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Ziemassvētku noformējumu konkurss
“Lai top mūsu svētki visgaišākie!” noslēdzies
Rucavas novada
pašvaldība decembrī
izsludināja Ziemassvētku noformējuma
konkursu “Lai top
mūsu svētki visgaišākie!” ar devīzi “Lai
gaišs top ikviens novada stūrītis!”. Konkursa mērķis bija veicināt
Ziemassvētku laikam
atbilstošas noskaņas
radīšanu Rucavas
novadā.
Konkursam tika pieteikti 13 objekti Rucavas
novada ciema un lauku
teritorijā.
Pēc visu pieteikto
vietu apskates 28. decembra vakarā žūrija
piešķīra atzinības rakstus
un balvas.
Godalgoto vietu
ieguvējiem pasniegtas
dāvanu kartes no veikala
“Depo”. Daudzi konkursa dalībnieki minēja,
ka tās izlietos jaunu
rotājumu iegādei nākamajam gadam.
Lai gaišs un veiksmīgs 2021. gads!

KONKURSA REZULTĀTI:
l Rucavas pagasta ciemu teritorijā:
1. vietā – “Smaidas”, Irina un Edgars Riežnieki;
2. vietā – “Piebalgas”, Kristaps Pričins ar ģimeni;
3. vietā – “Paēnas”, Agita Ukstiņa ar ģimeni.
l Rucavas pagasta lauku teritorijā:
1. vietā – SIA “G. M. Koks” radošais kolektīvs;
2. vietā – “Dārziņi”, Dzintra un Ronalds Bļinovi;
3. vietā – “Zvirbuļi”, Daiga Gabrūna ar ģimeni.
l Dunikas pagasta ciema teritorijā:
1. vietā – “Dangas”, Inga Kļava ar ģimeni;
2. vietā – “Madaras”, Guntis Ozoliņš ar ģimeni;
3. vietā – “Rūķīši”, Evelīna Klievēna ar ģimeni.
l Dunikas pagasta lauku teritorijā:
1. vietā – “Ceplinieki”, Verners Graiste ar ģimeni;
2. vietā – “Pārslas”, Upmaļu ģimene.
l Pateicība par dalību konkursā piešķirta Jānim Urkauskim un mājas “Ozoli” iedzīvotājiem.
l Konkursa žūrija izteica pateicību arī dažiem
konkursam nepieteiktu vietu saimniekiem.
Svētku sajūtu novada iedzīvotājiem noteikti
radīja Līga Ate ar ģimeni (radošā darbnīca
“Ligate”, Rucavā) un Lienīte Lieķe ar ģimeni
(“Dzelmes”, Sikšņos). Jāpiebilst, ka pateicību
par radīto noskaņu ir pelnījis ikviens, kas centās šo laiku darīt gaišāku sev un citiem.
l Vienam no savas simpātijas pieteicējiem
izlozes kārtā bija iespēja tikt pie nelielas pārsteiguma balvas. To šoreiz ieguva Santa Zuļģe.

Filmiņa ar nosaukumu “Rucava”

Filma veidota ar Rucavas novada domes atbalstu projektā
“Labais darbs Rucavas novadam”. Filmā izmantota rucavnieces
Noras Kalnas dzeja. Skaņas celiņā iekļauts “Rucavas etnogrāfiskā
ansambļa” ieraksts. Balss – Edmunds Aizkalns.
Filmēšana un montāža notika visu vasaru un rudeni.
Filmas mērķis ir nest Rucavas vārdu pasaulē.
Filmu iespējams noskatīties vietnē
Youtube – https://youtu.be/9ZFFY_FeO6U
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde
2020. gada 9. decembrī

Piedalās: Rucavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti
Andis Bārdulis, Irēna Riežniece,
Andis Rolis, Gundega Zeme.
Nolēma:
l Sakarā ar valstī noteikto
ārkārtējo situāciju nodrošināt
ar pārtikas paku 9,00 eiro vērtībā Rucavas pamatskolas un
Sikšņu pamatskolas 5.–9. klašu
izglītojamos par laika periodu
no 07.12.2020. līdz 18.12.2020.
l
Paredzēt līdzfinansējumu 1200,00 eiro apmērā
biedrībai “Saksinis”, reģ. Nr.
40008302676, projekta realizēšanai – kā pašvaldības atbalstu
nevalstiskajai organizācijai.

Domes sēde 2020.
gada 29. decembrī

Piedalās: Rucavas novada domes
priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti
Antra Ate (attālināti), Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže (attālināti), Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs
Timbra.
Nolēma:
l Atļaut privātpersonai atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību.
l Ņemot vērā iesniegumu,
izbeigt zemes nomas līgumu ar
divām privātpersonām un pagarināt zemes nomas līgumu ar
piecām privātpersonām.
l Nolēma noslēgt zemes
nomas līgumu ar piecām privātpersonām.
l Ņemot vērā iesniegumu,
pagarināt dzīvojamās telpas īres
līgumu ar četrām privātpersonām.
l Labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes
2020. gada 26. novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.17;
4.14.) lemjošās daļas 2. punktā.
l Ņemot vērā iesniegumu,
izbeigt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar vienu privātpersonu.
l Aktualizēt Rucavas novada domes attīstības programmas 2012.–2018. gadam investīciju plānu līdz 2021. gadam
(ieskaitot).

l Veikt īpašumu “Dižozoli”
un “Mazlejnieki” novērtējumu.
l Ņemot vērā iesniegumu,
piešķirt ikmēneša pabalstu (starpību starp vecuma pensiju un
divām minimālajām mēnešalgām) 537,77 eiro ar 2021. gada
1. janvāri vienai privātpersonai.
l Saistībā ar to, ka no
01.01.2021. minimālā mēneša
darba alga par normālu darba
laiku ir 500 eiro, veikt izmaiņas
Rucavas novada pašvaldības
amatu sarakstā.
l Pārcelt no Sikšņu pamatskolas vienu amata vietu
“apkures/krāšņu kurinātājs”
un “palīgstrādnieks” uz Dunikas komunālo saimniecību ar
01.01.2021.
l Sociālajam darbiniekam
(ieraksts Nr.86) mainīt likmi no
0,8 uz 1,0 likmi ar atalgojumu
mēnesī 700 eiro ar 01.01.2021.
l Norakstīt un izslēgt no uzskaites četrus debitoru parādus.
l Atzīst 2020. gada 2. decembrī notikušo nekustamā
īpašuma “Mauriņi 2”, Dunikas
pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110050, izsoli
par notikušu un apstiprināt tās
rezultātu.
l Atzīst nekustamā īpašuma
“Baltalkšņi”, Dunikas pagastā,
Rucavas novadā, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli
par nenotikušu un apstiprināt
2020. gada 2. decembrī notikušās izsoles komisijas sēdes protokolu.
l Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/2020 “Par krīzes
pabalstu piešķiršanu Rucavas
novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”.
l Iecelt Edmundu Aizkalnu
Rucavas tradicionālās kultūras
centra vadītāja amatā.
l Iznomāt medību tiesības
un slēgt medību tiesību nomas
līgumu ar biedrību “Mednieku
klubs “Duvzares kurši””.
l Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības noteikumus “Par
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”.
l Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada

pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus.
l Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām.
l Apstiprināt likvidējamās
SIA “Spīlas”, reģistrācijas Nr.
42103017959, 2020. gada pārskatu.
l Rucavas novada dome ir
saņēmusi iesniegumus no 7 juridiskām personām un 35 iesniegumus no privātpersonām par
rūpnieciskās zvejas rīku skaita

limita piešķiršanu 2021. gadā.
l Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 26 privātpersonām,
nepiešķirt vienai privātpersonai.
l Nepiešķirt zvejas nomas
tiesības uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 17 privātpersonām.
l Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņa
zvejai sešām privātpersonām.
l Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā
astoņām privātpersonām.
l Ievietot sludinājumu Rucavas novada domes mājaslapā
www.rucava.lv un informatīvajā
izdevumā “Duvzares Vēstis”,
aicinot piekrastes zvejniekus,

kuri nav pieteikušies uz zivju
āķiem 2021. gadam, Rucavas
novada domē iesniegt iesniegumus par zivju āķu piešķiršanu.
l Amata vietai “apkopēja”
(Komunālā daļa) mainīt likmi
no 0,75 uz 1,0 likmi, nosakot
mēneša darba algas likmi 500
eiro ar 01.01.2021. un apstiprināt Rucavas novada pašvaldības
amatu sarakstu ar veiktajām izmaiņām.
l Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā,
Rucavas novadā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

l 2020. gada 17. decembrī Rucavas novada domē notika sapulce, kurā komerciālie zvejnieki, kuri
iesnieguši iesniegumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Baltijas jūrā Rucavas novada piekrastē
2021. gadā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” noteikto zvejas rīku skaita limitu sadalījumu Rucavas
novadam, savstarpēji vienojās par zvejas rīku sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa zvejai:

Nr. Nosaukums
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Limits
SIA “Virkavi R”
SIA “Marlin-11”
IK “Asarītis”
IK “Rucavas
Segliņi”
SIA “Piestātne 85”
SIA “Vētra SM”
IK “Reķēni”
Komerciālai zvejai
kopā piešķirts
Atlikums

Zivju
tīkli

130
8
48
15
8

Grunts
Reņģu
(zivju) tīkli
tīkli
apaļā jūrasgrunduļa
zvejai
50
62
1
2
25
4
0
0
0
8

Lucīšu
murdi

Zivju
āķi

Akmeņplekstu
tīkli

2
0
0
0
1

4000
0
0
0
0

45
8
17
10
0

Apaļo
jūrasgrunduļu
murdi
10
1
0
1
1

1
0

10
0
0
45

5
2
0
10

0

0

25
0
0
104

24
0
0
50

43
0
5
62

2

100
0
500
600

26

0

0

0

3400

Reņģu Zivju
stāv- vadi
vadi

10
0
0
3
0

3
0
0
0
1

5
2
10

1
0
1
3

0

0

Izsoles
“JAUNBALČĒNI”

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo
īpašumu “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840130099, reģistrēts
Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000606878, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130097, kopējā
platība – 4,05 ha.
Izsole notiks 2021. gada 10. februārī pulksten
10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē,
“Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00
un no pulksten 12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz
pulksten 13.00) vai nosūtot elektroniski parakstītu
pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada
8. februārim pulksten 16.00.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Izsoles sākumcena – 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), nodrošinājuma nauda 10%
apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 1500,00 EUR
(viens tūkstotis pieci simti euro), līdz reģistrācijas
beigām iemaksājama Rucavas novada domes
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22,
konts LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti euro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit
darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26143329, turpat gūstama arī cita informācija par izsoli.

“BALTALKŠŅI”

Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā,
Rucavas novadā, kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110111,
kopējā platība – 6,1 ha.
Izsole notiks 2021. gada 10. februārī pulksten
11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē,
“Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00
un no pulksten 12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz
pulksten 13.00) vai nosūtot elektroniski parakstītu
pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada
8. februārim pulksten 16.00.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Izsoles sākumcena 4330,00 EUR (četri tūkstoši
trīs simti trīsdesmit euro), nodrošinājuma nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 433,00
EUR (četri simti trīsdesmit trīs euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22,
konts LV23HABA0551035168408.
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti euro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit
darba dienu laikā no izsoles norises dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās,
iepriekš sazinoties pa tālruni 26143329, turpat gūstama arī cita informācija par izsoli.
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Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.11/2020

APSTIPRINĀTI
ar Rucavas novada domes
2020. gada 29. decembra
lēmumu (protokols Nr.19, 3.10. p.).

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro, trešo un
ceturto daļu, pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību
Rucavas novadā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību
(turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,
pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām Rucavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām),
kuras krīzes situācijā nonākušas ārkārtējās situācijas dēļ un pašas saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tām ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
3. Krīzes pabalstu piešķir ģimenei (personai), ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir piespiedu
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, personai, kurai
nepienākas valsts noteiktais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā u.c.);
3.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts),
piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.;
3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
4. Krīzes pabalsts tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
II. Krīzes pabalsta apmērs
5. Pabalsta apmērs ir 109,00 euro mēnesī par katru ģimenes locekli (t.sk. ģimenes aprūpē
esošajiem bērniem), izvērtējot ģimenes sociālo situāciju, tās izmaiņas, kā arī ņemot vērā ģimenes locekļu, uz kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ attiecināmi šo noteikumu
3. punktā minētie kritēriji, skaitu.
6. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes pabalsts, tā apmērs tiek palielināts
50,00 euro apmērā par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
III. Krīzes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtība
7. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Rucavas novada Sociālajā
dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. Dokumentu persona var iesniegt attālināti:
7.1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
7.2. izmantojot portāla latvija.lv e-pakalpojumu sadaļu “Iesniegums iestādei”;
7.3. sūtot pa pastu;
7.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pastkastītē, kas atrodas pie domes
ēkas (adrese: “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads) vai Dunikas pagasta pārvaldes (adrese: “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads);
7.5. vienojoties pa telefonu ar sociālo darbinieku par citu dokumentu nodošanas veidu, ja
nav iespējama dokumentu nodošana no 7.1. līdz 7.4. punktam noteiktajos veidos.
8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
dokumentu un informācijas saņemšanas.
9. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma
apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
10. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā vai Rucavas novada domes un Dunikas pagasta pārvaldes kasē.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Rucavas novada domē (“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477) viena mēneša laikā no to spēkā
stāšanās dienas.
Nobeiguma jautājumi
12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
13. Noteikumi ir spēkā, kamēr visā valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19
izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.11/2020

