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Sandrai Aigarei piešķirts
augstākais valsts apbalvojums
Rucavas lepnumam – kultūras
mātei, biedrības “Rucavas tradīciju
klubs” vadītājai Sandrai Aigarei –
novembrī tika piešķirts augstākais
valsts apbalvojums, viņa iecelta par
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci.
“Augstākos Latvijas valsts apbalvojumus saņem cilvēki, kuri izcili kalpojuši
Latvijas valstij un tautai, kuru pašaizliedzīgais profesionālais un sabiedriskais
darbs un pilsoniskais veikums ir sekmējis Latvijas izaugsmes ceļu”.
Pateicoties Sandras Aigares neatlaidībai un smagam darbam 20 gadu
garumā, ir notikuši daudzi kultūras
mantojuma aktualizēšanas un popularizēšanas pasākumi gan Rucavā, gan
ārpus tās, kā rezultātā apkopots pamatīgs Rucavas kultūras mantojums. Rucavas tradicionālā kultūrtelpa iekļauta Nacionālajā nemateriālās kultūras
mantojuma sarakstā. Sandras Aigares
vadītais un lolotais Rucavas tradīciju
klubs ir Rucavas baltā sviesta, reģionālā produkta, ražotājs. Rucavas baltais
sviests ierakstīts Eiropas aizsargāto
produktu sarakstā.
Vārdos neizsakāma pateicība ir
Sandrai Aigarei par kultūras mantojumu, kas tiek saglabāts ne tikai mūsdienu rucavniekiem, bet tiks atstāts
arī kā mantojums mūsu nākamajām
paaudzēm.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi
Domes ārkārtas sēde
12. novembrī

Piedalās: Rucavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti
Antra Ate, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra.
l Apstiprina novada nominantus apbalvojuma saņemšanai.
l Atbalsta sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju nodrošināt ar pārtikas paku 26,10 eiro
vērtībā Rucavas un Sikšņu pamatskolas 7. līdz 9. klašu izglītojamos.
l Paredz
līdzfinansējumu
1200 eiro apmērā biedrībai “Rucavas tradīciju klubs” projekta
““Zvanītāju” sniegto pakalpojumu uzlabošana” realizēšanai kā
pašvaldības atbalstu nevalstiskajai organizācijai.
l Nolēma pašvaldības autoceļa V1221 “Rucava–Pape”
projektēšanas izmaksas finansēt
no Autoceļa fonda līdzekļiem.

Domes sēde 26. novembrī
Piedalās: Rucavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti
Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga
Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis.
l Atļauj uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam “Bagātnieki” Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
l Apstiprina saistošos noteikumus Nr.10 “Par Rucavas pagasta padomes 2007. gada 21. jūnija saistošo noteikumu Nr.13.
“Par Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, “Liepēni”, “Kates”,
“Jaunkriši”, “Skaras” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
l Nolēma atļaut sešām privātpersonām atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību Rucavas pagastā.
l Nolēma
atļaut SIA
“JAUNĀS IELAS”, reģ.Nr.
42103038895, atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķišķi”, kad.
Nr.64840140059, Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 64840110097 un
atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110097
piešķirt jaunu nosaukumu “Papes atpūtnieki”.
l Nolēma
atļaut SIA
“LASKANA- MEŽS”, Reģ.Nr.
42103022771, atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunsildegas”, kad.
Nr.64840170017, Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 64840170028 un atdalītai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 64840170028 piešķirt jaunu nosaukumu “Kalnzemji”.
l Ņemot vērā iesniegumus,
izbeidza zemes nomas līgumus ar
trīs privātpersonām un noslēdza

jaunus zemes nomas līgumus ar
četrām privātpersonām.
l Nolēma zemes vienības
“Skrandas”, kadastra apzīmējums
64520120202, daļai ar kadastra
apzīmējumu 6452 012 0202 8003
(0,1904 ha), noteikt zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
NĪLM kods 0601.
l Ņemot vērā privātpersonas
iesniegumu, papildināt 2020. gada 22. oktobra domes lēmuma
1.18. (prot.Nr.15) pirmo punktu
ar piekto apakšpunktu, izsakot
to šādi: zemes vienību 1,31 ha
platībā.
l Nolēma dzēst 2020. gada
22. oktobra lēmumā 1.16. (prot.
Nr.15) saraksta lemjošās daļas
1.punkta 16.rindu un 19.rindu.
l Apstiprina veikt nekustamā
īpašuma “Jaunbalčēni”, kadastra
Nr.64840130099, novērtējumu.
l Ņemot vērā iesniegumu,
nolēma izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu
rindas vienu privātpersonu.
Nolēma izbeigt dzīvojamās
telpas īres līgumu un pārtraukt
īres aprēķinu vienai privātpersonai, Dunika, Dunikas pagasts,
Rucavas novads, ar 2020. gada
20. decembri. Izīrēt trīsistabu
dzīvokli Dunikas pagastā, Rucavas novadā.
l Apstiprina Ziemassvētku
noformējumu konkursa “Lai
top mūsu svētki visgaišākie” nolikumu.
l Nolēma izslēgt mirušas
privātpersonas komunālo pakalpojumu parādu no Rucavas novada domes bilances, norakstot
no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
un norakstot no bilances.
l Nolēma norakstīt un izslēgt no uzskaites vairākus debitoru parādus.
l Atzīst 2020. gada 4. novembra nekustamā īpašuma
“Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.
64520070001, izsoli par notikušu un apstiprina tās rezultātu.
l Nolēma atzīt nekustamā
īpašuma “Punduri”, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā, kad.
Nr. 64840080213, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli
par nenotikušu un apstiprināt
2020. gada 4. novembra izsoles
komisijas sēdes protokolu.
l Nolēma nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā, kad.
Nr. 64840130096, pārdodot
mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli. Noteikt, ka nekustamā īpa-

šuma “Jaunskujiņas”, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā, kad.
Nr. 64840130096, atsavināšanas
cena – (nosacītā) sākuma cena ir
3418,00 EUR (trīs tūkstoši četri
simti astoņpadsmit eiro).
l Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas
novadā, kad. Nr. 64520170072,
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Pilieni”, Dunikas
pagastā, Rucavas novadā, kad.
Nr. 64520170072, atsavināšanas
cena – (nosacītā) sākuma cena ir
5318,00 EUR (pieci tūkstoši trīs
simti astoņpadsmit eiro).
l Apstiprina suvenīru ar Rucavas novada vietu simboliku,
reprezentācijas priekšmetu pārdošanas cenu bez PVN, Rucavas novada Tūrisma informācijas centrā.
l Nolēma paredzēt līdzfinansējumu 1145 eiro apmērā sabiedrības veselības un sociālā atbalsta
biedrībai “ABSINTE” projekta
realizēšanai kā pašvaldības atbalstu nevalstiskajai organizācijai.
l Apstiprina nekustamā īpašuma “Dzintarvēji” Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,
daļas 628 m2 platībā, kadastra
apzīmējums 64840110131, nomas tiesību izsoles rezultātus.
l Nolēma Rucavas novadam
piešķirto naudu 665 eiro atbalsta
sniegšanai pedagogiem sadalīt
šādi:
3 7.–9. klašu pedagogiem attālinātā mācību darba nodrošināšanai:
3 Rucavas pamatskolai –
305 eiro (piemaksām 245 eiro,
VSAOI – 60 eiro);
3 Sikšņu pamatskolai – 205 eiro
(piemaksām 165 eiro, VSAOI –
40 eiro).
3 6. klašu pedagogiem attālinātā
mācību darba nodrošināšanai:
3 Rucavas pamatskolai – 98 eiro
(piemaksām 79 eiro, VSAOI –19
eiro);
3 Sikšņu pamatskolai – 57 eiro
(piemaksām 46 eiro, VSAOI –
11 eiro).
l Nolēma, neveicot grozījumus nomas līgumā, no
01.11.2020. līdz 31.12.2020.
atbrīvot biedrību “Jumītis”, reģistrācijas
Nr.40008034255,
no nomas maksas, kas noteikta 01.07.2016. nomas līgumā
Nr.2016/2.10.5/3. Tiklīdz nomnieks atsāk darbību nomas objektā, par to jāziņo iznomātājam.
l Apstiprina ieņēmumu grozījumus Rucavas novada pamatbudžetā.
l Pieņem Rucavas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/B “Grozījumi Rucavas novada domes 27.12.2019.
saistošos noteikumos Nr.10/B
“Par Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu””.

