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tūrisma informācijas punktā “Dzintarvēji”
atklāta izstāde “Piejūras ainas”

27. jūnijā “Dzintarvējos” atklāja Liepājas mākslinieku biedrības “Mākslas
kolēģi” izstādi “Piejūras ainas”.

Rucavas novada tūrisma
informācijas punktā “Dzintarvēji” 27. jūnijā atklāja Liepājas mākslinieku biedrības
“Mākslas kolēģi” gleznu izstādi “Piejūras ainas”.
Mākslinieku
biedrība
“Mākslas kolēģi” dibināta
2013. gadā. Mākslas un kultūras
dzīvē Liepājā tā ieņem svarīgu
lomu, rīkojot grupas izstādes,
kopizstādes un radošus plenērus kopā ar citiem māksliniekiem no Liepājas, Latvijas un
ārzemēm.
Izstādē “Piejūras ainas” piedalās 13 autori ar 48 darbiem:
Ilze Eniņa, Ilze Akselrode, Ilze

Ar muzikālu priekšnesumu izstādes
dalībniekus un apmeklētājus iepriecināja
folkloras kopa “Ķocītis”.

Karlsone, Renārs Šliseris, Irina Tīre, Andris Millers, Laine
Kinstlere, Jānis Judins, Dainis
Bērziņš, Pauls Spridzāns, Ilze
Pāvelsone, Pēteris Taukulis un
neatkarīgā māksliniece Andra
Pelna.
Rucavā aplūkojamie darbi
tapuši pēdējo piecu gadu laikā.
Pārsvarā attēlota jūra un kāpas,
piejūras daba, lauku ainavas,
ziedi.
Izstāde būs apskatāma līdz
15. septembrim.
Izstāde “Dzintarvējos”
būs apskatāma
līdz 15. septembrim.

Pludmales apmeklētāju ērtībām – jaunas pārģērbšanās kabīnes
Pludmalē pie Papes bākas izvietotas divas jaunas, mūsdienīgas un ērtas pārģērbšanās kabīnes. tās ir ne tikai funkcionālas,
bet arī papildina ainavu ar košu
un modernu dizainu.
Pludmalē aktīvā sezona rit pilnā

sparā, un jaunās kabīnes var izmantot
ikviens pludmales apmeklētājs.
Pārģērbšanās kabīnes iegādātas
nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ.
Nr. 1-08/2/2020).
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes sēde 2020. gada 18. jūnijā
Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs
Jānis Veits, deputāti Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže,
Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra,
Gundega Zeme.
l Nolēma papildināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem
“Meža krustceles”, “Krustojums”, “Krustojumi”.
l Pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus Rucavas novada domes 2019. gada 26. septembra
lēmumā (protokols Nr.14, punkts Nr.10) “Par
lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu”.
l Ņemot vērā iesniegumu, atļāva sadalīt vienu nekustamo īpašumu.
l Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Vecpelči”, kad. Nr.
64840110165.
l Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza zemes
nomas līgumu ar četrām privātpersonām un
noslēdza jaunu zemes nomas līgumu ar sešām
privātpersonām.
l Nolēma atļaut apmežot divus nekustamos
īpašumus.
l Nolēma likvidēt Rucavas novada būvniecības padomi ar 2020. gada 1. jūliju.
l Ņemot vērā iesniegumus, pagarināja nedzīvojamo telpu īres līgumu ar divām personām.
l Apstiprināja grozījumus Rucavas novada
domes 2018. gada 22. februāra lēmumā “Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” (prot.
Nr.4; 4.).
l Apstiprināja pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019. gada
publisko pārskatu.
l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības
2019. gada publisko pārskatu.
l Atbalstīja projekta pieteikuma “Degradētās teritorijas “Centra baseins” revitalizācija”
iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta
īstenošanu. Plānotās kopējās projekta izmaksas
ir 20 591,19 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti
deviņdesmit viens euro un 19 centi), tajā skaitā
PVN. Projekta īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 3500,50

EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 50 centi)
nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
l Atbalstīja projekta pieteikuma “Laivu
piestātnes izveide Papes kanālā” iesniegšanu
izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 21 538,00
EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi), tajā skaitā PVN.
Projekta īstenošanai nepieciešamo Rucavas
novada domes līdzfinansējumu 3661,46 EUR
(trīs tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro un
46 centi) nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
l Atbalstīja projekta pieteikuma “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā” iesniegšanu
izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 51 862,82
EUR (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit viens euro un 82 centi), tajā skaitā
PVN. Projekta īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 7779,42
EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit
deviņi euro un 42 centi) nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
l Nolēma izbeigt pašvaldības SIA “Spīlas”,
reģistrācijas Nr. 42103017959, darbību un uzsākt tās likvidāciju.
Precizēja 2020. gada 27. februāra saistošos
noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi Rucavas
novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Rucavas novadā””.
l Dunikas
pagasta pārvaldes vadītāja
A. Kaunese informēja par saimnieciskajiem
darbiem pagasta teritorijā un ielūdza domes deputātus uz Sajūtu takas atklāšanu Brūnu birzī.
l Izpilddirektors E. Bertrams informēja deputātus par aktualitātēm pašvaldības iepirkumos, par notikušajām Nacionālo bruņoto spēku
militārajām mācībām novada teritorijā un saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā.
l Domes priekšsēdētājs J. Veits informēja
par VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” projekta “Papes kanāla atjaunošana”
noslēgšanos un izlaidumiem novada izglītības
iestādēs.
Santa Ķūse, domes sekretāre

Iedzīvotāju sapulces Rucavas novadā
10. septembrī Rucavā un 17. septembrī Sikšņos

Rucavas novada domes priekšsēdētājs
Jānis Veits aicina uz iedzīvotāju sapulci
10. septembrī pulksten 18 Rucavā,
kultūras nama zālē, un 17. septembrī
pulksten 18 Sikšņos, Dunikas tautas nama
zālē. Lai sapulcē varētu sniegt pēc iespējas

pilnīgāku informāciju, lūgums iedzīvotājiem
priekšlikumus un jautājumus par interesējošām tēmām sūtīt uz e-pastu dome@rucava.lv,
izstāstīt, zvanot pa tālruni 63467054,
vai iesniegt personīgi Rucavas novada domē
vai Dunikas pagasta pārvaldē.

