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Asins donoru diena Rucavā

22. oktobrī Rucavas
kultūras namā norisinājās
asins donoru diena. Liepā
jas Reģionālās slimnīcas
Asins sagatavošanas nodaļa
pateicas visiem 20 asins do
noriem, kuri atrada laiku un
piedalījās donoru dienā.

Asinis ir nepieciešamas
operāciju laikā, pacientiem ar
akūtām asiņošanām, kā arī onkoloģisko, hematoloģisko u.c.
pacientu ārstēšanā. Iesaistoties
asinsdonoru kustībā, tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Starp šiem cilvēkiem

jebkurā brīdī vari būt arī tu,
tādēļ nestāvi malā, bet palīdzi!
Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, ka šie cilvēki
esam mēs paši.
Pēc asins ziedošanas notiek
asins šūnu atjaunošanās. Kad

tu nodod asinis, organisms nekavējoties sāk atjaunot zaudēto
asins daudzumu. Daži cilvēki
uztraucas, ka asins ziedošana
nav veselīga. Tas ir mīts! Ziedojot asinis, donors atbrīvojas
no vecajām asins šūnām – eritrocītiem, un organisms ražo
jaunas, kas efektīvāk izplata
skābekli pa visu organismu.
Tavs organisms atjauno asins
tilpumu pēc asins ziedošanas
48 stundu laikā, un visas sarkanās asins šūnas eritrocīti, ko tu

zaudē asins ziedošanas procesā, atjaunojas četru līdz astoņu
nedēļu laikā.
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, regulārie
asins donori dzīvo vidēji par
pieciem gadiem ilgāk, jo viņiem notiek asinsrades sistēmas aktivizēšanās un uzlabojas
imunitāte.
Cilvēki, kas regulāri nodod
asinis, vieglāk panes to zudumu, ja gadās trauma un tiek
zaudēts daudz asiņu.

Labdarības koncerts Rucavas baptistu dievnamā
Mūsu zemi pāršalc ziņa,
ka Covid19 pieņemas spē
kā. Priekšā neziņas pilna
rītdiena. Dvēselē ir satrau
kums – kā būs tālāk? Tad
sirdī skan klusa lūgšana:
“Dievs, sargā mūs, Tu esi
mūsu stiprā pils.”
Dievs dāvāja mums brīnišķīgu 24. oktobra sestdienu, un
mēs varējām sanākt kopā uz
labdarības koncertu ar mērķi
atbalstīt Rucavas baptistu dievnama piebūves atjaunošanu.
Mazajā dzeltenajā dievnamā (kā rucavnieki dēvē)
skanēja Miķeļa Mārtiņa Maža
dziesmas ar Bībeles psalma
vārdiem, dzirdējām arī pielūg-

smes dziesmas, kas tulkotas no
angļu valodas.
Koncertā Miķelim Mārtiņam pievienojās brīnišķīgās
balss īpašniece Lība Ēce-Kalniņa. Atskaņota tika viena no
jaunākām L. Ēces-Kalniņas
dziesmām. Dziedātāji dalījās
savās pārdomās, kas izskanēja
arī dziesmās.
Svētīgais brīdis ir nemanot
aizvadīts. Un ar kopīgu lūgšanu “Mūsu Tēvs Debesīs” noslēdzās šī skaistā diena. Paldies
visiem, ka bijāt kopā ar Rucavas baptistu draudzi.
Jānis BērzeBērziņš,
Rucavas baptistu draudzes
sludinātājs
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde
2020. gada 15. oktobrī

Piedalās: Rucavas novada
domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis,
Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs
Timbra.
l Nolēma ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē
65 800 (sešdesmit pieci tūkstoši
astoņi simti eiro) apmērā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā – esošās
ēkas pārbūve par sociālo grupu
dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, būvniecības procesa
nodrošināšanai”. Aizņēmuma
termiņš – ilgtermiņa aizņēmums
– 10 (desmit) gadi, ar atlikto
maksājumu uz diviem gadiem.

Domes sēde
2020. gada 22. oktobrī

Piedalās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Irēna
Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme.
Nolēma:
l Apstiprināt
detālplānojuma izstrādāto galīgo redakciju nekustamiem īpašumiem
“Meža Krustceles” (kad. Nr.
64840080194),
“Krustojumi” (kad. Nr. 64840080317)
un “Krustojums” (kad. Nr.
64840080923).
l Atļaut sadalīt privātpersonas nekustamo īpašumu.
l Ņemot vērā iesniegumus,
izbeigt zemes nomas līgumu ar
divām privātpersonām un noslēgt zemes nomas līgumu ar četrām privātpersonām.
l Pagarināt zemes nomas
līgumus ar divām privātpersonām.
l Sadalīt divus nekustamos
īpašumus.
l Veikt privātpersonas zemes
vienības instrumentālo uzmērīšanu un ierakstīt zemes vienību
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, pasūtīt novērtējumu.
l Apstiprināt zemes ierīcības
projektu privātpersonas īpašumam.
l Atdalīt no nekustamā īpašuma “Zemkopji”, kad. Nr.
64840140086, zemes vienības
ar kad. apz. 64840140086 zemesgabalu 4,6 ha platībā un atdalītajam zemesgabalam piešķirt
jaunu nosaukumu “Jaunie Zemkopji”.
l Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dunikas pagasta palīgsaimniecības”, kad. Nr. 64520100081,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100231, atdalītai
zemes vienībai noteikt platību
0,2735 ha un piešķirt jaunu nosaukumu “Bāliņi”.

l Atdalīt no nekustamā
īpašuma “Dunikas pagasta
palīgsaimniecības”, kad. Nr.
64520100081, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
64520100217, atdalītai zemes
vienībai noteikt platību 0,733
ha un piešķirt jaunu nosaukumu
“Grīviņi”.
l Atdalīt no nekustamā
īpašuma “Dunikas pagasta
palīgsaimniecības”, kad. Nr.
64520100081, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
64520100214, atdalītai zemes
vienībai noteikt platību 0,2 ha un
piešķirt jaunu nosaukumu “Lapkalni”.
l Atdalīt no nekustamā
īpašuma “Dunikas pagasta
palīgsaimniecības”, kad. Nr.
64520100081, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
64520100213, atdalītai zemes
vienībai noteikt platību 0,209
ha un piešķirt jaunu nosaukumu
“Bukši”.
l Atdalīt no nekustamā
īpašuma “Dunikas pagasta
palīgsaimniecības”, kad. Nr.
64520100081, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
64520100212, atdalītai zemes
vienībai noteikt platību 0,06 ha
un piešķirt jaunu nosaukumu
“Melderi”.
l Paliekošai
zemes vienībai “Dunikas pagasta palīgsaimniecības”, kad. Nr.
64520100081, kadastra apzīmējums 64520100204, platība 1,1
ha, mainīt nosaukumu, piešķirot
jaunu – “Ziedulejas”.
l Piekrist nodot privātpersonas īpašuma tiesības atjaunošanai.
l Uzņemt Dunikas pagasta
dzīvokļu maiņas rindā vienu personu.
l Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēs 2020. gada
septembrim – decembrim sadalīt šādi:
1. Vispārējai pamatizglītībai
1.1. Darba samaksai piešķirtos 58 756 eiro:
1.1.1. Rucavas pamatskolai –
35 906,42 eiro (algas – 28 935,60
eiro, VSAOI – 6970,56 eiro) jeb
vienam mēnesim 8976,54 eiro
(algas – 7233,90 eiro, VSAOI –
1742,64 eiro);
1.1.2. Sikšņu pamatskolai –
22 849,58 eiro (algas – 18 413,52
eiro, VSAOI – 4435,80 eiro) jeb
vienam mēnesim 5712,33 eiro
(algas – 4603,38 eiro, VSAOI –
1108,95 eiro).
2. Interešu izglītībai
2.1. Darba samaksai piešķirtos 3032 eiro:
2.1.1. Rucavas pamatskolai
– 1859,20 eiro (algas – 1498,24

