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22. augustā “Centra dzir-
navās” notika grāmatas 
“Ar Rucavas vārdu – lapu 
pa lapai. Ieskats Rucavas 
vēsturē” atvēršanas svētki. 
Grāmata ir apjomīgs novad-
pētniecības materiālu apko-
pojums. Tās autori Ģedimins 
Salmiņš un Gunta Timbra ie-
guldījuši milzīgu darbu, lai ik-
vienam būtu iespēja iepazīt un 
izzināt Rucavu.

Jaunās grāmatas nozīmīgu-
mu noteikti apstiprināja kuplais 

pasākuma apmeklētāju loks. 
Pirmajā dienā jau tika iegādā-
tas un noteikti cītīgi tiek lasītas 
133 grāmatas. Arī turpmākajās 
dienās interese par tām nav 
noplakusi, un savā īpašumā šo 
vēsturisko izdevumu vēlas ie-
gūt daudzi sevi un savu pagātni 

cienoši rucavnieki un vēstur-
nieki. Grāmatu iespējams iegā-
dāties Rucavas novada domes 
kasē un tūrisma informācijas 
centrā “Centra dzirnavas” Ru-
cavā. Vienas grāmatas cena div-
desmit eiro.

Kā dāvinājumu savā īpašu-
mā grāmatu ieguva arī tie, kas 
piedalījās tās tapšanā ar atmi-
ņu stāstiem, viens grāmatas 
eksemplārs nokļuvis Sventājas 
latviešu rokās, lai atgādinātu 
par piederību mūsu valstij.

Lai interesants vēstures iz-
zināšanas ceļojums grāmatas 
lasītājiem, un atcerēsimies to, 
ka vēsturi veidojam arī mēs paši 
– kas tagad ir ikdiena, iespē-
jams, pārtaps nākamajā biezajā 
vēstures grāmatā, tādēļ turēsim 
godā mūsu dzīvesvietu arī šeit 
un tagad!

Natālija Grauduže

Grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai.
Ieskats Rucavas vēsturē” atvēršanas svētki aizvadīti

Kā dāvinājumu savā īpašumā grāmatu ieguva arī tie, kas piedalījās tās 
tapšanā ar atmiņu stāstiem. 

22. augustā “Centra dzirnavās” notika grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” 
atvēršanas svētki. Tās autori Ģedimins Salmiņš un Gunta Timbra ieguldījuši milzīgu darbu, lai ikvienam būtu 
iespēja iepazīt un izzināt Rucavu.

Rucavas novada dome 
realizējusi projektu “Aprī-
kojuma iegāde piekrastes 
kultūras mantojuma sagla-
bāšanai un ar to saistīto pa-
kalpojumu attīstībai Rucavā, 
“Centra dzirnavās”” Nr.19-
02-FL03-F043.0207-000005. 
Projekts tika iesniegts Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da (EJZF) Rīcības program-
mas zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gadam pasākuma 
“Sabiedrības virzītas vietējās 

Rucavas “Centra dzirnavas” atvērtas ikvienam interesentam
attīstības stratēģiju īstenošana” 
2. mērķa “Veicināt konkurēt-
spējīgas un ilgtspējīgas Baltijas 
jūras piekrastes attīstību Liepā-
jas rajona partnerības teritorijā” 
1. rīcībā “Atbalsts vides resur-
su un zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma saglabāšanā”.

 Tūrisma centra efektīvākai 
un ērtākai darbībai izgatavota 
administrācijas lete ar plauk-
tiem.

Iegādātas stikla vitrīnas (trīs 
lielas ar LED apgaismojumu, 

trīs uz virsmas novietojamas). 
Tās paredzētas novadpētniecī-
bas materiālu un vēstures eks-
ponātu izvietošanai.

Ēkas otrais stāvs aprīkots ar 
visu nepieciešamo semināru un 
citu pasākumu organizēšanai 
– 50 krēsli, 8 galdi, projektors, 
akustiskā sistēma, portatīvais 
dators, pielāgojot to kino de-
monstrēšanai, semināriem, 
plaša profi la kultūras un citiem 
pasākumiem. 

Turpinājums 4. lpp.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes sēde 23. jūlijā
Piedalās:
Rucavas novada domes priekš-

sēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis 
Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķē-
dže, Irēna Riežniece, Romārs Tim-
bra, Gundega Zeme.

l Nolēma apstiprināt Ruca-
vas novada teritorijas plānotāju 
par izstrādes vadītāju izstrādes 
procesā esošajiem detālplāno-
jumiem “Jaunpelči”, “Meža 
Krustceles”, “Krustojums”, 
“Krustojumi”, “Sklandiņi”, 
“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, 
“Atpūtas”, “Rožsili”, “Reima-
ņi”, “Jaunputni”, “Lāsītes”, 
“Dālijas parks”.

l Apstiprināja Rucavas no-
vada teritorijas plānotāju par 
izstrādes vadītāju izstrādes 
procesā esošajam lokālplānoju-
mam “Ostmala”.

l Ņemot vērā iesniegumus, 
izbeidza zemes nomas līgu-
mu ar trīs privātpersonām un 
noslēdza jaunus zemes nomas 
līgumus ar piecām privātperso-
nām.

l Nolēma pagarināt zemes 
nomas līgumus ar četrām pri-
vātpersonām.

l Pieņēma lēmumu veikt 
nekustamo īpašumu “Mauriņi 
2”, kadastra Nr.64520110050, 
un “Baltalkšņi”, kadastra 
Nr.64520110111, novērtējumu.

l Nolēma mainīt zemes vie-
nībai “Čakstes”, kadastra apzī-
mējums 64840070018, zemes 
lietošanas mērķi.

l Saskaņoja Rucavas pamat-
skolas pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides prog-
rammu “Informācijas tehno-
loģiju jēgpilna izmantošana 
klātienes un attālinātā mācību 
procesā”. 

l Nolēma par Rucavas no-
vada domes pārstāvi biedrībā 
“Liepājas rajona partnerība” ie-
celt pašvaldības izpilddirektoru.

l Nolēma piešķirt Rucavas 
novada domes priekšsēdētājam 
Jānim Veitam ikgadējā apmak-
sātā atvaļinājuma daļu.

l Ņemot vērā iesniegumus, 
izbeidza dzīvojamās telpas īres 
līgumu ar divām personām un 
noslēdza jaunus dzīvojamās tel-
pas īres līgumus ar divām pri-
vātpersonām, pagarināja dzī-
vojamās telpas līgumu ar vienu 
privātpersonu.

l Nolēma pagarināt telpas 
īres līgumu ar KS “Rucavas 
krājaizdevu sabiedrība”, reģ. 
Nr. 42103019023.

l Apstiprināja grozījumus 
Rucavas novada domes darba 
samaksas un sociālo garantiju 
nolikumā.

l Atzina nekustamā īpa-
šuma “Peši”, Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64840030171, pirmo mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu.

l Atzina nekustamā īpašu-
ma “Pie Strautiņiem 2”, Duni-
kas pagastā, Rucavas novadā, 
kad. Nr. 64520170022, otro 
mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu.

l Atzina 2020. gada 8. jūlija 
nekustamā īpašuma “Pie Lū-
ķeniekiem”, Dunikas pagas-
tā, Rucavas novadā, izsoli par 
notikušu un apstiprināja tās 
rezultātu. 

l Atzina 2020. gada 8. jūlija 
nekustamā īpašuma “Urbums”, 
Rucavas pagastā, Rucavas no-
vadā, izsoli par notikušu un ap-
stiprināja tās rezultātu.