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamam
īpašumam “Vecpelči”, Papē,
Rucavas pagastā, Rucavas novadā
Rucavas novada dome šā
gada 18. jūnijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecpelči” izstrādes uzsākšanu un
darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Detālplānojuma izstrādes
mērķis – paredzēta dzīvojamo ēku un tūrisma apkalpes
objektu būvniecība, apbūves
parametrus nosakot detālplānojuma izstrādes gaitā, tos
paredzot līdzīgus blakus esošai teritorijai izstādātajā detālplānojumā “Detālplānojums
nekustamajiem
īpašumiem
“Rožlauki” un “Ignāti” Papes
ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, apstiprināts ar
Rucavas novada domes 2017.
gada 23. marta lēmumu (prot.
Nr.5, 1.15.p.), noteiktajiem.

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieka SIA “TYRO” pilnvarotā
persona.
Detālplānojuma teritorija
– nekustamais īpašums “Vecpelči”, kad. apz. 64840110009,
zemes vienības daļa, kura atrodas ārpus Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča krasta kāpas
aizsargjoslas, aptuveni 0,17 ha
platībā.
Ar pieņemto lēmumu un
darba uzdevumu var iepazīties Rucavas novada mājaslapā
http://www.rucava.lv/lv/teritorijas-planosana-2/detalplanojumi/
vai www.geolatvija.lv.
Kontaktpersonas: izstrādātājs – SIA “Projekti PRO”,
Gints Astičs, tālr. 29106532,
izstrādes vadītāja Evita Kalēja,
tālr. 29622190.

Ģimenes valsts pabalsta
izmaksa par izlaiduma
klašu audzēkņiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9. klasi, ģimenes
valsts pabalsta izmaksa tiek
turpināta līdz 30. septembrim
un netiek pārtraukta vasaras
mēnešos.
Ģimenes valsts pabalstu
par bērnu, kas vecāks par 15
gadiem, piešķir un izmaksā, ja
bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā
par periodu, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne
ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības
noslēgšanai.
Vispārējās
izglītības
iestādes audzēkņiem līdz
11. klasei (ieskaitot) pabalsta
izmaksu VSAA pārtrauc no
1. oktobra. Ja nākamajā mācību gadā bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai
profesionālās izglītības iestādē, VSAA, pamatojoties uz
elektroniski saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), turpina
izmaksāt pabalstu. Izziņa no
mācību iestādes nav nepieciešama.

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12. klases absolvēšanas, neatkarīgi no
jaunieša vecuma, pabalstu
VSAA pārtrauc izmaksāt
no 1. jūlija. Ja pēc 12. klases
absolvēšanas jaunietis turpina izglītoties profesionālās
izglītības iestādē un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad
VSAA, saņemot informāciju
no IZM, piešķir pabalstu arī
par vasaras mēnešiem (jūliju
un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību
gada periodu, bet ne ilgāk kā
līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.
Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad,
tāpat kā vispārējās izglītības
iestādes audzēkņiem, pabalstu
izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina
mācīties izglītības iestādē.
Ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA
jāiesniedz ārvalsts izglītības
iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai
izziņa izsniegta, dokumentā
norādītajā laikposmā mācās
vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
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Aktuāli

Nekustamā īpašuma “Peši” izsole

Var saņemt īstermiņa
aizdevumu no vienotā
platības maksājuma
Lai mazinātu Covid-19
krīzes negatīvo ietekmi,
šogad lauksaimniekiem
ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums,
kurš rudenī tiks dzēsts no
vienotā platības maksājuma summas. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma
saņemšanai lauksaimnieki
var iesniegt no šā gada
21. maija līdz 15. augustam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevumu
līdz šā gada 31. decembrim
piešķirs lauksaimniekiem
kā de minimis atbalstu vai
kā saskaņotu valsts atbalstu
atbilstoši Eiropas Komisijas
lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos
gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa
ir sasniegusi 25 000 eiro.
Īstermiņa aizdevums
tiek aprēķināts no vienotā
platības maksājuma avansa
apmēra, ņemot vērā šādus
nosacījumus:
1) īstermiņa aizdevuma
minimālā summa – 700 eiro;
2) atbalsta likme noteikta
40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto
hektāru;
3) saskaņotā valsts
atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa –
100 000 eiro.

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:
1) ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības
maksājumam;
2) ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu
par saņemto de minimis
atbalstu, to var izdarīt Valsts
ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
3) ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts
atbalstu, pieteicējs īstermiņa
aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība
negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta
vismaz uz vienu no šiem
kritērijiem):
n atbilstoši operatīvajiem
finanšu datiem 2020. gada
martā, aprīlī, maijā, jūnijā
vai jūlijā lauksaimniekam
apgrozījums samazinājies
vismaz par 20 procentiem,
salīdzinot ar 2019. gada
attiecīgo periodu;
n atbilstoši operatīvajiem
finanšu datiem 2020. gada
pirmajos piecos mēnešos
lauksaimniekam likviditātes
rādītāji ir pasliktinājušies,
salīdzinot ar 2019. gada
finanšu datiem.