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas
laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkta
1. apakšpunktā noteikts: “37. Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar
Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām:
1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas
tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi
dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts
dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts.”
Rucavas novada pašvaldībā krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība noteikta Rucavas novada
pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas
novadā” (apstiprināti ar sēdes lēmumu (prot. Nr.20; 3.1.)) (turpmāk – saistošie noteikumi) 19. punktā: 19.2. punktā noteikts, ka pabalstu krīzes situācijā var saņemt, ja no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 100 euro personai gadā.
Saistošajos noteikumos šobrīd paredzēts piešķirt ģimenei vai personai pabalstu ārkārtas
situācijā līdz 100 euro gadā, neizvērtējot ienākumus. Regulējums ir vispārīgs, un šajā gadījumā nav iespējams izvērtēt neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
Šo regulējumu praktiski ir grūti piemērot atbalsta sniegšanai ģimenēm (personām), kuras
krīzes situācijā nonākušas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu krīzes pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešams precīzi noteikt
pabalsta apmēru vienai personai, kā arī kritērijus pabalsta piešķiršanai.
Līdz ar to ir nepieciešams normatīvais regulējums, kas precizē atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar
Covid-19 izplatību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” nosaka krīzes pabalsta piešķiršanas kārtību Rucavas
novadā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19 izplatību, tā apmēru,
personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
2020. gadā Rucavas novada Sociālā dienesta budžetā paredzēts finansējums 14 054
euro apmērā pašvaldības pabalstiem naudā ārkārtas situācijā (EKK6254).
Finansējums krīzes pabalstu izmaksai ārkārtējās situācijas laikā tiks paredzēts arī
2021. gada Rucavas novada Sociālā dienesta budžetā.
Šobrīd nav iespējams paredzēt, cik Rucavas novada iedzīvotāju varētu vērsties pašvaldībā ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19. Tie būs iedzīvotāji, kuri
nesaņem valsts sniegto atbalstu (dīkstāves pabalstu) vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību
nodrošināšanai. 2020. gada martā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pašvaldībā
netika saņemts neviens iesniegums krīzes pabalsta piešķiršanai.
Valsts daļēji kompensēs izdevumus, kas izlietoti no pašvaldības budžeta pabalstu krīzes
situācijā nodrošināšanai. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 37. punktā noteikts, ka “2) lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes
situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50
procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne
vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai”.
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 39. punktā
noteikts, ka “39. Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības
uz šo pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē
bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro
mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā”.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus par sociālās palīdzības pabalstiem pieņem Rucavas novada Sociālais dienests. Pieņemtos lēmumus
var pārsūdzēt Rucavas novada pašvaldības domē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar Rucavas novada Sociālā dienesta darbiniekiem un citiem pašvaldības
speciālistiem.
Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits

Aicina pieteikties zvejas nomas tiesībām
Tiek izsludināta papildu pieteikšanās zvejas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem zivju
āķiem zvejai Baltijas jūras piekrastē un zivju
murdiem zvejai Papes ezerā. Pāri palikušos zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, kamēr tiks izsniegts
viss Rucavas novadam iedalītais zvejas rīku limits.
Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos
un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas
pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adresēts
iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi, daudzums un

laivas reģistrācijas apliecības kopija vai savstarpējās
vienošanās dokumenta par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu kopija, ja zvejai izmanto citai
personai piederošu peldošu transportlīdzekli. Komerczvejas tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.
Zvejas atļaujas (licences) zvejai piekrastes
un iekšējos ūdeņos izsniegs pašvaldība “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas
novadā. Apmeklētāji tiks pieņemti TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta! Lai pieteiktos licenču un
pārējo saistīto dokumentu saņemšanai, zvanīt
pa tālruni 29904301, 26951335.

Foto: Kārlis Volkovskis
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Vēsturisko niedru jumtu atjaunošana Papes Ķoņu ciemā

nieki” saimniecības ēkas
pamatu un jumta avārijas stāvokļa novēršana, II
daļa”.

Projekts
“Vēsturisko
niedru jumtu atjaunošana
Papes Ķoņu ciemā – zvejnieku-zemnieku sētas “Jūr-

Ar VKKF un NKMP finansiālu atbalstu atjaunots
niedru jumta segums zvejnieku-zemnieku sētas “Jūrnieki”

saimniecības ēkai 174 m² platībā un 25 cm biezumā, atjaunoti pamati 39 m garumā, salabotas bojātās koka konstrukcijas

detaļas, atjaunots dēļu apšuvums un jumta koka kore.
VKKF un NKMP kopējais
finansējums – 10 000,00 EUR.

2021. gada 1. janvārī sāka
Autotransporta direkcijas klienti
vienotais nodokļu konts
pakalpojumus klātienē saņemt nevarēs darboties
No 2021. gada 1. janvāra līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai, no
2020. gada 28. decembra uz nenoteiktu laiku
pakalpojumu saņemšana klātienē netiek nodrošināta. Izdevumus, kas saistīti ar dokumentu nosūtīšanu uz klienta norādīto adresi Latvijas teritorijā, segs Autotransporta direkcija.
Lai pieteiktos digitālā tahogrāfa vadītāja

kartes saņemšanai, zvanīt uz tālruni 63489517
(Liepāja).
Liepājā:
l adrese – Lauku iela 59, Liepāja, LV-3411,
l e-pasts liepaja@atd.lv,
l tālruņa numuri: Licencēšanas daļa –
63489516, Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa – 63489517.

PAKALPOJUMU PIETEIKŠANAS VEIDI
E-pakalpojumos
l Speciālā atļauja (licence) kravas komercpārvadājumiem ar kravas
https://e.atd.lv/login,izvēloties
automobili, pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu
l Licence pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
attiecīgā pakalpojuma iesnieguma formu vai brīvas formas l Eiropas Kopienas atļauja
l Eiropas Kopienas atļaujas apliecināta kopija
iesniegumu.
Atsūtot iesniegumu pa pastu l Licences kartīte kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem
uz adresi: Lauku iela 59,
un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem
Liepāja, LV-3411.
l Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili
Nosūtot iesniegumu uz
l Reģistrācija taksometru vadītāju reģistrā
e-pasta adresi (ar elektronis- l Transportlīdzekļa vadītāja atestāts
ko parakstu) liepaja@atd.lv.
l Pašpārvadājuma sertifikāts
ETMK atļauju un vienreizējo
l Vienreizējā starptautisko autopārvadājumu atļauja
starptautisko autopārvadājumu l ETMK atļauja
l Brauciena formulāri
atļauju iesniegumus lūdzam
l Digitālā tahogrāfa karte
sūtīt uz tās nodaļas pasta
adresi vai e-pasta adresi, kurā l Iesniegums un atļauja pasažieru regulāriem starptautiskiem pārvadājumiem
l Citi iesniegumi (rekvizītu, pārvadājumu vadītāja maiņa u.tml.)
vēlaties saņemt izgatavotos
dokumentus klātienē!
PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS VEIDI
Elektroniski
(elektroniskie
dokumenti)