eiro, VSAOI – 360,96 eiro) jeb
vienam mēnesim 464,80 eiro
(algas – 374,56 eiro, VSAOI –
90,24 eiro);
2.1.2. Sikšņu pamatskolai –
1172,80 eiro (algas – 945,12 eiro,
VSAOI – 227,68 eiro) jeb vienam mēnesim 293,20 eiro (algas
– 236,28 eiro, VSAOI – 56,92
eiro).
3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai
3.1. Darba samaksai piešķirtos 10 172 eiro:
3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš”
– 7205,20 eiro (algas – 5806,44
eiro, VSAOI – 1398,76 eiro) jeb
vienam mēnesim 1801,30 eiro
(algas – 1451,61 eiro, VSAOI –
349,69 eiro);
3.1.2. Sikšņu
pamatskolas
pirmsskolas grupai – 2966,80
eiro (algas – 2390,88 eiro,
VSAOI – 575,96 eiro) jeb vienam mēnesim 741,71 eiro (algas
– 597,72 eiro, VSAOI – 143,99
eiro).
l Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņiem 2”, Dunikas
pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520170022, trešās izsoles noteikumus.
l Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, kas
atrodas Rucavas novada Rucavas
pagastā un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
64840110131, daļu ar kopējo
platību 628 m2 tirdzniecības vietai, kura iekļauj ēdināšanu, bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu tirdzniecību.
l Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas
novadā, kad. Nr. 64520110050,
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica, ka nekustamā īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,
kad. Nr. 64520110050, atsavināšanas (nosacītā) sākuma cena
ir 16 912,00 EUR (sešpadsmit
tūkstoši deviņi simti divpadsmit
eiro).
l Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas
novadā, kad. Nr. 64520110111,
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteica, ka nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,
kad. Nr. 64520110111, atsavināšanas (nosacītā) sākuma cena
ir 4812,00 EUR (četri tūkstoši
astoņi simti divpadsmit eiro).
l Rīkot trešo mutisko izsoli
ar augšupejošu soli ar ne vairāk
kā par 60 procentiem pazeminātu izsoles sākumcenu (6400,00
EUR), nosakot trešās izsoles
sākumcenu 4500,00 EUR (četri
tūkstoši pieci simti eiro).

l Piešķirt 300 EUR no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem LPPI Liepājas
muzejam koktēlniecības darbu
izstādes rīkošanai no šā gada
13. novembra līdz 13. decembrim.
l Apstiprināt grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020.
gada pamatbudžetā.
l Pieņemt grozījumus domes 27.12.2019. saistošajos noteikumos Nr.10/B “Par Rucavas
novada pašvaldības budžetu”,
izdodot Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.9/B “Grozījumi Rucavas
novada pašvaldības 2020. gada
budžetā”.
l Neslēgt līgumu ar privātpersonu par elektroenerģijas padeves nodrošināšanu.
l Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.10.2020.
(protokols Nr.12) ieteikumu,
iegūtos līdzekļus no izsolēs
pārdotajiem
nekustamajiem
īpašumiem novirzīt šādiem
mērķiem:
* Ēkas “Centra dzirnavas”
3. stāva grīdas vai 2. stāva griestu siltināšanai, signalizācijas ierīkošanai un pie ēkas esošā stāvlaukuma uzlabošanai – 20,000
EUR;
* Dunikas komunālai saimniecībai traktora iegādei – 35,000
EUR;

* Rucavas pamatskolai zāles
pļāvēja iegādei – 5000 EUR;
* Ēkas “Purenītes” siltināšanai – 4000 EUR.
l Piešķirt naudas balvu sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu, darbiniekam aizejot pensijā.
l Piešķirt Rucavas novada
domes priekšsēdētājam Jānim
Veitam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu no 02.11.2020. līdz
08.11.2020.
l Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības
2009. gada 17. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums””.
Dunikas pagasta pārvaldes
vadītāja A. Kaunese informē par
apkures katla uzstādīšanu dzīvojamā mājā “Birzes”, par ēkas
“Purenītes” siltināšanas darbu
norisi un citiem saimnieciskiem
darbiem pagastā.
Izpilddirektors E. Bertrams
informē deputātus par Ķirbas
purva dabas aizsardzības plāna
izstrādes darba grupas tikšanos
un paredzēto informatīvo sanāksmi 2020. gada 12. novembrī.
Domes priekšsēdētājs J. Veits
informē par Saeimas deputātes
no apvienības “Attīstībai/Par!”
Dace Bluķes vizīti Rucavā un par
2021. gada pašvaldības budžeta
veidošanas norisi.

KASES RUCAVAS NOVADA DOMĒ
UN DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDĒ
APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS
PĒC IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.
gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada
9. jūnija rīkojumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Rucavas novada
dome no 2020. gada 10. novembra normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti.
Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks nodrošinātas elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus –
tālruni 63467054, e-pastu dome@rucava.lv, portālu www.latvija.lv.
Iesniegumus iespējams atstāt pie Rucavas novada domes esošajā
pastkastītē.
Darbiniekus klātienē iespējams apmeklēt tikai būtiskas
nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot ar attiecīgo
darbinieku pa tālruni.
(Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultācijas nepieciešamību!)
Kasēs Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē
apmeklētājus pieņems KLĀTIENĒ PĒC IEPRIEKŠĒJĀS PIETEIKŠANĀS, ORGANIZĒJOT PAKALPOJUMU SNIEGŠANU
(PĒC IESPĒJAS) OTRDIENĀS UN CETURDIENĀS
(Rucavas kase – tālr. 20397912, Dunikas kase –
tālr. 63453401, 29900135). Pārējā laikā naudas maksājumus
lūdzam veikt elektroniski norēķinu kontā A/S “Swedbank”,
konta Nr. LV30HABA0551019765652, vai Latvijas Pasta nodaļās:
l Rucavas pasta nodaļa, adrese: Rucavas pamatskola,
Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, strādā no pirmdienas līdz
piektdienai, darba laiks no plkst. 8.30 līdz 14.00;
l Sikšņu pasta nodaļa, adrese: “Purenītes”, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480, strādā no pirmdienas līdz piektdienai, darba
laiks no plkst. 8.30 līdz 12.00.
Rucavas novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, sekot
līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, ievērot ārkārtējā
situācijā noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus!
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Izsoles

Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7/2020
Rucavas novada Rucavas pagastā,
2020. gada 23. jūlijā

APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes 2020. gada 23. jūlija
lēmumu (protokols Nr.10, 6.,17. p.).

PRECIZĒTI
ar Rucavas novada domes
2020. gada 24. septembra
lēmumu (protokols Nr.13, 4.p.).
“Grozījumi Rucavas novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.5/2016
“Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu.
Izdarīt Rucavas novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Pašvaldības policija.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada domes Administratīvā komisija.”
3. Svītrot Noteikumu 1.8. punktā 2. teikumu.
4. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Par 6.9. apakšpunkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām līdz 40 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām – no 40 līdz 84 naudas soda
vienībām.”
5. Svītrot Noteikumu 6.3., 6.8., 6.10., 6.11., 10., 12. punktu.
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020
“Grozījumi Rucavas novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.5/2016
“Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Atbilstoši “Administratīvās atbildības likumam” tiek precizētas saistopamatojums
šajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un
naudas sodu apmēri izteikti naudas soda vienībās.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2016. gada
30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” mērķis ir aktualizēt saistošos noteikumus atbilstoši
“Administratīvās atbildības likuma” normām, precizējot administratīvās
atbildības normas un naudas sodu apmērus naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas instiprojekta ietekmi uz pašvaldības tūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas
budžetu
amata vietas. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek
prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto pro- Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī- uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
bas vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratī- Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuvajām procedūrām
ma lietas izskatīšanai veic Rucavas novada Pašvaldības policija,
administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rucavas novada domes
Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultāciNav notikušas.
jām ar privātpersonām
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9/2020
Rucavas novada Rucavas pagastā,
2020. gada 22. oktobrī
						

APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes
2020. gada 22. oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 5. p.).
“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
“Rucavas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.
Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 33.¹ punktu šādā redakcijā:
“33.¹ Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā vai pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par attālinātu dalību komitejas priekšsēdētājam vai protokolētājam, viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais
komitejas loceklis apstiprina, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 62.¹ punktu šādā redakcijā:
“62.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā vai pašvaldības
teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš ir reģistrējies dalībai domes sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu
par attālinātu dalību komitejas priekšsēdētājam vai protokolētājam, viņam ir nodrošināta tehniska
iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais
domes deputāts apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu. Neatrodoties
sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā
paredzētajos balsojumos.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 2. novembrī.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
“MAURIŅI 2” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mauriņi 2”,
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110050, reģistrēts Dunikas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.
100000600965, sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
64520110050, kopējā platība 6,1 ha.
Izsole notiks 2020. gada 2. decembrī plkst. 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 plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
(piektdienās līdz plkst. 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 16.00.
Izsoles sākumcena 16 912,00 EUR
(sešpadsmit tūkstoši deviņi simti
divpadsmit eiro). Nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir,
1691,20 EUR (tūkstoš seši simti deviņdesmit viens eiro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti eiro).
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
“BALTALKŠŅI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”,
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar
Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
64520110111, kopējā platība 1,37 ha.
Izsole notiks 2020. gada 2. decembrī plkst. 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 plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
(piektdienās līdz plkst. 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 16.00.
Izsoles sākumcena 4812,00 EUR (četri
tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro).
Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir, 481,20 EUR (četri
simti astoņdesmit viens eiro 20 centi), līdz
reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas
novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts
LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti eiro).
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
“PEŠI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā trešā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”,
Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, reģistrēts Rucavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar
Nr. 100000594113, sastāv no neapbūvēta
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu
64840030171, platība 0,5507 ha, un uz tā
esošās mežaudzes 0,25 ha.
Izsole notiks 2020. gada 2. decembrī plkst. 13.00 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 plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
(piektdienās līdz plkst. 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 16.00.
Izsoles sākumcena 4500,00 EUR (četri
tūkstoši pieci simti eiro). Nodrošinājuma
nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir, 450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu
kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22,
konts LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti eiro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu –
desmit darba dienu laikā no izsoles norises
dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt
darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni
26143329, turpat gūstama cita informācija
par izsoli.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
“PIE STRAUTIŅIEM 2”
IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā trešā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pie
Strautiņiem 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520170022,
reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā ar Nr. 100000593258, sastāv no
zemesgabala ar kopējo platību 4,08 ha.
Izsole notiks 2020. gada 2. decembrī plkst. 14.00 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 plkst.
8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
(piektdienās līdz plkst. 13.00).
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības
mājaslapā www.rucava.lv. Pretendentu
reģistrācija notiek līdz 2020. gada 30. novembrim plkst. 16.00.
Izsoles sākumcena 8250,00 EUR
(astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit
eiro). Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir, 825,00
EUR (astoņi simti divdesmit pieci eiro), līdz
reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas
novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts
LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti eiro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu –
desmit darba dienu laikā no izsoles norises
dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt
darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni
26143329, turpat gūstama cita informācija
par izsoli.
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Tūrisma sezona 2020. gadā
Aktīvā tūrisma sezona
noslēdzās 1. oktobrī ar tūris
ma uzņēmēju tikšanos Ru
cavas “Centra dzirnavās”.
Ar vērtīgu pieredzi tūrisma
attīstībā Grobiņas novadā dalījās aktīvā tūrisma centra “Kuršu vikingu apmetne” vadītājs
Raimonds Reinis. Uz tikšanos
bija ieradušies vairāki novada
uzņēmēji, interesenti, viesi no
kaimiņu novada atpūtas bāzes
“Ods” un Nīcas Tūrisma informācijas centra vadītāja Sabīne Spāģe. Apmeklētāju loks
norāda uz mūsu nākotnes sadarbības modeli – tūrisma piedāvājums veidojams plašākā
reģionā, piesaistot dažādāku
interesentu auditoriju. Ir svarīgi iepazīt vienam otru, vietējos
objektus, lai varētu veidot kopīgu un saistošu piedāvājumu.
Tikšanās laikā Rucavas tūrisma organizatore ieskicēja
daļu no nākamajā gadā iecerētajiem darbiem tūrisma jomā:
- lokāla maršruta izveide
Dunikas pagastā, balstoties uz
dabas vērtībām un militārajām
pēdām;
- dalība izstādē “Balttour”,
apvienojoties kopīgā topošā Dienvidkurzemes novada
stendā;
- “Bajāru” rijas ekspozīcijas iekārtošana un atvēršana
apskatei;
- vietējiem mājražotājiem
vasaras mēnešos piedāvāt savu
produkciju tūristiem Papē;
- atrast darbinieku uz 0,5
likmi TIP “Dzintarvēji” (fišereja);
- veicināt latviskās identitātes
saglabāšanu piekrastes ciemos;

- iespēju robežās uzlabot
Papes dabas parka takas.
Lai arī šogad sakarā ar epidemioloģiskajiem apstākļiem
bija bažas par tūrisma aktivitāti
un viesu skaitu novadā, pēc oktobrī apkopotajiem datiem par
apkalpoto cilvēku skaitu Tūrisma informācijas centrā Rucavā
un punktā Papē, var secināt, ka
cilvēku plūsma ir bijusi tikpat
liela kā pagājušajā gadā.
Cilvēku grupas vēl arī oktobrī
izrādīja interesi par
novada
apskates
vietām un
ceļošana
turpinājās.
Ar statistikas datiem
vairāku
gadu griezumā var
iepazīties
attēlā.

Rudens cēlienā aizvadīts
tūrisma festivāls “Bārtas rudens 2020”. Šis pasākums bija
apvienots ar pavasarī tradicionālo laivošanas pasākumu
“Bārtas pumpurs”, kam šogad
apritēja jau sestais gads. Ceram
gan, ka 2021. gadā laivošana
varēs noritēt kā ierasts – ievziedu laikā. Rucavas novada
pašvaldības vārdā jāizsaka liela pateicība par kopīgu darbu
Grobiņas, Nīcas un Priekules

“Meža dienas – 2020”

Šā gada pasākuma moto
“Veidosim daudzveidīgu
Latviju un tīkamu ainavu!”.
Darbu īss apraksts. Tika
iegādāti kokmateriāli, ko Du-

nikas pagasta Komunālās daļas
darbinieki izmantoja, lai izgatavotu soliņus un tualeti. Tos novietoja Brūnu birzī, kur atrodas
estrāde un notiek dažādi pasā-

kumi. Šeit regulāri tiek veikti
labiekārtošanas darbi. Šogad
birzī tapa “Sajūtu taka”.
Pasākuma
izglītojošā
daļa. Pasākuma dalībniekiem

Foto: Kārlis Volkovskis

novada pašvaldībām. Pateicamies par atbalstu arī glempingam “Bārtas krasts” un atpūtas bāzei “Ods”. “Viena upe, 4
novadi, 4 iespējas” – šāds bija
šī gada pasākuma moto.
Par vienu vides objektu
vairāk ir arī Rucavas piekrastē,
Papē. Projektā “Vides gidi” piecos biedrības “Liepājas rajona
partnerība” sadarbības novados uzstādīti foto rāmji. Mūsu
pašvaldībā tagad ikvienam ir
iespēja ierāmēt sevi
ar skaistu skatu uz
Papes bākas fona.
Šajā projektā divas
Rucavas
novada
pašvaldības speciālistes Dace Mieme
un Natālija Grauduže ieguva vides gidu
apliecības. Svarīgākais ieguvums, protams, ir jaunas un
vērtīgas zināšanas
darbam ar dažādu
vecumu tūristu un
par to, cik svarīgi uzturēt tīrību
dzīvesvietā, atgādināja Cūkmens. “Latvijas Valsts mežu”
pārstāvji stāstīja par meža nozīmi saimniecībā, par koksnes
daudzveidīgo izmantošanu, par
to, kā notiek koku stādiņu audzēšana. Bija iespēja pamēģināt
iestādīt kociņu, lai saprastu, ka
meža stādīšana ir smags darbs.
Noslēgumā tika izveidots tiltiņš, neizmantojot naglas.
Pasākumā piedalījās Sikšņu pirmsskolas un pamatskolas
audzēkņi, Rucavas pamatskolas
audzēkņi un pedagogi.
Projekta gaitā labiekār
toto parku turpmāk uztu
rēs Rucavas novada domes
Komunālā daļa.
Projekta pasākumi po
pularizēti vietnē http://www.
rucava.lv/index.php/projekti.
Informāciju sagatavoja
Dace Mieme,
projektu koordinatore

