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Aizvadīti lielie ražas svētki

Pasākuma laikā tika cildināta Māra Tapiņa, kura godam pārstāvēja
novadu kanāla “Rīga TV 24” kulinārajā šovā “La Dolce Vita.
Ar Roberto”.

Izstādes dalībnieku sagatavotie
gardumi ziemai tiks nogādāti uz
dzīvojamo māju “Matīsi”.

Koncertu caurvija Roberto sirsnīgie un humora pilnie stāsti.

3. oktobrī Rucavas kultū
ras namā ar pozitīvu, enerģiski
dzirkstošu, humora un smiek
lu piepildītu koncertu un savas
grāmatas prezentāciju viesojās
pazīstamais dziedātājs un raidī
jumu vadītājs Roberto Meloni.
Koncertu caurvija Roberto sirsnīgie un humora pilnie stāsti par
viņa ģimeni, vēlmi būt pie jūras,
kam bija izšķiroša loma izvēlē par
labu Latvijai, par piedalīšanos realitātes šovā “Talantu fabrika” un kulinārijas šovu. Sarunas papildināja

skanīgas dziesmas, kurām koncerta apmeklētāji dziedāja un sirsnīgi
aplaudēja līdzi. Viņiem par to tika
nedalīta un personiska Roberto uzmanība.
Pasākuma laikā tika cildināta
Māra Tapiņa, kura godam pārstāvēja novadu kanāla “Rīga TV 24”
kulinārajā šovā “La Dolce Vita. Ar
Roberto”, un ražas izstādes “Mana
vasara burciņā” dalībnieki, kuru sagatavotie gardumi ziemai tiks nogādāti uz dzīvojamo māju “Matīsi”.
Pēc pasākuma apmeklētājiem

Pēc pasākuma
apmeklētājiem bija
iespēja iegādāties
Roberto recepšu
grāmatu “Pa Latvijas novadiem ar
Roberto. Receptes
no visas Latvijas”.

bija iespēja iegādāties Roberto recepšu grāmatu “Pa Latvijas novadiem ar Roberto. Receptes no visas
Latvijas”. Apmeklētāji bija tik ieinteresēti, ka tika izpirktas visas grāmatas.
Veltot nedalītu uzmanību katram, Roberto ierakstīja personiskus
novēlējumus nākamajiem grāmatu
īpašniekiem. Pavārgrāmatā, kurā
apkopota 81 recepte no dažādiem
Latvijas novadiem, iekļauti arī Rucavas ēdieni – “Rucavas baltais
sviests” un “Bimbalu tīre”.

Sergeja Hmeļņicka foto
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde
17. septembrī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Irēna
Riežniece, Gundega Zeme.
l Nolēma piešķirt papildu
līdzekļus Dunikas pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai
5567,00 EUR apmērā apkures
katla nomaiņai daudzdzīvokļu
ēkā “Birzes”.
l Apstiprināja grozījumus
Rucavas novada pašvaldības
2020. gada pamatbudžetā.
l Nolēma precizēt 2020.
gada 27. augusta Rucavas novada domes lēmumu “Par novērtējuma veikšanu” (protokols
Nr.11; 3.17. punkts).

Domes sēde
24. septembrī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga
Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis,
Romārs Timbra, Gundega Zeme.
l Ņemot vērā iesniegumus,
izbeidza zemes nomas līgumus
ar divām privātpersonām un noslēdza jaunus zemes nomas līgumus ar četrām privātpersonām.
l Nolēma samazināt zemes
nomas platību par 0,01 ha vienai
privātpersonai, pārslēdzot zemes
nomas līgumu.
l Pieņēma lēmumu atļaut
apmežot vienu nekustamo īpašumu.
l Nolēma atļaut AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” sadalīt nekustamā īpašuma “Čakstes”, kad. Nr.
64840070018, zemes vienību ar
kad. apz. 64840070018, kuras
kopējā platība ir 1,98 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Atdalītajam zemesgabalam piešķīra nosaukumu “Jaunčakstes”.
Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
l Ņemot vērā iesniegumu,

noteica jaunu zemes lietošanas
mērķi vienam nekustamajam
īpašumam.
l Nolēma pagarināt dzīvojamās telpas līgumu ar vienu privātpersonu.
l Nolēma uzņemt dzīvokļu
rindā vienu personu.
l Nolēma pārslēgt telpu īres
līgumu ar vienu personu
l Nolēma labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2020. gada 23. jūlija sēdes
lēmumā (protokols Nr.10, 5.5.
punkts).
l Apstiprināja viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2020.
gada 1. septembri.
l Izveidoja amata vietu “sociālais pedagogs” PII “Zvaniņš”
ar 2020. gada 1. oktobri.
l Nolēma izveidot Rucavas
novada domes struktūrvienību
“Rucavas tradicionālās kultūras
centrs” ar 2020. gada 2. novembri.
l Apstiprināja grozījumus
Rucavas novada pašvaldības
2020. gada pamatbudžetā.
l Nolēma atzīt nekustamā
īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr.
64840030171, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināja 2020.
gada 9. septembra izsoles komisijas sēdes protokolu.

Izsoles
l Nolēma nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr.
64520070001, pārdodot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli. Noteica, ka nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas
novadā, kad. Nr. 64520070001,
atsavināšanas sākumcena ir
10 994,00 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri
euro).
l Nolēma nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr.
64840080213, pārdodot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli. Noteica, ka nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, kad. Nr. 64840080213,
atsavināšanas sākumcena ir
4294,00 EUR (četri tūkstoši divi
simti deviņdesmit četri euro).
l Pieņēma lēmumu precizēt
2020. gada 23. jūlija saistošos
noteikumus Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada domes
2016. gada 30. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi
peldvietā””.
l Dunikas pagasta pārvaldes
vadītāja A. Kaunese informēja
par saimnieciskajiem darbiem
pagastā.
l Priekšsēdētājs J. Veits informēja par notikušajām iedzīvotāju
sapulcēm Rucavas novadā un 23.
septembrī apmeklēto Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdi, kurā Kurzemes
pašvaldību vadītāji tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, lai
pārrunātu ministrijas priekšlikumus par iedzīvotāju valdēm pašvaldībās, administratīvo reģionu
izveides principiem un metodiku
jaunveidojamo novadu darbības
uzsākšanai.
Santa Ķūse, domes sekretāre

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Līdz šā gada 15. novem
brim veicams kārtējais nekus
tamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksājums. Saskaņā ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī, ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15.
maijā, 15. augustā un 15. novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas, vai arī reizi gadā avansa veidā (ja termiņš
ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz
tuvāko darba dienu).
Nomaksāt NĪN iespējams
pašvaldības norēķinu punktos,

bankā, internetbankā, portālos
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 portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos
portālos pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam redza-

ma visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv
iespējams
veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Turpmāk pakalpojumu
portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar
eParaksts mobile rīku.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas
veidā tālrunī par NĪN apmaksas
termiņa tuvošanos.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “CINĪŠI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Cinīši”, Dunikas pagastā,
Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64520070001, reģistrēts Dunikas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600528, sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520070069,
kopējā platība 4,09 ha.
Izsole notiks 2020. gada 4. novembrī pulksten 10.00 Rucavas
novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2. novembrim pulksten 16.00.
Izsoles sākumcena 10 994,00 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, tas ir, 1099,40 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi
euro 40 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts
LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs 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, turpat gūstama cita informācija par izsoli.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PUNDURI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213,
kopējā platība 0,5066 ha.
Izsole notiks 2020. gada 4. novembrī pulksten 11.00 Rucavas
novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā.
Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten
12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2. novembrim pulksten 16.00.
Izsoles sākumcena 4294,00 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles
sākumcenas, tas ir, 429,40 EUR (četri simti divdesmit deviņi euro 40
centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts
LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs 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, turpat gūstama arī cita informācija par izsoli.