Pa pastu uz
norādīto adresi

Licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili,
kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobili un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu
l Speciālā atļauja (licence) kravas komercpārvadājumiem ar kravas
automobili, pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu
l Licence un licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo
automobili
l Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem
l Pašpārvadājuma sertifikāts iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem
l

Taksometra vadītāja reģistrācijas apliecība
Eiropas Kopienas atļauja un apliecināta kopija
l Profesionālās kompetences sertifikāta un drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences
sertifikāta saņemšana
l Transportlīdzekļa vadītāja atestāts
l Digitālā tahogrāfa karte
l Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem
l Pašpārvadājuma sertifikāts starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem
l ETMK atļauja
l Vienreizējā starptautisko autopārvadājumu atļauja
l Brauciena formulāri
l
l

kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus1 var maksāt vienā kontā, turklāt to
var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas
ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:
l pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz
līdz katra mēneša 15. datumam;
l darba devēja ziņojums un pašnodarbinātas personas ziņojums2
jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam;
l elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.
Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai3. Maksājot
nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek
sadalīta un novirzīta samaksai atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru
samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības
(FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav
nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir
jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu
samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās
summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna
sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.
Pārejas posmā 2021. gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši
jaunajai kārtībai.
Lai uzsāktu darbu ar vienoto kontu, VID veic apjomīgus modernizācijas darbus, tādēļ var būt īslaicīgi traucēta VID IS pieejamība.
Ar plašāku informāciju par vienoto nodokļu kontu var iepazīties
tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.
Informāciju sagatavoja VID Sabiedrisko attiecību daļa,
tālrunis: 67122670, 67122668,    
adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, mājaslapa: www.vid.gov.lv
1
Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā
tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.
2
Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam,
autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši.
3
Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas,
citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību
segšanai” stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

5

2021. gada janvāris

Vai esi savu suni reģistrējis
vienotajā valsts reģistrā?

Zemkopības ministrija atgādina visiem mājas (istabas)
dzīvnieku īpašniekiem, ka
viņu pienākums ir gan rūpēties par dzīvnieka veselību un
labturību, gan arī nodrošināt
mīluļa apzīmēšanu ar mikroshēmu (čipu) un reģistrēšanu
vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu
bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs (LDC).
Lai savu četrkājaino draugu
reģistrētu LDC datu bāzē, jāveic
divas darbības.
1. Vispirms jādodas pie praktizējoša veterinārārsta un jālūdz
mīlulim ievadīt mikroshēmu
(čipu). Suns ir obligāti čipojams
līdz četru mēnešu vecumam, un
līdz ar čipošanu veterinārārsts
izdod arī dzīvnieka pasi. Čipošana un pases izsniegšana ir maksas pakalpojums.
Ja kucēns tiek tirgots agrāk, nekā tas ir sasniedzis četru
mēnešu vecumu, pārdevējam
jānodrošina, ka dzīvnieks jau
ir apzīmēts un reģistrēts LDC
datu bāzē. Jaunajam dzīvnieka
īpašniekam tikai jāpārreģistrē
LDC datu bāzē kucēns uz sava
vārda.
2. Suņa reģistrēšana LDC reģistrā. Ar mikroshēmu apzīmētu
suni, kuram izdota mājdzīvnieka
pase, LDC var reģistrēt:
l praktizējošais veterinārārsts (samaksu veido LDC
maksa un veterinārārsta pakalpojums),

l pats suņa īpašnieks (jāsamaksā tikai LDC maksa),
l vietējā pašvaldība, ja tā
sniedz šādu pakalpojumu (to
savlaikus ieteicams noskaidrot
pašiem dzīvnieku īpašniekiem,
jāsamaksā tikai LDC maksa).
Pats dzīvnieka īpašnieks suni
reģistrēt var klātienē LDC vai
attālināti LDC portālā un Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā
latvija.lv.
Tikai LDC datu bāzē reģistrēts suņa čipa numurs ļauj
nekavējoties sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot
iespējami ātrāku dzīvnieka
nokļūšanu mājās. Bet daudz
suņu joprojām nav čipoti un
nav reģistrēti LDC uzturētajā
vienotajā valsts mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrā.
Ja dzīvnieks nav apzīmēts
ar čipu un reģistrēts datu bāzē
vai pēc citiem pieejamajiem
dzīvnieka identifikācijas datiem
nav iespējams noteikt tā saimnieku, mīlulis visbiežāk nonāk
patversmē, un patversmei ir
tiesības pēc 14 dienām to atdot
īpašumā citai personai, paturēt
patversmē, nodot turēšanā citai
patversmei vai arī eitanazēt.
Visu reģistrēto dzīvnieku
patversmju saraksts ir pieejamas
PVD tīmekļvietnē PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.
LDC uzturētais vienotais
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs – dzīvnieka reģistrēšana,

dati par dzīvnieka īpašnieku,
ceļošanu ar mājdzīvnieku u.c.
informācija.
Mājas (istabas) dzīvnieku
īpašnieku pienākumus noteic
šādi normatīvie dokumenti:
l “Dzīvnieku aizsardzības
likums”,
l Ministru kabineta 2006.
gada 16. maija noteikumi
Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku
viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē
vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī
dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”,
l Ministru kabineta 2012.
gada 2. oktobra noteikumi
Nr.678 “Klaiņojošu suņu un
kaķu izķeršanas prasības”,
l Ministru kabineta 2011.
gada 21. jūnija noteikumi Nr.491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”,
l Ministru kabineta 2006.
gada 4. aprīļa noteikumi Nr.266
“Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai”.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte, sabiedrisko
attiecību speciāliste,
tālrunis 67027498,
e-pasts ruta.rudzite@zm.gov.lv,
tīmekļvietne www.zm.gov.lv

PVD aicina Latvijas mājputnu turētājus
izvērtēt iespēju nelaist mājputnus ārpus telpām
Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) aicina Latvijas mājputnu turētājus
izvērtēt iespēju nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, lai
nepieļautu mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem,
kā arī atlikušajos ziemas un
gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu
iegādes citās Eiropas valstīs.
Atgādinām – lai pasargātu mājputnus no dažādām
slimībām, ikdienā ir jāievēro
stingri biodrošības pasākumi,
mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizējot mītnē vai
norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu
barībai un pakaišiem, kā arī
nedrīkst pieļaut nepiederošu
personu piekļūšanu mājputnu
turēšanas vietām. Par visiem
gadījumiem, kad ir aizdomas

par mājputnu saslimšanu, mājputnu turētāji ir aicināti nekavējoties ziņot praktizējošam
veterinārārstam vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.
Tāpat PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot
par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz
PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402
vai informējot tuvāko PVD
teritoriālo pārvaldi.
Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti
lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Slimības
klīniskās pazīmes putniem ir
pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, depresija un atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, drudzis, izmainīta
gaita, smakšana, zilgana ādas
krāsa un masveida putnu nobeigšanās.