l Apstiprināja grāmatas 
viena eksemplāra “Ar Rucavas 
vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 
Rucavas vēsturē” pārdošanas 
cenu. Vienas grāmatas cena 
20,00 eiro (ieskaitot PVN). 

l Nolēma nodot Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai bezatlī-
dzības lietošanā  grāmatas “Ar 
Rucavas vārdu – lapu pa lapai. 
Ieskats Rucavas vēsturē” septi-
ņus eksemplārus.

l Nolēma piešķirt naudas 
balvu sakarā ar bērna piedzim-
šanu.

l Apstiprināja grozījumus 
Rucavas novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžetā.

l Saskaņoja Durbes novada 
pašvaldības aizņēmumu projek-
ta “Transporta infrastruktūras 
atjaunošana Lieģos, Tadaiķu 
pagasts, Durbes novads” reali-
zēšanai.

l Atbalstīja Ilgstošās soci-
ālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas centra paplašināšanu 
un piešķīra līdzekļus 2500 eiro 
apmērā pamatkapitāla palielinā-
šanai SIA “Priekules slimnīca” 
atbilstoši piederošajām kapitāl-
daļām.

l Apstiprināja 2020. gada 
23. jūlija saistošos noteikumus 
Nr.6/2020 “Grozījumi Ruca-
vas novada domes 2019. gada 
28. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 3/2019 “Par ūdens-
saimniecības pakalpojumu 

sniegšanas kārtību Rucavas no-
vadā””.

l Apstiprināja pašvaldības 
aģentūras “Rucavas novada 
Dunikas ambulance” 2020. 
gada darba plānu.

l Izslēdza no Rucavas no-
vada domes bilances uzskaites 
komunālo pakalpojumu parā-
du, norakstot no nedrošiem 
(šaubīgiem) parādiem izveido-
tajiem uzkrājumiem vai iekļau-
jot izdevumos.

l Apstiprināja 2020. gada 
23. jūlija saistošos noteikumus 
Nr.7/2020 “Grozījumi Ruca-
vas novada domes 2016. gada 
30. jūnija saistošajos noteiku-
mos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās 
kārtības noteikumi peldvietā””.

l Domes priekšsēdētājs 
J. Veits informēja par Latvijas 
Zemnieku federācijas rīko-
to semināru Rucavas pagasta 
“Zvanītājos”, par plānoto ap-
vienojamo pašvaldību finanšu 
komisijas sēdi Rucavā un par 
grāmatas “Ar Rucavas vārdu – 
lapu pa lapai. Ieskats Rucavas 
vēsturē” plānoto atvēršanu.

Domes sēde  
27. augustā “Centra 
dzirnavās”
Piedalās:
Rucavas novada domes priekš-

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

l  Ņemot vērā iesniegu-
mus, pagarināja dzīvojamās 
telpas īres līgumus ar piecām 
personām un izslēdza no dzī-
vokļu rindas divas personas.

l Nolēma nodot detālplā-
nojuma 1. redakciju nekustama-
jiem īpašumiem “Meža Krust-
celes”  (kad. Nr. 64840080194), 
“Krustojums” (kad. Nr. 6484  
008 0923)  un “Krustojumi” 
(kad. Nr. 6484 0008 0317) sa-
biedriskai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai.

l Nolēma pagarināt darba 
uzdevumu detālplānojumam 
“Jaunputni” un “Lāsītes” uz 

diviem gadiem (līdz 2022. gada 
26. augustam).

l Nolēma nepārņemt 
pašvaldības īpašumā valstij 
piederošo nekustamo īpašu-
mu “Alvišķi” (kadastra Nr. 
64840150232) Rucavas novada 
pašvaldības īpašumā.

l Pieņēma lēmumu veikt 
nekustamo īpašumu “Pilieni”, 
kadastra Nr. 64520170072, un  
“Jaunskujiņas”, kadastra Nr. 
64840130096, novērtējumu.

l Nolēma sadalīt trīs nekus-
tamos īpašumus.

l Ņemot vērā iesniegumus, 
izbeidza zemes nomas līgumu 
ar trīs privātpersonām, pagari-
nāja zemes nomas līgumus ar 
vienu personu un noslēdza jau-
nus zemes nomas līgumus ar 
trīs privātpersonām.

l Apstiprināja zemes ierīcī-
bas projektu diviem nekusta-
majiem īpašumiem.

l Nolēma piešķirt papildu 
līdzekļus Liepājas rajona Spor-
ta skolas Rucavas treneru algām 
no pašvaldības līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem.

l Nolēma piešķirt naudas 
balvu sakarā ar bērna piedzim-
šanu divām personām.

l Apstiprināja novada izglī-
tības vadītāju un pedagogu mē-
neša darba algas likmes.

l Apstiprināja pirmsskolas 
izglītības iestāžu skolotāju palī-
gu mēneša darba algas likmes.

l Nolēma piešķirt finansē-
jumu Dunikas pagasta sporta 
un atpūtas centram 1820 eiro 
garderobes skapju ar soliņu 
iegādei no izsolēs iegūtajiem 
līdzekļiem no zemes īpašuma 
pārdošanas.

l Nolēma piešķirt Duni-
kas pagasta pārvaldei 480 eiro 
logu nomaiņai no pašvaldības 
līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem.

l Apstiprināja grozījumus 
Rucavas novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžetā. 

l Nolēma ņemt aizņēmumu 
79 115 eiro apmērā no Valsts 
kases uz 10 gadiem, ar atlikto 
pamatsummas maksājumu, in-
vestīciju projekta “Gājēju ce-
liņa un apgaismojuma izbūve 
Rucavā, Rucavas pagastā, Ru-
cavas novadā, 1. un 2. kārtas 
būvdarbi” īstenošanai.

l Nolēma piešķirt projekta 
“Sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu infrastruktūras iz-
veide Rucavas novadā – esošās 
ēkas pārbūve par sociālo grupu 
dzīvokļu māju īpašumā “Sud-
rabi” īstenošanai nepieciešamo 
papildu finansējumu 44 145,05 
(četrdesmit četri tūkstoši viens 
simts četrdesmit pieci eiro un 5 
centi) apmērā.

l Nolēma ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 65 800 (sešdesmit 

pieci tūkstoši astoņi simti  eiro) 
apmērā projekta “Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras  izveide Rucavas 
novadā – esošās ēkas pārbū-
ve par sociālo grupu dzīvokļu 
māju īpašumā “Sudrabi” Ruca-
vas pagastā, Rucavas novadā” 
būvniecības procesa nodroši-
nāšanai. Aizņēmuma termiņš 
– 10 (desmit) gadi, ar atlikto 
maksājumu uz 12 (divpadsmit 
mēnešiem).

l Nolēma piešķirt līdzekļus 
287 eiro apmērā pamatkapitāla 
palielināšanai SIA “Priekules 
slimnīca” atbilstoši piederoša-
jām kapitāldaļām.

l Pieņēma lēmumu apturēt 
nekustamā īpašuma “Robež-
sargi”–1, Papē, Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā, kadastra 
Nr. 64849000116, un nekusta-
mā īpašuma “Robežsargi”–2, 
Papē, Rucavas pagastā, Ru-
cavas novadā,  kadastra Nr. 
64849000119, atsavināšanu.

l Apstiprināja Rucavas no-
vada vispārējās izglītības iestā-
dēs mācību procesa īstenošanu 
no 2020. gada 1. septembra, 
kas notiek pēc Izglītības un 
zinātnes ministrijas ieteiktā A 
modeļa (klātienē). Par izman-
tojamā modeļa izmaiņām turp-
māk lemj atbilstoši epidemiolo-
ģiskajai situācijai.