Rucavniekus
priecē jauna zīme

Daudzi Rucavas iedzīvotāji un Rucavas apmeklētāji noteikti pamanījuši jauno ozolkoka zīmi, kura rotājas vecās,
savu laiku nokalpojušās zīmes vietā, pagriezienā uz Rucavas novada domi un kultūras namu.
Jaunās zīmes autors un izgatavotājs ir vietējais koktēlnieks
Jānis Žīmants. Viņam kā īstenam rucavniekam šķita, ka Rucava
ir pelnījusi savu vārdu skaisti parādīt. Tēlnieks iedvesmojies no
tradicionālā un unikālā Rucavas krūmotā krekla, kura ornamentu
siluets simboliski attēlots zīmē.
Lai garāmgājējiem liktu mazliet pasmaidīt un rosinātu uz lietām paskatīties mazliet nenopietnāk, pie zīmes omulīgi iekārtojies
kaķis. Kāpēc tieši kaķis? Tur, zīmes autors saka, ir vieta katra iztēlei un varbūt jaunu nostāstu radīšanai.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMAM
ĪPAŠUMAM “BAGĀTNIEKI”, PAPĒ, RUCAVAS
PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ

Rucavas novada dome 2020. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu
“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Bagātnieki” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – tūrisma un
rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*).
Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieki.
Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Bagātnieki”, kad.
apz. 6484 011 0091, 1,35 ha platībā.
Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties Rucavas
novada mājaslapā http://www.rucava.lv/lv/teritorijas-planosana-2/detalplanojumi/ un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19059.
Kontaktpersonas: izstrādātājs – SIA “Vprojekts”, Uldis Vecvagars,
tālr. 29411691, izstrādes vadītāja Evita Kalēja, tālr. 29622190.
Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamiem īpašumiem
“Jaunkriši”, “Jūrēni”, “Liepēni”, “Pinos”, “Kates” un “Skaras”, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā.
Rucavas novada dome 2020. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu
“Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Jaunkriši”, “Jūrēni”,
“Liepēni”, “Pinos”, “Kates” un “Skaras”, atcelšanu Rucavas pagastā,
Rucavas novadā”. Rucavas novada dome izdod saistošos noteikumus
Nr. 10 “Par Rucavas pagasta padomes 2007. gada 21. jūnija saistošo
noteikumu Nr. 13 “Par Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo
īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, “Liepēni”, “Kates”, “Jaunkriši”, “Skaras”
detālplānojuma graﬁsko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18369.
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Sociālās palīdzības saņemšana
Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju
Covid-19 vīrusa dēļ un Rucavas novada pašvaldības
noteikto rīcību šajā laikā, Rucavas novada Sociālais dienests līdz ārkārtas situācijas beigām ierobežo klientu pieņemšanu klātienē.
Ja nepieciešama tikšanās klātienē, aicinām telefoniski vienoties ar sociālajiem darbiniekiem par
dienu un laiku. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku
laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus
var ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie domes Rucavā un pagasta pārvaldes Sikšņos, vai iesniegt attālināti – pastā, e-pastā, telefoniski.
Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam
vispirms zvanīt:
l sociālajai darbiniecei Dunikas pagastā –
27008127,
l sociālajai darbiniecei Rucavas pagastā –
29272642,
e-pasts soc@rucava.lv,
Sociālā dienesta vadītāja – 20390819.

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 36.
punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijumssocialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma) trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes/personas izziņas
derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz
ārkārtas situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi
pēc ārkārtas situācijas beigām.
PIEMĒRAM:
1) izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz
2020. gada 30. novembrim, pagarina no 2020. gada
1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim, aizpil-

dot iztikas līdzekļu deklarāciju uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata,
2) izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz
2020. gada 31. decembrim, pagarina no 2021. gada
1. janvāra līdz 28. februārim, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju uz iepriekšējā iesnieguma un
dokumentu pamata.
Papīra formātā izziņas no jauna neizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 2021. gada 28. februārim.
Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču
komplektiem un citur, kur tā nepieciešama. Ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi
pēc tās beigām ģimenei (personai) saglabājas visi
pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā
trūcīgai vai maznodrošinātai.
Ģimene
(persona),
kurai
pirmreizēji
nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai
kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības Sociālajā
dienestā vēršas attālināti vai nepieciešamības gadījumā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek
izsniegtas, iepriekš telefoniski sazinoties ar sociālo
darbinieci Ligitu Freimani – 29272642.
Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.
Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija:
htt p://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_
content&view=article&id=91683.
Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Daiga Grenovska, tel. 20390819

IZMAIŅAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSĀ
RUCAVAS NOVADĀ NO 2021. GADA 1. JANVĀRA

Informējam, ka 2020. gada 1. decembrī Rucavas novada domē saņemta pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” vēstule Nr.62 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa izmaiņām. Saistībā
ar saņemto vēstuli no 2021. gada 1. janvāra mainās tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Vēstules teksts:
“Informējam, ka šā gada 23. novembrī Saeima ir pieņēmusi izmaiņas “Dabas resursu nodokļa likumā”,
kas paredz, ka dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar
2021. gada 1. janvāri tiek noteikta 65,00 EUR apmērā līdzšinējo 50,00 EUR vietā. Turklāt DRN likme par
vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu pieaugs katru gadu līdz 2023. gadam.
Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39. panta 12. punktam atkritumu apsaimniekotājs iekļauj
apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. Atkritumu poligona “Ķīvītes” izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu paliek nemainīgas, taču sakarā ar likumā
ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam un
tā apmērs no 2021. gada 1. janvāra būs 60,67 EUR/t bez PVN (līdz 31.12.2020. tas ir 54,96 EUR/t). Tādējādi, palielinoties DRN likmei, kas tiek iekļauta tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, pieaug arī kopējā
pakalpojuma maksa, kā rezultātā, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, tā tiks noteikta šādā apmērā:
Konteinera tilpums m³

0,12
0,24
0,66
1,1
Priekšapmaksas maiss,
100 litri

17,46 EUR (t.sk. PVN par
1 m³ apsaimniekošanu)

18,37 EUR (t.sk. PVN par
1 m³ apsaimniekošanu)

Maksa par viena konteinera Maksa par viena konteinera
izvešanu līdz 31.12.2020.
izvešanu ar 01.01.2021.
2,09
2,20
4,19
4,40
11,52
12,12
19,20
20,21
1,98
2,08

Starpība EUR (t.sk. PVN)
par viena konteinera
izvešanas reizi
0,11
0,21
0,60
1,01
0,10

Atgādinām, ka atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likumam” maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido 2 komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek apstiprināts cits tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu
apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.”