Vīrusa izplatītāji ir savvaļas
putni, sevišķi ūdensputni, kam
slimība var noritēt subklīniski,
tas ir, bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties,
nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem vai
uzņemot slimības ierosinātāju
ar inficētu barību vai ūdeni.
Pēdējos četros mēnešos
augsti patogēnā putnu gripa
konstatēta gan savvaļas putniem, gan mājputniem Nīderlandē, Lielbritānijā, Vācijā,
Francijā, Dānijā, Zviedrijā,
Horvātijā, Polijā, Beļģijā, Īrijā,
Ukrainā un Ungārijā, bet Itālijā, Slovēnijā, Spānijā un Norvēģijā tikai savvaļas putniem.
Latvijā augsti patogēnā
putnu gripa nav reģistrēta. Jāpiebilst, ka pagājušā gada 11
mēnešos uz putnu gripu laboratoriski izmeklēti 12 nobeigušies savvaļas putni, taču putnu
gripa tiem netika konstatēta.

NO 12. JANVĀRA APMEKLĒTĀJIEM
IR ATVĒRTAS BIBLIOTĒKAS

No 12. janvāra apmeklētājiem ir atvērtas bibliotēkas, kas izsniedz
grāmatas līdzņemšanai. Taču lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs
slēgtas. Klātienē var turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas un
brīvdabas pastaigu takas.

IZMAIŅAS RUCAVAS NOVADA
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

No 2021. gada janvāra sociālā darbiniece Dunikas pagastā – Daiga
Grenovska, sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem – Inga Ābele.
Sociālais dienests no ēkas “Līvas”, Dunikas pagastā, pārceļas uz
ēku “Purenītes”, Dunikas pagastā.
Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija:
l vadītāja – Daiga Grenovska, tālr. 20390819, e-pasts soc@rucava.lv,
l sociālā darbiniece Rucavas pagastā – Ligita Freimane,
tālr. 29272642, e-pasts ligita.freimane@rucava.lv,
l sociālā darbiniece Dunikas pagastā – Daiga Grenovska,
tālr. 20390819, e-pasts daiga.grenovska@rucava.lv,
l sociālā darbiniece ģimenēm un bērniem – Inga Ābele,
tālr. 27008127, e-pasts inga.abele@rucava.lv.
Kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija, Sociālais dienests savu
darbu organizē pēc iespējas attālināti. Pirms ierašanās Sociālajā dienestā vēlams iepriekš sazināties ar attiecīgo darbinieku pa tālruni vai
rakstot e-pastu.

ATGĀDINĀJUMS CŪKU ĪPAŠNIEKIEM

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2020. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2021. līdz 31.01.2021.
Par pašpatēriņa cūkām kopsavilkums iesniedzams mēneša laikā
pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē (iegādāšanās) un turpmāk
reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti
jāiesniedz ar kustības ziņojumu (pārvietošanas deklarāciju).
Kopsavilkumu visērtāk ir ievadīt elektroniski LDC mājaslapas autorizētajā sadaļā.
Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – autentifikācijai var
izmantot savu i-banku.
Lai juridiskas personas (ganāmpulku īpašnieki) saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS) lietošanai,
nepieciešams iesniegums Datu centram. Informācija šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/.
Spēkā ir arī veidlapas Nr.9, ja nav iespējas paziņot elektroniski –
http://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/
veidlapu_paraugi/. Veidlapas var sūtīt pa pastu.
Tālrunis konsultācijām – 67027240 vai 22019664.

JANVĀRĪ JĀREĢISTRĒ INFORMĀCIJA
PAR STĀVOKLI GANĀMPULKA NOVIETNĒ

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2021. ir jāiesniedz no 01.01.2021. līdz 31.01.2021. Ziņas
jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, kažokzvēriem, akvakultūrām un
citu sugu dzīvniekiem (briežiem u.c.).
Šajā pārskatā ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem
dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām), kā arī par cūkām un bišu
saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).
Pārskatu visērtāk ir ievadīt elektroniski LDC mājaslapas autorizētajā
sadaļā.
Ganāmpulku īpašnieki – fiziskas personas – autentifikācijai var izmantot savu i-banku. Lai juridiskas personas (ganāmpulku īpašnieki) saņemtu
datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmas (EZIS)
lietošanai, nepieciešams iesniegums Datu centram. Informācija šeit: http://
www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/
Spēkā ir arī veidlapas Nr.7.2, ja nav iespējas paziņot elektroniski –
http://www.ldc.gov.lv/lv/dokumentu_un_veidlapu_iesniegsanas_kartiba/
veidlapu_paraugi/. Veidlapas var sūtīt pa pastu.
Tālrunis konsultācijām: 67027240 vai 22019664.

Pašvaldības policija informē
l Dunikas pagasta Sikšņos kontrolēta viena persona, kurai SPKC bija
nozīmējis karantīnu.
l Pēc iedzīvotāju ziņojuma Jaungada naktī no daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļa izraidītas mājsaimniecībai nepiederošas personas, izskaidrojot iespējamās sekas noteikto ierobežojumu atkārtotas pārkāpšanas
gadījumā.
l Persona, kas atradās sabiedriskā vietā lielā alkohola reibumā, nogādāta dzīvesvietā.
l Saimniekiem palūgts savākt suni, kurš bijis noklīdis Dunikas pagasta
Sikšņos.
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Līdz 25. janvārim pagarina drošības No 15. janvāra Latvijā varēs
pasākumus Covid-19 ierobežošanai ieceļot, tikai uzrādot negatīvu
Vēl līdz 25. janvārim valdības pagarinātie drošības pasākumi būs vērsti uz to,
lai ikviens no mums satiktu pēc iespējas
mazāk citu cilvēku ārpus savas mājsaimniecības. Covid-19 izplatība Latvijā vēl
joprojām turpinās, tāpēc arī nav iespējams mazināt piesardzību.
Valdība 7. janvārī lēma veikt grozījumus
Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 25.
janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos
drošības pasākumus. Vienlaikus veiktas
izmaiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz
22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 1.–4.
klašu skolēniem. Tāpat noteikts, ka mājsēde
no plkst. 22.00 līdz 5.00 jāievēro naktīs
no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šāds nosacījums būs
spēkā līdz 25. janvārim.
Kādi vēl drošības pasākumi ir spēkā
līdz 25. janvārim, lai mazinātu iespējamo
kontaktu skaitu?