Vecāki var saņemt pabalstu
mācību līdzekļu iegādei
Rucavas novada Sociālais
dienests atgādina, ka vecākiem, audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem, kuru bērni 2020./2021. mācību gadā
uzsāks mācības 1. klasē kādā
no Rucavas novada izglītības
iestādēm, ir tiesības saņemt
pabalstu mācību līdzekļu iegādei 30,00 eiro apmērā par
katru pirmklasnieku.
Daudzbērnu ģimenēm,
audžuģimenēm, aizbildņiem
ir tiesības saņemt pabalstu
mācību līdzekļu iegādei 20,00
eiro apmērā par katru bērnu,

kurš 2020./20121. mācību
gadā apgūs pirmsskolas vai
pamatskolas obligāto apmācību programmu kādā no
Rucavas novada izglītības iestādēm.
Pabalstu var saņemt vienu
reizi mācību gadā. Pabalsts
tiek piešķirts uz iesnieguma
pamata, kurš jāiesniedz Rucavas novada Sociālajā dienestā.
Daiga Grenovska,
Sociālā dienesta vadītāja,
tālr. 20390819

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, (kadastra Nr. 64840030171), reģistrēts
Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000594113, sastāv no neapbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums 64840030171)
ar kopējo platību 0,5507 ha un uz tā esošās
mežaudzes 0,25 ha.
Izsole notiks 2020. gada 9. septembrī
pulksten 10.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā
“Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, darba dienās 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 7. septembrim pulksten
16.00.
Izsoles sākumcena 5760,00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., 576,00 EUR (pieci simti septiņdesmit
seši euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama
Rucavas novada domes norēķinu kontā AS
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts
LV23HABA0551035168408. Izsoles solis –
500,00 EUR (pieci simti euro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 26143329, arī
citu informāciju par izsoli var iegūt, zvanot uz
šo tālruni.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
1. Izdarīt Rucavas novada domes 2018. gada
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2020
23. augusta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Par
Rucavas novada Rucavas pagastā
2020. gada 27. februārī 			reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”, turpmāk
				
tekstā – Noteikumi, šādus grozījumus:
APSTIPRINĀTI
1.1. Svītrot Noteikumu 24. punktu.
ar Rucavas novada domes
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā
2020. gada 27. februāra
redakcijā:
lēmumu (protokols Nr.3; 3.2 p.),
“25. Administratīvā pārkāpuma procesu par
PRECIZĒTI
Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma
ar Rucavas novada domes
lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Admi2020. gada 18. jūnija
lēmumu (protokols Nr.9, 3.12.p.).
nistratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada
domes Administratīvā komisija.”
“Grozījumi 2018. gada 23. augusta saistošajos
1.3. Izteikt Noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:
noteikumos Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu
“26. Par Noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13.,
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret pub14., 19., 20. un 21. punktā noteikto prasību neievērolisku vietu Rucavas novadā””
šanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām
personām no 5 līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 20 līdz 70 naudas soda vienībām.”
Izdoti saskaņā ar “Reklāmas likuma”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 27. punktu šādā
7. panta trešo daļu,
redakcijā:
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
“27. Rucavas novada domes Administratīvās
pirmās daļas 7. punktu;
komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var
2012. gada 30. oktobra
pārsūdzēt “Administratīvās atbildības likuma” noteikMinistru kabineta noteikumu Nr.732
“Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
tajā kārtībā un termiņos.”
izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
2. Noteikumi stājas spēkā pēc “Administratīvās
kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu.
atbildības likuma” stāšanās spēkā.

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020
“Grozījumi Rucavas novada domes 2018. gada 23. augusta
saistošajos noteikumos Nr.4/2018
“Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sadaļas paskaidrojums
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies “Administratīvās atbildības likums”, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās, kur viena vienība
ir 5 (pieci) eiro, savukārt minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām
personām ir divas naudas soda vienības.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Rucavas novada domes 2018. gada
23. augusta saistošie noteikumi Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”, nodrošinot
to atbilstību “Administratīvās atbildības likuma” regulējumam, tai skaitā mainot
naudas soda izteiksmi.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas. Saistošo
noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme
uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas tiks ievietoti Rucavas novada
pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv un publicēti pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Duvzares Vēstis”.
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LLkC izsludina akciju
“Atklāj novada garšu!”
Lai iepazīstinātu sabiedrību ar vietējiem
ražotājiem un viņu piedāvātajiem produktiem, kā arī veicinātu vietējās produkcijas noietu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLkC) pasākuma “novada garša”
ietvaros aicina šovasar piedalīties ceļošanas
akcijā “Atklāj novada garšu!”.
Daudzveidīgo saimnieku iepazīšanai izveidoti
četri maršruti – Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un
Kurzemē. Tajos piedalīsies gandrīz 50 saimniecības un uzņēmumi. Kopīgi ar ģimeni vai draugiem
izbraukt šos maršrutus varēs no jūlija līdz oktobrim. Akcijas aktualitātēm ikviens var sekot līdzi
vietnē www.facebook.com/novadagarsa.
Lai piedalītos apceļošanas akcijas ikmēneša
konkursā un noslēguma lielās balvas izlozē, ceļotgribētājam pirmajā apmeklētajā saimniecībā
jāpaņem uzlīmju kartīte un uzlīme, kas apstiprina
apmeklējumu, katrā nākamajā saimniecībā kartīte
jāpapildina ar jaunu uzlīmi.
Akcijā paredzēts izlozēt galveno balvu, kā arī
organizēt trīs ikmēneša starpkonkursus ar papildu
izlozi. Visi akcijas un konkursu noteikumi publicēti “Novada garšas” oficiālajā feisbuka lapā.
Izveidotos saimniecību apskates maršrutus ikviens var izmantot, apceļojot Latviju, un vienlaikus
startēt “Novada garšas” organizētajā konkursā ar
iespēju laimēt balvas. Maršruti ir informatīvi un var
tikt saīsināti/pagarināti pēc dalībnieku ieskatiem.