Izsoles
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “JAUNSKUJIŅAS”
IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas
pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts
Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, sastāv
no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094,
ar kopējo platību 0,93 ha.
Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī pulksten 10
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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17
(piektdienās līdz pulksten 13).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 4. janvārim pulksten 16.
Izsoles sākumcena 3418,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., 341,80 EUR (trīs simti četrdesmit viens eiro 80 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,
kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PILIENI” IZSOLE

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību
1,74 ha.
Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī pulksten 11 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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17
(piektdienās līdz pulksten 13).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 4. janvārim pulksten 16.
Izsoles sākumcena 5318,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., 531,80 EUR (pieci simti trīsdesmit viens eiro 80 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,
kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

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, kas sastāv no
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar
kopējo platību 0,5066 ha.
Izsole notiks 2021. gada 6. janvārī pulksten 14 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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17
(piektdienās līdz pulksten 13).
Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 4. janvārim pulksten 16.
Izsoles sākumcena 3865,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit
pieci eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t.i., 386,50 EUR (trīs simti astoņdesmit seši eiro 50 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,
kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.
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Sveikti Goda un Gada novadnieki
Šogad apbalvojumu komisijā izvērtēšanai novada
iedzīvotāji iesniedza vairāk nekā 200 anketu, kas ir līdz šim
lielākais skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Rucavas
novada dome apstiprināja apbalvojumu piešķiršanu 17 nominantiem, kas tika sveikti individuāli, ievērojot valstī noteiktos
pulcēšanās ierobežojumus.

Rucavas novada Goda rucavniece
DZINTRA SKRUBE –
par enerģiju, degsmi un neatlaidību Rucavas novada sabiedriskās
dzīves ilggadējā organizēšanā un
vadīšanā. Par mūža ieguldījumu
izglītībā un Rucavas kultūras dzīves
bagātināšanā. Par pašaizliedzību un
nesavtību, veicot ikvienu aktivitāti.
Par ilggadēju darbošanos Rucavas
dramatiskajā kolektīvā. Par rucavnieku saieta un “3×3” nometnes
organizēšanu Rucavā. Par aktīvu
darbību Rucavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē un svētdienas
skolā. Par Rucavas novada vecvārdu un folkloras popularizēšanu,
vadot ekskursijas novada viesiem.
Rucavas novada patriote.

Rucavas novada Gada rucavniece

Rucavas novada Goda ģimene

GUNITA PRIČINA –
par drosmīgu un veiksmīgu piedalīšanos Latvijas
Televīzijas konkursā “Īstenās latvju saimnieces”
2020. gadā, popularizējot Rucavas novadu valsts
mērogā. Par Rucavas tradīciju, seno ēdienu, rucavnieku valodas, paražu un tautastērpa popularizēšanu,
uzņemot novada viesus. Par laipnību, izpalīdzību un
krietnu sava uzņēmuma darba veikšanu. Par tradicionālās kultūras saglabāšanu ģimenē un nodošanu
nākamajām paaudzēm. Rucavas novada patriote.

RITA UN ARTURS TIĻUGI –
par saskanīgu kopā nodzīvotu dzīvi.
Par dzimtas veidošanu un atbalstīšanu.
Par trīs bērnu izaudzināšanu ar mīlestību
pret savu dzimto vietu, jo tie ir palikuši
saimniekot Rucavas novadā.
Par atsaucību, izpalīdzību un aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistot arī līdzcilvēkus
Dunikas pagasta pasākumos. Savas dzīvesvietas patrioti.

Rucavas novada uzņēmējs

Rucavas novada Goda ģimene

ARTIS ĶŪSIS (ZS “Kluči”) –
par enerģisku, zinošu, aktīvu un neatlaidīgu darbošanos savā
bioloģiski sertificētajā lauku saimniecībā. Savā darbā Artis
nebaidās ieviest ko jaunu un audzēt neierastas agrokultūras. Par spēju darboties dažādās nozarēs, tā veicinot arī citu
lauksaimnieku darbu, piegādājot visu veidu lauksaimniecības
tehnikas rezerves daļas. Par vēlmi mācīties un piedalīties
semināros Latvijā un ārzemēs, kā arī gatavību dalīties ar
iegūtajām zināšanām. Par izpalīdzību, atsaucību, laipnību
saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Par Rucavas vārda nešanu ārpus
novada robežām. Par ģimeniskumu un nesavtību Rucavas
baptistu baznīcas uzturēšanā. Īstens Rucavas novada patriots.

OLGA UN ALBERTS ATES –
par dzīves un darba mūža atdošanu
Rucavai. Par dēlos un mazbērnos ieaudzināto darba tikumu. Par spēku tikt galā ar
visiem dzīves pārbaudījumiem.
Par lielo mīlestību uz tehniku un konditoreju. Par lielo optimismu, sirsnību,
atsaucību un aktivitāti. Rucavas novada
patrioti.

Rucavas novada Gada rucavniece
GUNTA TIMBRA –
par mērķtiecību, neatlaidību,
precizitāti pie grāmatas “Ar
Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē”
veidošanas. Paveiktais darbs
ir nostiprinājis Rucavas vārdu
vēsturē un daudzu rucavnieku dzimtās. Par ilggadēju
ieguldījumu Rucavas novadpētniecībā un vēstures saglabāšanā, kas prasījis apbrīnas
vērtu pacietību, meklējot
faktus, detalizētu informāciju,
vēsturiskās fotogrāfijas un
apkopojot vietējo iedzīvotāju stāstus. Rucavas novada
patriote.

Rucavas novada Gada dunicnieki
SAJŪTU TAKAS KOMANDA –
par interesantas un mūsdienīgas idejas realizēšanu Brūnu birzī, veidojot jaunu objektu vietējiem
iedzīvotājiem un Dunikas pagasta viesiem. Sajūtu taka pilnīgi noteikti veicina Dunikas pagasta atpazīstamību ārpus novada robežām, piesaista vairāk novada viesu un ilgtermiņā veicinās
šīs vietas izaugsmi. Par entuziasmu, neatlaidību, radošumu un lielo komandas darbu, veidojot
aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Rucavas novada
Pateicība
AIJAI GLUŽĢEI –
par atsaucību, izpalīdzību un
spēju sniegt atbalstu Dunikas
pagasta iedzīvotājiem. Par
spēju saplānot ikdienu, lai
krietni audzinātu piecus bērnus, veiktu darba pienākumus
un palīdzētu līdzcilvēkiem.
Dunikas pagasta patriote.

Rucavas novada
Pateicība

SANDRAI AIGAREI – par lielo un neatlaidīgo darbu pie Rucavas
tradicionālās kultūrtelpas iekļaušanas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un pie Rucavas baltā sviesta iekļaušanas ES
aizsargāto produktu sarakstā. Par Rucavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm un tradīciju popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. Par entuziasmu,
drosmi, enerģiju un radošumu, izveidojot vienu no atpazīstamākajiem
tūrisma objektiem Rucavas novadā – tradīciju namu “Zvanītāji”.
Par gadskārtu svētku, meistarklašu, vasaras skoliņu organizēšanu ilgu
gadu garumā. Par ierosinājumu un sniegto iespēju rucavniecēm darināt tautastērpu pašu rokām. Rucavas novada patriote.