IZGLĪTĪBĀ:
l Līdz 22. janvārim 1.–4. klašu skolēniem ir pagarināts ziemas brīvlaiks.
l 5.–12. klašu skolēni no 11. janvāra
mācās attālināti.
l Klātienē drīkst notikt klīniskā prakse
rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu
atbalstu slimnīcām.
l Klātienē darbojas speciālās izglītības
iestādes un bērnudārzi.
l Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos u.tml.
nodarbības drīkst notikt tikai attālināti.
l Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkst notikt tikai attālināti.
SPORTĀ:
l Tāpat kā līdz šim, amatieru sporta treniņi drīkst notikt tikai ārpus telpām (līdz
10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas
nozīmē, ka sporta klubi neuzņem klientus
iekštelpās – nestrādā trenažieru zāles un nevar doties uz klubu trenēties individuāli.
KULTŪRĀ:
l Nestrādā izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkst organizēt gadatirgus.
l Bibliotēkas drīkst izsniegt grāmatas uz mājām.
l Apmeklētājiem ir slēgtas muzeju
iekštelpas, bet turpina darboties muzeju
brīvdabas teritorijas, kurās jānodrošina cilvēku vienvirziena kustība, jānovērš cilvēku
plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz
2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties var arī dabas takas.
PAKALPOJUMI:
Nestrādā visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā frizieri).
l Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkst sniegt tikai ārpus telpām.
l Nenotiek fotosesijas un netiek sniegti
citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.
l Nenotiek dzinējmedības.
Šie pakalpojumi ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus – vai pakalpojumu sniedz
ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā), vai ir tiešs cilvēku konl

takts pakalpojumu sniegšanas laikā, vai ir
iespējams lietot sejas aizsargmasku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) – un lielāko uzsvaru liekot uz kritēriju,
vai bez šī pakalpojuma uz laiku cilvēks
var iztikt. Mērķis ir samazināt cilvēku skaitu,
ko ikdienā satiekam.

TIRDZNIECĪBĀ:
Vēl līdz 25. janvārim ir pagarināts esošais
tirdzniecības režīms. Vienlaikus valdība lēmusi paplašināt tirdzniecībā pieejamo preču
sarakstu, iekļaujot tajā preces, kas nepieciešamas ziemas apstākļos. Tas nozīmē, ka līdz
25. janvārim klātienē darbosies tikai:
l aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);
l optikas preču veikali;
l degvielas uzpildes stacijas;
l tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot
šādas preču grupas:
q pārtikas preces,
q higiēnas preces,
q pirmās nepieciešamības saimniecības
preces,
q mobilo telefonu priekšapmaksas kartes,
q tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas
ierīces un to šķidrumus,
q dzīvnieku barību un preces,
q preses izdevumus,
q sabiedriskā transporta biļetes,
q mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus,
q mājražotāju lauksaimniecības produkciju,
q ziedus.
Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.
Tirdzniecības vietām joprojām ir jāievēro stingras prasības: vienam apmeklētājam ir jānodrošina ne mazāk kā 15 m² no
pieejamās telpu platības (neskaitot platību,
ko aizņem plaukti, iekārtas u.tml.), apmeklētāji veikalā nedrīkst būt vairāk par pieejamiem ratiņiem/groziņiem, uz veikalu drīkst
doties tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni
līdz 12 gadu vecumam).
DARBAVIETĀS:
l Tāpat kā līdz šim, ikvienam, kam darba
specifika atļauj strādāt attālināti, tas ir jādara.
Darba devēja pienākums ir to nodrošināt.
Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē
strādā tādu profesiju pārstāvji kā pārdevēji,
šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu
diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne,
piemēram, biroja darbinieki.
Vienlaikus rīkojumā precizēts, ka ārkārtējās situācijas laikā nepilngadīgiem bērniem ir tiesības satikt klātienē vecākus,
kuri dzīvo citur.
Valdība arī vienojusies, ka mājsēde no
plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki
ārpus mājas var atrasties tikai neatliekamas
nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos
uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir
jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus
personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei. Šie nosacījumi ir
spēkā līdz 25. janvārim.

Covid-19 testu!
Papildu drošības pasākumu
mērķis ir pasargāt no vīrusa infekcijas ievešanas un mudināt
iedzīvotājus pārvietoties tikai
būtisku iemeslu, ģimenes apstākļu vai darba dēļ.
Lai pasargātu no vīrusa ievešanas, tiek noteikts, ka, ieceļojot
Latvijā, jābūt apliecinājumam par
negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
Tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja
transportlīdzeklī vai pirms Latvijas robežas šķērsošanas individuāli,
piemēram, ar autotransportu.
Apliecinājums par negatīvu testu (testa rezultāts, ārsta izziņa, izziņa par antivielu esamību vai cits
medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza) ir
jāuzrāda pārvadātājam, piemēram,
lidsabiedrībai, pretējā gadījumā
personai tiks atteikta iekāpšana.
Ieceļojot Latvijā ar privāto automašīnu, atzīmei par negatīvu
testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā
Covidpass.lv anketā. Šīs prasības izpildi izlases kārtībā pārbaudīs Valsts
robežsardze vai Valsts policija.
Noteikti arī izņēmumi, kad
tests pirms ieceļošanas Latvijā nav

jāveic, proti, tas nav jādara bērniem
līdz 11 gadu vecumam, personām,
kas ir vakcinētas pret Covid-19,
pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas
dodas uz savu darbavietu vai atgriežas no tās, tranzīta pasažieriem,
kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem. Tāpat tests netiks
prasīts pierobežas iedzīvotājiem,
kuri ikdienā šķērso robežu darba,
izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ
un var uzrādīt apliecinājumu par
nodarbinātību vai izglītību.
Valdība arī lēma atcelt aizliegumu veikt starptautiskos pasažieru
pārvadājumus, vienlaikus nodrošinot ceļotājiem kontrolētu un drošu
pārvietošanos. Starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām,
ostām, ar autobusiem un dzelzceļa
transportu būs atļauti Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās
zonas robežās, kā arī uz Šveici un
Apvienoto Karalisti.
Nemainīgs paliek nosacījums, ka
pēc ieceļošanas no ārvalstīm ar augstu inficēšanās risku ir jāievēro 10
dienu pašizolācija, kā arī citas SPKC
epidemioloģiskās drošības norādes.