l Dunikas pagasta pār-
valdes vadītāja A. Kaunese 
sniedza informāciju par notie-
košajiem sporta halles remont-
darbiem un par konkursa “Sa-
koptākā sēta Dunikas pagastā” 
norisi.

l Tūrisma organizatore 
N. Grauduže informēja par ak-
tualitātēm tūrisma jomā Ruca-
vas novadā un par notikušajiem 
kultūras pasākumiem “Centra 
dzirnavās”.

l Izpilddirektors E. Ber-
trams informē par saimniecis-
kajiem darbiem pašvaldības 
teritorijā un plānoto Ķirbas 
purva dabas aizsardzības plāna 
izstrādes grupas sanāksmi.

l Priekšsēdētājs J. Veits in-
formē par plānotajām iedzīvo-
tāju sapulcēm Rucavas novadā.

l Priekšsēdētāja vietnieks 
A. Rolis informēja par apmek-
lēto Kurzemes plānošanas re-
ģiona Attīstības padomes sēdi, 
kurā Kurzemes pašvaldību 
vadītāji un vadītāju vietnieki 
diskutēja ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijas un VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” pārstāvjiem par priori-
tārā pasākuma 2021., 2022. 
un 2023. gadam “Investīciju 
programma autoceļu attīstībai 
administratīvi teritoriālās re-
formas kontekstā” virzību.

Domes sekretāre
Santa Ķūse
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Apstiprināts projekts  
“Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rucavas novada domes 
2020. gada 27. jūlijā iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-02-FL03-
F043.0207-000007 “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā”.

Projekts tika iesniegts atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietē-
jās attīstības stratēģijas 2014.–2020. gadam” 3. mērķa “Veicināt kon-
kurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas 
rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1. aktivitātē – vides resursu 
vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Projektā plānots izveidot 2000 kv.m plašu stāvlaukumu īpašumā 
“Dandziņi”, mūsdienu prasībām atbilstošu, kas bez maksas pie ejams 
ikvienam Nidas ciema apmeklētājam. Stāvlaukumā plānots ieklāt 
grunts nostiprināšanas sistēmu ECORASTER, kas ir videi draudzīgs, 
mūžizturīgs un inovatīvs risinājums VRG teritorijā. Būs izveidotas 
stāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tūristu 
grupām, kā arī būs iespēja saņemt bezmaksas informatīvos materiālus.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 51 862,82 EUR, 
publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām – 
44 083,40 EUR. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 
15% no attiecināmajām izmaksām jeb 7779,42 EUR.

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna

Apstiprināts projekts “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā”
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rucavas novada Rucavas pagastā

2020. gada 23. jūlijā
Nr. 6/2020

APSTIPRINĀTI
 ar Rucavas novada domes

2020. gada 23. jūlija
lēmumu (protokols Nr.10, 6.13.p.) 

Grozījumi Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos  
noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtī-

bu Rucavas novadā”
Izdoti saskaņā ar

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma”
6. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 2., 3., 4 un 5. punktu

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
Izdarīt Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdens-

saimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”, turpmāk tekstā – Noteikumi, šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:
“52. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām perso-

nām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 53. punktu šādā redakcijā:
“53. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lie-

tas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada domes 
Administratīvā komisija.” 

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 “Grozījumi  
Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 
“Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam tiek precizētas saistošajos 
noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas 
sodu apmēri izteikti naudas soda vienībās.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 
28.marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”” mērķis ir aktuali-
zēt saistošos noteikumus atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 
normām, precizējot administratīvās atbildības normas un naudas sodu 
apmērus naudas soda vienībās.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūci-
jas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata 
vietas. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta 
būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Rucavas novada pašvaldības policija, adminis-
tratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada domes Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

Saistošie  noteikumi

Turpināsies projekta  
“Veselīgs Rucavas novads” realizācija

Projekts tiek reali-
zēts Ministru kabine-
ta 2016. gada 17. mai-
ja noteikumu Nr.310 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un so-
ciālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pa-
sākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei”” ietvaros.

No šī gada 26. maija stājās spēkā vienošanās starp Rucavas novada 
domi un Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Veselīgs Rucavas 
novads” īstenošanas laika pagarinājumu un papildu finansējuma 14 310,00 
EUR piešķiršanu. Tādējādi kopējās projekta izmaksas ir 35 389,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks pēc vienošanās noslēgšanas ir 78 mēneši, 
tas ir, līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ar šī gada septembri atsākas funkcionālo treniņu nodarbības. Pa-
redzēti arī veselību veicinoši semināri Dunikas un Rucavas pagastos.

Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna

Rucavas novada dome 2020. gada 17. augustā ir pieņēmusi lēmumu 
“Par detālplānojuma 1. redakcijas nekustamiem īpašumiem “Meža Krust-
celes” (kad. Nr. 6484 008 0194), “Krustojums” (kad. Nr. 6484 008 0923) 
un “Krustojumi” (kad. Nr. 6484 008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas no-
vadā, nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 10. septem-
bra līdz 1. oktobrim.

Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises laiks un vieta – 17. sep-
tembris plkst. 11.00 Rucavas novada domē.

Ar izstrādāto detālplānojuma projekta “Meža Krustceles”, 
“Krustojumi” un “Krustojums” 1. redakciju var iepazīties publis-
kās apspriešanas termiņa laikā Rucavas novada domes 32. kabinetā 
darba dienās, darba laikā, Rucavas novada pašvaldības mājaslapas sa-
daļā “Attīstība / Teritorijas attīstības plānošana / Detālplānojumi” un  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16693.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas 
vieta – detālplānojuma projekta “Meža Krustceles”, “Krustojumi” un 
“Krustojums” 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņa laikā Ruca-
vas novada domes 32. kabinetā darba dienās, darba laikā.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “V projekts” arhitekts Uldis 
Vecvagars, tālr. 29411691.

Projekti

Projekti

Lauku atbalsta 
dienests ir apstipri-
nājis Rucavas nova-
da domes 2020. gada 
27. jūlijā iesnieg-
to projekta iesniegumu Nr.20-02-FL03-
F043.0207-000006 “Laivu piestātnes izveide 
Papes kanālā”.

Projekts tika iesniegts atklātā konkursā 
“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratē-
ģijas 2014.–2020. gadam” 3. mērķa “Veicināt 
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 
piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerī-
bas teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu 
un zvejas vai jūras kultūras mantojuma sagla-
bāšanā”, 1. aktivitātē – vides resursu vairoša-
na vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu 
mazināšana.

Projektā plānots izveidot laivu piestātni 
Papes kanālā, blakus Rucavas novada pašval-

dībai piederošam īpašumam “Dzintarvēji”. 
Laivu piestātne tiks izgatavota no moduļu 
pontonu sistēmas 100 kv.m lielumā, nodro-
šinot piestātnes reliņus 32 metru garumā, lai 
vienā laikā varētu pietauvot līdz 10 zvejnieku 
laivām. 

Projekta apstiprinātās attiecināmās iz-
maksas ir 21 538,00 EUR, publiskais finan-
sējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām 
– 18 307,30 EUR. Savukārt Rucavas novada 
domes līdzfinansējums ir 15% no attiecinā-
majām izmaksām jeb 3230,70 EUR.

Rucavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja

Santa Korna

Informatīvs paziņojums par detālplānojuma 
“Meža Krustceles”, “Krustojums”  
un “Krustojumi” sabiedrisko apspriešanu
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Pēc aizvadītās vasaras sko-
lās atsākusies rosība. 1. sep-
tembrī visi skolēni pulcējās 
līdzšinējās vai jaunizvēlētās 
mācību iestādēs, lai svinētu Zi-
nību dienas svētkus un satiktu 
klasesbiedrus un draugus. 