Rucavas novada uzņēmējs
MĀRIS UN LIGITA TIĻUGI
(ZS “Pauļi”) –
par perspektīvas, mūsdienīgas
zemnieku saimniecības “Pauļi”
izveidi. Par pozitīvismu un progresīvu pieeju savam darbam, tā
attīstīšanai. Par uzņēmību un augstu atbildības izjūtu, darot savus
ikdienas darbus. Par trīs krietnu
bērnu izaudzināšanu. Par aktīvu
iesaistīšanos Dunikas pagasta pasākumos. Par izpalīdzību kaimiņiem.
Dunikas pagasta patrioti.

KRISTĪNEI JANEKAI –
par uzņēmību un augstu atbildības
izjūtu, veidojot savas mājas un saimniecību, kas piedāvā vietējiem iedzīvotājiem daudzpusīgu produkciju.
Par atsaucību, izpalīdzību,
pretimnākšanu un pozitīvismu.
Dunikas pagasta patriote.

LIGITAI ĶERVEI –
par precīzu un nevainojamu sava darba pildīšanu
Covid-19 pandēmijas laikā.
Par vientuļo un veco ļaužu
iejūtīgu aprūpi mājās Dunikas pagastā. Par sirsnību,
atsaucību un izpalīdzību.
Dunikas pagasta patriote.

Rucavas novada Pateicība

Rucavas novada Goda dunicnieks
IMANTS BURĢELIS –
par spēju saglabāt optimismu,
par spīti visām dzīves likstām.
Par spēka vārdiem, veidojot
piemiņas akmeni represētajiem
pie Golgātas baznīcas. Par
pašaizliedzīgu darbu, pildot šofera pienākumus, strādājot gan
kolhozā, gan tagadējā pagasta
pārvaldē. Par augsto atbildības
izjūtu, vedot skolēnus, pagasta
darbiniekus un iedzīvotājus.
Par aktīvu darbošanos amatierteātrī un iesaistīšanos senioru
pasākumos. Par laipnību, pacietību, sapratni un izpalīdzību.
Dunikas pagasta patriots.

Rucavas novada Pateicība

Rucavas novada
Pateicība
DZINTRAI STRUNGAI –
par profesionalitāti, augstu
atbildības izjūtu, rūpēm un
individuālu pieeju katram
bērnam. Par ilggadēju darbu
pirmsskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš”. Rucavas novada
patriote.

Rucavas novada Pateicība
DAINAI BRĪVKALNAI –
par ilggadēju un profesionālu darbu,
izglītojot audzēkņus pirmsskolas
izglītības iestādē “Zvaniņš”.
Par izcilu profesionalitāti bērnu
lasītprasmes veidošanā, atrodot pareizāko pieeju ikvienam. Par pozitīvo
un mierpilno attieksmi pret bērniem.
Par atbalstu, atsaucību un sirsnību
ikdienā. Par pašaizliedzīgu sava darba veikšanu un lielisku sadarbību ar
kolēģiem. Rucavas novada patriote.

Rucavas novada Pateicība
AGRITAI VOROBJOVAI –
par atbildīgu un kvalitatīvu darbu
daudzu gadu garumā, iepriecinot
rucavniekus un Rucavas viesus ar ļoti
gardiem pīrāgiem un smalkmaizītēm.
Par pozitīva Rucavas tēla veidošanu
un popularizēšanu. Par laipnību,
atsaucību un izpalīdzību. Rucavas
novada patriote.

Rucavas novada
Pateicība
SERGEJAM
HMEĻŅICKIM –
par piedalīšanos grāmatas
“Ar Rucavas vārdu – lapu
pa lapai. Ieskats Rucavas
vēsturē” tapšanā un novada
vēstures pētīšanā. Par ilggadēju Rucavas novada pasākumu iemūžināšanu fotogrāfijās.
Rucavas novada patriots.
Rucavas novada domes apbalvojumu saņemšanai ar labiem
vārdiem un pateicību bija izvirzīti arī citi novadā dzīvojošie un
strādājošie iedzīvotāji. Paldies par visu paveikto iedzīvotāju
vārdā jāsaka arī Vilmai Katrīnai Pērkonei, Naurim Aldzerim,
Emīlam un Ģirtam Knubjiem, Verneram Janekam, Alisei Zalānei, Intai Skudriņai ar ģimeni, Ligitai Ķervei, Jānim un Anitai
Graudužiem, Aijai Glužģei, Līgai Atei, Aldim Preisam, Jānim
Šmitam, Daigai Gabrūnai un Ārim Ašmanim, Anitai Helvigai,
Līgai Jaunzemei, Dzintrai Sedliņai, Ligitai Freimanei, Sarmītei
Reinei, Jānim Pavlovskim, Martai Mamei, Laimai Veidemanei,
Lienītei Lieķei un Andai Vītolai.
Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt. (K. Skalbe)
Lai izdodas saskatīt labo ikdienā un darīt labu arī turpmāk!
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2020. GADA LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANA
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) arī ārkārtējā situācijā turpina
datu vākšanu 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanai, kas noslēgsies
22. decembrī.
Patlaban lielākā daļa – 60 % lauku saimniecību – jau ir sniegušas
2020. gada lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo informāciju, tomēr
līdz gada beigām dati jāiegūst vēl par aptuveni 26 000 jeb 40 % lauku saimniecību.
Aicinām atsaukties atlikušās lauku saimniecības un iesniegt lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamo informāciju! 2020. gada lauksaimniecības
skaitīšana nodrošinās šīs desmitgades informatīvo bāzi par lauksaimniecības nozari un kalpos par pamatu nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai,
kā arī lauksaimniecības politikas un lauku attīstībai Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī būs nozīmīgs pamatojums nozares atbalsta noteikšanā.
Visērtāk lauksaimniecības skaitīšanas datus joprojām ir iesniegt tiešsaistē e.csb.gov.lv, pieslēdzoties ar jau esošo lietotāja vārdu un paroli vai pēc
reģistrēšanās kļūt par sistēmas lietotāju. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju Covid-19 ietekmes mazināšanai intervijas lauku saimniecībās ir ierobežotas, tādēļ intervētāji zvana un datus ievāc pa telefonu. Informāciju var
sniegt arī pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās plkst. 8.30–17.00.
“Atšķirībā no iepriekšējās lauksaimniecības skaitīšanas 2010. gadā
šajā skaitīšanā anketu aizpildīt ir trīsreiz ātrāk – informāciju, kas pieejama
dažādos lauksaimniecības reģistros, mēs neprasām sniegt atkārtoti, tā jau ir
mūsu rīcībā. Jāvelta laiks, lai aizpildītu aptuveni trešdaļu no skaitīšanas informācijas, kas nav pieejama nevienā valsts reģistrā,” uzsver CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte.
Saimniecībām ir jāiesniedz vispārīga informācija par lauku saimniecību,
tās īpašnieku, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, lauksaimniecības dzīvnieku novietnēm un mēslošanas līdzekļu apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un
citām saimniecības aktivitātēm.
Lauku atbalsta dienestā iesniegto informāciju par lauksaimniecības
kultūraugu platībām un Lauksaimniecības datu centrā iesniegtos datus par
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un novietņu infrastruktūru nav atkārtoti
jāsniedz lauksaimniecības skaitīšanā.
Kopš septembra ar lauku saimniecībām sazinās CSP intervētāji vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības speciālisti un ievāc
2020. gada lauksaimniecības skaitīšanai nepieciešamos datus. 2020. gada
lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšana turpināsies līdz
22. decembrim. CSP uzsāka 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas datu
vākšanu tiešsaistē 15. aprīlī.
Aktuālā informācija par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanu pieejama CSP vietnē csb.gov.lv/lauki2020.
CSP speciālisti atbildēs uz jautājumiem par anketas aizpildīšanu pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās plkst. 8.30–17.00 vai e-pastā ls2020@
csb.gov.lv.