Minētie materiāli būs pieejami www.novadagarsa.lv.
Lai brauciens izdotos, aicinām iepriekš ar saimniekiem saskaņot savu ierašanās laiku. Kontaktinformācija meklējama www.novadagarsa.lv.
Papildu informācija par konkursu
novadagarsa@llkc.lv
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Līdz 15. augustam veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
Līdz šā gada 15. augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (nĪn) maksājums. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu
internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālā
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos
pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās
visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa
apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumam e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni par NĪN apmaksas
termiņa tuvošanos.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” pulcināja
uz brīvdabas semināru “Mazā lauku biznesa
dažādošana – agrotūrisms” tradīciju namā “Zvanītāji”
16. jūlijā semināra gaitā tradīciju namā “Zvanītāji” bija iespēja iemācīties gatavot Rucavas balto sviestu Rucavas sievu
vadībā un tika sniegti ieteikumi, kā veidot tūrisma piedāvājumu savai saimniecībai. Semināru apmeklēja arī pavisam tāli
dalībnieki no Iecavas novada.
Tā kā pandēmija ieviesa
korekcijas arī tūrisma nozarē,
ir jādomā, kā piesaistīt ceļotāju
uzmanību, kā radīt atšķirīgus
produktus, kā tos pasniegt, kā
izmēģināt jaunas lietas, neaiz-

mirstot un nenoliedzot vecās.
Pēc lauku tūrisma definīcijas, tas ir tūrisma veids, kura
galvenais mērķis ir, balstoties
uz vietējiem sociāliem, kultūras
un dabas resursiem, piedāvāt
patērētājiem iespēju atpūsties
laukos. Kā izstrādāt saimniecības tūrisma piedāvājumu un
izveidot sadarbības tīklu ar
apkārtnes saimniecībām, mājražotājiem un amatniekiem?
Semināra dalībniekiem bija
iespēja kopā ar Agroresursu
un ekonomikas institūta Bio-

ekonomikas nodaļas pētnieci
Agnesi Hauku rast atbildes uz
daudziem jautājumiem.
Sandra Aigare stāstīja par
tradicionālās kultūras mantojuma nozīmi un “Zvanītāju”
izveidošanu, kas prasījis daudz
laika un personīgā ieguldījuma.
Ar savu redzējumu par pašvaldības sadarbību ar tūrisma
uzņēmējiem dalījās Rucavas
novada tūrisma organizatore
Natālija Grauduže.
Diena bija radoša un iedvesmojoša!

Grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai.
Ieskats Rucavas vēsturē” atvēršanas svētki
22. augustā plkst. 13.00
Rucavā, “Centra dzirnavās”,
ikviens, kuru saista interesanti
vēstures fakti un saturā bagātīga literatūra, aicināts uz grāmatas “Ar Rucavas vārdu –
lapu pa lapai. Ieskats Rucavas
vēsturē” atvēršanas svētkiem.
Grāmata ir apjomīgs novadpētniecības materiālu apkopojums 639 lapaspusēs. Tās
autori Ģedimins Salmiņš un
Gunta Timbra ieguldījuši milzīgu darbu, lai ikvienam būtu
iespēja iepazīt, izzināt un atcerēties Rucavu.
Pasākuma laikā grāmatu varēs iegādāties. Tikai šajā dienā
būs iespēja savā īpašumā iegūt
īpaši šim nozīmīgajam pasāku-

mam izgatavoto grāmatzīmi ar
abu autoru parakstiem.
“Grāmatā “Ar Rucavas vārdu
– lapu pa lapai. Ieskats Rucavas
vēsturē” rucavnieki meklēs un atradīs pazīstamus vārdus un vietas,
atpazīs savus tuviniekus un laikabiedrus, uzzinās mazāk aprakstītos
notikumus. Novadpētnieki secinās,
ka arī tā var pētīt un saglabāt vēsturi. Bet pārējie savējie, kas atvērs šos
vākus, atklās laikmeta klātbūtni,
ko glabā ikviena lappuse šajā grāmatā,” raksta grāmatas redaktore Dr. philol. Anita Helviga.
Gaidīsim ikvienu – gan tos,
kuriem Rucava jau ir tuva un
mīļa, gan tos, kuri tikai grasās
to iepazīt!
Dace Mieme

2020. gada 22. augustā
pulksten 13.00
“Centra dzirnavās” Rucavā
grāmatas
“Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai.
Ieskats Rucavas vēsturē”
atvēršanas svētki
Aicināti visi interesenti. Varēs iegādāties grāmatu.
Tikai šajā dienā būs vienreizēja iespēja iegūt
savā īpašumā grāmatzīmi ar abu autoru parakstiem.
Pasākumā tiks fotografēts un ﬁlmēts.
Materiālus izmantos sabiedrības informēšanai.
Sīkāka informācija pa tālruni:
Rucavas novada TIC 29134903,
Rucavas kultūras nams 25904980

