locekļiem, 
tuviniekiem un draugiem, ie-
kurot ugunskurus un dziedot 
Līgo dziesmas.

Lai visiem laba veselība, 
možs gars un lustīga līgo-
šana!                                               

Staņislava Skudiķe, 
Rucavas kultūras nama vadītāja

Kapu talka 
Sviļu-Pemperu 
kapos
11. jūlijā 
pulksten 8.30. 

Par kapusvētkiem
2020. gads sakarā ar Covid-19 epidēmiju ienesis lielas 

pārmaiņas arī Latvijas sabiedrības dzīvē. Šīs slimības dēļ 
šogad tika atcelti daudzi tradicionāli un iemīļoti pasākumi. 
Radās jautājums, kā organizēt kapusvētkus šā gada situācijā. 
Jautājums tika pārrunāts Rucavas draudzes mācītāja prāvesta 
Ainara Jaunskalžes tikšanās reizē ar Rucavas novada 
pašvaldības vadītāju Jāni Veitu un kultūras nama vadītāju 
Staņislavu Skudiķi. Pārrunu rezultātā tika panākta vienošanās, 
ka katrā no Rucavas novada pagastiem tiks noturēts tikai viens 
kapusvētku dievkalpojums augusta pirmajā svētdienā. Tas būs 
kopējs kapusvētku dievkalpojums visām pagasta kapsētām. 
Tāpēc tiek izteikts  aicinājums 2. augustā sakopt visas novada 
kapsētas un piedalīties kopējā kapusvētku dievkalpojumā. Šo 
aicinājumu ir apstiprinājusi Rucavas ev.-lut. draudzes valde un 
Dunikas ev.-lut. draudzes pārvaldes komisija. 
l Rucavas ev.-lut. draudze kapusvētku dievkalpojumu 
noturēs 2. augustā plkst. 11.00 Rucavas Centra kapos. 
l Dunikas ev.-lut. draudze noturēs kapusvētku dievkal-
pojumu 2. augustā plkst. 14.00 Kalvaitu kapsētā. 

Prāvests Ainars Jaunskalže,
Rucavas un Dunikas ev.-lut. draudžu mācītājs

JĀŅI PAPES “VĪTOLNIEKOS” 
Saulgriežos svētdien, 21. jūnijā