COVID-19 IZPLATĪBAS MAZINĀŠANAI TIEK
IEROBEŽOTS PĀRVADĀTO PASAŽIERU SKAITS
VIENĀ SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTLĪDZEKLĪ
Autotransporta direkcija atgādina, ka sakarā ar valdības lēmumu
vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai no 7. decembra uz ārkārtējās
situācijas laiku gan reģionālajos, gan arī pilsētas nozīmes maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā sabiedriskajā
transportlīdzeklī, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem,
kuriem arī turpmāk, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto sejas
maska. No šodienas šie nosacījumi attiecas arī uz bērniem no septiņu
gadu vecuma.
Valdības lēmums nosaka, ka pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tai skaitā mikroautobusā, nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības
un pārvadātājiem jāorganizē pasažieru iekāpšana un izkāpšana no transportlīdzekļa tā, lai šo prasību izpildītu. Ja transportlīdzeklī tā speciﬁkas dēļ to nav
iespējams kontrolēt, sēdvietām, kuras nedrīkstēs ieņemt, ir jābūt iezīmētām.
Novembra vidū, salīdzinot ar oktobra sākumu, reģionālo maršrutu autobusos pasažieru skaits kritās par 30%, bet vilcienos – par 35%. Pasažieru
skaita samazināšanās tendence aizvien turpinās, tāpēc daudzos reisos netiek
piepildīta pat puse no viena autobusa ietilpības, tāpēc pasažieriem ir iespēja
ieņemt vietu tālāk citam no cita. Savukārt reisos, kas rīta un vakara stundās ir
īpaši pieprasīti, pārvadātājiem iespēju robežās būs jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis, ja tā rīcībā nav
lielākas ietilpības autobusa.
Ņemot vērā, ka turpmāk reģionālo maršrutu autobusos pieejamo sēdvietu
skaits tiks samazināts uz pusi, visiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto sabiedrisko
transportu darba vajadzībām, aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību!
Tāpat aicinām iedzīvotājus, ja iespējams, braukt laikā, kad pasažieru plūsma
ir mazāka, bet īsu distanču veikšanai izmantot citus pārvietošanās veidus.
Tāpat pasažieri tiek aicināti gadījumos, kad tas ir iespējams, biļeti iegādāties,
neizmantojot skaidras naudas norēķinus, bet maksāt ar bankas karti vai pirkt
biļeti internetā vai autoostā/stacijā.
Papildu informācijai: Zane Plone, VSIA “Autotransporta direkcija”, sabiedrisko attiecību vadītāja. Tālr.: + 371 67686485. E-pasts: zane.plone@atd.lv
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Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums
līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus
drošības pasākumus un ierobežojumus

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai
un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu
Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai
tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To mērķis
ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros
vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020.
gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildus
drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts
gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas
pieejamības.
Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu
par ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu
vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu.
Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām
telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem
jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt
bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki,
kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ
tās nevar lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi metri,
divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance
un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.
Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu
kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai
skaitā Ziemassvētku tirdziņu, darbība.
Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas
līdzņemšanai un, ievērojot epidemioloģiskās
drošības pasākumus, apmeklētājiem joprojām
ir pieejami muzeji.
Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot
vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.
Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos
drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10
cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā
no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un
deguna aizsegus.
Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus
drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli
pieļaujamā cilvēku skaita.
Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketi un gājieni, bet uz tiem var pulcēties
ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru fizisku
distanci un ievērojot organizatora noteiktās
prasības.

Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti
arī izglītības jomā. Klātienē mācību process
drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.–4. klasēs.
Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam skolēnam. No 3. decembra bērnudārzos
strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4.
janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu laikā,
gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan
skolotājiem.
Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo profesionālās tālākizglītības
un neformālās izglītības process drīkst notikt
tikai attālināti. Savukārt praktiskās iemaņas,

kuras nav iespējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai individuāli – viens pasniedzējs
ar vienu audzēkni.
Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšaminstrumentu kolektīvu
mēģinājumi.

Sports
No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās
vienības sportistu un komandu sporta spēļu
starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu (profesionāļi,
kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs)
treniņi.
Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt
tikai individuāli vai divatā ar treneri, savukārt
grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt
tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez
sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpojumu
sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri
redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji
drīkst iet pa vienam.
Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem,
veikaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku vai
to dara nepareizi (neaizsedzot gan muti, gan
degunu), netiek ielaisti telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.
Visi veikali un tirdzniecības centri neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības drīkst
strādāt darbdienās, kā ierasts. Taču sestdienās,
svētdienās un svētku dienās drīkst strādāt
tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas,
savukārt veikalos drīkst tirgot tikai pārtikas
preces (izņemot alkoholu un cigaretes),
higiēnas preces un degvielu.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, drīkst darboties skaistumkopšanas
pakalpojumu sniedzēji – friziera un manikīra
pakalpojumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits
nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa
ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī
jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos. Sabiedriskajā
transportā sejas maskas jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tai skaitā
bērniem no 7 gadu vecuma.
Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība
lielākoties notiek valsts iekšienē un inficēšanās
lielā daļā gadījumu nav izsekojama, no 7. decembra sākusies stingrāka Latvijā ieceļojušo
cilvēku kontrole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv
aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības
kontroli.
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Sakārtots dators – attālinātas mācīšanās pamats: 5 padomi darba organizēšanai
Attālināta mācīšanās patlaban ir ikdiena lielai daļai Latvijas
jauniešu. Mācību process kļuvis
digitāls, tādēļ datorā, planšetēs,
viedtālrunī uzkrājas neskaitāmi
faili ar mājasdarbiem, prezentācijām, pierakstiem vai pārbaudes
darbiem, kas var radīt haosu un
nespēju orientēties savā digitālo
materiālu klāstā. Ja nav skaidras
struktūras un nenotiek regulāra
digitālās ierīces attīrīšana no nevajadzīgā, tas neizbēgami radīs
sarežģījumus. “Samsung skolas
nākotnei” eksperti apkopojuši 5
ieteikumus, kā uzturēt tīru un sakārtotu savu digitālo dokumentu
uzglabāšanas vidi.
1. Svarīgākais uzdevums –
strukturē failus mapēs.
Apdomā, kur datorā vai planšetē parasti saglabā savus rakstu
darbus, e-grāmatas, video, attēlus
un citus failus? Viena no biežāk
pieļautajām failu organizēšanas
kļūdām ir saglabāt failu uz darbvirsmas ar nejaušu, nepārdomātu nosaukumu. Tāpēc vienmēr
vērts sākt ar mapju struktūru, jo
tad iespējams izveidot sev saprotamu sistēmu. Mapes palīdz loģiski strukturēt un grupēt failus.
Skolēniem, iespējams, ērtākais veids ir veidot atsevišķu
mapi katram mācību priekšme-