skolēnu grupām, popularizējot
novada bagātības.
Viena no svarīgākajām pārmaiņu laika atziņām ir šī – pastāvēs aktīvās kopienas. Tādēļ
prieks apzināties, ka top arvien
jauni tūrisma piedāvājumi un
objekti arī Rucavas novadā. Pie
jaunākajiem apskates objektiem jāpiemin sajūtu labirints
“Saules taka” Rucavas pagastā un objekts “Sajūtu birzs”
Dunikas pagasta Sikšņos. Lai
par jaunumiem varētu informēt vietējos un Rucavas novada viesus, aicinājums objektu
īpašniekiem sniegt informāciju par sevi un savu pakalpojumu vai produkciju Rucavas
novada Tūrisma informācijas
centram, sūtot informāciju uz
e-pastu tic@rucava.lv vai zvanot
pa tālruni 29134903. Jau esošajiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem lūgums pārskatīt
informāciju Rucavas novada
mājaslapā www.rucava.lv un sazināties ar tūrisma organizatori par jebkurām nepieciešamajām izmaiņām.
Mājražotājiem ir lieliska
iespēja reklamēt savus produktus, iesaistoties LLKC pasākumā “Novadu garša”. Par sava
piedāvājuma iekļaušanu elektroniskajā katalogā Rucavas
mājražotāji aicināti sazināties
ar Kurzemes reģionālo konsultanti Lindu Dūdiņu-Hoieri
LLKC Kuldīgas birojā, tālr.
29147935, linda.dudina@llkc.lv.
Tā kā beigusies aktīvā tūrisma sezona, Tūrisma informācijas centrs strādā pēc Rucavas novada domes darba laika
grafika. Izmaiņas darba režīmā
ievieš arī epidemioloģiskie
apstākļi, tādēļ par aktuāliem
jautājumiem ieteikums sazināties, zvanot vai rakstot e-pastu.

INFORMATĪVS
PAZIŅOJUMS PAR
ĪPAŠUMU “MEŽA
KRUSTCELES”,
“KRUSTOJUMS”
UN “KRUSTOJUMI”
DETĀLPLĀNOJUMA
APSTIPRINĀŠANU

Rucavas novada dome
2020. gada 22. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma
apstiprināšanu
nekustamiem
īpašumiem
“Meža
Krustceles”
(kad.
Nr. 64840080194), “Krustojums” (kad. Nr. 64840080923)
un “Krustojumi” (kad. Nr.
64840080317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.
Ar izstrādāto detālplānojumu
un gala redakciju var iepazīties,
Rucavas novada pašvaldības
mājaslapā, sadaļā “Attīstība / Teritorijas attīstības plānošana / Detālplānojumi” un https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_16693.
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Par pārgājienu «Putni
un citi Papes iemītnieki»

3. oktobrī, kas bija Eiropas Putnu
vērošanas diena, Rucavas novada Papē
pulcējās gan vietējie, gan tālu braukušie,
lai piedalītos Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra «Slītere» organizētā
pasākumā.
Tas bija veltīts Papes dabas parka piekrastes,
putnu un citu iemītnieku izzināšanai. Ar novada
domes sarūpēto autobusu dalībnieki nokļuva Latvijas Universitātes putnu ķeršanas un
gredzenošanas stacijā, kur ornitologa Oskara
Keiša un viņa palīgu vadībā uzzināja, kāpēc stacija
atrodas tieši šajā vietā, un apskatīja murdā noķertos
putnus. Ornitologs dalībniekiem ierādīja, kā atšķirt
zeltgalvīšus – kurš ir tēviņš, kura – mātīte. Tēviņa
galvu rotā gan zeltainas kā mātītei, gan sārtas
spalvas. Ieraugot mazo apodziņu, daudziem bija
patiess pārsteigums. Viņš ir tik maziņš! Zilzīlīti un
mizložņu nebija grūti atpazīt, bet «foto karaliene»
nešaubīgi bija ausainā pūce.
Pārgājiens no putnu murda gar jūras krastu
uz fišereju turpinājās zoologa Viļņa Skujas,
botāniķes Ērikas Kļaviņas un dabas izglītības
speciālistes Andras Ratkevičas vadībā.
Rudens migrācijas laikā pie jūras biežāk
sastopamie ir bridējputni un ūdensputni.
Dalībniekus ik pa laikam apsteidza šņibīšu bariņi,
kas veica tālu ceļojumu no tundras uz siltāka
klimata zonu. Vilnis interesentiem skaidroja,
kāpēc liedaga ekosistēma ir tik svarīga putnu
migrācijas laikā. Putnu ārkārtīgi garajā ceļā viņiem
ir «jāuzpildās ar degvielu» – jāsameklē piemērota
barība. Šņibīši un citi bridējputni barību meklē
ūdenstilpju tuvumā – dubļos, ūdenī, ūdensaugu
lapās. Īsā laika sprīdī jāpaspēj kārtīgi uzēsties.
Tāpēc ir svarīgi netraucēt ceļojošo putnu
barošanos jūras krastā, kur viņi, ātri tekalējot,
ķer krastmušas, meklē vēžveidīgos izskaloto
aļģu «mudā». Daudziem bridējputniem ir jutīgs
knābja gals, kas ļauj tiem uztaustīt kukaiņus un
dzīvniekus, kas noslēpušies dubļos, augsnē vai
jūraszālēs.
Jūras kraukļu kolonija uz Papes mola stabiem
bija iemesls sarunai par šo putnu ekoloģiju. Vilnis
atzīmēja, ka reizēm grūti izskaidrot, kāpēc kāda
suga spēj savairoties lielā skaitā un samērā īsā

periodā, kā tas ir noticis ar jūras kraukļiem. Vēl
pagājušā gadsimta 70. gados jūras kraukļi bija ļoti
reti sastopami Latvijā.
Ja putnus mēs varam redzēt dienas laikā, tad
tumsas aizsegā liedagu apmeklē daudzi zīdītāji,
par kuru klātbūtni liecina pēdas liedagā. Zoologs
tulkoja pēdu rakstus – parādīja, kā var atšķirt
zaķa pēdas no citu dzīvnieku pēdām. Lapsas un
mežacūkas pēdas smiltīs liecināja, ka jūras mala
un izskalotās zivis spēj dažādot šo dzīvnieku
ēdienkarti.
Kamieļzāle, sālszāle un šķēpene – tie ir
augi, ko neatradīsiet dziļāk iekšzemē vai mežā,
vien jūras krasta smiltīs, rādīja Ērika. Šie augi
ir pielāgojušies skarbiem dzīves apstākļiem –
karstumam, sāļai videi un regulārai appūšanai
ar smiltīm. Liedaga embrionālo kāpu attīstība
sākas tieši ar šiem augiem – tie aiztur vēja pūstās
smiltis, tā veidojot nelielus smilšu pauguriņus.
Dalībnieki tika iepazīstināti ar invazīvajām
augu sugām, kas apdraud Papes dabas parka
pelēko kāpu raksturīgās sugas. Agresīvā suga
– krokainā roze – veido blīvas audzes, kas ar
laiku var ierobežot cilvēku pārvietošanos. Roze
ir dzeloņaina, asa, spēj izaugt kā blīva siena,
kurai cauri nevar izlauzties. Papes dabas parka
pelēkajās kāpās dominē skarainā ģipsene, ko
tautā sauc par plīvurpuķi. Tā ir skaista ziedu
pušķos, bet nelūgta ienācēja kāpās. Pelēkajās
kāpās daudzās vietās bija redzams augs ar
sarkanām ogām. Daudzi pazīst dziedniecības
sparģeli, bet nevar iedomāties, ka tas atradis
savu dzīvesvietu savvaļā – kāpās. Mēs to gribētu
redzēt dārzos un uz mūsu šķīvjiem, nevis dabas
parka pelēkajās kāpās, kas ir Eiropas nozīmes
aizsargājams biotops Latvijā.
Pārgājiens noslēdzās fišerejā, kur Andras
vadībā dalībnieki noteica turpat, Papes kanālā,
ķertos ūdensdzīvniekus un augus. Mazākie
pasākuma dalībnieki ar sevišķu sajūsmu izmantoja
iespēju ar speciālu tīkliņu «ķeksēt» ārā materiālu
tuvākai apskatei. Ar neapbruņotu aci neredzamā
ūdens pasaule pēkšņi atklājās visā krāšņumā un
daudzveidībā. Sānpeldes mikroskopā izskatījās
kā milzu garneles. Pietuvinātais skats uz
ūdensēzelīti, viendienīšu vai spāru kāpuru dažam
dalībniekam izraisīja vai nu prieka kliedzienu,
vai izbīļa saucienu un apņemšanos «vairs neiet
ūdenī». Interesanta bija Dabas izglītības centra
atvestā spēle, ar kuru noteikt, kurš putns kādā
vidē un kādu ligzdu būvē.
Dalībnieki novērtēja Natālijas sarūpētās
maizītes un garšīgo tēju, un visiem bija prieks
par saturīgi pavadītu dienu Papes dabas parkā
Rucavas novadā.
Ērika Kļaviņa,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra «Slītere» vadītāja