Var saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu atvieglojumus

Rucavas novada dome atgādina, ka joprojām ir spēkā
2012. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu
Rucavas novadā”. Lai saņemtu kādu no nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt jebkāds
parāds pret pašvaldību, kā arī līdz 2021. gada 11. janvāra
darba dienas beigām jāiesniedz Rucavas novada domē vai
Dunikas pārvaldē iesniegums, kurā norādīts, kuru no šiem
atvieglojumiem vēlaties piemērot.
Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu ir jāraksta arī represētām personām. Iesniegumam jāpievieno represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un jāapliecina, ka
īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.
Sīkāka informācija pa tālruni 25904975, mājaslapā
www.rucava.lv.
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Rucavas PII “Zvaniņš” – 26

Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2020.

“Grozījumi Rucavas novada domes 2018. gada 24. maija saistošajos
noteikumos Nr.2/2018. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rucavas novadā””

APSTIPRINĀTI
Ar Rucavas novada domes
2020. gada 27. februāra
lēmumu (protokols Nr.3, 2.8.p.).

Izdoti saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 8. panta pirmās daļas 3. punktu.
1. Grozīt Rucavas novada domes 2018. gada 24. maija saistošos noteikumus Nr.2/2018.
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”, turpmāk tekstā – Noteikumi:
1.1. Aizstāt Noteikumu 45. punktā vārdus “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu” ar
vārdiem “Atkritumu apsaimniekošanas likumu”.
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar “Administratīvās atbildības likumu”.
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020.
“Grozījumi Rucavas novada domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos
Nr. 2/2018. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sadaļas paskaidrojums
2020. gada 1. janvārī stājās spēkā “Administratīvās atbildības
likums”, kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas
soda vienībās, kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt
minimālais naudas sods ﬁziskām un juridiskām personām ir
divas naudas soda vienības. Vienlaikus ar “Administratīvās
atbildības likumu” 2020. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi
“Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas tika papildināts ar
jaunu IX nodaļu “Administratīvā atbildība atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetence sodu piemērošanā”, kas nosaka
administratīvās atbildības apmēru personām, kas pārkāpj ar
atkritumu apsaimniekošanu saistītās jomas, ieskaitot pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus
45. punktā, norādot atsauci uz “Atkritumu apsaimniekošanas
likumu”, kas no 2020. gada 1. jūlija paredz administratīvās
atbildības apmēru personām, kas pārkāpj ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās jomas.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
projekta ietekmi uz pašvaldības institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot
budžetu
jaunas amata vietas. Ietekmi uz pašvaldības budžetu precīzi
nav iespējams noteikt.
4. Informācija par plānoto pro- Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša iejekta ietekmi uz uzņēmējdarbī- tekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
bas vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par konsultāciSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
jām ar privātpersonām
privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi pēc to
apstiprināšanas tiek ievietoti Rucavas novada pašvaldības
mājaslapā www.rucava.lv un publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2020.

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums””

APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes
2020. gada 24. septembra
lēmumu (protokols Nr.13, 3.3.p.).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu.
Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Papildināt saistošo noteikumu 8. punktu ar 8.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.2.6. Rucavas tradicionālās kultūras centrs.”
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.8/2020. “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu.
Tiek sakārtotas pašvaldības izveidotās iestādes un
struktūrvienības atbilstoši esošajai situācijai, papildinot ar
izveidoto struktūrvienību.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu izpildei tiks veidota jauna institūcija, paietekmi uz pašvaldības budžetu
plašinot esošo institūciju kompetenci, un veidota jauna amata
vieta. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska ﬁnansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības
pašvaldības teritorijā
teritorijā.
5. Informācija par administratīvaNav.
jām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Nav notikušas.
privātpersonām

Pasaule tā nu reiz ir iekārtota, ka katram cilvēkam, lielam vai mazam, ļoti vajag,
lai kāds viņu mīl. Lai pirms miega kāds
obligāti par viņu domātu, bet dienā pēc viņa
skumtu un ilgotos. Katram ļoti vajag, lai
kaut vienu reizi dienā kāds viņu apskautu,
sabučotu un pateiktu – viss būs labi, esmu
kopā ar tevi! Katram vajag kādu, kuram
pirmajam uzrakstīt – esmu mājās! Katram
vajag, lai kāds par viņu rūpētos un klusām
atgādinātu – apģērbies siltāk! Katram vajadzīgs kāds, par kuru gribētos rūpēties, uztraukties un domāt. Katram vajadzīgs kāds,
kurš vienmēr pieskarsies... ar savām domām,
acu skatienu un sirdi. Un obligāti cilvēkam
vajag, lai kāds gaidītu...
Oktobrī tradicionāli atzīmējam
‘’Zvaniņa’’ dzimšanas dienu. Šogad jau
26! Pabijām Rucavas “Centra dzirnavās”, lai iepazītu ne tikai maizītes ceļu,
bet arī uzzinātu, kā iekšpusē izskatās
varenā celtne. “Centra dzirnavu” saimniece, tūrisma organizatore Natālija
Grauduže mūs laipni uzņēma, pastāstīja
par ēku, iepazīstināja ar graudaugiem –
maizītes galveno spēku. Arī rotaļas un

dziesmas bija par tēmu “Maize”.
Šī dzimšanas dienas svinēšana tematiski iezīmēsies mūsu atmiņās ar izzinošu, praktisku, emocijām bagātu pasākumu, kura izskaņā mielojāmies ar garšīgo
Rucavas kliņģeri, pīrāgiem un dzirkstošo
limonādi.
Rucavas pirmsskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš” šajā mācību gadā izglītojas 35
audzēkņi. Šo mācību gadu esam uzsākuši
ar izzinošu mācību ekskursiju uz Alejas
maizes ceptuvi, kur bērni kopā ar pedagogiem cepa maizīti. Savukārt Papes ornitoloģijas stacijā vērojām putnus, mazus
un lielus, un uzzinājām daudz jauna par
spārnotajiem draugiem.
Bērnudārzā papildus ikdienas rotaļnodarbībām piedāvājam interešu izglītību
– angļu valodas nodarbības, svētdienas
skolu, keramiku, nodarbības mākslas skolas studijā, sportu Rucavas pamatskolā.
Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde
“Zvaniņš” uzņem bērnus no 1 gada un 3
mēnešu vecuma.
Līga Jaunzeme,
PII “Zvaniņš” vadītāja

PAZIŅOJUMS PAR DABAS LIEGUMA
“ĶIRBAS PURVS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSMI

Šā gada 12. novembrī plkst. 17.00
notiks tiešsaistes (attālināta) informatīva
sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, dabas lieguma “Ķirbas purvs”
dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas
līdz 11. novembrim, rakstot uz e-pastu
birojs@vkb.lv. Ja nepieciešama tehniska
palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Rucavas novada pašvaldības
izpilddirektoru Edgaru Bertramu (tālrunis
26143329, “Pagastmāja”, Rucava).
Dabas liegums “Ķirbas purvs” atrodas
Rucavas novadā, tas dibināts 1999. gadā,
2004. gadā iekļauts “Natura 2000” teritoriju
tīklā. Dabas lieguma platība ir 1103 ha.
Dabas aizsardzības plāna uzdevums
ir saskaņot dabas resursu izmantošanas,
reģiona attīstības, iedzīvotāju un dabas
aizsardzības intereses, lai vienlaikus tiktu
saglabātas arī teritorijas dabas vērtības.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides konsultāciju
birojs”.
No 2020. gada 29. oktobra tīmekļvietnēs www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs
pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas

lieguma “Ķirbas purvs” izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības
plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties
dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu
iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju
un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli
par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu. Izteikt viedokli un
sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas
lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020. gada
17. novembrim, adresējot plāna izstrādātājiem SIA “Vides konsultāciju birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014,
e-pasts birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, tālrunis
67557668).
Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda īstenotā projektā “Priekšnosacījumu
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā” Nr.5.4.2.1/16/I/001.
Aicināti visi interesenti!
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Noticis ikgadējais
“Stipro skrējiens” Muižas kalnā

5. septembrī Muižas kal
nā notika ikgadējais “Stipro
skrējiens”. Dalībniekiem bija
jāpārvar ūdens šķēršļi, jāskrien
pa riepām, pāri siena ruļļiem,
no kalna lejā un kalnā augšup.
“Stipro skrējienā” piedalās pa
pāriem – pāris skrien kopā, palīdz viens otram finišēt.