tam. Katrai mapei var izveidot
apakšmapes, kur tiks ievietoti
visatbilstošākie faili. Mācību
materiālus, mājasdarbus, pārbaudes darbus un citus ar mācību
procesu saistītos failus attiecīgi
var kārtot atbilstošajās mācību
priekšmetu mapēs un apakš
mapēs. Mapju sistēmu vērts
veidot sev ērtu un saprotamu,
iespējams, ērtāk ir kārtot failus
apakšmapēs pēc to kategorijas –
attēli, dokumenti, mūzika, video
u.c. Der atcerēties, ka dators automātiski saglabās failus noteiktā
vietā, ja nenorādīsi, kur to darīt.
2. Izvēlies vienkārši saprotamus failu un mapju nosaukumus.
Mapēm un failiem jābūt viegli un ātri atrodamiem, tāpēc svarīgi ir pārdomāt to nosaukumus.
Tiem jābūt pašsaprotamiem,
loģiskiem, pēc iespējas kodolīgākiem un detalizētākiem. Nosaukumā ieteicams iekļaut datumu
un atslēgvārdus, turpretim nevajadzētu izmantot saīsinājumus
un tādus nosaukumus, kā, piemēram, “galīgais melnraksts” vai
“īstā versija”.
3. Atbrīvojies no nevajadzīgiem failiem jeb veic regulāro higiēnu.
Ieteicams regulāri no savām

digitālajām ierīcēm izdzēst failus,
kuri vairs nav vajadzīgi, jo tas atbrīvos vietu jauniem datiem. Atbrīvošanās no liekā var uzlabot
arī datora, planšetes vai viedtālruņa veiktspēju. Vēlams atinstalēt arī tās lietojumprogrammas,
kuras vairs netiek lietotas. Tāpat
vērts ik pa laikam dzēst tīmekļa pārlūkprogrammās sīkfailus,
kešatmiņu un interneta vietņu
apmeklējumu vēsturi.
4. Izmanto mākoņkrātuves.
Labākais veids, kā atbrīvot
vietu datorā vai viedierīcē, bet
paturēt failus, ir bezmaksas mākoņkrātuves, piemēram, OneDrive, Google disks vai Samsung Cloud.
Savukārt, ja bieži failus izmanto
no vairākām ierīcēm, piemēram,
datora, planšetdatora un telefona, mākoņkrātuves ietaupīs laiku, ko izmantosi vairākkārtīgai
failu pārsūtīšanai. Tas palīdzēs
arī saglabāt failus drošībā, ja ierīcei rodas kādas tehniskas ķibeles.
5. Lieto meklēšanas funkciju un saīsnes.
Izmanto meklēšanas funkciju, lai ietaupītu savu laiku. Tā
būs noderīga arī tad, ja neatceries, kā nosaukts fails. Atliek
vien meklētājā ievadīt atslēgvārdu, un sistēma piedāvās failus,
kuru nosaukumā vai saturā ir

meklētais vārds. Šis ir viens no
iemesliem, kādēļ tik svarīgi pārdomāt failu un mapju nosaukumus. Jāatzīmē, ka meklēšanas
iespēja ir pieejama arī vairumā
viedtālruņu un planšetdatoru.
Arī īsceļu izmantošana palīdz
ātri un ērti piekļūt vajadzīgajiem
failiem. Izveidot saīsni ir pavisam vienkārši – ar labo peles
taustiņu noklikšķini uz faila un
izvēlies “izveidot saīsni”.
“Samsung skolas nākotnei”
iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle
Tamelīte uzsver: “Pavisam nesen, dodoties uz skolu, somai
bija jābūt sakārtotai, skolotāji
savāca pierakstu burtnīcas, lai
pārbaudītu uzdevumus, tādēļ ne

viens vien skolēns centās veidot
savus pierakstus kārtīgi. Tagad
esam nonākuši dzīves posmā,
kad skolas somu un vismaz daļu
pierakstu burtnīcu aizstāj dators
vai planšete, kurā kārtību neviens neuzrauga. Tieši tāpēc ir
svarīgi prast rīkoties ar failiem,
strukturēt dokumentus, veidot
savu sistēmu, kurā spēj orientēties un kas palīdz mācīties, nevis
traucē vai rada haosu.”
Jāatgādina, ka programmā
“Skolēna digitālais IQ” www.skolanakotnei.lv ir pieejami mācību
materiāli un padomi uzvedībai
tiešsaistē, kas noderēs gan vecākiem, gan skolotājiem un skolēniem.

PAR “SAMSUNG SKOLU NĀKOTNEI”

“Samsung skola nākotnei” ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā
iniciatīva, kuras ietvaros jau ceturto gadu tiek realizēta programma
“Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas
ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnāku digitālo
tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī
nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez
maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, LR Izglītības un zinātnes ministrija, LR Kultūras
ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Eiropas Parlamenta Birojs
Latvijā, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūra “Cube”.
Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv
Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/
Plašāka informācija: Egle Tamelīte, “Samsung skolas nākotnei” iniciatīvas
vadītāja Baltijā, tālr. + 370 9414575, e-pasts e.tamelyte@samsung.com

Vecāku WhatsApp grupas: palīgrīks vai negāciju izlādes vieta?
Ieteikumi efektīvākai vecāku saziņas grupu izmantošanai
Mūsdienu tehnoloģiju iespējas ļauj vecākiem arvien vairāk
iesaistīties bērnu skolas dzīvē
– tiešsaistē redzamas sekmes,
reāllaika paziņojumi par uzvedību, kā arī uzdotie mājasdarbi,
savukārt par teju neatņemamu
ikdienas saziņas rīku ir kļuvušas
klases vecāku WhatsApp grupas.
Tās ļauj pieaugušajiem operatīvi sazināties ar citiem vecākiem
un pedagogiem, taču nereti
raisa arī konfliktsituācijas un
pārpratumus. “Samsung skolas
nākotnei” eksperti sagatavojuši
7 ieteikumus, lai komunikācija
grupā noritētu efektīvāk un jēgpilnāk.

Esi iecietīgs
pret citu uzskatiem

Vecāku WhatsApp grupas
sastāv no cilvēkiem, kuriem var
būt atšķirīgi uzskati, idejas un
tradīcijas. Šādā situācijā viegli uzplaiksnīt konfliktiem, kas
rada neērtu un nepatīkamu vidi
visiem grupas dalībniekiem. Lai
maksimāli izmantotu rīku tā patiesajam nolūkam, jātiecas būt
tolerantam pret cilvēkiem ar dažādu pārliecību. Ja konflikts jau
radies, tad ieteicams mēģināt to
nolīdzināt, nevis ar komentāriem
saasināt.

Formulē domu
skaidri un saprotami

Saziņa ar cilvēkiem, kurus ne
pārāk labi zinām, nav vienkārša,
vēl jo vairāk rakstiskā veidā. Tāpēc svarīgi savas domas izteikt
pēc iespējas vienkārši, skaidri un
nepārprotami. Būtiski klases čatā
neizmantot ironiskas piezīmes
vai divdomības, tāpat – nerakstīt
garus prātuļojumus, kurus grūti uztvert. Lai radītu pozitīvu
domu apmaiņu, noderīgi būs
censties aktīvi klausīties un izprast pārējo teikto.

Izmanto pieturzīmes
un garumzīmes

Lai arī šī ir neformāla sarakste, tomēr, cienot pārējos dalībniekus, būtu labi censties rakstīt
gramatiski pareizi. Nevajadzētu
lieki izmantot lielos burtus, kas
tiešsaistē nozīmē kliegšanu. Tāpat būtiski grupas ietvaros vienoties par saziņas laiku un netraucēt pārējos nakts stundās.