COVID-19 LAIKĀ TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS
TRAKTORTEHNIKAS VADĪŠANAS TIESĪBU
IEGŪŠANAI NOTIEK ATTĀLINĀTI
Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situācija valstī un Ministru
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto, pēc 2020. gada 7. novembra pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošana notiek attālināti. Izņēmums ir šo programmu
praktiskās daļas, bez kuru apguves nebūtu iespējams iegūt konkrētās prasmes.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) apstiprinās tikai tās komersantu pieteiktās mācību grupas, kurās tiks nodrošinātas elektroniskas teorētiskās mācības tiešsaistes režīmā visām
iesaistītajām pusēm, ja spēs pārliecināties par izglītības procesa sekmīgu norisi un atbilstošu izglītības procesa materiālo bāzi.
Apmācību (reģistrēt mācību grupas) ir iespējams turpināt un veikt
attālināti, ja izglītības iestāde iesniedz VTUA (tādā pašā veidā kā līdz
šim) detalizētu iesniegumu ar metodoloģisko aprakstu par attālinātā
apmācību procesa norisi, kurā visiem grupas apmācāmajiem (minimums pieciem) vienlaikus tiek nodrošināta apmācība tiešsaistes režīmā un nodrošināta piekļuve VTUA nodarbinātajam, lai pārliecinātos
par izglītības iestādes veikto izglītības procesu un atbilstošo izglītības
materiālo bāzi.
Noteiktas arī stingrākas prasības masku lietošanai izglītības iestādēs. Apmeklētāji un darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar
fizisku barjeru un kuri uzturas sabiedriskās vietās, lieto medicīniskās
sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus.
Savukārt traktortehnikas vadītāju tiesību pretendenti var pieteikties eksaminācijai kā līdz šim, sazinoties ar tuvāko vai ērtāko VTUA
nodaļas biroju un vienojoties par eksaminācijas laikiem, vienīgi jāņem
vērā, ka eksaminācija veicama klātienē individuāli pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS. Klātienes pakalpojumu saņemšanas laikā var
veidoties rindas, tāpēc klientus aicinām būt iecietīgiem un ievērot
VTUA nodarbinātā norādījumus par pakalpojuma nodrošināšanas
organizāciju, ievērot savstarpējo divu metru distanci starp personām
(attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām) un
citus epidemioloģiskos drošības noteikumus.
Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus,
VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Traktortehnikas vadītāja apliecību persona iegūst pēc sekmīgi
veikta teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu
satiksmes drošību (izņemot personas, kurām ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1, vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus),
teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (ekspluatācijas eksāmens) un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena (vadīšanas eksāmens).
Lai nokārtotu eksāmenus TR1 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību iegūšanai, attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas
un praktiskā pieredze ir apgūstama arī pašmācības ceļā, savukārt
TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai
vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām. Ja personai ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, lai iegūtu
nepieciešamo traktortehnikas kategorijas vadītāja apliecību, tās ir
apgūstamas traktortehnikas vadītāju izglītības iestādē, kura izsniedz
mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), ka persona sekmīgi pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvo aktu prasībām par traktortehnikas vadītāju sagatavošanu.
Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret savu un sabiedrības
kopējo veselību!
Sargi sevi, sargi apkārtējos! Paldies visiem par sapratni un atbalstu!
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Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par sejas maskām

l Kurās vietās un kādās
situācijās jālieto sejas maska?
Šobrīd sejas maska obligāti
jānēsā:
- sabiedriskajā transportā;
- taksometros pasažieriem
un vadītājam, ja nav izveidota
cita veida speciāla barjera, piemēram, sieniņa;
- autoostās, dzelzceļa stacijās,
ostās un lidostās;
- visās iekštelpās – veikalos,
aptiekās, pastā, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības
un publisko pakalpojumu sniegšanas vietās;
- muzejos, bibliotēkās, izstāžu zālēs, koncertzālēs, kinoteātros un līdzīgās vietās, ja tur
nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;
- ārstniecības iestādēs.
Sejas maska papildus jālieto,
sniedzot pakalpojumu iekštelpās, kur nevar ievērot 2 metru
distanci, nav fiziski atdalošu barjeru un cilvēki uzturas ilgāk par
15 minūtēm.
l Ko vislabāk izmantot
par sejas masku?
Vispareizāk būtu lietot medicīniskās un nemedicīniskās (auduma) sejas maskas. Nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt,
izmantojot arī pareizi izgatavotu
nemedicīnisko masku. Tai jābūt
gatavotai no vismaz trīs kārtām
atbilstoša materiāla (kokvilna,
neilons u.tml.) ar saitēm tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai
aiz galvas.
l Vai var izmantot sejas
vairogus?
Šobrīd ir pierādīta sejas
masku efektivitāte Covid-19
izplatības ierobežošanai, tādēļ
prioritāri aizsardzībai ir jāizvēlas
medicīniskā vai higiēniskā sejas
maska. Arī darba devējiem, kas
nodrošina pakalpojumu sniegšanu tur, kur pulcējas liels skaits
cilvēku (tirdzniecības vietās,

kultūras pasākumu vietās, kā arī
sabiedriskajā transportā) darbinieku aizsardzībai primāri būtu
jāizvēlas sejas maskas.
Nepieciešamības gadījumā,
ja nav pieejamas sejas maskas
vai arī to lietošana rada būtiskas
veselības problēmas, persona var
lietot sejas vairogu.
l Kāpēc nevar izmantot
šalli un lakatu?
Atbilstoši Pasaules Veselības
organizācijas (PVO) rekomendācijām, sejas aizsegam jābūt:
- cieši pieguļošam sejai;
- viegli nomaināmam, ja tas
kļuvis mitrs vai netīrs;
- izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60°C temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem;
- pietiekamai elpošanas ceļu
pilienu aizturei, vienlaikus nodrošinot brīvu elpošanu.
Šādus nosacījumus nevar
nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem
vai citiem pielāgotiem aizsegiem,
jo tie nepieguļ cieši sejai, tos nav
iespējams ērti un pareizi nomainīt, kā arī šos izstrādājumus ne
vienmēr var mazgāt 60°C temperatūrā. Arī materiāli, no kā parasti izgatavo šalles un lakatiņus,
nenodrošina pietiekamu elpceļu
pielienu aizturi.
l Kuri cilvēki var nelietot
sejas masku?
Sejas masku var nelietot:
- bērni līdz 13 gadu vecumam (no 13 gadiem sejas maska
ir jālieto);
- cilvēki ar acīmredzamiem
kustību traucējumiem, kas apgrūtina maskas uzlikšanu;
- cilvēki ar psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ trūkst
spēju vai iemaņu sejas maskas
lietošanai;
- persona, kas ir slimojusi ar
Covid-19 un izveseļojusies (jābūt
dokumentiem, kas to apliecina).
Vienlaikus alkohola vai citu