Jau pilnā sparā rit pirmais 
mācību mēnesis šajā jaunajā mā-
cību gadā. Lai jaunais mācību 
gads veiksmīgs un patīkamiem 
notikumiem bagāts gan skolē-
niem, gan pedagogiem un teh-
niskajiem darbiniekiem, kā arī 
bērnu vecākiem!

2020./2021. mācību gadu 
novada pamatskolās uzsāka 
106 skolēni, no tiem Rucavā 65, 
Sikšņos 41. Sikšņu pirmsskolas 
grupā 16, PII “Zvaniņš” 35 au-
dzēkņi. 

Sveikt izglītības iestāžu sai-

Sācies jaunais mācību gads 

Sikšņu pamatskolas 1. klases skolēni (no kreisās) Evelīna Volmane, 
Marija Anna Šukste, Mārtiņš Šukste, Paula Matilde Vērdiņa, Madara 
Hopova ar klases audzinātāju Valentīnu Keirāni un vecākiem.

Rucavas pamatskolas 1. klases skolēni (no kreisās) Toms Pričins, Nauris Pērkons, Anda Mickāne, Betija Viče, 
Karīna Gejere, Īriss Ausmis Graudužs, Kristiāns Moska, Marika Grīnberga un Agate Mieme ar klases audzinā-
tāju Sanitu Ceplenieci.

Ar Valsts zivju fonda atbalstu Rucavas novada pašvaldī-
ba jūlijā iegādājās jaunu kvadriciklu. Braucamrīks ļaus policijai 
apsekot grūti pieejamās vietas un piekļūt novada publiskajiem 
ūdeņiem, nodrošinot kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību 
novada teritorijā. 

Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas no-
vada ūdenstilpēs” kopējās izmaksas ir 11 993,00 EUR, zivju 
fonda fi nansējums 10 163,00 EUR un Rucavas novada pašval-
dības līdzfi nansējums 1830,00 EUR.

Kvadricikla piegādi nodrošināja SIA “F.F.F. – MOTORS”.
Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna

Rucavas “Centra dzirnavas” 
atvērtas ikvienam interesentam

Turpinājums no 1. lpp.
Lai pie nepieciešamības 

aptumšotu otrā stāva telpu, iz-
gatavoti bīdāmie sienas paneļi, 
kurus klāj vēsturiski novada 
attēli. Tādējādi tie ir ne tikai 
funkcionāli, bet arī mūsdienīgs 
dizaina elements, kā arī lielisks 
uzskates materiāls.

Trešā stāva telpu iespējams 
izmantot fotosesijām ar foto-
grāfa atribūtiku un dekorāci-
jām, iemūžinot iecerētos perso-
nāžus vai notikumus.

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir 16 348,98 
EUR, publiskais fi nansējums ir 
13 896,64 EUR.

Telpas pieejamas ikvie-
nam interesentam, kuram 
tās nepieciešamas semināra, 
radošo nodarbību, fotosesiju 
un citu pasākumu organizē-
šanai.

Rucavas novada domes 
projektu koordinatore

Dace Mieme

Brūnu birzī 
izveidota sajūtu taka

Kopš jūnija Dunikas pa-
gasta Sikšņos, Brūnu bir-
zī, sadarbojoties Dunikas 
tautas nama un bērnu un 
jauniešu centra “Purenīte” 
vadītājām, tika izveidota 70 
metru gara, sajūtām pārpil-
dīta pastaigu taka. 

Lielākā daļa takas ir vei-
dota no dabas materiāliem – 
čiekuriem, malkas pagalēm, 
sūnām u.c. materiāliem. Starp 
bērziem ir izvietoti krāsaini 
šūpuļtīkli, kuros var turpināt 
baudīt dabas skaņas, smaržas. 
Pie ūdens krātuves ir iekopta 
piknika vieta, kur ģimenei ie-
spējams baudīt maltīti svaigā 
gaisā. Brūnu birzs ir pārska-
tāma teritorija, kur bērni var 
spēlēties un izskrieties. Šeit ik-
katrs atradīs savu atpūtas stūrī-

mi ar jauno mācību gadu devās 
priekšsēdētājs Jānis Veits un 

Dunikas pagasta pārvaldes vadī-
tāja Agija Kaunese. 

ti, kur smelties dabas spēku un 
neparasto mieru.

Ar zivju fonda atbalstu iegādāts 
kvadricikls publisko ūdeņu apsekošanai

Kopš jūnija Brūnu birzī izveidota 70 metru 
gara, sajūtām pārpildīta pastaigu taka. 
Lielākā daļa takas ir veidota no dabas 

materiāliem – čiekuriem, malkas pagalēm, 
sūnām u.c. materiāliem. 
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2. augustā Rucavas pa-
matskolā notika ikgadējais 
Ģ. Salmiņa piemiņas turnīrs 
šahā. Šogad rekordliels dalībnie-
ku skaits – 43 pamatturnīrā, 4 ie-
sācēji (rucavnieki) izspēlēja savu 
pieredzes turnīru. Visveiksmīgāk 
no rucavniekiem startēja Aija 
Dejus, iegūstot 2. vietu sieviešu 
konkurencē, absolūtā kopvēr-
tējumā 10. vieta, labākais rucav-
nieks – Jānis Šperbergs, labākā 
rucavniece – Rudīte Bērziņa. Re-
nāte Freimane – labākā Rucavas  
jauniešu konkurencē. Pirmo vie-
tu iesācēju turnīrā ieguva Ēvalds 
Ate, vēl startēja Henrijs Ro-
zenbahs, Martins Vindigs, Līva 
Vajevska, pamatturnīrā – Sanija 
Dejus, Viesturs Knubis, Katrīna 
Ate. Sacensībās piedalījās dalīb-
nieki no Liepājas, Aizputes, Kul-
dīgas, Cēsīm, Viļņas un Rucavas.

Sporta metodiķe 
Daiga Gabrūna

Aizritējis ikgadējais Ģ. Salmiņa piemiņas turnīrs šahā

Ikgadējā Ģ. Salmiņa piemiņas turnīrā šahā Rucavas pamatskolā 2. augustā rekordliels dalībnieku skaits, sacentās dalībnieki no Liepājas, Aizputes, 
Kuldīgas, Cēsīm, Viļņas un Rucavas.

Sporta svētki Rucavā
8. augustā Rucavā notika 

ikgadējie Sporta svētki. Šogad 
tie iesākās ar riteņbraucēju parā-
di. Olimpiskajam karogam plī-
vojot, velosipēdisti devās brau-
cienā cauri Rucavas centram 
uz skolu, kur notika sacensības. 

8. augustā Rucavā notika ikgadējie Sporta svētki. Šogad tie iesākās ar riteņbraucēju parādi cauri Rucavas 
centram uz skolu, kur notika velosacensības.

Basketbola metienos 2005. 
g. dz. un vecāki, vīriešu konku-
rencē dalītu 1./ 2.v. Artis Ate un 
Arnis Ate, 3.v. Kristiāns Dejus. 
Sieviešu konkurencē 1.v. Karlīna 
Vītola, 2.v. Alise Vindiga, 3.v. 
Liene Šokolaite. 2006.g. un jaun. 
1.v. Renāte Freimane, 2.v. Eli-
zabete Vindiga, 3.v. Katrīna Ate. 
Zēnu konkurencē 1.v. Viesturs 
Knubis, 2.v. Lauris Trumpiks, 3.v. 
Ritvars Ozols.