Absolūtais vērtējums:
Rodrigo Ģēģeris un Ritvars
Ozols (11 min. 38 sek.), Gustavs
Cimers un Kristians Kalnītis (12
min. 14 sek.), Mārtiņš un Lienīte Pērkoni (mamma ar dēlu) (15
min. 21 sek.), Agneta Smiltniece
un Rūdolfs Ate (15 min. 32 sek.),
Megija Zeme un Karlīna Vītola

(17 min. 45 sek.), Ingus Kalnītis un Enija Kalnīte (18 min. 18
sek.), Renāte Freimane un Sanija
Dejus (20 min. 0,5 sek.). Īpaši
uzteicams tēta un meitas duets,
kurā Enija Kalnīte (8 gadi) braši
noskrēja visu distanci.
Daiga Gabrūna,
sporta metodiķe

Skrējiens
“Rucava – Sikšņi”
3. oktobra rītā pie Ķāķiš
ķes dzirnavām tika dots
starts ikgadējam skrējie
nam “Rucava – Sikšņi”. Da
lībnieki sacentās 3 km, 7 km
un 13 km distancēs.
Daiga Gabrūna,
sporta metodiķe

SACENSĪBU REZULTĀTI

3 km distancē 1. vietā Ritvars Ceplenieks (13 min.
46 sek.), 2. vietā Alekss Cimers (14 min. 36 sek.),
3. vietā Kristians Kalnītis (14 min. 42 sek.).
Meiteņu grupā 1. vietā Gundega Spure (16 min. 40
sek.), 2. vietā Enija Kalnīte (18 min. 49 sek.),

3. vietā Evelīna Ģēgere (20 min. 37 sek.).
7 km distancē – Agneta Smiltniece (38 min. 39
sek.), Megija Zeme (43 min.), Mārtiņš Pērkons (36
min. 33 sek.), Aleksis Zeme (42 min. 27 sek.), Ingus
Kalnītis (45 min. 50 sek.).
13 km distanci pieveica Ritvars Ozols (1 h 10 min.)

Projekti

Starptautiskais projekts “Viedo ciemu
attīstība piekrastes teritorijās”

Biedrība “Liepājas rajona
partnerība” kā vadošais partneris kopā ar biedrību “Partnerība
laukiem un jūrai” 2019. gadā
uzsāka starptautisku projektu
“Viedo ciemu attīstība piekrastes
teritorijās”. Projektā piedalās arī
partneri no Zviedrijas – vietējās
rīcības grupa (VRG) “Leader
Bohuskust och gränsbygd” no
Lisekilas, kas atrodas netālu no
Gētebrogas.
Projekta mērķis ir attīstīt
viedo ciemu koncepciju katrā
no projekta partneru piekrastes teritorijām Latvijā, balstoties
uz vietējo iedzīvotāju sadarbību
un veidojot jaunas sadarbības

formas. Šī projekta prioritāte ir
uzņēmējdarbība, sociālā un kultūras joma, nodrošinot gudrāku
(viedāku) vietējo resursu izmantošanu, konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas un teritorijas
izaugsmi.
“Liepājas rajona partnerība”
projektu īsteno Rucavas novada
Papes ciemā, bet biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” – Engures ciema apkārtnē.
Šajā projektā notikušas dažādas aktivitātes, tai skaitā pieredzes brauciens uz Lībiešu krastu,
lai iepazītu viedā ciema idejas un
darbību tepat, Latvijas teritorijā. Beidzamā aktivitāte notika

16. oktobrī Rucavas kultūras
namā, kur Papes iedzīvotāji (bijušie, esošie un topošie) bija aicināti apspriest un apzināt ciema
viedos risinājumus, kurus varētu
īstenot jau nākamā gada pavasarī. Tikšanās laikā tiešsaistē tika
uzklausīti arī projekta partneri
no Zviedrijas. Viņi dalījās ar pieredzi par viedajiem risinājumiem
piekrastes ciemos savā valstī.
Papildu informācija par projektu un aktivitātēm, zvanot uz
tālruni 29224331.
Projektu Nr.19-00-F043.0443000001”Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās” finansē Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Tūrisma centra organizētā izzinošā
ekskursija aizvadīta interesanti

26. oktobrī aizvadījām in
teresantu dienu, apmeklējot
Jūrmalciema sētu “Ciesto
mi”. Tur uzzinājām par zvejnieku sūro dzīvi, zīmīgiem notikumiem laiku laikos Jūrmalciemā
un apskatījām Artas Vecbaštikas izveidoto piemiņas istabu
rucavniekiem tik svarīgā Jāņa
Pūķa piemiņai. Neplānoti, bet
ļoti veiksmīgi tikām arī pie svaigi
kūpinātām zivīm zvejnieku mājā
“Oskars”, kas tikai šajā sezonā ir
uzsākusi savu darbību un noteikti var lepoties ar gardum gardām
svaigi kūpinātām zivīm, ko iecienījuši daudzi Jūrmalciema viesi
un vietējie.
Ekskursijā grupu pavadīja
gids Andris Grīnbergs. Kopā ar
viņu apmeklējām vairākus objektus. Apsekojuma dati un vēsturiskais apraksts, ko sagatavoja
A. Grīnbergs:
1) Akmens pie bijušās
Ezerskolas. Vietējas nozīmes
dižakmens bez kultūrvēsturiskas
nozīmes. Akmens izmēri: 4,3 m
garš, 2,8 m plats, 1,1 m augsts,
apkārtmērs 12,2 m, tilpums
4–5 kubikmetri. (Latvijas Petroglifu centra (LPC) mērījumi,
2008. g.).
2) Ezerskolas
upur
akmens un upurliepa. Liepa
ir zaudējusi daļu stumbra, bet
turpina zaļot ar atlikušo daļu.
Upurakmens – kultūrvēsturisks
akmens. Iespējams, mitoloģisks
akmens un mūsdienu (jaunlaiku)
kulta vieta. Akmens izmēri: 3,0
m garš, 2,4 m plats, 0,9 m augsts,
apkārtmērs 8,6 m, tilpums 3 kubikmetri. (LPC mērījumi, 2008.
g.).
3) Ziemeļu dižakmens.
Akmens izmēri: 5,1 m garš, 3,6
m plats, 1,4 m augsts, apkārtmērs 13,8 m, tilpums 12 kubikmetri (LPC mērījumi, 2008. g.).
4) Čukānu akmeņu krā
vumi. Atrodas Sventājas ielejas
malā un nogāzē. Šeit vairākos
posmos ir saglabājies noslēpumains rindveida akmeņu krāvums, kura veidošanas nozīme
pagaidām vēl nav zināma. Tas
ir viens no retajiem šāda veida