Pašvaldības policija informē
l Pēc Valsts policijas Kriminālpolicijas nodaļas lūguma apsekots
īpašums Sikšņu ciemā, kur bija
nepieciešams aizturēt iespējamo
vainīgo personu līdz kriminālpolicijas ierašanās brīdim. Ierodoties
Valsts policijas norādītajā adresē,
meklētā persona netika atrasta.
l Kopā ar Valsts robežsardzi veikta patrulēšana Papes un
Nidas ciemos. Pārbaudītas piecas
viesu mājas Papē, apsekoti arī
vairāki būvobjekti. Pārkāpumi
netika konstatēti.
l Saņemta informācija, ka
Ječos kāda persona kaisa naglas
uz ceļa. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz norādīto adresi veiktas
pārrunas ar iespējamām vainīgajām personām, kurām izskaidrota
kriminālatbildība par tīšu mantas
bojāšanu. Naglas uz ceļa vairs
netiek konstatētas.
l Rucavas pagastā saņemta sūdzība par diviem lieliem
suņiem, kas izturas agresīvi pret
riteņbraucējiem uz koplietošanas
ceļa. Veiktas pārrunas ar suņu
īpašnieci, atkārtotas sūdzības nav
saņemtas.

l Kopā ar pašvaldības atbildīgo darbinieci apsekots Pešu ciems
saistībā ar nenoslēgtiem sadzīves
atkritumu līgumiem. Rezultātā
noslēgti 13 jauni gružu līgumi.
l Nodrošināta kārtība saulgriežu pasākumā Papes “Vītolniekos”.
l Saņemti personu zvani par
nepieskatītu suni Ječu ciemā, ar
suņa īpašnieku veiktas pārrunas,
viņš brīdināts par atbildību.
l Pārbaudīti vairāki makšķernieki, pārkāpumi netika konstatēti.
l Izteikti aizrādījumi par nepareizu automobiļu novietošanu Papes bākas stāvlaukumā un kāpu
zonā, pārkāpumi nekavējoties tika
novērsti.
Artūrs Laugalis,
Pašvaldības policijas
priekšnieks
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Sporta aktualitātes
2. augustā Rucavas pamatskolā
notika ikgadējais Ģedemina Salmiņa piemiņas turnīrs šahā. Šogad
rekordliels dalībnieku skaits – 43
spēlētāji pamatturnīrā un četri iesācēji (rucavnieki), kas izspēlēja savu
pieredzes turnīru. Piedalījās dalībnieki no Liepājas, Aizputes, Kuldīgas, Cēsīm, Viļņas un Rucavas.
Visveiksmīgāk no rucavniekiem
startēja Aija Dejus, iegūstot 2. vietu sieviešu konkurencē, absolūtajā
kopvērtējumā viņai 10. vieta, labākais rucavnieks – Jānis Šperbergs,
labākā rucavniece – Rudīte Bērziņa.
Renāte Freimane – labākā Rucavas
jauniešu konkurencē.
Pirmo vietu iesācēju turnīrā ieguva Ēvalds Ate, vēl startēja Henrijs Rozenbahs, Martins Vindigs un
Līva Vajevska, pamatturnīrā piedalījās Sanija Dejus, Viesturs Knubis,
Katrīna Ate.

Cienījamie vecāki,
bērni, jaunieši!

31. jūlijā noslēdzās Rucavas novada vasaras volejbola čempionāts, kas notika trīs posmos Sikšņos.
Veiksmīgākie spēlētāji: 1. vietā – Māris Sīklis, Liene Šokolaite, Arturs Malakausks; 2. vietā – Āris
Šokolaitis, Samanta Kalēja, Nils Klucis, 3. vietā – Jānis Jaunzemis, Nikola Paula Stase, Ģirts Knubis.

Lūgums sporta aprīkojumu rotaļu un atpūtas laukumos izmantot kā paredzēts, saudzējot, nelaužot. Futbola vārti nav klinšu siena, kur rāpties, vai šūpuļtīkls, kurā šūpoties (maziem bērniem ļoti patīk, rezultāts redzams fotoattēlā). Skolas basketbola
grozi nav paredzēti dankošanai, kā arī nevajag iekārties to stīpā.
Saudzēsim inventāru un aizrādīsim, ja kāds bojā lietas.
Daiga Gabrūna, sporta metodiķe

Aicinām piedalīties

“Stipro

skrējienā”,
kas norisināsies
5. septembrī
pulksten 11
Rucavā,
Muižas kalnā.

Pieteikšanās
un sīkāka informācija,
zvanot Rucavas sporta
metodiķei Daigai Gabrūnai
pa tālruni 26830634.

Sporta svētki
Rucavā
8. augustā
Sporta svētku programma

10.00 VELO BRAUCIENS cauri Rucavai
(pulcēšanās pie lielā pagraba, brauciens –
Līvānu iela – gar domi – Vītolu iela –
centrs – skola). Brauciena dalībnieki
aicināti atraktīvi noformēt braucamo.
10.30 Velo sacensības pie skolas.
12.00 Sporta svētku atklāšana rotaļu laukumā.
12.10 Daudzcīņa.
13.00 Basketbola metieni.
13.30 Pāru badmintons.
14.30 Stiprinieks un stipriniece.
15.00 Basketbola tālmetieni.
15.30 Veiklības skrējiens.
18.00 Koncerts estrādē – uzstādies Ineta Rudzīte.
Pēc koncerta APBALVOŠANA.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts, pasākuma laikā iegūtie
video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.
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Drošības nosacījumi atpūtai pie ūdens