apreibinošo vielu ietekme nav
pamats sejas maskas nelietošanai. Jāuzsver, ka nav zinātniska
pamatojuma, ka sejas maskas
lietošana pasliktinātu veselības
stāvokli cilvēkiem ar elpceļu,
sirds un asinsvadu vai citām hroniskām slimībām. Ja cilvēks nevar lietot medicīnisko vai nemedicīnisko sejas masku, ir iespēja
izmantot sejas vairogu. To var
izmantot arī personas ar dzirdes
un runas traucējumiem.
l Kāpēc bērni līdz 13 gadu
vecumam var nenēsāt sejas
masku?
Maska jālieto bērniem no
13 gadu vecuma. Pētījumos secināts, ka jaunāki bērni bieži vien
masku nelieto pareizi, līdz ar to
nav vēlamā efekta. Tāpēc šāda
prasība jaunākiem bērniem nav
obligāta. Norādām, ka arī bērnu
vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku.
l Kādai jābūt auduma
maskai?
Sejas masku var uzšūt mājās
arī pats. Maskai jābūt izgatavotai
no blīva auduma kombinācijām un jāsatur vismaz trīs slāņi.
Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to
piestiprinot ar saitēm aiz ausīm
vai sasienot ap galvu. Vienlaikus
maskai jābūt tādai, lai tā ļautu
brīvi elpot, būtu ērti lietojama
un labi piegulētu sejai un to ik pa
laikam nevajadzētu sakārtot, pieskaroties ar rokām. Jānodrošina,
ka maska ir viegli mazgājama, lai
to varētu lietot atkārtoti.
l Kā sejas masku lietot pa
reizi?
- Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
- Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam
un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
- Neaiztiec sejas masku un
seju ar nemazgātām rokām.

Vēsturiskais robežstabs NR.0001
vairs netiks uzstādīts Nidas ciema kāpā
“Latvija sākas ar Rucavas
novadu,” – ar šādu uzrunu
agrāk nereti aizsākās stāsts,
sagaidot novada viesus Tū
risma informācijas centrā.
Diemžēl robežstabu Nr.0001,
kas atradās Nidas ciemā un
iezīmēja Latvijas un Lietuvas
robežu, noskaloja 2019. gada
oktobra vētras.
Arī šobrīd dabā nav atjaunota mums tik nozīmīgā robežzīme. Jūra ir noskalojusi kāpas
daļu, uz kuras saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem ir atzīmētas robežstaba atrašanās koordinātas. Lai varētu uzstādīt jaunu
zīmi, starpvalstu dokumentos
jāveic koordinātu maiņa, kas ir

ilgs process. Kad dokumentu
saskaņošana būs pabeigta, nav
konkrēti zināms, informēja Latvijas Valsts robežsardzes pārstāvji.
Interesants fakts par robežstabu apsaimniekošanu atklājās
kādā sarunā ar Latvijas robežsardzes darbiniekiem. Robežstabus ar Lietuvas Republiku
no Rucavas novada līdz Jelgavas
novadam apsaimnieko mūsu
kaimiņvalsts, tālāk tie ir Latvijas
pārziņā. Šķiet, tieši šī iemesla dēļ
vēsturiskais Latvijas robežstabs,
kas atradās Rucavas novada teritorijā, turpmāk būs apskatāms
Lietuvas Republikas Robežsardzes muzejā.

- Pēc sejas maskas izmantošanas ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
- Ja maska ir no auduma, pēc
katras lietošanas izmazgā to vismaz 60°C temperatūrā.
- Vienreiz lietojamo masku
neizmanto atkārtoti – tā jāizmet,
vispirms ieliekot maisiņā.
- Ja sejas maska kļūst mitra,
tā jānomaina ar citu – tīru un
sausu.
- Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt
uz zoda vai kakla) un pēc tam
lietot atkārtoti.
- Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.
l Kāpēc sabiedriskajā trans
portā ir jālieto sejas maska?
Sabiedriskajā transportā visbiežāk nevar ievērot 2 metru savstarpējo distanci, turklāt rudenī
ir apgrūtināta salona vēdināšana,
līdz ar to maska ir papildu drošības elements, lai samazinātu
Covid-19 izplatību.
Nav dzirdēts, ka tieši sabiedriskajā transportā kāds ir saslimis
ar Covid-19. Arī SPKC septembra sākumā teica, ka iespēja inficēties sabiedriskajā transportā ir
niecīga.
Kamēr Latvijā kopumā samērā maz cilvēku slimoja ar Covid-19, tiešām bija maza iespēja
inficēties sabiedriskajā transportā. Tomēr jau tad tika norādīts,
ka situācija var mainīties. Tagad
saslimstība Latvijā ir strauji palielinājusies, vīrusa cirkulācija ir novērojama vietējā sabiedrībā, un
līdz ar to ir arī lielāka iespēja, ka,
piemēram, autobusā brauc kāds,
kurš ir slims ar Covid-19.
Pēdējā laikā SPKC biežāk uzrunā sabiedrību, aicinot atsaukties
cilvēkus, kuri ir braukuši konkrētā
maršrutā, jo tur transportlīdzeklī
bijis ar Covid-19 slims cilvēks. Ja
šādā situācijā visiem būtu sejas
maskas, būtu mazāka iespējamība,

ka kāds ir inficējies.
l Kā es varu uzlikt masku sa
biedriskā vietā ar tīrām rokām?
Iesakām līdzi kabatā vai
somā nēsāt dezinfekcijas līdzekli.
Tas noderēs arī citās situācijās.
l Vai maska jālieto arī sko
las autobusā?
Jā, bērniem no 13 gadu vecuma. Iesakām klases stundās
šos jautājumus pārrunāt, skaidrojot masku lietošanas nozīmi.
l Vai maska pasargās no
saslimšanas ar Covid-19?
Nē, maskas lietošana vien
nepasargās no saslimšanas ar
Covid-19, bet mazinās šīs infekcijas izplatīšanās iespējas. Cilvēks
pats var nezināt, ka ir saslimis ar
Covid-19, tāpēc maska mazinās
iespēju gaisā nonākt pilieniem ar
vīrusa klātbūtni. Tā tu pasargāsi
citus un citi tevi.
l Es nevaru atļauties no
pirkt tik daudz masku, lai tās
lietotu pareizi. Ko man darīt?
Iesakām iegādāties vai uzšūt
pašam vairākas auduma maskas,
ko var izmantot uz maiņām. Interesējieties arī savā pašvaldībā
par atbalstu mazturīgām un trūcīgām personām. Tāpat aicinām
iespēju robežās samazināt publisku vietu apmeklējumus, braucienu skaitu sabiedriskajā transportā, veikala apmeklējumus.
l Vai par sejas maskas ne
nēsāšanu var sodīt?
Epidemiologu noteikto profilakses pasākumu neievērošana
nozīmēs infekcijas strauju izplatīšanos sabiedrībā, kas diemžēl
var skart katru personīgi. Sodīšana par noteikumu neievērošanu nav mērķis, bet valdība 20.
oktobrī atbalstīja, ka par mutes
un deguna aizsega nelietošanu
cilvēkam var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz
50 eiro. To varēs darīt Valsts vai
Pašvaldības policija. Šīs lēmums
vēl jāatbalsta Saeimai.