akmeņu krāvumiem Kurzemes dienvidu daļā. Ir ziņas, ka
it kā krāvuma tuvumā pagājušā
gadsimta beigu posmā Liepājas
aktīvistu grupa “Optimisti” atraduši kādu bedrīšakmeni, kas pētniekiem pagaidām nav zināms.
Aicinājums aptaujāt bijušos “optimistus”, kas vēl satiekami, lai
noskaidrotu iespējamā bedrīšakmens atrašanās vietu. Katrā ziņā
Sventājas ielejas apkārtne ir ļoti
perspektīva vieta, kur joprojām
iespējams atklāt līdz šim nezināmus senos kulta akmeņus – bedrīšakmeņus. Tie zināmi apkārtnē
gan Latvijas pusē (Pērkoni, Vecvismini u.c. attālākas vietas), gan
arī Lietuvas pusē.
5) Lībiešu
dižozols.
Kādreiz Lībiešu mājvietas tuvumā auga izcila dižkļava ar apkārtmēru 5,1 m (1995. g.), bet tā
gājusi bojā, tagad dižkoka vietā
apskatāmas tikai stumbra atliekas, kas bioloģiski vērtīgas kā
koksngraužu un citu retu sugu
kukaiņu dzīvotne. 10 m attālumā no dižkļavas stumbra aug
kupls dižozols. Lībiešu dižozola
apkārtmērs tagad ir 5,31 m. Zināms, ka 1995. gadā (tātad pirms
25 gadiem) tas bija 4,65 m. Šis ir
viens no dižākajiem ozoliem Rucavas pagastā.
6) Klaustiņu bedrīšak
mens. Akmens izmēri: 3,5 m
garš, 2,7 m plats, 1,3 m augsts,
apkārtmērs 11 m, tilpums tikai
4 kubikmetri (LPC mērījumi,
2008. g.). Šoreiz tika veikts bedrīšu kontaktkopēšanas paraugdemonstrējums, vienlaikus dalībniekus iepazīstinot ar bedrīšu
nozīmi, īpašībām un izpēti. Kopumā akmens virspusē ir konstatētas seno cilvēku ieveidotas
septiņas bedrītes un divas varbūtējas. Tas ir viens no nozīmīgākajiem bedrīšakmeņiem Rucavas
pagastā.
7) Rucavas kapsētas diž
liepa. Tagad apkārtmērs ir 5,26
m. Iepriekšējais mērījums 2017.
gadā: P=5,19 m. Stumbra apkārtmēra pieaugums – normāls.
Natālija Grauduže,
tūrisma organizatore

26. oktobrī kopā ar gidu Andri Grīnbergu aizvadījām interesantu dienu,
apmeklējot vairākus vides objektus un Jūrmalciems sētu “Ciestomi”.
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Satikšanās Rucavā Baltu vienības dienā

26. septembrī Rucavas kultūras namā notika svētki par godu Baltu vienības dienai, kuros piedalījās folkloras
kopa “Ķocītis”, Rucavas lauku kapela “Paurupīte”, Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un ciemiņi – Nīcas
etnogrāfiskais ansamblis un folkloras kopa “Atštaukas”.

22. septembris kopš
2000. gada Latvijā un Lietuvā
ir oficiāli atzīmējams datums
– tā ir Baltu vienības diena.
Šīs samērā nesen ieviestās tradīcijas pamatā ir vēstures notikums viduslaikos – kauja pie
Saules zemes, kura pēc 14. gs.
Livonijas ordeņa hronista Vartberges Hermaņa ziņām notikusi
1236. gada 22. septembrī.
Rucavā šo dienu atzīmējām
26. septembrī, skaistā sestdienas pēcpusdienā. Divas stundas pirms koncerta satikāmies
Rucavas pamatskolā, lai palīdzētu bērniem saģērbties tautas tērpos, sapītu meitenēm
matus, piemeklētu matu lentes,
kaspines, apavus, un, protams,
neiztikt bez saktām vai dzintara
brošām, kas rotā vienkāršo, bet
skaisti izšūto Rucavas kreklu.

1. klases meitenes bija manāmi satrauktas, jo šī bija pirmā
reize, kad viņas uzstājās Rucavas kultūras namā. Vēl lielāku
satraukumu radīja tas, ka tautas
tērps, kas glīti pieguļ mazajam
augumam, uzliek papildu atbildību, jo ir skaidrība par tautas
tērpa nēsāšanu – etiķeti.
Baltu vienības dienu ar uzrunu atklāja Rucavas kultūras
nama direktore Staņislava Skudiķe. Uz svētku svinēšanu bija
uzaicināta folkloras kopa “Ķocītis” ar vadītāju Lienu Trumpiku,
Nīcas etnogrāfiskais ansamblis
un folkloras kopa “Atštaukas”.
Piedalījās arī Rucavas lauku kapela “Paurupīte” un Rucavas
etnogrāfiskais ansamblis.
Svētki iesākās, vienojoties
kopīgā dejā un dziesmā. Papildus bagātīgajam kultūras snie-

gumam bija iespēja apskatīt Rucavas koktēlnieka Jāņa Žīmanta
darbus un arī lietuviešu koktēlnieces veikumu.
Folkloras kopa “Ķocītis”
savu muzikālo sniegumu paspilgtināja ne tikai ar lielisku,
pārliecinošu dziedājumu, bet arī
ar dažādu instrumentu spēli. Tālāk uzstājās pieaugušie.
Svētku norise turpinājās laukā, iededzot baltus vienojošu
ugunskuru.
Lielisks svētku papildinājums bija mielasts, dalībniekiem
ieturoties ar gardu kāpostu
zupu, raušiem, pīrāgiem un saldumiem. Vakaram pietuvojoties,
bija gan nogurums, gan gandarījums par izdevušos sestdienu un
tradīciju turēšanu godā. Paldies
visiem dalībniekiem!
Līga Jaunzeme

Projekti

Apstiprināts projekts “Degradētās
teritorijas “Centra baseins” revitalizācija”

Lauku atbalsta dienests
ir apstiprinājis Rucavas
novada domes 2020. gada
27. jūlijā iesniegto projekta
iesniegumu
20-02-FL03F043.0207-000005 “Degra
dētās teritorijas “Centra ba
seins” revitalizācija”.
Projekts tika iesniegts atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
2014.–2020.gadam” 3. mērķa
“Veicināt konkurētspējīgas 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 labiekārtot
un apzaļumot “Centra baseinu”. Sakārtojot degradēto teritoriju, tiks uzlabota dzīves vides
kvalitāte un “Centra baseina”
ekoloģiskais stāvoklis. Makšķerniekiem būs iespēja bez maksas

izmantot dīķi makšķerēšanai, jo
projekta laikā tiks ielaisti zivju –
karpu un līņu – mazuļi. Par kārtības un drošības noteikumiem
vēstīs informatīvs stends. Būs
pieejamas labiekārtotas atpūtas vietas ar galdiem un soliem,
grila vietām, kā arī biotualete un
velosipēdu novietnes. Atpūtas
vieta būs pieejama bez maksas
visām sabiedrības grupām, tai
skaitā mazākaizsargātām grupām – jauniešiem, ģimenēm ar
bērniem, senioriem, kā arī vietējiem makšķerniekiem.
Atpūtas vieta būs pieejama
neierobežotu laiku, tādējādi
veicinot vides izmantošanu un
tās pieejamību.
Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 20 591,19
EUR, publiskais finansējums
– 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 17502,51 EUR,
Rucavas novada domes līdzfinansējums no attiecināmajām
izmaksām ir 3088,68 EUR.
Santa Korna,
Attīstības nodaļas vadītāja

Projektā “Rucavas novada
pašvaldības grants ceļu
Projekti
darbi noslēgušies
Pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbi pārbūve”
Šā gada 25. septembrī no- rumā un “Irbenāji – Mangaļu
Pašvaldību savienība (LPS)
kā projekta vadošais partneris
ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām realizēja
nacionālas nozīmes projektu
“Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana” (Reģ. Nr. 1-08/2/2020).
Projekts tika realizēts Latvijas
vides un aizsardzības fonda
valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 2020. gada 1. maija
līdz 30. septembrim.