Šovasar gandrīz katru dienu
ugunsdzēsēji glābēji dodas uz
ūdenstilpēm, lai glābtu pārgalvīgus
atpūtniekus, un diemžēl daudzos
gadījumos, lai atrastu un krastā izceltu bojāgājušus cilvēkus. Šogad
no ūdenstilpēm izcelti jau vairāk
nekā 60 bojāgājušie, no tiem jūnijā – 24.
Traģēdijas uz ūdens visbiežāk notiek trīs iemeslu dēļ:
l peldēšanās alkohola reibumā,
kad cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš
neapdomīgi riskē, viņam ir samazināta koordinācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu
ir aizpeldējis;
l cilvēku pārdrošība, piemēram,
lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās,
cenšanās pierādīt, ka var aizpeldēt tālāk par citiem, kā arī iespējamo risku
neapzināšanās un neizvērtēšana;
l neuzmanīga rīcība un neapdomība laivojot, kā rezultātā peldlīdzeklis
apgāžas, arī glābšanas vestes nelietošana vai pat tās neesamība peldlīdzeklī.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) atgādina vairākus
drošības noteikumus, lai atpūta pie
ūdens nepārvērstos traģēdijā.
Peldvietas izvēle:
l Ja iespējams izvēlieties oficiālu
peldvietu.
l Ja tuvumā nav oficiālas peldvietas, tad izvēlieties tādu, kur:
l lēzens krasts un ciets pamats;
l daudz atpūtnieku un ir labi zināma;
l lēna straume vai stāvošs ūdens;
l tuvumā nav atvaru un tā nav aizaugusi.
Atpūšoties pie ūdenstilpes:
l Ūdenī brieniet lēnām, taustot pamatu.
l Aizliegts lēkt no tiltiem vai citiem
paaugstinājumiem, piemēram, tramplīniem, tiltiem, laipas vai augsta krasta uz
galvas vai kājām, jo iespējams gūt mugurkaula traumas, kas daudzos gadījumos rada invaliditāti vai beidzas ar nāvi.
l Ja esat pārkarsis saulē, ūdenī jāiet
lēnām, lai izvairītos no straujas ķermeņa temperatūras maiņas, kas var izraisīt krampjus vai sirdsdarbības traucējumus.

l Nedodieties peldēties, ja esat alkohola vai narkotisko vielu reibumā!
Atturiet arī savus iereibušos draugus
vai radiniekus no došanās ūdenī.
l Nedodieties peldēt vienatnē, jo
tad līdzās nebūs citu cilvēku, kas spētu
ekstremālā situācijā palīdzēt. Ja tomēr
dodaties ūdenī viens, pirms tam informējiet krastā palikušos par to, cik ilgi
un tālu esat plānojis peldēt, kā arī to,
vai esat paredzējis nirt zem ūdens.
l Nepeldiet aiz bojām, kas ierobežo peldvietu.
l Atpūšoties jūrā, nav ieteicams atrasties uz piepūšamā matrača, jo vējš
un straume to ātri var iepūst dziļāk
jūrā.
Atpūta pie ūdenstilpes ar bērniem:
l Pirms peldēšanās vecākiem ir jāpārbauda peldvietas gultne – vai tā nav
bedraina vai dūņaina, vai nav atrodami
kādi asi priekšmeti.
l Bērni ir jāpieskata nepārtraukti,
arī tie, kas labi prot peldēt, jo bērns var
pārvērtēt savas peldēšanas spējas, aizpeldēt par tālu vai pēkšņi no kaut kā
nobīties un nespēt patstāvīgi izkļūt ārā
no ūdens.
l Bērniem drīkst ļaut rotaļāties,
plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā piesteigties palīgā.
Visdrošāk, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu.
l Piepūšamie peldriņķi, bumbas,
roku riņķi ir tikai spēļmantiņas, tie nepasargā no noslīkšanas.
Ūdenssporta veidu cienītājiem:
l Nodarbojoties ar kādu no ūdenssporta veidiem vai vizinoties ar laivu,
kuteri vai citu peldlīdzekli, iesakām
uzvilkt glābšanas vesti. Bērnam glābšanas veste ir obligāta! Turklāt vestei ir
jābūt pareizi uzvilktai un aizsprādzētai.
l Laivā katram laivotājam jāuzturas savā sēdvietā, nedrīkst celties kājās
un liekties pāri malai.
l Nenodarbojieties ar ūdenssporta
veidiem negaisa, vētras laikā vai naktī!
l Iepazīstieties ar tieši jūsu sporta
veidam paredzētajiem drošības noteikumiem.
l Supojot vai laivojot jūrā, pārvietojieties paralēli krastam un netālu no tā.

Ja pamanāt, ka ūdenī slīkst cilvēks,
ļoti apdomīgi izvērtējiet savu fizisko
sagatavotību un iemaņas, lai nepakļautu dzīvību riskam. Pirms steigties palīgā slīkstošajam, jāpiezvana uz 112 un
jāpaziņo par notiekošo vai arī kādam
jāuzdod to izdarīt. No krasta slīkstošajam vislabāk var palīdzēt, pametot
kādu priekšmetu – zaru, striķi, tukšas
plastmasas pudeles, piepūšamās rotaļ-

lietas utt., kas ļaus viņam pieķerties un
noturēties virs ūdens.
Piesardzība, atpūšoties pie
ūdens, un objektīvs savu spēju novērtējums ir drošas un izdevušās
vasaras priekšnosacījumi!
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa,
tālr. 67075854, prese@vugd.gov.lv

Lai saņemtu maksājumus, zāle jānopļauj un jānovāc!
Viens no nosacījumiem,
lai par zālāju platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus, – zeme ir atbilstoši
jāapsaimnieko un jākopj.
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne
tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. ja zālāju platības tiek
noganītas, tad gadījumos,
ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.