Basketbola tālmetienos uz-
varētāja Lāsma Cepleniece un 
Arnis Ate.

Velobraukšanā 2013. g. 
dz. un jaun. 1.v. Toms Pričins, 
2.v. Dāvis Pričins, 3.v. Ričards 
Zeme. 2012.–2010. g. dz. 1.v. 
Martins Vindigs, 2.v. Henrijs Ro-
zenbahs, 3.v. Andželīna Zeme. 
2009.–2006. g. dz. 1.v. Kaspars 
Fromanis, 2.v. Aleksis Pričins, 
3.v. Rihards Uldriķis. Meiteņu 
konkurencē 1.v. Renāte Frei-
mane, 2.v. Katrīna Ate, 3.v. Līga 
Grabovska. Pieaugušo grupā 
(2005. gadā dzimušie un vecāki) 
1.v. Artis Ate, 2.v. Māris Uldriķis 
3.v. Jānis Ģēģeris. Sieviešu kon-
kurencē uzvarēja Anete Teplova, 

Bērnu diena 
“Skolu gaidot”

29. augustā Sikšņos 
norisinājās Bērnu dienas 
pasākums. Atšķirībā no 
citiem gadiem, kad Bērnu 
dienu svinējām jūnijā, šogad 
svētki tika pārcelti uz augus-
tu valstī noteikto ierobežo-
jumu dēļ.

Pasākumā bērniem bija 
iespēja savām rokām izvei-
dot māla trauciņus, rokas-
sprādzes, atslēgu piekariņus 
un citus aksesuārus. Bija arī 
iespēja tikt pie hennas te-
tovējumiem. No aktīvajām 
atrakcijām bija pieejamas 
piepūšamās atrakcijas, sumo 
un bamperboli. 

Visu pasākuma laiku 
bērnus izklaidēja sarīkojuma 
vadītāja. 
Spītējot laika apstākļiem, 
pasākums bija apmeklēts 
un izdevies. Paldies visiem, 
kas ieradās un nenobijās no 
sliktajiem laika apstākļiem. 

Agnese Volmane 

Plkst. 12.00 rotaļu laukumā tur-
pinājās sacensības pārējās dis-
ciplīnās – daudzcīņā, badminto-
nā, veiklības stafetē, “Stiprinieku 
stafetē”. 

Sporta metodiķe
Daiga Gabrūna

tu ieguva komanda “Mopēdi” 
(D. Trumpika, L. Trumpiks, 
A. Ate).

Disciplīnā “Stiprinieks” uz-
varētājs Artis Ate, 2. vieta Jānim 
Ģēģerim, 3. vieta Valteram 
Cepleniekam.

Disciplīnā “Stipriniece” uz-
varēja Lāsma Cepleniece, 2. vie-
tu ieguva Kristīne Freimane, 
3. vietu Beāte Ate.

Badmintonā uzvarēja 
komanda “Amatieri” (K. Vītola 
un A. Vindiga), 2. vietu ieguva 
komanda “Ceriņi” (B. Ate un 
A. Ate), 3. vietu ieguva koman-
da “Viens” (R. Ceplenieks un 
L. Cepleniece).

uzvarētāju kļuva Henrijs Rozen-
bahs, 2.v. Lauris Trumpiks, 3.v. 
Martins Vindigs, 2009.–2006.g.dz. 
1.v. Evelīna Skalberga, 2.v. Agne-
ta Smiltniece, 3.v. Laura Vindiga. 
Zēnu konkurencē 1.v. Rihards 
Uldriķis, 2.v.  Dāvis Narkus, 3.v. 
Kaspars Fromanis.  2005. gadā 
dzimušie un vecāki, uzvarēja Arnis 
Ate, 2.v. Jānis Jaunzemis, 3.v. 
Jānis Ģēģeris. Sieviešu konkuren-
cē 1.v. Liene Šokolaite, 2.v. Megija 
Zeme, 3.v. Alise Vindiga.

Veiklības skrējienā uzva-
rēja komanda “Kāds” (V. Cep-
lenieks, K. Vītola, R. Ozols). 2. 
vietā ierindojās komanda “Gājēji” 
(M. Vindigs, B. Ate, A. Ate), 3. vie-

2.v. Megija Zeme, 3.v. Beāte Ate.
Daudzcīņā piedalījās 67 

dalībnieki. Vecuma grupā – 2013. 
g. dz. un jaunāki – par uzvarētāju 
kļuva Anda Mickāne, 2.v. Ralfs 
Stogņijenko, 3.v. Dāvis Pričins, 
4.v. Jēkabs Jaunzemis, kurš bija 
arī visjaunākais un aktīvākais 
dalībnieks. 2012.–2010. g. dz. par 

APKOPOTIE REZULTĀTI
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Nākamā pieteikšanās 
mācībām pieaugušajiem 
sāksies 22. septembrī

22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fon-
du pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” piektajā kārtā, 
kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 
dažādās nozarēs.

Pieteikšanās piektajā mācību kārtā ritēs līdz 2020. 
gada 22. oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē  
www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī piektajā kārtā mācībām varēs 
pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir 
vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, 
jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir 
saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes 
neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka 
vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības program-
mā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, 
atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācī-
bu pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacīju-
miem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Sākot ar piekto kārtu, mācību izmaksas 95% apmērā pro-
fesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod ie-
spēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā 
no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī 
atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vie-
tu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā 
līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves 
izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā, un strādājošā 
līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba de-
vējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

PIEKTAJĀ PIETEIKŠANĀS KĀRTĀ MĀCĪBAS BŪS 
PIEEJAMAS 12 TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARĒS:
l būvniecība;
l drukas un mediju tehnoloģijas;
l elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un  
 komunikācijas tehnoloģijas;
l ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
l enerģētika;
l kokrūpniecība;
l ķīmiskā rūpniecība;
l metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
l pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
l tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu   
 ražošana;
l transports un loģistika;
l uzņēmējdarbība.

Kad tiks izsludināta pieteikšanās piektajā kārtā, apstipri-
nāto mācību programmu saraksts būs pieejams publiski mā-
jaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai 
arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīk-
los Facebook, Twitter un Draugiem.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, 
lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tir-
gus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspē-
ju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk 
nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. 
gadam plānots mācībās iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

Nodarbība mieram un 
labsajūtai “Centra dzirnavās”

No septembra mainās nosacījumi tiesībām saņemt 
maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus

No 2020. gada 1. septem-
bra tiesības saņemt materni-
tātes, paternitātes un vecāku 
pabalstu būs personām, par ku-
rām Latvijas Republikā ir veiktas 
vai bija jāveic valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas 
(VSAOI) maternitātes, paterni-
tātes vai vecāku apdrošināšanai:

ne mazāk kā trīs mēnešus 
pēdējo sešu mēnešu periodā 
pirms mēneša, kurā iestājies ap-
drošināšanas gadījums, vai

ne mazāk kā sešus mēnešus 
pēdējo 24 mēnešu laikā. Minē-
tajiem pabalstiem, kuri tiks pie-
šķirti, sākot no 1. septembra, 
saglabājas arī visi līdzšinējie no-
sacījumi tiesību noteikšanai.

Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās diena maternitātes 
pabalstam ir pirmā grūtniecības 
atvaļinājuma diena, paternitātes 
pabalstam – bērna tēvam pie-
šķirtā atvaļinājuma pirmā diena, 
bet vecāku pabalstam – datums, 
no kura tiek piešķirts vecāku pa-
balsts.