Projekta mērķis bija, īstenojot labu piekrastes pārvaldību, nodrošināt gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan tūristiem
kvalitatīvu un drošu vidi jūras
piekrastē.
Šogad vasaras sezonā no
Papes bākas stāvlaukuma tika
savākti un izvesti 50 m3 atkritumu, mazinot vides piesārņojumu, savukārt pludmalē,
peldvietā “Pie Papes bākas”,

tika izvietotas divas mūsdienīgas un funkcionālas pārģērbšanās kabīnes, kas iegādātas SIA
“Fiberglass”.
Kopumā projektā “Piekrastes
apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana” Rucavas novada piekrastes
apsaimniekošanai tika izlietoti
8205,60 EUR.
Santa Korna, Attīstības
nodaļas vadītāja

Kuršu iniciatīvu fonds turpina aktīvi darboties
kultūras mantojuma saglabāšanā Papes Ķoņu ciemā
Līdz šā gada novembra vidum Rucavas no
vada Papes Ķoņu ciemā, zvejnieku-zemnieku
sētā “Jūrnieki”, projektā “Vēsturisko niedru
jumtu atjaunošana Papes Ķoņu ciemā” norit
“Jūrnieku” saimniecības ēkas atjaunošana.
Interesentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties atvērtā darbnīcā – “Jūrnieku” ēkas atjaunošanas otrā daļa:
l vecā niedru jumta seguma noņemšana;

l koka konstrukciju remonts;
l pamatu remonts;
l jaunā niedru jumta seguma uzklāšana.

Interesentiem, kuri vēlas piedalīties šajā pasākumā, pieteikties, rakstot uz e-pastu kursu.fonds@
gmail.com vai zvanot 26759199. Projektu organizē
Kuršu iniciatīvu fonds un “Mikjāņu” sēta, finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

slēdzās darbi projektā “Ru
cavas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve”, kas
tika realizēts ELFLA Latvijas
lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Projektā tika pārbūvēti
pašvaldības grants ceļu posmi:
“Muižas kalns – Ceplis” 2,35
km garumā, “Šuķene – Meža
ceļš” 3,25 km garumā, “Mangaļu kapi – Šimji” 2,00 km ga-

kapi” 1,32 km garumā.
Kopējās projekta izmaksas
ir 713 977,25 EUR, no kurām
638 343,51 EUR līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai. Rucavas
novada domes līdzfinansējums
ir 73 977,25 EUR.
Grants ceļu pārbūves
darbus veica SIA “A-Land”,
būvuzraudzību nodrošināja
SIA “d4m”.
Santa Korna, Attīstības
nodaļas vadītāja
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Mīlestības lidojums Rucavā No 16. oktobra sāk izmaksāt platību maksājumus –
tiks ieturēta īstermiņa aizdevumā izmaksātā summa

19. septembrī rucavnieki tika mīļi aicināti uz mīlestības lidojumu saieta
namā, kur Arta Ādmīdiņa saksofona melodiju pavadībā skanēja Moras
Saules, Aijas Celmas un Intas Špilleres dzeja.

Gaišā un saulainā 19. sep
tembra dienā rucavnieki tika
mīļi aicināti uz mīlestības li
dojumu saieta namā. Kādas
būs dzejnieces? Vai uzrunās,
vai iejutīsimies un sapratīsim?
Sagaida gaiša telpa, skaisti mākslinieki, tērpi un ziedi,
Arta Ādmīdiņa saksofona maigi
glāstošā melodija.
Mora Saule savos dzejoļos
cilvēciski vienkārši, mīļi runā par
mīlestību, Latvijas skaistumu,
apliecina cilvēku savstarpējās
sapratnes nepieciešamību. Mīlestība iedvesmo, tā ceļ spārnos
– ievibrējam Moras izjūtās.
Mani atzinības raksti un godalgas ir ziedi un cilvēku mīlestība, ko
viņi izsaka vārdos ar atvērtu smaidu,
ar mirdzošām acīm: “Paldies, bija tik
aizkustinoši skaisti! Tu atver sirdi ikvienam!”
Mūziķis silda auditoriju, noskaņo mūs līdzpārdzīvot Aijas
Celmas dzejas jūtām.
Pamosties, izjust sevī jaunu dienu,
Just tieksmi pretī rīta ausmai traukt.
Sapņi ar šodienu lai tevi vieno...
Aija piedāvā ieskatīties savā
dvēselē, kur mīt mīlestības gaidas, sevis ziedošana, cerība, sākums un turpinājums.
Neskatoties ne uz ko,
Mēs esam!
Ir kārtējais rudens,
Es arī tevi satieku ielās...
Mēs esam –
Tepat, mūsu mājās.
Mūsu uzdevums ir pasauli

darīt skaistāku. Jāraksta no sirds.
Vārdus priekšā sirds pasaka, ir
pārliecināta dobelniece.
Intas Špilleres dzeja apcerīga, asaras pieprasoša. Dzirdam
mīlošu sievieti, aizkustina gādīga
māte, kārdinātāja Ieva… Ieskaties, kā mirdz acis tai skaistajai
būtnei, kura ir mīlama. Sajūti, kā
vaid viņas sirds vientulības brīžos. Iztēlojies, cik laimīgs var būt
mīlēts cilvēks. Izbaudi maiguma
pieskārienus. Izraudi Ievas asaras – naivās, uzticamās sievietes
asaras…
Dzejnieču dzejoļi dzīvo
viņu grāmatās, mūzikā un daudzo klausītāju sirdīs. Saksofona
melodiju spārni pārnes mūs uz
dzīvi.
Mēs bijām siltām sirdīm, veldzētām dvēselēm, klausījāmies
dzeju ar mīlestību. Pulsēja mākslinieku sirds atvērtība un klausītāju uzmanīgs līdzpārdzīvojums. Gaišums mūsos dzied vēl
šodien, pietiks visam rudenim.
Gandarīti mākslinieki, klausītāji
un rīkotāji. Mūsu dārzu puķes un
sirsnīga pateicība māksliniekiem,
dzejnieču grāmatas – mums.
Ziedi, augļi, smaidi, foto, pīrāgi,
kafija.
Atnāc pa kļavu lapām
Noklātu taku.
Atnāc un blakus uz sola
Apsēdies, draugs.
(A. Celma)
Valda Stadgale
Staņislava Skudiķe

Pašvaldības policija informē
AUGUSTĀ
l Sastādīti 54 protokoli par automašīnu un motociklu nepareizu
novietošanu stāvēšanai dabas
parka “Pape” lieguma zonā.
l Kāpu zonā kopumā nojauktas
12 teltis, kā arī izskaidrots, kur tās
var likumīgi uzsliet.
l Kopumā brīdināti 16 automašīnu vadītāji, viņi izraidīti no dabas
parka “Pape” lieguma zonas, nesastādot protokolus.
l Pārbaudīti 17 makšķernieki,
pārkāpumi netika konstatēti.
l Veikts kopīgs reids ar Valsts
robežsardzi Nidas un Papes ciemos, pārbaudīti 2 viesu nami, 4
transportlīdzekļi, 5 personas, sastādīti 2 protokoli kāpu zonā. Pārbaudītas divas masu pulcēšanās

vietas Nidas un Papes pludmalē.
l Dunikas pagastā pēc iedzīvotāju protestiem sākta grants vedēju
braukšanas ātruma kontrole.
l Tikšanās ar iedzīvotājiem par
sadzīves atkritumu savākšanas līgumu slēgšanu Ječu kooperatīvā.
SEPTEMBRĪ
l Nidā aizrādīts par automašīnu
novietošanu aizlieguma zonā.
l Veikti vairāki reidi Dunikas pagastā, lai kontrolētu, kā grants vedēji ievēro ātruma ierobežojumus.
l Dunikas pagastā personai izteikts aizrādījums par suņa turēšanas noteikumu neievērošanu, brīdinot par administratīvo atbildību.
Artūrs Laugalis,
Pašvaldības policijas priekšnieks

No šā gada 16. oktobra
lauksaimnieki sāks saņemt
platību maksājumus. Oktobrī tiks izmaksāts vienotā platību
maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma
avanss. Tiem lauksaimniekiem,
kuri vasarā ir saņēmuši VPM
avansa maksājumu kā īstermiņa
aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms
tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Lauksaimnieks saņems

tikai atlikušo summu.
Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut arī šogad
Latvijā izmaksāt lielāku vienotā
platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. VPM avanss tiks
izmaksāts 70 procentu apmērā,
bet bioloģiskās lauksaimniecības
avansa maksājums būs 85 procentu apmērā.
Provizoriskā VPM maksājuma likme šajā gadā ir aptuveni

88 eiro, avansā lauksaimnieki saņems aptuveni 61 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā
no audzētajiem kultūraugiem) ir
no 97 līdz 485 eiro par hektāru.
Kopumā oktobrī tiks izmaksāti
121,6 miljoni eiro.
Plašāka informācija par provizoriskajām likmēm un izmaksu termiņu skatāma dienesta
mājaslapā, izvēlnē “Platību maksājumi”.