Iespējas saņemt psihoemocionālu
atbalstu Covid-19 laikā

Covid-19 izplatības dēļ sabiedrībā pieaug trauksme un psiholoģiskā spriedze. Publicējam vienkopus aktuālos bezmaksas palīdzības tālruņus, kur var saņemt psiholoģisko un emocionālo atbalstu.
l KRĪŽU UN KONSULTĀCIJU CENTRS “SKALBES”
Emocionālais un psiholoģiskais atbalsts – diennakts krīzes tālruņi
67222922 (“LMT”) un 27722292 (“Bite”).
Psiholoģiskā un informatīvā palīdzība – atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 (darba laiks – katru dienu no plkst. 12.00
līdz 22.00).
l UZKLAUSĪŠANAS UN GARĪGĀ ATBALSTA TĀLRUNIS
“EMAUSAS LĪNIJA”
Darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks – no plkst. 9.00 līdz 21.00, tālruņa numurs – 28495847.
l VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un
pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt
šādos veidos:
1) zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;
2) rakstot e-pastu uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
3) rakstot čatā darbadienās no plkst. 12.00 līdz 20.00 (čata logs meklējams VBTAI mājaslapas labajā apakšējā stūrī);
4) izmantojot bezmaksas lietotni Uzticības tālrunis, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Izmantojot lietotni, visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās,
kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.
Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā,
VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt,
zvanot uz tālruni 67359129.
l PUSAUDŽU RESURSU CENTRS
Konsultē 10–18 gadus vecus pusaudžus un viņu ģimenes locekļus.
Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai
skatīt https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/.
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Kādu atbalstu
var saņemt iedzīvotāji?

Pabalstu krīzes situācijā pašvaldība piešķir tiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā nevar nodrošināt savas
pamatvajadzības. Turklāt ir iespēja
saņem papildus 50 eiro par katru
aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Atbalsts pieejams ārkārtējās
situācijas laikā un mēnesi pēc tam,
kad ārkārtējā situācija beigsies. Par atbalstu iedzīvotājiem jāinteresējas savā
pašvaldībā.

Dīkstāves pabalsts
Dīkstāves pabalsta apmērs ir no
330 līdz 1000 eiro, turklāt ir iespēja
saņemt papildus 50 eiro par katru
apgādībā esošu bērnu līdz 24 gadu
vecumam. Par dīkstāves pabalstu vairāk informācijas sadaļā “Atbalsts uzņēmējiem un darbiniekiem”.

Slimības pabalsts
Slimības palīdzības pabalsts ir
pieejams vecākiem gadījumos, kad
nevar strādāt attālināti un bērns
līdz 10 gadu vecumam mācās attālināti vai bērnudārza grupiņa ir
slēgta. Šis pabalsts pieejams arī vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Vēl tas
ir pieejams personām, kuras aprūpē
pilngadīgu personu ar invaliditāti,
ja piešķirts dienas centra pakalpojums, kas Covid-19 dēļ nav pieejams.
Pabalstu izmaksā 60% apmērā no
pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.
Lai to saņemtu, nepieciešams iesniegt
iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Atbalsts vecāku
pabalsta saņēmējiem

Atbalsts ir pieejams sociāli apdrošinātajām personām, kurām
piešķirtā vecāku pabalsta periods
(līdz bērna viena gada vai pusotra
gada vecumam) beidzas laikā, kad
izsludināta ārkārtējā situācija, kuras
dēļ šie cilvēki nevar atgriezties darbā.
Atbalsta apmērs – piešķirtā vecāku
pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā
700 eiro mēnesī.

Atbalsts cilvēkiem
ar invaliditāti

Lai turpinātu atbalsta saņemšanu,
uz pusgadu automātiski tiek pagarināti iepriekš pieņemtie lēmumi
par invaliditāti, ja nav iesniegti dokumenti. Ja var iesniegt dokumentus,
tad lēmumu pieņem parastajā kārtībā.
Cilvēkiem ar invaliditāti iespējams
saņemt asistenta pakalpojumu

arī ārkārtējās situācijas laikā. Labklājības ministrija ir sagatavojusi
atbildes par atbalstu cilvēkiem ar
invaliditāti ārkārtējās situācijas
laikā.

Atbalsts bezdarbniekiem
Bezdarbnieka palīdzības pabalsts 180 eiro četrus mēnešus pēc
pabalsta termiņa beigām līdz 2021.
gada 30. jūnijam.
l Bezdarbniekus var iesaistīt
algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos. To īsteno Nodarbinātības
valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām.
l Bezdarbnieks var uz laiku
līdz četriem mēnešiem kļūt par
nodarbināto, piemēram, lai strādātu
sezonas vai pagaidu darbu, nezaudējot bezdarbnieka statusu.
Atbilstību trūcīgā vai maznodrošinātā statusam automātiski
pagarina uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc tās.
Valsts apmaksā slimības lapas
no pirmās dienas ar Covid-19 saistītajos gadījumos un esot karantīnā.
Valsts apmaksā slimības lapas arī
par pirmajām trīs dienām akūtu augšējo elpceļu infekciju gadījumā.
Informācija par sociālā atbalsta veidiem ir apkopota Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.
l

Atbalsts pašizolācijai
tūristu mītnēs

Līdzfinansējumu
pašizolācijai
viesnīcās var saņemt Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19
pacienti ar viegliem slimības simptomiem, Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas
simptomi.
Atbalsta apjoms un ilgums:
l 80% no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī;
l persona veic līdzmaksājumu tūristu mītnei 20% apmērā;
l izmitināšanas ilgums ir 14 dienas vai ārsta izziņā noteiktais (pamatojoties uz ārsta izziņu, to būs iespējams pagarināt vēl par 14 dienām);
l ēdināšanas pakalpojumi netiek
iekļauti cenā, un to izmaksas netiek
segtas.
Kā pieteikties pašizolācijai vai
karantīnai viesnīcā?
1. LIAA tīmekļvietnē jāizvēlas
tūristu mītne.
2. Jāsazinās ar tūristu mītni un
jāveic rezervācija, pamatojoties uz
ārsta izziņu/izrakstu vai atzīmi eveselības portālā (izdruka vai ekrāna
izgriezums).
3. Jāievēro vietnē www.spkc.gov.lv
noteiktās epidemioloģiskās prasības
kontaktpersonām vai Covid-19 pacientiem.