Pirms jautā – lasi
Nebaidieties jautāt citiem
vecākiem katru reizi, kad rodas
šaubas par bērna uzdevumiem
vai trūkst kādas būtiskas infor-

mācijas. Taču nereti vērojams,
ka viens un tas pats jautājums izskan no vairākiem vecākiem. Vecāku WhatsApp grupas ir būtisks
rīks, lai saņemtu nepieciešamo
informāciju, tomēr neuzdod tajā
jautājumus, uz kuriem atbildes
iespējams atrast e-klase.lv, bērna dienasgrāmatā vai interneta
meklētājā. Tāpat vienmēr vērts
izlasīt pēdējo saraksti, pirms jautāt, jo, iespējams, ka atbilde jau ir
atrodama tajā.

Cieni pedagogus
Nepārvērtiet čatu par skolotāju aprunāšanas vietu. Viedokļi var atšķirties, un arī skolotāji
mēdz pieļaut kļūdas, tomēr vecāku WhatsApp grupām nekad
nevajadzētu kļūt par skolotāju
apspriešanas vietu. Šādus jautājumus vienmēr svarīgi risināt tieši ar iesaistītajām pusēm, izrunājot pārpratumus ar skolotāju vai
skolas vadību.

Nerisini grupā
personīgas problēmas

Personīgas nesaskaņas, kas
bērnam izveidojušās ar kādu
klasesbiedru vai skolotāju, ieteicams risināt personīgi, neiesaistot visus klases vecākus un

neizmantojot šādam nolūkam
klases čatu. Latvijas Drošāka
interneta centra vadītāja Maija
Katkovska atzīmē: “Būtiski izsvērt, vai nepārkāpjam citu tiesības, piemēram, nepārbaudot
informāciju un nepārliecinoties
par savu vārdu patiesumu, apvainojot nodarījumos kādu bērnu
vai viņa vecākus. Atbilstoši LR
Civillikuma 1635. pantam cietušais par viņam vai bērnam nodarītajiem tiesību aizskārumiem, kā
rezultātā nodarīts kaitējums (arī
morālais kaitējums), var vērsties
tiesā pret aizskārēju.”

Vienmēr paturi prātā
grupas galveno mērķi

Parasti vecāku grupas tiek
izveidotas ar mērķi atvieglot un
padarīt vienkāršāku un efektīvāku
informācijas apriti, kā arī atbalstīt
bērnus viņu izglītības procesā. Lai
kāds būtu grupas mērķis, svarīgi
to vienmēr atcerēties un veidot sadarbību grupas ietvaros, balstoties
uz to. Tas ir palīgs vecākiem un
bērniem, nevis veids, kā sabojāt
kādam dienu, sniegt iespēju atbrīvoties no negatīvajām emocijām
vai pasūdzēties par skolotāju.

M. Katkovska uzsver: “Vienmēr svarīgi ir paturēt prātā – lai
arī slēgta čata grupa, tā var vienā
mirklī kļūt publiska. Atliek tikai
vienam tās dalībniekam uztaisīt
ekrānuzņēmumu un nosūtīt kādam vai ievietot internetā jūsu
rakstīto, lai tas kļūtu publisks.
Tāpēc aicinu vecākus izsvērt,
kāds viedoklis tiek pausts, kā tas
tiek darīts un vai tas ir jūsu un
jūsu bērna interesēs.”
“Vecāku saziņas grupas ir
atbalstāms rīks, kas nodrošina
operatīvu saziņu man ērtā laikā. Taču pirmais, ko daru pēc
pievienošanās grupai, – uzlieku
klusumu un lasu ziņas reizi nedēļā. Iesaistos tikai tad, ja tiešām
redzu pievienoto vērtību savam
viedoklim. Nesatraucos, ja kaut
ko nepamanu laikus. Svarīgākās
sarakstes izceļu, izmantojot pin
funkciju. Savukārt vecās sarakstes arhivēju, lai tās netraucē. Šī
noteikti nav vieta, kur paust savus politiskos uzskatus, mācīt
dzīvot, moralizēt. Izbaudu iespēju atbalstīt, baudīt atbalstu vai
lasīt pozitīvo, noderīgo no skolotājiem un vecākiem,” savā pieredzē dalās četru bērnu mamma
Jolanta Bogustova.

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv
Iespēja uzzināt jaunāko: https://www.facebook.com/DigitalaisIQ/
Plašāka informācija: Egle Tamelīte, “Samsung skolas nākotnei” iniciatīvas
vadītāja Baltijā, tālr. + 370 9414575, e-pasts e.tamelyte@samsung.com
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Pirmās medaļas šajā mācību gadā izcīnītas
Sikšņu pamatskolā 3. decembrī noslēdzās dambretes
turnīrs. Bija vērojama ļoti liela ieinteresētība, īpaši 1., 2. un
3. klasē, kur piedalījās pilnīgi
visi skolēni. Kopumā piedalījās 21 skolēns.
Sacensības noritēja divās
vecuma grupās: 1.–3. klase un
4.–6. klase.
Jaunākajā grupā 1. vietu ieguva 3. klases skolniece Agate Grietēna, 2. vietā 1. klases skolniece

Madara Hopova, 3. vietā 2. klases
skolnieks Reinis Kļava. Par vienu
punktu mazāk Paulai Čuhnovai.
Vēl piedalījās Evelīna Volmane,
Darens Daļečkins, Agnese Liepniece, Marija Šukste, Paula Vērdiņa, Linita Keirāne, Sendija Šternberga un Mārtiņš Šukste.
Vecākajā grupā 1. vietā 6. klases skolniece Sonata Malakauska, 2. vietā 4. klases skolniece
Donata Malakauska, 3. vietā arī
4. klases pārstāve Monta Teļdru-

va. Tikai par puspunktu atpalika
4. vietas ieguvēja 6. klases skolniece Kellija Ķezēna. Tālākajās
vietās Elizabete Broliša, Līga
Beņuše, Inta Aldzere, Madara
Aldzere un Katrīna Broliša.
Pirmo līdz trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām
un diplomiem, pārējiem – mazas
balvas par neatlaidību, cīņassparu un entuziasmu.
Šaha – dambretes pulciņa
vadītāja Aija Dejus

Paldies novada bērniem
par noskaņas radīšanu Rucavā!

Šogad novada svētku noskaņas radīšanā savu roku pielikuši
daudzi novada bērni, viņu skolotāji un audzinātājas. Tika
veidoti zīmējumi svētku noformējuma banerim Rucavas centrā
un izdaiļoti Rucavas novada cimdiņi, uzrakstot vai uzzīmējot
kādu svētku novēlējumu, kas rotās svētku eglītes gan Sikšņos,
gan Rucavā.
Liels paldies par līdzdalību Ziemassvētku noskaņas radīšanai pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” audzēkņiem un
darbiniecēm, Rucavas pamatskolas un Sikšņu pamatskolas skolēniem un skolotājiem!
Lai priecīgi svētki un labiem darbiem bagāts jaunais gads!

Strādājot attālināti, atceries par ugunsdrošību mājoklī!