Piemēram: grūtniecības atvaļinā-
jums sākas 2020. gada 3. septem-
brī. Tiesības saņemt maternitātes pa-
balstu būs, ja sešu mēnešu periodā no 
2020. gada marta līdz 2020. gada 
augustam iemaksas veiktas vismaz 
trīs mēnešos vai arī 24 mēnešu pe-
riodā no 2018. gada septembra līdz 
2020. gada augustam iemaksas ma-
ternitātes apdrošināšanai būs veiktas 

vismaz 6 mēnešos.
Kvalifikācijas periods ir 

laika posms, kurā cilvēks ir bijis 
darba ņēmējs vai pašnodarbi-
nātais un ir veiktas sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas 
maternitātes, paternitātes un 
vecāku apdrošināšanai. Kvali-
fikācijas periodā ieskaita arī ne-
pilni nostrādātus mēnešus. Trīs 
vai seši apdrošināšanas iemaksu 
mēneši, kuri tiek ņemti vērā kva-
lifikācijas perioda noteikšanai, 
var arī nebūt pēc kārtas.

Kvalifikācijas periodā ne-
atkarīgi no VSAOI veikšanas 
ieskaita laiku, kurā  cilvēks, bū-
dams darba ņēmējs vai pašno-
darbinātais, noteiktajā 6 mēnešu 
vai 24 mēnešu periodā ir atra-
dies grūtniecības vai dzem-
dību atvaļinājumā, bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atva-
ļinājumā bērna tēvam vai ir 
bijusi pārejoša darbnespēja, 
kā arī saņēmis dīkstāves pa-
balstu, dīkstāves palīdzības 
pabalstu vai vecāku pabalsta 
turpinājumu.

Ieskaita arī citās valstīs re-
ģistrētos apdrošināšanas pe-
riodus, ja cilvēks likumā noteik-
tajā kvalifikācijas periodā nav 
bijis nodarbināts Latvijā, bet ir 
bijis nodarbināts kādā no ES/
EEZ dalībvalstīm vai Šveicē. 
Nosakot tiesības uz maternitā-
tes pabalstu, tiek ņemti vērā arī 

Krievijā un Ukrainā uzkrātie ap-
drošināšanas periodi.

Ja sievietei ir piešķirts 
maternitātes pabalsts par 
bērnu, tad viņai par šo pašu 
bērnu ir tiesības arī uz vecā-
ku pabalstu, neatkarīgi no tā, 
vai ir vecāku pabalstam nepie-
ciešamais kvalifikācijas periods.

1. piemērs
Sieviete ir darba ņēmēja un pus-

otru gadu atradās bērna kopšanas 
atvaļinājumā. Pēc šī atvaļinājuma 
2020. gada 15. jūlijā viņa atsāk 
strādāt. Sieviete ir otrā bērna gai-
dībās, no 18. septembra viņa dodas 
grūtniecības atvaļinājumā un piepra-
sa maternitātes pabalstu. Tā kā at-
rašanās bērna kopšanas atvaļināju-
mā veido kvalifikācijas periodu, tad 
sievietei ir tiesības uz maternitātes 
pabalstu par gaidāmo bērnu.

2. piemērs
Sievietei grūtniecības atvaļinā-

juma pirmā diena ir 2020. gada 
2. septembris, darba attiecības pār-
trauktas 2020. gada 1. augustā. 
Šajā gadījumā sievietei būtu tiesības 
uz maternitātes pabalstu, jo darba 
ņēmēja statuss zaudēts 60 dienu lai-
kā pirms grūtniecības atvaļinājuma. 
Tomēr pēdējo 24 mēnešu laikā pirms 
grūtniecības atvaļinājuma sieviete ir 
bijusi darba ņēmēja un strādājot 
guvusi ienākumus tikai 4 mēnešus. 
Tātad maternitātes pabalsts netiks 
piešķirts, jo vienlaicīgi ir jāizpildās 
abiem nosacījumiem.

Lavandu nodarbība “Cen-
tra dzirnavās” pulcēja 19 ru-
cavniekus uz rosīgu darboša-
nos – lavandas ziedu maisiņu 
izgatavošanu. Ar savām zinā-
šanām dalījās Grobiņas novada 
atpūtas vietas “LavenderVilla” 
īpašniece Zane Gusta.

Dalībniekiem bija iespēja 
atsaukt atmiņā rokdarbu pras-
mes un iegūt plašas zināšanas 
arī par pašu lavandas audzēša-
nu un izmantošanas iespējām.

Arī turpmāk “Centra dzir-
navu” telpās tiks plānotas da-
žādas tematiskas nodarbības 
Rucavas novada iedzīvotājiem. 
Piemēram, kādā no adventes 
laika nedēļas nogalēm plānota 
Aizputes Sietspiedes darbnīcas 
meistarklase un sveču darinā-
šanas nodarbība, lai ikviens var 
sajust gaidāmo svētku tuvoša-
nos pilnvērtīgi.

Pateicībā par dalību un gai-
dot tikšanos citās nodarbībās 
Rucavas “Centra dzirnavās”, 

tūrisma organizatore
Natālija Grauduže 

26.augusta pēcpusdienā “Centra dzirnavās” uz rosīgu darbošanos 
pulcējās 19 rucavnieki, lai kopā ar LavenderVilla” īpašnieci Zani Gustu  
izgatavotu savu lavandas ziedu maisiņu.

Tūrisma informācijas centra  
plānotie pasākumi:

l 26.09.2020. plkst. 9.30 ekskursija pa Rucavas pagasta un Jūr-
malciema senvietām gida Andra Grīnberga pavadībā. Ekskursi-
jas ietvaros apmeklēsim zvejnieku sētu “Ciestomi” Jūrmalciemā. 
Pieteikšanās, zvanot +371 29134903 (Natālija Grauduže),
l 01.10.2020. plkst. 14.00 tūrisma uzņēmēju tikšanās “Centra 
dzirnavās”, lai izvērtētu pagājušo sezonu un ieskicētu darbus 
nākamajam gadam.
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31. augustā Rucavas kultū-
ras namā atklāta mākslinieces 
Guntas Krastiņas personāliz-
stāde “Atvērtās debesis”.

Māksliniece ir ļoti atsaucīga 
un labprāt piedāvā arvien jau-
nas personālizstādes, visi laipni 
aicināti aplūkot jaunās gleznas.

Kultūras nama direktore
Staņislava Skudiķe 

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju 1. oktobrī

Apskatāma mākslinieces Guntas Krastiņas gleznu izstāde

l 15. augustā “Centra dzir-
navās” valdīja mākslinieciska 
rosība, noritēja keramiķes Vi-
netas Trumpenieces darbu iz-
stādes atklāšana. Māksliniece 
viesus iepazīstināja ar dažāda-
jām tehnikām un atšķirīgajiem 
darbu tapšanas procesiem. 
Viena no interesantākajām ke-

ramikas darbu grupām apmek-
lētājiem varētu būt tējkannas, 
kas veidotas tematiski visiem 
gadalaikiem. 

l Mūsdienu keramikas darbu 
izstāde veidota, lai godinātu Ru-
cavas vēsturi un atgādinātu par 
mūsu keramikas meistariem. 

l Savukārt “Dzintarvējos” 

Papē joprojām var apskatīt glez-
nu izstādi “Piejūras ainas”. Tajā 
apkopoti 13 mākslinieku darbi 
par jūras tēmu. Izmantojiet ie-
spēju vēl iepazīties ar Liepājas 
mākslinieku biedrības “Mākslas 
kolēģi” darbiem!

Tūrisma organizatore
Natālija Grauduže

15. augustā “Centra dzirnavās” valdīja māksliniecis-
ka rosība, noritēja keramiķes Vinetas Trumpenieces 
darbu izstādes atklāšana.