Nedrīkst zālāju smalcināt
vai nopļauto zāli atstāt vālos
uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo
platību maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, tas ir, tiks
samazināts maksājums.
Ja veic smalcināšanu un
smalcināto zāli atstāj uz lauka,
tad augi ar sasmalcināto biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski

mainīt veģetāciju un samazināt
zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic vēlu, veģetācijas
sezonas beigās, šāda zāle veido
kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību,
bet arī rada risku, ka pavasarī
iespējama paaugstināta ugunsbīstamība. Ja zālāji atrodas
palienēs, nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var tikt
aiznesta, tomēr ūdens to var

sanest vienkopus, piemēram,
upju līkumos, tādējādi veicinot
to aizaugšanu.
Svarīgi ievērot arī termiņus. 15. augusts ir pēdējais
datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt
noganītiem vai nopļautiem un
novāktiem. Pēdējais datums,
kad jānogana vai jānopļauj
un jānovāc zālāji, kas atzīti
par bioloģiski vērtīgiem vai
ES nozīmes zālāju biotopiem

vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), tiek izmantoti
biškopībā nektāra vākšanai un
ārstniecības augu vākšanai, ir
15. septembris.
Ja zāle tiek novākta no
lauka, to satinot ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākamai
saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti
uz lauka, tad par platību, kur
tie atrodas, maksājumu saņemt
nevar.
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NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku
nodarbināšanai, saņemot darba algas subsīdiju
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina
darba devējus pieteikties algu subsīdijas atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt
NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības
mēnešos. Atbalstam var pieteikties no šā gada
1. jūlija līdz 31. decembrim.
Algu subsīdijas atbalsta pasākumā darba
devējs trīs mēnešu laikā saņems dotāciju darba
algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas (līdz 430
eiro mēnesī), kā arī, lai Covid-19 pandēmijas
laikā mazinātu inficēšanās riskus, NVA finansēs
individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi (līdz 50
eiro vienam bezdarbniekam).
Subsidētajās darba vietās būs iespēja nodarbināt bezdarbniekus, kuri nav bijuši nodarbināti

pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu
laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī iepriekš
nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja
nodarbinātības pasākumā “Pasākumi noteiktām
personu grupām”.
Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi,
darba devējam būs pienākums nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs mēnešus arī pēc algu
subsīdijas atbalsta pasākuma beigām.
Pieteikties algu subsīdijas darba vietu izveidei var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%,
kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums
ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
pašnodarbinātās personas.

kā DarBa DEvēJaM piEtEiktiES
aLgu SuBSĪDiJaS DarBa viEtu iZvEiDEi?
1. solis:
Jāreģistrē vakance NVA. Lai saņemtu darba algas subsīdiju, vakancei jābūt reģistrētai vismaz 10
kalendārās dienas pirms pieteikuma atbalsta saņemšanai iesniegšanas.
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Darba devējiem” → “Algu subsīdijas atbalsta pasākums”. Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas
darba vieta. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Algu subsīdijas atbalsta pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Subsidētās
darba vietas bezdarbniekiem”.
Detalizēta informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem” → “Algu subsīdijas atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu
kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Aktualitātes lauksaimniekiem
Ieplānotie pasākumi AUGUStā un SePteMBRĪ
l Durbē 8. augustā bezmaksas informatīvais seminārs “Augļu koku, ogulāju, zemeņu integrētās audzēšanas
tehnoloģijas un prasības un kaitēkļu, slimību apkarošana”. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Informāciju meklēt Valsts
Lauku tīkla mājaslapā www.laukulapa.lv, kur iespējams arī pierakstīties uz jaunumu saņemšanu e-pastā. Papildu informāciju
var iegūt, sazinoties ar Aivu Kasparoviču (tālr. 26263682, e-pasts
aiva.kasparovica@llkc.lv).
l LLkC Liepājas nodaļa 25. augustā organizē pieredzes
apmaiņas braucienu par bioloģiskās saimniekošanas pieredzi un pievienotās vērtības palielināšanu. Līdzmaksājums –
24 EUR. Dalībniekiem ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecības vai
mežsaimniecības jomā. Dalībnieku skaits ierobežots. Brauciena
laikā apmeklēsim četras bioloģiskās zemnieku saimniecības:
m Z/s “Ošenieki” (Kandavas novads) audzē ogas – zemenes, vasaras
un rudens avenes –, dārzeņus un graudaugus. Saimniecība piedāvā ap 100
tomātu šķirņu. Atvērta pašu uzbūvētā dārzeņu tirgotava, kur tirgo konservējumus no pašu izaudzētā.
m Z/s “Mazburkas” (Engures novads) audzē ap 40 dažādu šķirņu
vīnogas 4 ha platībā. No vīnogām gatavo vīnu, sulu. Papildus tiek audzētas
aitas. Būs ekskursija pa vīnogu dārzu ar vīna degustāciju. Saimniecības
īpašniece raudzē lieliskus vīnus, kas saņēmuši prestižas, tai skaitā starptautiskas, godalgas.
m Z/s “Gaiķi” (Tukuma novads) nodarbojas ar zemeņu, aveņu, dārzeņu, garšaugu, ārstniecības augu audzēšanu. Dārzeņus un ogas pārstrādā.
Saimniecībā ir tējas namiņš. Papildu nodarbošanās – biškopība. Paredzēta
produkcijas degustācija.
m Z/s “Rogas” (Jaunpils novads) nodarbojas ar piena lopkopību, gatavo sieru, sviestu, biezpienu, kā arī produktus no jaunpiena. Būs siera un
sviesta gatavošana, produkcijas degustācija.
Papildu informācija Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/
nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2020-08-25-000000/llkc-liepaja
-25-augusts-pieredzes-apmainas.
l LLkC Liepājas nodaļa 11. un 12. septembrī organizē
mācības “eS nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”. Mācībās var piedalīties tikai tie lauksaimnieki,
kas iesaistījušies Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1.–4. zālāju ražības klase).
Dalībnieku skaits mācību grupā ir ierobežots. Papildu informācija http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/202009-11-000000-lidz-2020-09-12-000000/llkc-liepaja-11-un-12.
Aleksejs kačanovs,
Liepājas konsultāciju biroja vadītājs