Līdz ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju vairums iedzīvotāju savus ikdienas darbus veic attālināti, tādējādi uzturoties mājoklī biežāk, nekā ierasts.
Lai darbs un studijas mājas apstākļos nepārvērstos
ugunsnelaimē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un rūpēties par mājokļa ugunsdrošību.
Ēdiens uz ieslēgtas plīts vienmēr ir jāuzmana!
Gatavojot ēdienu uz plīts, nereti mēdzam apsēsties pie datora, turpināt iesāktos darbus, ātri
aizskriet līdz veikalam vai atgulties blakus istabā,
nepamanot, kā piedeg ēdiens. Labākajā gadījumā
šādas rīcības sekas būs tikai piededzis katliņš un
pēc deguma smakojošas telpas, bet sliktākajā –
mājokļa iemītnieki cietīs no sadūmojuma. Karstuma ietekmē var aizdegties arī sadzīves priekšmeti
un virtuves mēbeles.
Piedegot pannai vai katliņam, nekādā gadījumā ugunsgrēka apdzēšanai neizmanto ūdeni, tādējādi veidosies karsti tvaiki, kas var apdedzināt
un applaucēt. VUGD iesaka noslēgt skābekļa piekļuvi degšanas vietai ar trauka vāka vai ugunsdzēsības paklāja palīdzību.
Kas jāzina par elektrodrošību mājās?
Veicot ikdienas darbus mājas apstākļos, pastiprināti izmantojam dažādas elektroierīces, piemēram,
datorus, planšetdatorus un viedtālruņus. Diemžēl
izsaukumi, kuri saistīti ar nepareizu elektroierīču
ekspluatāciju, ir ļoti izplatīti, tādēļ VUGD aicina sekot ierīču lietošanas instrukcijām, tai skaitā:
l nedarbināt bojātas elektroierīces, pat tad, ja
ir redzams nenozīmīgs bojājums,
l regulāri notīrīt putekļus no visām elektroierīcēm,
l neatstāt ieslēgtas siltumu izstarojošās ierīces,
piemēram, gludekli vai tosteri,

dodoties ārpus mājām, neatstāt rozetē ieslēgtas elektroierīces,
l viegli uzliesmojošas vielas glabāt atstatus no
elektroierīcēm.
Gadījumā, ja aizdegusies elektroierīce, nekādā
gadījumā nedzēs liesmas ar ūdeni! Vispirms atvieno ierīci no elektriskās strāvas, tad apsedz to
ar biezu nesintētisku audumu. Ja iespējams, iznes
elektroierīci no telpām.
Kurinot krāsni, ievēro piesardzību!
Rūpējoties par siltumu mājoklī, pārliecinies, lai
apkures iekārtas ir darba kārtībā! Šo iekārtu nepareiza izmantošana ir viens no izplatītākajiem
ugunsgrēku iemesliem, tāpēc neaizmirsti ievērot
ugunsdrošības noteikumus:
l neizmanto bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus,
l regulāri iztīri sodrējus no dūmvada,
l kurināmo un citus degtspējīgus materiālus
novieto ne tuvāk par 1,2 metriem no apkures iekārtas durtiņām,
l nekurini apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,
l nenovieto apkures ierīču tuvumā degtspējīgus priekšmetus, piemēram, uz krāsns vai kamīna
nežāvē drēbes un apavus.
Dūmu detektors var glābt dzīvību
Lai savlaicīgi pamanītu izcēlušos ugunsnelaimi,
uzstādi mājoklī dūmu detektoru! Visbiežāk cilvēki
ugunsgrēkos cieš vai iet bojā, saelpojoties dūmus,
jo laikus nepamana ugunsgrēka izcelšanos.
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama
operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani
uz tālruņa numuru 112!
Plašākai informācijai: Ilze Dāme-Birziņa,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļa, tel. 67075854, e-pasts: prese@vugd.gov.lv
l

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 15. janvārim.
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

Ziemassvētku pasts Rucavas novadā
Decembrī katram, lielam vai mazam,
bija iespēja vairot labo ar labiem vārdiem un laba vēlējumiem un bez maksas
nosūtīt svētku sveicienus radiem, draugiem, kaimiņiem – ikvienam.
Viss, kas bija jādara, – jāsagādā
svētku apsveikums, jāieliek aploksnītē, uz kuras jānorāda adresāta
vārds, uzvārds un adrese, un jāiemet
vienā no svētku pastkastēm.
Vairosim labo un vēlēsim gaišas domas un mīlestības piepildītus svētkus!

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
24. decembrī, Kristus Piedzimšanas svētku svētvakarā, plkst. 18.00.
decembrī, Kristus Piedzimšanas svētkos, plkst. 11.00 (ar Svēto
Vakarēdienu).
l 26. decembrī, Kristus Piedzimšanas svētku otrajā dienā, plkst.
11.00 (ar Svēto Vakarēdienu).
l 27. decembrī, svētdienā pēc Kristus Piedzimšanas svētkiem, plkst.
11.00 (ar Svēto Vakarēdienu).
l 31. decembrī, Vecgada vakarā, plkst. 18.00 (ar Svēto Vakarēdienu).
l

l 25.

Dievkalpojumu laikā
jāievēro valstī noteiktās prasības.
Baznīcā drīkst pulcēties
līdz 114 cilvēkiem.

NĀKAMGAD LIELĀ TALKA NORISINĀSIES 24. APRĪLĪ

Lai rūpētos par Latvijas dabu – tās tīrību un ilgtspējību, nākamgad jau
četrpadsmito reizi pēc kārtas norisināsies visas Latvijas vides sakopšanas
akcija “Lielā talka”. Pērn, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izplatību
un ierobežojumiem, iedzīvotāji bija aicināti talkot solo, duo un ģimenes
talkās, kā rezultātā tīrākas un skaistākas tapa 955 talkošanas vietas visā
Latvijā. Savukārt šogad Lielā talka, kā ierasts, norisināsies pēdējā aprīļa
sestdienā – 24. datumā, par vadmotīvu izvēloties: “Tīra Latvija nākamajām
paaudzēm”.
Lielās talkas mērķis jau kopš tās pirmsākumiem ir bijis aicināt Latvijas
sabiedrību pievērst uzmanību un aicināt līdzdarboties vides sakopšanā,
atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi
padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar
2019. gadu, Lielā talka aicina ne tikai cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī
ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.
Tāpat kā pērn, 2021. gadā organizatori aicinās talkot, piesakot savu
talkošanas vietu un veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Līdz
ar Lielās talkas aktivitātēm jau trešo gadu iedzīvotāji aicināti dalīties idejās
par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt ilgtspējīgākai, piedaloties radošajā akcijā
“Ideju talka”.
Lielās talkas organizatore Vita Jaunzeme: “Ir liels gandarījums, ka arī
šis gads nebija izņēmums un pavasarī varēja norisināties Lielā talka, bet
rudenī – Pasaules talka. Nav svarīgi, vai šogad talkojām vieni, kopā ar kādu
draugu, paziņu vai ģimenes lokā, – tas kļuva par vērtīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē. To turpināsim darīt arī nākamgad, jo darbs pie sabiedrības
izpratnes veicināšanas par vides jautājumiem ir ceļš uz ilgtspējīgas valsts
veidošanu un attīstību. Cilvēkam un dabai jāmijiedarbojas, bet par to, cik
harmoniski – atbildam mēs.”
Pirmo reizi Lielā talka Latvijā norisinājās 2008. gadā. Šo gadu
laikā kopā Lielajā talkā piedalījušies vairāk nekā miljons cilvēku, veicot
sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan Latvijā, gan iesaistoties mūsu
diasporu pārstāvjiem. Desmit gadu laikā, aktīvi piedaloties sakopšanas
un labiekārtošanas talkās, salīdzinot ar 2008. gadu, Latvijā atkritumu
daudzums ir iespaidīgi samazinājies. Papildu informācija www.talkas.lv.
Par talkošanas speciﬁkāciju atbilstoši situācijai valstī
informēsim.
Uz tikšanos visā Latvijā 24. aprīlī!
Papildu informācija: Jana Kralliša, Lielās talkas
sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 26462844,
e-pasts jana.krallisa@onecom-latvia.com

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.