Mūsdienu keramikas darbu izstāde veidota, lai 
godinātu Rucavas vēsturi un atgādinātu par mūsu 
keramikas meistariem. 

Izstādes Rucavas novada tūrisma informācijas punktos 

Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūra (VSAA) 2020. gada 
1. oktobrī indeksēs pensijas 
un atlīdzības vai to daļu ap-
mēru, kas nepārsniedz 454 
eiro mēnesī. Indeksētas tiks ve-
cuma, invaliditātes, izdienas un 
apgādnieku zaudējuma pensijas 
un atlīdzības, kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas līdz 2020. gada 
30. septembrim.

Vecuma pensijām tiks pie-
mēroti šādi indeksi:

1,0380, ja kopējais apdroši-
nāšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;

1,0446, ja kopējais apdro-
šināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 
gadiem vai ja vecuma pensija 
ir piešķirta par darbu kaitīgos, 
smagos (2. saraksts) vai sevišķi 
kaitīgos, sevišķi smagos (1. sa-
raksts) darba apstākļos (arī, ja ap-
drošināšanas stāžs ir mazāks par 
30 gadiem);

1,0512, ja kopējais apdro-
šināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 
gadiem;

1,0578, ja kopējais apdrošinā-
šanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.

Indeksēta tiks visa piešķirtā 
pensija, kas nepārsniedz 454 
eiro apmēru. Savukārt tām 
pensijām un atlīdzībām, kuras ir 
lielākas par 454 eiro, indeksēs 
tikai daļu no piešķirtās sum-
mas – 454 eiro.

Politiski represētajām per-
sonām, I grupas invalīdiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem indeksē visu pensijas 
apmēru.

Invaliditātes, izdienas un 
apgādnieka zaudējuma pen-
sijām, kā arī apdrošināšanas 
atlīdzībām (apmēram, kas ne-
pārsniedz 454 eiro) tiks piemē-
rots indekss 1,0380 neatkarīgi no 
apdrošināšanas stāža.

Pensijas palielinājums būs 
atkarīgs no piešķirtās pensijas 
apmēra.

Piemēram: personai par 30 gadu 
apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecu-
ma pensija, kuras apmērs 2020. gada 
30. septembrī ir 300 eiro. Šim apmē-
ram piemēro indeksu 1,0446, līdz ar 
to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 
313,38 eiro un pensijas palielinājums 
13,38 eiro.

Indeksējamā pensijas apmē-
rā piemaksa pie valsts pensijas 
netiek iekļauta.

Piešķirto piemaksu par 
katru apdrošināšanas stā-
ža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim, no 
2020. gada 1. oktobra palieli-
nās:

no 1,61 līdz 1,67 eiro – ja 
vecuma pensija piešķirta līdz 
1996. gada 31. decembrim vai 

invaliditātes pensija piešķirta un 
vecuma pensijas piešķiršanai ne-
pieciešamais vecums sasniegts 
līdz 1996. gada 31. decembrim;

no 1,07 līdz 1,11 eiro – ja 
vecuma vai invaliditātes pensija 
piešķirta, sākot no 1997. gada 
1. janvāra.

Piemēram: personai par 25 
gadu apdrošināšanas stāžu ir pie-
šķirta vecuma pensija, kuras apmērs 
2020. gada 30. septembrī ir 200 
eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 
1,0380, līdz ar to pensijas apmērs pēc 
indeksācijas būs 207,60 eiro un pensi-
jas palielinājums 7,60 eiro. Savukārt 
piešķirtā piemaksa, kuras apmērs par 
24 gadiem apdrošināšanas stāža līdz 
1995. gada 31. decembrim ir 38,64 
eiro, būs 40,08 eiro un piemaksas pa-
lielinājums 1,44 eiro. Kopējā pensijas 
un piemaksas palielinājuma summa 
būs 9,04 eiro.

VSAA pensiju indeksāci-
ju nodrošinās automātiski bez 
personas iesnieguma. Pensiju 
un piemaksu jaunajā apmērā 
izmaksās, sākot no 2020. gada 
oktobra. Jāņem vērā, ka no in-
deksētās pensijas var tikt ieturēts 
iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, kas samazina izmaksājamo 
summu. Valsts pensijas un atlī-
dzības tiek indeksētas saskaņā ar 
likuma “Par valsts pensijām” 26. 
pantu.

 

Ikvienam, kurš ir darba meklējumos, ir pieejamas dažādas 
iespējas un arī palīdzība šajā procesā – bezmaksas izglītošanās, 
vakanču meklēšana, karjeras konsultācijas u.c. Lielāko daļu šo valsts 
nodrošināto pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski, izmanto-
jot dažādus e-pakalpojumus vietnē mana.latvija.lv.

Lai vairāk laika varētu veltīt praktiskām lietām – darba meklēša-
nai, prasmju apgūšanai vai papildināšanai un konsultācijām, vietnē 
mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā “Darba zaudēšana un 
meklēšana” apkopota noderīga informācija par e-pakalpojumiem, tai 
skaitā – arī e-pakalpojumu pieteikšanas video pamācības.

MEKLĒ VAKANCES UN PIESAKIES
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā plašas darba 

meklēšanas iespējas, kā arī palīdzību meklēšanā. Piemēram, lai palī-
dzētu pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, ir izstrādāts NVA CV 
un vakanču portāls, kurā iespējams gan reģistrēt savu CV, kur tas 
būs pieejams darba devējiem, gan pašam meklēt piemērotas vakan-
ces. Visi portālā pieejamie pakalpojumi ir bez maksas.

Atsevišķi portālā esošie e-pakalpojumi paredzēti tikai tām per-
sonām, kam piešķirts bezdarbnieka statuss, taču CV reģistrēšanu, 
vakanču meklēšanu, kā arī noderīgu informāciju par darba tirgus 
tendencēm var lietot ikviens.

Reģistrējot savu CV vakanču portālā, ir iespējams atzīmēt, ka vē-
laties, lai jūsu CV ir redzams darba devējiem, kuri meklē darbiniekus 
ar jūsu zināšanām un pieredzi. Lai reģistrētu CV, būs nepieciešams 
autentifi cēties, izmantojot kādu no piedāvātajām iespējām – perso-
nas apliecību (eID karte) ar tajā esošo e-parakstu, mobilo lietotni 
eParaksts mobile vai ar internetbankas piekļuvi.

Ja darba devējam jūsu CV liksies atbilstošs, ar jums noteikti 
sazināsies. Neaizmirstiet norādīt precīzu kontaktinformāciju! Tāpat 
CV un vakanču portālā var atzīmēt, kādas vakances jūs interesē. 
Ja portālā tiks ievietota informācija par atbilstošu vakanci – e-pastā 
saņemsiet par to informāciju. Savu CV iespējams ievietot EURES 
portālā, paplašinot darba atrašanas iespējas Eiropā.

KARJERAS TESTI UN IESPĒJA “IZMĒĢINĀT” 
DAŽĀDAS PROFESIJAS BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ

Ne reizi vien dzīvē apdomājam, vai strādājam īstajā profesijā vai 
darba vietā. Taču pieņemt lēmumu par kardinālām izmaiņām ir ļoti 
sarežģīti. Vēl grūtāk ir jauniešiem, kuri tikko beiguši skolu un nespēj 
izvēlēties – strādāt vai studēt, ja strādāt – tad kur, ja studēt – ko tieši?