Nozvejas datu elektroniska
reģistrēšana arī piekrastes zvejai
Jūras piekrastes zvejnie
kiem no nākamā gada būs
obligāti jāreģistrē zvejas dati
Latvijas zivsaimniecības in
tegrētā kontroles un infor
mācijas sistēmā jeb LZIKIS
pēc kuģa atgriešanās krastā
un pirms zivju pirmās pār
došanas, uzglabāšanas vai
transportēšanas. Zvejas datus
zvejnieki var ievadīt sistēmā
no datora vai mobilā telefona,
izmantojot savu lietotāja kon
tu LZIKIS portālā.
2020. gada 1. jūlijā stājās
spēkā Ministru kabineta 2007.
gada 2. maija noteikumu Nr.296
“Noteikumi par rūpniecisko
zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos”
un arī Ministru kabineta 2007.
gada 2. maija noteikumu Nr.295
“Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi, kuri nosaka prasību jūras
piekrastes zvejniekiem reģistrēt
nozvejas datus elektroniski Latvijas zivsaimniecības integrētajā
kontroles un informācijas sistēmā (turpmāk LZIKIS), kā arī
paredz šādu iespēju iekšējo ūdeņu zvejniecībā.
Ministru kabineta noteikumi
Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos
un ekonomiskās zonas ūdeņos”
nosaka, ka zvejniekiem, kuri
nodarbojas ar komerciālo zveju
Latvijas piekrastes vai ekonomiskās zonas ūdeņos, būs obligāti
jāreģistrē nozvejas dati LZIKIS
no 2021. gada 1. janvāra, bet
pašpatēriņa zvejniekiem – no
2022. gada 1. janvāra. Jau šobrīd
zvejnieki brīvprātīgi var nozvejas
datus reģistrēt LZIKIS, iepriekš
minētie noteikumi to paredz un
LZIKIS tādu iespēju pieļauj. Jāatzīmē, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.295 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” grozījumi arī paredz iespēju
nozvejas datus reģistrēt LZIKIS
zvejniekiem, kuri zvejo iekšējos
ūdeņos, bet tā būs brīvprātīga.
Ļoti cerams, ka zvejnieki
paši būs ieinteresēti ātrāk sākt

izmantot nozvejas elektroniskās
reģistrācijas priekšrocības, jo tad
viņiem nebūs vajadzības doties
uz valsts institūcijām saņemt un
katra mēneša beigās nodot papīra formāta zvejas žurnālus, jo to
lietošana vairs nebūs nepieciešama.
Pieeju LZIKIS var saņemt,
aizpildot pieteikuma formu
(pieejama šeit: https://lzikispub.
zm.gov.lv/Account/NewUserApplication) un norādot zvejnieka
lomu, komercdarbības informāciju (komerczvejniekam) un
informāciju par reģistratoru. Šī
pieteikuma forma ir jāpilda tikai
tiem zvejniekiem, kuriem iepriekš netika piešķirta LZIKIS
pieeja. Savukārt, ja iepriekš pieeja
LZIKIS bija piešķirta jau citai lomai, piemēram, zivju pirmais pircējs, transportētājs u.c., tad jauns
pieteikums nav jāpilda, bet uz
e-pasta adresi lzikis@zm.gov.lv jānosūta pieprasījums par papildu
zvejnieka lomas piešķiršanu.
Jūras piekrastes zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu
LZIKIS izvēlnē, jāatver piekrastes zvejas žurnāla sadaļa, kur
vajag norādīt tikai zivju sugu,
zvejas kvadrātu un zvejas rīka acs
izmēru. Savukārt iekšējo ūdeņu
zvejniekiem, atverot savu lietotāja kontu LZIKIS izvēlnē, jāatver
iekšējo ūdeņu zvejas žurnāla sadaļa, kur vajag norādīt zivju sugu,
iekšzemes ūdeņus, kuros notiek
zveja, zvejas rīku skaitu un linuma acs izmēru. Pēc nepieciešamo datu ievades tie jāsaglabā.
Ja tehnisku iemeslu, piemēram, interneta pārklājuma vai
sistēmas tehniskās problēmas
dēļ zvejas datus nevar ievadīt
LZIKIS, zvejnieks vai kuģa kapteinis par to paziņo Valsts vides
dienesta Zvejas pārraudzības
daļai, zvanot uz operatīvo tālruņu numuriem 67408162 vai
29296094 vai sūtot e-pasta vēstuli uz fmc@vvd.gov.lv, un nozvejas
datus reģistrē zvejas žurnālā papīra formā. 24 stundu laikā pēc
LZIKIS darbības atjaunošanas
vai pirms nākamā zvejas reisa, ja

to uzsāk agrāk par 24 stundām,
visus zvejas žurnālā papīra formā reģistrētos datus zvejnieks
reģistrē elektroniski LZIKIS.
LZIKIS ir pieejama lietotāju rokasgrāmata, kas ir noderīgs
rīks LZIKIS apgūšanai un palīdzēs zvejniekiem saprast sistēmas darbības un datu ievades
principus. Savā LZIKIS lietotāja
kontā zvejniekiem ir iespēja sadaļā “Dokumenti” apskatīt saņemtos dokumentus: zvejas atļaujas (licences), pilnvarojumus,
komercdarbības licences, nomas
līgumus.
Zemkopības ministrija (turpmāk ZM) aicina zvejniekus testēt LZIKIS moduļa sistēmu
un iesniegt ZM priekšlikumus
par iespējamiem uzlabojumiem
vai nepieciešamiem pilnveidojumiem, kuri būs noderīgi, lai
sistēmu padarītu draudzīgāku
lietotājiem. Zvejnieki, izmantojot tiem piešķirto LZIKIS
pieeju, sistēmu var testēt šeit:
http://85.254.156.4:8090/.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar ZM
atbildīgajām personām:
l Edijs
Volkovičs, tālr.
67027038, e-pasts edijs.volkovics@
zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko
informāciju un/vai paziņotu par
problēmām LZIKIS sistēmas
darbībā;
l Kārlis
Bileskalns, tālr.
67094050, e-pasts karlis.bileskalns@zm.gov.lv, lai precizētu
informāciju par Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr.295 “Noteikumi
par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” un Ministru kabineta
2007. gada 2. maija noteikumos
Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos
un ekonomiskās zonas ūdeņos”
minētajām prasībām saistībā ar
zvejas žurnālu datu reģistrēšanu
LZIKIS.
Kārlis Bileskalns,
ZM Zivsaimniecības
departamenta Zivsaimniecības
stratēģijas nodaļas vecākais
referents
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MEDĪBU SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS FONDU TURPMĀK ADMINISTRĒS LAD
Valdība 29. septembrī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.
Noteikumi paredz, ka turpmāk Medību saimniecības attīstības fondu administrēs un tā atbalstu
uzraudzīs Lauku atbalsta dienests (LAD).
Jaunajos noteikumos iekļautie risinājumi, cik tas
iespējams, sinhronizēti ar Zivju fonda un Meža attīstības fonda līdzekļu administrēšanas kārtību. Tiesiskais regulējums pēc būtības neietekmē un nemaina
atbalsta pretendentu tiesības un pienākumus, bet
atvieglo atbalsta saņemšanu, jo vairs nebūs jāslēdz
līgums atbalsta saņemšanai. Toties būs uzlabota