Lauku atbalsta dienests
klientus apkalpo attālināti

Strauji palielinājies ar Covid-19 saslimušo personu skaits,
tāpēc Lauku atbalsta dienests (LAD), rūpējoties gan par klientu, gan dienesta darbinieku veselību, apkalpo klientus attālināti.
Klienti var saņemt konsultācijas un atbildes uz ne
skaidrajiem jautājumiem:
l zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni 67095000 darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00;
l rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Ja, sazinoties pa tālruni 67095000, tiek konstatēts, ka jautājums ir sarežģīts un to nevar atrisināt attālināti, dienests ar
klientu vienojas par konkrētu apmeklējuma laiku klātienē.
Aicinām klientus nepieciešamo dokumentu iesniegšanai
izmantot Elektronisko pieteikšanās sistēmu un mobilo aplikāciju. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem sniedz arī
virtuālā asistente Ieva LAD mājaslapā.
Informatīvos pasākumus LAD turpmāk organizēs tiešsaistē. Aicinām aktuālajai informācijai par tiem sekot līdzi dienesta
mājaslapā un sociālajos kontos.
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Aicina iedzīvotājus novembrī apmeklēt
Neatkarības kara cīņu norises vietas
Atzīmējot Lāčplēša
dienu un Latvijas valsts
102. dzimšanas dienu, Aiz
sardzības ministrija aicina
Latvijas iedzīvotājus ap
meklēt Neatkarības kara
cīņu vietas, kas apkopotas
aizsardzības nozares iz
veidotajā tīmekļa vietnē
www.neatkaribaskars.lv.
“Mēs varam lepoties ar
mūsu karavīriem, kuri Neatkarības karā drošsirdīgi izcīnīja
Latvijas brīvību. Aicinu iedzīvotājus ģimenes lokā apmeklēt
vietas, kur norisinājās Neatkarības kara cīņas, lai iepazītu vēsturi, godinātu mūsu karavīrus
un kopā ar aizsardzības nozari
svinētu valsts svētkus,” aicina
aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Aizsardzības
ministrija aicina iedzīvotājus iemūžināt Neatkarības kara cīņu
vietu apmeklējumu fotogrāfijās un video, sociālajos medijos lietojot tēmturi
#Neatkarībasceļš2020
un
atzīmējot
Latvijas
armijas sociālo mediju kontu
@Latvijas_armija.
Šogad Lāčplēša dienā tika
atzīmēta 101. gadadiena kopš
neatkarīgās Latvijas armijas

uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada
11. novembrī. Latvijas armija
izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9. novembrī, un,
lai gan cīņas bija grūtas, jau 11.
novembrī Bermonta karaspēks
tika padzīts no Rīgas.
Latvijas Neatkarības karš
ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada
11. augustam, kad tika noslēgts
Latvijas un Krievijas miera līgums.
Gan pērn, gan šogad visā
Latvijā norisinājās Latvijas
Neatkarības kara un Latvijas
armijas simtgades svinības,
kas ietvēra teju 80 pasākumus, hronoloģiski atspoguļojot izšķirošās cīņas Kurzemē,
Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Svinības tika atklātas 2019.
gada 7. janvārī Liepājā ar ceremoniju uz Jūras spēku kuģa
A-53 “Virsaitis”, atzīmējot
1919. gada 7. janvāri, kad Latvijas Pagaidu valdība Liepājā
uz tvaikoņa “Saratov” pieņēma mūsu valsts pastāvēšanai
nozīmīgu un vēsturisku lēmumu – “aizstāvēt savu zemi līdz
pēdējai iespējai”. Savukārt šī

gada 11. augustā aizsardzības
nozare svinīgi atzīmēja Latvijas Neatkarības kara noslēgumu, īpaši izceļot Latvijas un
Padomju Krievijas miera līguma parakstīšanu.
Jau vēstīts, ka Latvijas armijas simtgadei veltīto Neatkarības kara tīmekļa vietni www.
neatkaribaskars.lv
izstrādājusi
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra pēc Aizsardzības
ministrijas iniciatīvas. Informāciju par Neatkarības kara
cīņu vietām sagatavojis Latvijas
Kara muzejs.
Vietnē izmantotas vēsturiskas fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja krājuma un
mūsdienu fotogrāfijas no Aizsardzības ministrijas arhīva.
Kartogrāfisko pamatni veido
mūsdienu topogrāfiskie materiāli, kā arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
izveidotā vēsturisko karšu mozaīka. Vēsturiskās Latvijas armijas galvenā štāba topogrāfiskās kartes izdotas no 1921. līdz
1940. gadam.
Plašāka informācija par Latvijas Neatkarības karu pieejama
Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā www.mil.lv/lv/latvijas-neatkaribas-kars

Strukturētie dokumenti un automatizēta iesniegto datu pārbaude
vienkāršo Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izmantošanu

Rūpējoties par Valsts
ieņēmumu dienesta (VID)
klientu apmierinātību ar
elektronisko pakalpojumu
kvalitāti, kā arī optimizējot
VID iesniegto datu apstrā
des un analīzes procesu,
EDS tiek regulāri pilnvei
dota.
Paralēli vēsturiskajai iespējai – nodot dokumentus klātienē, tieši VID nodokļu speciālista rokās – iesniegumus
pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) atļauju saņemšanai arī
līdz šim varēja iesniegt, izmantojot EDS. Pieaugot pieprasījumam pēc attālinātiem
pakalpojumiem, VID ir ņēmis
vērā klientu ieteikumus un
pilnveidojis divus EDS pakalpojumus – “Atļauju īpašā PVN
režīma piemērošanai importa
darījumos” un “Atļauju PVN
atmaksāšanai par iekšzemē iegādātajām precēm trešās valsts
vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa
maksātāja Eiropas Savienības
teritorijā”.
Lai saņemtu kādu no minētajām PVN atļaujām, ir jāaizpilda strukturēts dokuments
EDS.

Dokumenta iesniegšanas
brīdī tiek nodrošināta automātiska informācijas pārbaude,
kuras laikā noskaidro, vai nodokļu maksātājs atbilst daļai
no normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem atļaujas saņemšanai:
- ir Latvijas Republikas rezidents;
- ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;
- ir ierakstīts komercreģistrā vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz 12 mēnešus (īpašā PVN
režīma piemērošana importa
darījumos);
- ir ierakstīts komercreģistrā
vai reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vismaz
24 mēnešus (PVN atmaksa par
iekšzemē iegādātajām precēm
trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav
nodokļa maksātāja Eiropas Savienības teritorijā).
Ja datu pārbaudes gaitā tomēr tiek konstatēta neatbilstība
kādam no minētajiem kritērijiem, tad EDS tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīti iemesli,
kuru dēļ nodokļu maksātājam
iesniegumu neizdodas iesniegt.

Prakse rāda, ka atšķirībā
no brīvā formā rakstīta iesnieguma strukturēts dokuments
(veidlapa) ļauj klientam vieglāk izprast, kādu informāciju
ir nepieciešams obligāti norādīt (atbilstoši kritērijiem), lai
saņemtu atļauju. Savukārt nodokļu maksātāja iesniegto datu
pārbaudi ir iespējams optimizēt un automatizēt, tādējādi atvēlot VID darbiniekiem vairāk
laika, lai pievērstos sarežģītu,
neordināru situāciju izskatīšanai.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var
zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski
VID EDS sadaļā “Sarakste
ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot
uz VID konsultatīvo tālruni
67120000, ikviens var saņemt
arī personificētu konsultāciju,
ja vien zvanot pieslēdzas VID
EDS un nosauc tur redzamo
kodu.
Informāciju sagatavoja
VID Sabiedrisko
attiecību daļa,
tālr. 67122670, 67122668
e-pasts:
komunikacija@vid.gov.lv    

Informācija reģiona pašvaldībām

Viedoklis par atkritumu apsaimniekošanu
Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA
“Liepājas RAS” aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu
reģiona iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekoša
nu Liepājas reģionā.
Aptauja pieejama https://forms.gle/A5SpLBu5YkUuZqBb6.
“Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols saka: “Aptauja izstrādāta gan tāpēc, ka uzņēmumam jāsāk domāt par jaunā Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna
izstrādi, ja valdība šādu reģionu apstiprinās, gan tāpēc, ka beidzas
viens periods un ir laiks izstrādāt jaunu atkritumu apsaimniekošanas plānu turpmākajiem septiņiem gadiem. Tāpat nav aiz kalniem 2023. gads, kad būs jāizsludina jauns iepirkums atkritumu
operatoru pakalpojumiem. “Liepājas RAS” ir jāzina, ko domā
reģiona iedzīvotāji, cik atbildīgi viņi uztver dalīto atkritumu vākšanu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus uz dialogu.”
“Liepājas RAS” misija ir nodrošināt ilgtspējīgu vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu Liepājas reģionā. Viens no
instrumentiem, lai to realizētu, ir atkritumu apsaimniekošanas
plāna izstrāde. Plāna mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana, pēc iespējas samazinot atkritumu un to apsaimniekošanas radīto ietekmi uz vidi. Lai to izstrādātu, ir svarīgs
reģiona iedzīvotāju viedoklis.
Aicinām atbildēt uz aptaujas jautājumiem un laimēt pārsteiguma balvas no “Liepājas RAS” un beķerejas “Roma”!
Sagatavoja Laima Lapiņa,
SIA “Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste,
laima@liepajasras.lv
www.liepajasras.lv

Dedzinot sveces, atcerieties
par ugunsdrošību!