Šādos gadījumos ļoti noderīgi ir karjeras iespēju testi. Tādi 
pieejami ikvienam interesentam CV un vakanču portāla sadaļā “Testi 
karjeras iespēju izzināšanai”. Piemēram, anketa “Darba izvēles fakto-
ri” palīdzēs noskaidrot, kādas vērtības jums ir svarīgas darbā. Tests 
“Saskarsmes stratēģija” palīdzēs noskaidrot, kuras profesionālās 
darbības jomas vairāk atbilst jūsu dominējošajai saskarsmes stratēģi-
jai, bet tests “Motivācijas izpēte” parādīs jums tuvāko nodarbinātī-
bas veidu – strādāt kā darba ņēmējam vai domāt par sava biznesa 
veidošanu.

Vēl viens veids, kā “izmēģināt” konkrēta darba vai nozares at-
bilstību savām interesēm un prasmēm, ir iesaistīšanās brīvprātīgajā 
darbā. Tas  visbiežāk vērsts uz palīdzību kādai sociālai grupai, orga-
nizācijai, kas nodarbojas ar labdarību, vides jautājumiem utt., un var 
iekļaut ļoti dažādas aktivitātes. Visplašākā informācija par iespējām 
iesaistīties brīvprātīgo darbā atrodama tīmekļa vietnē 
www.brivpratigie.lv.

MĀCIES TIEŠSAISTĒ!
Arī tad, ja neesat ieguvis bezdarbnieka statusu, jums ir iespēja 

attālināti apgūt gan to, kā pareizi veidot CV, gan kā rakstīt motivāci-
jas vēstuli u.c.

NVA piedāvā e-apmācību moduli “Kā veidot efektīvu darba mek-
lēšanas stratēģiju”, kas pieejams visiem interesentiem (arī nereģis-
trētiem) NVA e-apmācību vietnē. Tajā var apgūt gan darba meklēša-
nas metodes, gan kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā 
noteikt prioritātes un izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, kā 
veidot motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai.

Šajā e-apmācību vietnē pieejams arī kurss par fi nanšu pratību. 
Kā plānot savas fi nanses, kādi Latvijā ir nodokļi, kuri no tiem attiecas 
uz darba ņēmējiem,  kas ir sociālais budžets un kāda ir sociālās 
apdrošināšanas sistēma Latvijā – tās ir tikai dažas no tēmām, ko 
ikviens var apgūt patstāvīgi.

Ja personai nav pieejams dators vai interneta pieslēgums, lai 
patstāvīgi izmantotu iepriekš minētās iespējas, aicinām izmantot brīv-
pieejas datorus, kas izvietoti gan publiskajās bibliotēkās, gan Valsts 
un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Pakalpojumu 
centru darbinieki arī palīdzēs apgūt reģistrēšanos (autentifi kāciju) un 
sniegs padomu, kā strādāt ar vietnēs esošo informāciju. Padomu var 
prasīt arī digitālajiem aģentiem visā Latvijā. Digitālie aģenti strādā 
gan jau minētajos klientu apkalpošanas centros, gan bibliotēkās, sko-
lās, valsts un pašvaldību iestādēs u.c. Digitālo aģentu karte pieejama 
vietnē: https://mana.latvija.lv/digitalo-agentu-karte/.

DARBA MEKLĒŠANAI NODERĪGI 
E-PAKALPOJUMI
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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. septembrim.

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.

 26. septembrī pulksten 18 
Rucavas kultūras nama estrādē
Baltu vienības dienas pasākums 

“Baltu cilts – stipra cilts”
Pasākumā piedalīsies ko-

lektīvi no Lietuvas: senio-
ru kluba vokālais ansamblis 
“Klaipēda”, Klaipēdas deju 
grupa “Sidabro gija”, Lenki-
mu kapela “Armonikieriai”. 
No Latvijas: Nīcas etnogrāfi s-
kais ansamblis, folkloras kopa 
“Atštaukas”, Rucavas lauku 
kapela “Paurupīte” un Ruca-
vas etnogrāfi skais ansamblis. 
Pēc draudzīgā koncerta iedegsim baltu vienības ugunskuru.

Kultūras namā būs divu mākslinieku koktēlnieku izstā-
des atklāšana. Ar saviem darbiem piedalīsies koktēlniece no 
Lietuvas Benadita Skaividiene un rucavnieks Jānis Žīmants.

Informācija pa tālruni 25904980(Staņislava Skudiķe).

KULTŪRAS PASĀKUMI 
DUNIKAS PAGASTĀ

l 24. septembrī plkst. 
13.00 Dunikas pagasta Lie-
pienos, “Ausekļa” mājās, 
komponistam Agrim En-
gelmanim veltīta piemiņas 
pēcpusdiena. 

l Ar 1. oktobri Dunikas 
tautas namā darbību atsāk 
dramatiskais kolektīvs, bēr-
nu mūsdienu deju grupa, 
aerobikas nodarbības sie-
vietēm.

l 20. oktobrī plkst. 
17.00 Dunikas tautas nama 
telpās radošās darbnīcas 
visu vecumu sievietēm “Ie-
mācies pats” – 1. nodarbī-
ba “Koks un fotogrāfi ja”. 
Visus mīļi gaidīsim!

L andra Valdmane   

SVINĒSIM KOPĀ
l “Lielos rudens ražas svētkus 
Rucavā” 3. oktobrī
Vasara steidzas projām, un straujiem so-
ļiem tuvojas rudens ar krāsainām lapām, 
bagātīgu dārzeņu un augļu ražu. Šī gada 
vasara lutinājusi mūs ar labiem laika 
apstākļiem, un tiešām dārzos izaugusi 
pasakaina raža. Katra mājas saimniece 
cenšas piepildīt pagraba plauktus ar da-
žādiem konservējumiem garajai ziemai. 
Aicinājums ikvienam piedalīties izstādē 
“Mana vasara burciņā”, kuru izstādī-
sim Rucavas kultūras nama vestibilā. 
Lūgums pievienot recepti. Lai izstāde 
būtu vēl krāsaināka un košāka, aicinu ģi-
menes kopā ar bērniem veidot dārzeņu, 
ogu, ziedu utt. kompozīcijas, kuras arī 
izvietot izstādē. Daba dažreiz izstrādā 
“brīnumus”, un rodas visādi augu kuriozi, 
arī šādus “brīnumus” var atnest. Katrai 
kompozīcijai jāpievieno nosaukums un 
tā autors. Aktīvākajiem dalībniekiem būs 
pārsteiguma balviņas.
l Izstādi iekārtosim 2. oktobrī 
(par laikiem vienosimies piesakoties).

PASĀKUMA PROGRAMMA 3. OKTOBRĪ
l 9.00 Tirgus laukumā lielā tirgošanas 
un iepirkšanās ar mājražojumiem un 
saimniecībā noderīgām lietām.
l 12.00 Ražas izstādes “Mana vasara 
burciņā” atklāšana un tikšanās ar Ro-
berto Meloni viņa pavārgrāmatas atvērša-
nas pasākumā kultūras nama zālē.
l 20.00–24.00 Lielā rudens ražas 
svētku balle.

Rucavas baptistu draudzes 
149. gadadienas svētku dievkalpojums

27. septembrī pulksten 14 
Rucavas baptistu dievnamā.

Dievkalpojumā piedalīsies mācītājs Ainars Baštiks 
no Rīgas Mateja draudzes, par muzikālajiem 
priekšnesumiem rūpēsies Māris Dravnieks.

Visi laipni aicināti!

 Labdarības koncerts 
Rucavas baptistu 

dievnama 
piebūves atjaunošanai

24. oktobrī 
pulksten 14.

Koncertā piedalīsies 
Lība Ēce-Kalniņa, Iveta 
Apine, Jānis Kurševs un 
Miķelis Mārtiņš Mažis. 