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu aprite
un atvieglota administrēšana, izmantojot LAD elektroniskās sistēmas.
Noteikumi “Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” stāsies spēkā vienlaikus ar likumu “Par
valsts budžetu 2021. gadam” pēc tā publicēšanas oﬁciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Stājoties spēkā
jaunajiem noteikumiem, spēku zaudēs Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr.1455
“Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”.
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālr. 67027498, e-pasts ruta.rudzite@zm.gov.lv,
tīmekļvietne www.zm.gov.lv

Pirms apkures sezonas parūpējies
par mājokļa ugunsdrošību!

līdz nākamā gada 1. martam). Turklāt reizi piecos
gados jāveic arī apkures sistēmas tehniskā stāvokļa
novērtējums, ko var izdarīt speciālists. Tās apkures
iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto
gāzi, tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa
pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav
noteicis citādi. Ja apkures ierīce bijusi atslēgta ilgāk
par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu
novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Malkas plītij nepieciešama
regulāra atjaunošana

Ja izmantojat malkas plīti, tad jāatceras, ka arī tā
laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla
apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas, caur
kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanai drošas, tām periodiski nepieciešama
atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Iestājoties rudenīgam un vēsam laikam, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumu uz ugunsgrēkiem,
kas saistīti ar apkuri – ugunsnelaimes izceļas netīrītu
dūmvadu, bojātu un nepareizi lietotu apkures ierīču
dēļ. Tādēļ pirms intensīvas apkures sezonas sākuma
VUGD aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus.

Pirms katras apkures sezonas
jāveic dūmvada tīrīšana

Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk
nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados deg sodrēji. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju
un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības
efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādējādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un
liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta
konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada,
bet arī visas ēkas aizdegšanos.
VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas
sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu
un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un
zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var darīt
arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu
dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma
(līdz 1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadi jātīra vēl papildus
vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra

Esiet piesardzīgi, izmantojot
elektriskās sildierīces

Nereti, gaidot apkures sezonas sākumu, iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces. Aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju
instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem un neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas!

Dūmu detektori glābj dzīvību
Šogad stājās spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības
noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) jābūt uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet
privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu. Diemžēl VUGD apkopotā statistika par
mājokļu ugunsgrēkiem, kuros ir cietuši vai gājuši
bojā cilvēki, liecina, ka lielākajā daļā gadījumu dūmu
detektori nav bijuši uzstādīti. Tomēr ir fiksēti vairāki
gadījumi, kad tieši dūmu detektora signāls ir palīdzējis laikus pamanīt ugunsnelaimi un visiem mājokļa iemītniekiem izglābties no piedūmotās vides.
Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu
un apkārtējo cilvēku dzīvību un jau šodien uzstādīt
mājoklī dūmu detektoru. Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasiet www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-dumu-detektoriem.
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu dro
šību un iztīrīt skursteni, kā arī uzaicināt serti
ficētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un
iekārtu tehnisko stāvokli.
Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece,
tālr. 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Vēl tikai šomēnes brīvprātīgos no
visas Latvijas var pieteikt godināšanai
“Gada brīvprātīgais 2020”
Vēl tikai līdz 28. oktobrim
ikvienam Latvijas iedzīvotā
jam, nevalstiskai organizāci
jai, valsts vai pašvaldību iestā
dei ir iespēja paust lepnumu
par sava reģiona brīvprātīgā
darba veicējiem, nominējot
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) organizētai godināšanai
“Gada brīvprātīgais 2020” Latvijas iedzīvotājus, kas nesavtīgi
ziedojuši savu brīvo laiku sabiedrības labā, kā arī organizācijas un
pašvaldības, kas veicina iedzīvotāju un organizāciju interesi un
iesaisti brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgo godināšanas ceremonija
“Gada brīvprātīgais 2020” notiks
Rīgā 5. decembrī, Starptautiskajā
brīvprātīgo dienā.
Godināšanai līdz 28. oktobrim var pieteikt iedzīvotājus un
organizācijas, kas aktīvi darbojas
sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.
Aicinām brīvprātīgos, ar kuru
darbu šogad lepojaties, pieteikt
tiešsaistē, aizpildot pieteikuma
anketu portālā www.brivpratigie.
lv/lv/godinasana, kur pieejams arī

godināšanas nolikums. Katram
iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks,
kuri brīvprātīgā darba veicēji un
organizētāji šogad tiks sveikti.
Brīvprātīgo godināšana notiks
jau septīto gadu. Video stāsti par
katru titula “Gada brīvprātīgais
2019” saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā ir publicēti
NVA brivpratigie.lv Youtube kontā,
kā arī attēli no godināšanas ceremonijas atrodami brivpratigie.lv
Facebook lapā.
Brīvprātīgā darba veicēju un
organizētāju godināšanu “Gada
brīvprātīgais 2020” rīko NVA sadarbībā ar Labklājības ministriju,
Izglītības un zinātnes ministriju,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils
pilsētas domes Jaunatnes nodaļu,
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas
pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu,
Rīgas domes izglītības, kultūras
un sporta departamentu.

No 12. oktobra, šķērsojot
Latvijas Republikas robežu, būs
jāaizpilda elektroniskā anketa
6. oktobrī Ministru kabinets
(MK) apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegtos grozījumus
MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” par ieceļotāju
uzskaites kontroles informācijas
sistēmas (IECIS) ieviešanu.
No 12. oktobra personām,
kas šķērsos Latvijas Repub
likas robežu, obligāti būs
jāaizpilda elektroniskās an
ketas, kuras būs pieejamas
no jebkuras viedierīces un iz
pildāmas īpašā tīmekļvietnē
covidpass.lv. Tīmekļa vietnē
saņemtais QR kods jāuzrāda robežsargiem.
Apliecinājuma aizpildīšana ir
obligāta visiem ieceļotājiem, un
tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas
robežas šķērsošanas. Personai
anketā jānorāda savs vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis saziņai un faktiskās dzīvesvietas adrese, kurā persona
būs sasniedzama, kā arī valstis
un izbraukšanas datumi, kurās
persona uzturējusies pēdējo 14
dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikā. Katrai pilnga-

dīgai personai apliecinājums jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām
personām apliecinājumu aizpilda
vecāki vai likumīgie aizbildņi.
Pēc apliecinājuma anketas
izpildīšanas ieceļotājs saņems
personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts,
mājaslapā ir izveidota funkcija
“saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.
Anketā norādītie dati tiks
automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai
(VP), Valsts robežsardzei (VRS)
un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas
ar mērķi saņemto informāciju
izmantot epidemioloģiskai drošībai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas
dati tiks automātiski dzēsti.
Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu IECIS, kas
turpmāk kalpos kā elektroniska
pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras
ierodas vai atgriežas Latvijā no
ārvalstīm, izstrādājis Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrs
sadarbībā ar VP, VRS un SPKC.
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Dunikas tautas namā
17. novembrī pulksten 18.00
svētku koncerts par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 102. gadadienai un GODA
un GADA dunicnieka apbalvošana.