AKTUĀLIE TĀLRUŅI
Vienotais bezmaksas tālrunis
palīdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Covid-19

8345 (24/7)
SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar
Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu
67387661 (darba dienās: 8.30–17.00)
Aizdomu gadījumā par Covid-19
Pieteikšanās valsts apmaksāto Covid-19
analīžu veikšanai
8303 (darba dienās: 8.00–18.00, sestdienās: 9.00–14.00)
E. Gulbja laboratorija, lai pieteiktos
valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm (ja
esat bijis ārzemēs, ir simptomi) vai pieteiktos
maksas analīzēm
67801112 (katru dienu: 8.00–20.00)
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorija valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm
un izbraukumiem paraugu ņemšanai uzņēmumos un iestādēs
28369560
l Rīgā darba dienās no plkst. 9.00 līdz
17.00 (pēc iepriekšēja pieraksta)
l Ogrē otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 11.00 līdz 15.00 (pēc iepriekšēja
pieraksta)
l Citur Latvijā (izsaukumi pēc iepriekšēja pieraksta un vienošanās par laiku)
Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti
augsta temperatūra, elpas trūkums)
113 (24/7)
Citi tālruņa numuri saistībā ar Covid-19
Ārlietu ministrijas bezmaksas informatīvais tālrunis zvaniem no Latvijas
80005905 (P–Pk: 8.30–17.00, pārtraukums: 13.00–13.30)
Ārlietu ministrijas informatīvais tālrunis zvaniem no ārvalstīm
67015905 (P–Pk: 8.30–17.00, pārtraukums 13.00–13.30)
Ārlietu ministrijas diennakts dežūrtālrunis
ārkārtas situācijām ārzemēs (zuduši ceļošanas dokumenti, nāves gadījumi, smagas
saslimšanas, katastrofas u.tml.)
26337711 (24/7)
Iekšlietu ministrijas informācijas centrs
67219111 Covidpass.lv tehnisku problēmu gadījumā (24/7)
PTAC konsultācijas par atceltajiem ceļojumiem, pasākumiem
65452554 (P–C: 8.15–17.00, Pk:
8.15–15.45)
Valsts robežsardzes diennakts informatīvais tālrunis uzziņām par valsts robežas
šķērsošanu
67075616 (24/7)
Ja nepieciešama policijas palīdzība ziņošanai par iespējamiem likumpārkāpumiem
110 (24/7)
Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrs par izglītības nodrošināšanu
valstī
67226209 (P–C: 8.30–17.15,
Pk: 8.30–16.00)
Izglītības kvalitātes valsts dienests par
pārkāpumiem izglītības iestādēs, ārkārtējās
situācijas ievērošanu
67222504, 28383507 (P–C: 8.30–17.00,
Pk: 8.30–16.00)

Valsts izglītības satura centrs par eksāmeniem, interešu izglītību, skolu jaunatnes
dziesmu svētkiem (P–Pk: 8.30–17.00;
mob. tālr. arī ārpus darba laika):
60001606 (par eksāmeniem)
27305574 (par citiem jautājumiem)
Kultūras ministrijas konsultatīvais
tālrunis – konsultācijas par kultūras jomas
jautājumiem, t.sk. drošu kultūras norišu
organizēšanu, ārvalstu viesmākslinieku
uzņemšanu, valsts kultūras iestāžu darbību
67330254 (P–Pk: 9.00–17.00)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
informatīvais tālrunis
67209400 (P–C: 9.00–16.30,
Pk: 9.00–16.00)
Pārtikas un veterinārais dienests. Par
pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumiem, par tīrīšanu/
dezinfekciju un citiem higiēnas jautājumiem,
nefasētas pārtikas tirdzniecību
63713914 (P–Pk: 8.30–17.00)
Nacionālais veselības dienests par
pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un izmaiņām to sniegšanā
80001234 (P–C: 8.30–17.00,
Pk: 8.30–15.00)
Satiksmes ministrija par satiksmes
ministra atļauju izsniegšanu pasažieru pārvadājumu veikšanai (P–C: 8.15–17.00,
Pk: 8.15–15.45):
67028209 (aviācijas pārvadājumi)
67028029 (dzelzceļa satiksme)
67028332 (autobusu satiksme)
67028320 (prāmju satiksme)
Veselības inspekcija, lai ziņotu par
ārstniecības personu pārkāpumiem saistībā
ar Covid-19
22008636 (P–Pk: 8.30–17.00)
Valsts darba inspekcija par darba devēja
un darba ņēmēja attiecībām saskaņā ar
“Darba likumu” (P–C: 9.00–16.30,
Pk: 9.00–14.00):
67186522, 67186523, 60003562,
24777997
Konsultācijas par atbalsta pasākumiem
uzņēmējiem (LIAA)
68803505 (P–Sv: 9.00 – 19.00, arī brīvdienās un svētku dienās)
Valsts ieņēmuma dienesta atbalsta tālrunis Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem
67120000 (P–C: 8.15–17.00,
Pk: 8.15–15.45)
Konsultācijas Covid-19 krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem (neatkarīgi no nozares)
par “Altum” piedāvātajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredīta brīvdienām un apgrozāmajiem līdzekļiem.
26655309 (P–Pk: 9.00–18.00)
Metodisks un konsultatīvs atbalsts
pašvaldībām to darba organizācijas, funkciju
un pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos:
par domju un komiteju sēžu norisi, vadlīnijas
attālināta darba organizācijai, saistošo noteikumu grozījumi, individuālo aizsardzības
līdzekļu iegāde u.c.
67026510, 67026442, 67026930
(P: 8.30–18.00, O–C: 8.30–17.00,
Pk: 8.30–16.00,
e-pasts: atbalsts@varam.gov.lv)
Brīvprātīgo palīdzības kustība
#paliecmājās
25661991
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Apbalvoti Liepājas rajona Izaicinājums velobraukšanā un skriešanā-iešanā
85 dienas ilga skolas pie- fizisko sagatavotību, gan veselī- un ejot – 22,16 km. Ritvaram
dāvātais
izaicinājums velo- bu. Absolūti labākais bija Rod- Ozolam kopā 460,6 km, dienā
Sporta skolas laureāti
braukšanā un skriešanā-ie- rigo Ģēģeris, kas, skrienot, ejot ar velosipēdu lielākais nobrauDecembrī tika apbalvoti Liepājas rajona Sporta
skolas laureāti par sasniegumiem 2020. gadā.
Galda tenisā apbalvojumus
saņēma rucavnieki Aleksis
Ralfs Zeme, Kristians
Kalnītis, Martins Zuļģis,
Agneta Smiltniece, Katrīna Ate
un viņu treneri Daiga Gabrūna
un Viktors Tolkačevs.

šanā. Piedalījās 13 dalībnieki.
Līdz beigām aktīvi bija seši dalībnieki, kas uzrādīja lieliskus
rezultātus un uzlaboja gan savu

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 2021. gada 8. februārim.
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

un braucot, 61 dienā kopā veica
886,9 km. Viņam lielākais kilometru skaits dienā, braucot ar
velosipēdu, ir 34,69 km, skrienot

kums – 70,09 km, skrienot –
15,72 km. Gustavam Cimeram
kopā 241,3 km, garākā dienā
noskrietā distance –13,05 km.

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.