Valsts svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināša
nu gan telpās, gan ārpus telpām. Tā ir skaista tradīcija,
kas rada patīkamu atmosfēru, tomēr bez rūpēm par dro
šību sveču liesmas var radīt arī postu.
Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina ievērot šādus padomus:
l sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
l degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr
pārliecinieties, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem;
l nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
l uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem
nepieejamā vietā;
l neatstājiet telpās degošas sveces bez uzraudzības pat ne
uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.
Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas
priekšniece,
tālr. 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Pašvaldības policija informē
l Rucavā kopīgas alkohola lietošanas laikā viena persona nodarīja vidēja smaguma miesas bojājumus citai personai, par ko
tika aizturēta. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.
l Dunikas pagasta Sikšņos tika atrasta savā dzīvesvietā mirusi
persona, kas bija saelpojusies tvana gāzi, nepareizi lietojot kurināmo iekārtu.
l Rucavas centrā naktī sieviete konfliktēja ar savu dzīvesbiedru. Lai atrisinātu konfliktu, vīrietis tika lūgts pārnakšņot citā adresē, kas arī tika izdarīts.
Artūrs Laugalis,
Pašvaldības policijas priekšnieks
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Mākslinieces LAINES KINSTLERES
izstādes atklāšana

f Centra egles iedegšana notiks
11. decembrī pulksten 15.30.
f Ziemassvētku tirdziņš 20. decembrī
(Ceturtajā adventē) pulksten 13.00.
Staņislava Skudiķe,
kultūras nama direktore, tālr. 25904980

Rucavas novada egles šogad
rotās īpaši cimdiņi

“Savu mākslinieces sūtību pieņēmu ap 40
gadiem, kad mēģināju atskaitīties sev par savu
dzīvi, rīkojot personālizstādi “Savas dzīves atskaite” Liepājā.
Atgādināju sev un citiem, ka ir vērts dzīvot,
priecāties, būt laimīgiem un dalīties savās sajūtās ar citiem. Katra glezna, katrs mākslas darbs
ir personisks piedzīvojums, sajūta un prieks.
Covid-19 laikā sapratu, ka ir laiks darīt to, kas
ir patiešām jādara, – jāglezno. Tāpēc pieņēmu
visus piedāvājumus piedalīties mākslinieku plenēros.”
Izstāde apskatāma Rucavas kultūras namā
līdz gada beigām.

Šogad papildus ierastajiem
svētku rotājumiem tiks izgatavoti arī Rucavas novada cimdiņi,
kurus apgleznot un papildināt ar
novēlējumu aicināsim bērnudārza audzēkņus un skolēnus. Tādēļ
katrs cimdiņš būs īpašs, savu ideju un vēlējumu nesošs. Lai kopā
top gaiši un sirdssilti svētki!

Svecīšu vakars
Svecīšu vakars
Rucavas kapsētās
21. novembrī plkst. 15.30.
Ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, piederīgie aicināti
individuāli iedegt svecītes,
pieminot tuviniekus.

Jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu
Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram (LDC) jāsniedz informācija par bišu
saimju skaitu uz 1. novembri un 1. maiju. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.
Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 1. novembris jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim.
Visērtāk pārskatu var ievadīt elektroniski LDC mājaslapas
autorizētajā sadaļā. Dodies uz datu ievadi https://info.ldc.gov.lv/,
tad uz novietnes žurnālu!
Uzmanību! Ja bišu saimes ir vairākās novietnēs un pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs.
Tālrunis konsultācijām – 67095069 vai 22019664.
Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem,
trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un citu sugu dzīvniekiem (briežiem, stirnām, kamieļiem, lamām, alpakām), nemainās – šīs ziņas joprojām jāsniedz attiecīgā gada 1. janvārī un
1. jūlijā!

Gada nogalē
iedzīvotāji
aicināti piedalīties
Ziemassvētku
noformējumu
konkursā

Svētku noskaņas radīšanai Rucavas novada pašvaldība decembrī izsludina Ziemassvētku noformējumu
konkursu “Lai top mūsu svētki vis
gaišākie!” ar devīzi “Lai gaišs top
ikviens novada stūrītis!” un aicina
novada uzņēmējus un iedzīvotājus
veidot Ziemassvētku rotājumus lauku
un ciemu teritorijās.
Konkursa mērķis ir veicināt Rucavas novadā Ziemassvētku laikam
atbilstošas noskaņas radīšanu, akcentējot radošas un oriģinālas izpausmes
ciemu un lauku teritorijās, savienojot
tradīcijas ar novitātēm. Ar šādu aktivitāti ir vēlme veicināt iedzīvotāju
līdzdalību novada sapošanā, sagaidot
gada nogales svētkus.
Šajā konkursā ir jāveido Ziemassvētku rotājumi logiem, ēku fasādēm
un piegulošajām teritorijām. Aicinām ikvienu iesaistīties un meklēt
paņēmienus, kā pagatavot svētkiem
atbilstošu noformējumu, iekļaujot
tajā ideju par gaismas ienešanu vistumšākajā gadalaikā.
Konkursā var piedalīties novada
iedzīvotāji. Pieteiktās vietas tiks vērtētas divās grupās. Pirmā grupa – la-

Rucavas novada domes izdevums „Duvzares Vēstis”.
Atbildīgā par izdevumu – redaktore Anna Ančenko.
Rakstus un ieteikumus var iesniegt darbdienās Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē.
Raksti nākamajam izdevumam jāiesniedz līdz 2020. gada 25. decembrim.
E-pasts: sekretare@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

bākais svētku noformējums
ciema teritorijā, otrā grupa
– labākais svētku noformējums lauku teritorijā.
Konkursam darbi jāpiesaka
no 1. līdz 21. decembrim plkst.
17.00, aizpildot pieteikuma veidlapu
un iesniedzot to Rucavas novada Tūrisma informācijas centrā (“Centra
dzirnavas”), Rucavas novada domē
un Dunikas pagasta pārvaldē vai sūtot elektroniski uz tic@rucava.lv.
Pieteikuma anketa būs pieejama
Rucavas novada domes mājaslapā
www.rucava.lv.
Ikvienam būs iespēja pieteikt
kandidātus arī simpātiju balvai. Arī
šī pieteikuma veidlapa būs atrodama
Rucavas novada domes mājaslapā
www.rucava.lv. Iedzīvotājiem pieteikums jāievieto balsojuma kastītē
Rucavas novada veikalos “Tev” vai
Tūrisma informācijas centra, Rucavas novada domes un Dunikas pagasta pārvaldes pastkastītēs. Pieteikumus par savu simpātiju var iesniegt
arī elektroniski, sūtot uz e-pastu
tic@rucava.lv.
Konkursam pieteiktie objekti tiks
vērtēti no 28. līdz 30. decembrim.
Rezultāti tiks paziņoti, sazinoties ar
pretendentiem un ievietojot informāciju novada avīzē un mājaslapā
www.rucava.lv. Konkursa uzvarētā
jiem tiks piešķirti pateicības raksti
un pārsteiguma balvas.
Ar konkursu saistītos jautājumus
var noskaidrot Rucavas novada Tūrisma informācijas centrā, sazinoties ar
tūrisma organizatori Natāliju Grauduži pa tālr. 29134903 vai e-pastā
tic@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.