Kultūras nama 55
gad
jubilejas pasākumuu
s

21. novembrī
Pulksten 18.30
Rucavas kultūras
na
GODA un GA ma pašdarbnieku sveiciens.
DA rucavnieka
apbalvošana,
PATEICĪBU pasn
Svētku koncerts. iegšana.
Pulksten 20.00
Balle-groziņvakar
s
Galdiņu rezervēš ar gr upu “Apvedceļš”.
16. novembrim. ana un biļešu iegāde līdz
Ieejas maksa ballē
Koncertā ieeja be 3.00 eiro.
z maksas.
Galdiņu rezervāc
ija
Staņislava Skudiķ un sīkāka informācija:
e tālr. 25904980;
Valda Stadgale tā
lr. 29426189.
Pasākumā tiks film
ēts un fotografēts pu
blicitātes nolūkos.

Pasākumi Dunikas tautas namā
Ar 5. oktobri atsāk darbu dramatiskais kolektīvs. Mīļi aicināti jauni dalībnieki.
Otrdienās plkst. 17.00 aerobikas nodarbības sievietēm
Dunikas tautas nama telpās.
30. oktobrī pulksten 12.00 pēcpusdiena senioriem. Uzstājas lektore Gundega Rudzīte Aņiščenko no Rīgas ar lekciju un
meistarklasi par tēmu “Veselīgs uzturs senioriem’’, pulksten
14.00 tikšanās ar mākslinieku, dzejnieku un bitenieku Imantu
Ozolu no Aizputes (būs iespēja iegādāties medus produktus).
Landra Valdmane, Dunikas tautas nama vadītāja

SPORTA TRENIŅI RUCAVAS PAMATSKOLĀ
l Otrdienās pulksten 19.00 ciguna vingrošana.

l Trešdienās pulksten 19.00 veselības vingrošana.
l Piektdienās pulksten 19.00 funkcionāli treniņi Montas Lībekas vadībā.

Saņemtas labas atsauksmes un pateicības vārdi par grāmatu
“Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai” (Ieskats Rucavas vēsturē)

Vēlreiz par mūsu dižgrāmatu “Ar Rucavas
vārdu – lapu pa lapai”. Biezais sējums sācis
patstāvīgu dzīvi. Kā saka, izgājis tautās, tas
kļuvis par lielisku dāvanu radiem, draugiem
un paziņām tuvākos un tālākos Latvijas nova
dos, pretī saņemti pateicības vārdi un izteikta
cieņa autorei. Dažu vēstuļu fragmentus publi
cējam pagasta lasītājiem.

Tas ir fundamentāls izdevums! Un arī tik ļoti
estētisks. Tiešām apbrīnojami! Jau aizrautīgi “ielasījos” pāris tēmās. Rucavai jābūt lepnai, ka tapis šāds
visaptverošs pētījums, kas materializējies tik skaistā
izdevumā. Skatos, ka grāmata iespiesta “Jelgavas
tipogrāfijā”. Tā ir viena no labākajām tipogrāfijām
Latvijā (vismaz kādreiz bija, kad darbojos mākslas
izdevumu jomā). Malači, ka gan valoda, gan saturs
ir tik noslīpēti! Kā vizuālam cilvēkam, man būtu gribējies lielākas bildes, bet saprotu apsvērumus, kāpēc
likāt tik mazas. Un bildes drukātas uz matēta krītpapīra! Lieliski! Paldies, Gunta! Tik interesanti lasīt par
procesu, kā nonācāt līdz šādam grāmatas nosaukumam un vāka ietērpam. Jūsu, kā rakstāt, filozofiskais
skaidrojums mani ļoti uzrunāja! Viss jēgsaturīgi saslēdzas! Jūs viedi esat ļāvusies plūsmai. Un uzreiz var
just, ka tas ir Jūsu mīlestības, nevis pienākuma darbs.
Ieva Irbīte (Rīgā)
Lielais notikums ir noticis – vakar saņēmu grāmatas, pamatīgas kā pati Rucava. Iespaidīgs un vērtīgs darbs. Un viegli lasās, vismaz man tā šķiet. Raibi un aizraujoši, kaut vai Latvijas/Lietuvas robežu
vilkšana un dalīšana, daudzviet stipri skopa un sašaurināta informācija, bet te tā daudz ko izskaidro

un pamato, stāsta un vēsta jau citā esencē. Vareni,
un tas ir tikai viens piemērs, ka grāmata der ne tikai
rucavniekiem. Tagad tik ir jāveido papildinājums
par beidzamiem trīsdesmit gadiem. Tas tā organiski prasās. Arī dabas objektu, ainavu elementu, hidrogrāfijas tīkla apraksti, bet tā jau ir jauna grāmata!
Bet projekta mērķis ir lieliski sasniegts, un kur
vēl atsauces, bibliogrāfijas saraksts!!!
Ir, ar ko lepoties! Paldies!
P.S. Kārtīga lasīšana vēl priekšā, vakar tik “iebridu”
grāmatā, lai sajustu tās garšu. Un tā ir garda un sātīga!
Normunds Millers (Rīgā)
Tikties ar sava pagasta vēstures apkopojumu
grāmatas veidolā vēlējās daudzi, bet bija pārsteigti,
turot rokās smago brīnumu. Grāmata ārēji skaista,
cieņu pret sevi raisoša, tomēr galvenais ir saturs, tā
daudzveidība, dziļums, faktu precizitāte. Tas viss
vēl ir jāiepazīst. Rucavnieki saka, ka Guntai jālepojas ar sava darba rezultātu, bet viņa norāda uz savas
konsultantes, padomdevējas lielo lomu grāmatas
tapšanas gaitā. Tā ir redaktore un korektore Anita
Helviga (Dr. philol.), personība ar pamatīgu zināšanu un pieredzes bagātību, ieinteresēta un vienmēr
gatava palīdzēt, arī nosaukuma “Ar Rucavas vārdu
– lapu pa lapai” autore.
Par atzinību un augstu novērtējumu uzskatām
Latvijas Nacionālās bibliotēkas lūgumu saņemt bez
obligātajiem septiņiem grāmatas eksemplāriem vēl
papildus sešas grāmatas. Bibliotēkas eksperti grāmatu izvērtējuši un lūdz to LNB krājuma papildināšanai lasītavās un starptautiskajai apmaiņai – ārzemju partneriem Lielbritānijā un ASV.
Jānis Veits, Ārija Ošeniece

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomai piekrastes
ūdeņos var pieteikties līdz 20. novembrim

Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos
un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā. Lai
iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt
zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas novada
domē vai Dunikas pagasta pārvaldē novada domei adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi, apjoms un laivas reģistrācijas apliecības kopija vai savstarpējās vienošanās dokuments par peldošā
transportlīdzekļa izmantošanu (kopija), ja zvejai izmanto citai
personai piederošu peldošu transportlīdzekli. Komerczvejas
tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.
Iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nāka
majam gadam jāiesniedz līdz esošā gada 20. novembrim.
Iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus iesniegt
personīgi Rucavas novada domes kancelejā vai Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pastu
dome@rucava.lv, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu apriti.
Rudītes Bērziņas foto

- Par sporta treniņu un amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu atsākšanos
pēc valstī noteiktajiem ierobežojumiem sekojiet līdzi turpmākajai informācijai.
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. novembrim.
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

Izpiņķerēt ir jāmāk.

25. oktobrī
pulksteņa rādītāji
jāpagriež stundu
ATPAKAĻ
2020. gadā pāreja no vasaras uz ziemas laiku notiks
25. oktobrī plkst. 4.00
(naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus
pagriežot vienu
stundu atpakaļ.
LABDARĪBAS KONCERTS
RUCAVAS BAPTISTU
DIEVNAMA PIEBŪVES
ATJAUNOŠANAI
24. oktobrī pulksten 14.00
Koncertā piedalīsies
Lība Ēce-Kalniņa, Iveta Apine,
Jānis Kurševs un Miķelis
Mārtiņš Mažis.
1. novembrī plkst. 11.00
Rucavas evaņģēliski luteriskajā
draudzē notiks dievkalpojums,
kurā piedalīsies bīskaps
Hanss Martins Jensons.

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.