KERAMIKAS DARBU IZSTĀDES
“PROCESĀ” ATVĒRŠANA
15. AUGUSTĀ PLKST. 14.00
“CENTRA DZIRNAVĀS”

DALĪTO ATKRITUMU
ŠĶIROŠANAS
LAUKUMA DARBA LAIKS
RUCAVAS MEHĀNISKO
DARBNĪCU TERITORIJĀ

Pirmdien:
Otrdien:
Trešdien:
Ceturtdien:
Piektdien:
Sestdien:
Svētdien:

brīvs
15.00–19.00
10.00–14.00
10.00–14.00
12.00–16.00
10.00–14.00
brīvs

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

Savus darbus atvedusi izrādīt Rucavas Mākslas skolas skolotāja Vineta Trumpeniece.
Izstāde tiek organizēta, lai celtu godā keramikas mākslu,
kā arī rucvniekiem un novada viesiem stāstītu par bagāto un
darbīgo laiku Rucavas vēsturē, kad arī pie mums darbojās lieli
meistari.
Tūrisma informācijas centra darba laiks:
Pk 9.00–17.30
P –
S
10.00–16.00
O –
Sv 10.00–15.30
T 9.00–17.30
C 9.00–17.30
Gaidām ciemos!
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Rucavas ev. luteriskajā
baznīcā notiks komponista
ērika eglīša koncerts
Savu vēlmi uzstāties
mūsu novada baznīcā paudis komponists ēriks eglītis, un 23. augustā plkst.
12.30 visiem interesentiem
būs iespēja pēc svētdienas
dievkalpojuma noklausīties
viņa un solistes Agitas Čakšas koncertu.
Soliste A. Čakša ar Ē. Eglīti
ir sadarbojusies koros, ansambļos. Ēriks Agitas vadītajiem
kolektīviem komponējis dziesmas un bijis koncertmeistars.
A. Čakša strādā par mūzi-

Rucavas
ev. luteriskajā
baznīcā notiks
komponista
Ērika Eglīša
koncerts.

29. augustā “Mikjāņos” Papes
Ķoņu ciemā Senās uguns nakts
PROGRAMMĀ:

kas skolotāju un kordiriģenti.
Ē. Eglītis ir mūzikas pedagogs,
kora diriģents un komponists.
Šogad abi, ierakstot disku,
apkopoja radošās sadarbības
laikā komponētās Ē. Eglīša
oriģināldziesmas. Daļa no tām
būs dzirdamas koncertā.
Komponista mūzika ir veltīta tiem, kas ir emocionāli un
gaiši savās domās. Ē. Eglītis
gaidīs jūs savā mūzikas pasaulē.
Pasākuma laikā lūgums ievērot valstī noteiktos drošības
noteikumus.

– Lāpu gatavošanas darbnīca,
kurā var piedalīties ikviens
interesents;
– Sietspiedes meistarklase,
kur ikvienam būs iespēja vērot,
kā top interesanti krekli, kā arī
varēs izveidot savu krāsu un
dizaina kombināciju uz krekla
vai somas;
– Mezglu meistarklase kopā ar
mezglu pavēlnieci Ilzi, zīmola
“Noķerts Liepājā” veidotāju;
– Papes Ķoņu lāpu gājiens
uz liedagu;
– Ugunsšovs pludmalē kopā
ar cirka studiju “Beztemata”
un grupu “Transcendentālē”;
– Pasākuma noslēgumā
muzicēs ansamblis
“Stūrī zēvele” (Kuldīga/Rīga).
– Pēc koncerta čillauts šķūnī.

Mūsu senči apdzīvoja Baltijas jūras krastus
jau pirms vairākiem gadu tūkstošiem un senatnē bieži kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem
kaimiņiem un jūras braucējiem. Mūsdienās, atceroties šīs senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā
sestdienā tūkstošiem cilvēku pulcējas dažādās
vietās jūras krastā, lai svinētu Senās uguns nakti.

Arī šogad Papes Ķoņu ciema liedagā tiks
iedegta uguns. Atnāc arī tu uz “Mikjāņu” sētu
Papes Ķoņu ciemā, lai saulrietā dotos lāpu gājienā uz liedagu un aizdegtu ugunskuru. Izjutīsim kopību ar mūsu senčiem simtiem un tūkstošiem gadu senā pagātnē un atgādināsim sev
un citiem, ka jūra, kas mūs vieno, ir sargājama.

nodarbība mieram
un labsajūtai
26. augustā plkst. 17.00 ikviens
aicināts uz darbošanos lavandu
smaržas ielenkumā Rucavas novada
Tūrisma informācijas centra telpās
“Centra dzirnavās”.
Būs iespēja izgatavot aromātisku
lavandas produktu – lavandas smaržu
maisiņu.
Nodarbību vadīs un par lavandām
stāstīs Zane Gusta. Viņa darbojas
Grobiņas novada saimniecībā
“LavenderVilla” un ir iekopusi skaistu
vietu atpūtai un mieram vairāk nekā
6000 lavandu ielokā.
Dalības maksa 5 eiro.
Pieteikties, zvanot uz Rucavas
novada TIC pa tālruni 29134903,
vai personīgi pie tūrisma
organizatores Natālijas Graudužes.

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. augustam.
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

26. septembrī
tiek rīkota
ekskursija
pa novada
svētvietām
un kultūras
vietām kopā
ar gidu
Andri
Grīnbergu.
Pieteikšanās
un sīkāka
informācija,
sazinoties
ar tūrisma
organizatori
Natāliju
Grauduži,
tālr. 29134903.

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.

