
Ziema šogad Rucavu lu-
tinājusi ar sniega daudzu-
mu un lielajiem mīnusiem. 
Ziemas priekos metušies gan 
pieaugušie, gan bērni. Uz katra 
stūra ir redzams kāds slēpotājs, 
kāds nosalis bērnu bars ar sar-
kaniem vaigiem, kuri kliegda-
mi laižas lejā pa apsnigušajiem 
kalniņiem. Tiek velti pasaulē 

lielākie sniegavīri un celtas 
sniega pilis. Pieaugušie steidz 
atcerēties bērnību un aizmirst 
visas ikdienas likstas. Tiek 
meklētas slidas  un ģimenes 
lokā spēlēts hokejs. Cik skaisti 
ir dzīvot Rucavā!

Izbaudīsim atlikušo ziemu 
skaisti un prātīgi, bet no visas 
sirds! 

Rucavas novada administrācijas darba procesa organizēšana
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novem-
bra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu”, Latvijas Republi-
kas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
rīkojumu Nr.360 “Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 infekcijas izpla-
tības ierobežošanai”, Rucavas  novada 
dome no 2020. gada 21. decembra 
normatīvajos aktos paredzētās funk-
cijas un pienākumus veic attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana 

un konsultācijas tiek nodrošinātas elek-
troniski, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus: tālr. 25904988, e-pasts dome@
rucava.lv, portāls www.latvija.lv. Iesniegu-
mus iespējams atstāt pie Rucavas novada 
domes esošajā pastkastītē.

Darbinieku klātienes apmeklējums 
iespējams tikai būtiskas nepieciešamības 
gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefo-
niski ar attiecīgo darbinieku. 

(Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes 
konsultāciju nepieciešamību!)

Kasēs Rucavas novada domē un 
Dunikas pagasta pārvaldē apmeklē-
tājus pieņem

KLĀTIENĒ PĒC IEPRIEKŠĒJĀS 
PIETEIKŠANĀS, ORGANIZĒJOT 
PAKALPOJUMA SNIEGŠANU PĒC 
IESPĒJAS OTRDIENĀS UN CE-
TURTDIENĀS

(Rucavas kases tālr. 20397912, Duni-
kas kases tālr. 63453401, 29900135).

Pārējā laikā naudas maksājumus lū-
dzam veikt elektroniski uz norēķinu kon-

tu: AS “Swedbank”, konta Nr. LV30HA-
BA0551019765652 vai arī Latvijas Pasta 
nodaļās: 

l  Rucavas pasta nodaļa, adrese: Ru-
cavas pamatskola, Rucavas pag., Rucavas 
nov., LV-3477, no pirmdienas līdz piekt-
dienai, darba laikā no 8.30 līdz 14.00.

l  Sikšņu pasta nodaļa, adrese: “Pu-
renītes”, Dunikas pag., Rucavas nov., 
LV-3480,  no pirmdienas līdz piektdienai, 
darba laikā no 8.30 līdz 12.00.

Turpinājums 7.lpp.

Ziemas prieki Rucavā 

Dzimtsarakstu nodaļas 
pārskats par 2020. gadu

Rucavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā 2020. gadā ir 
reģistrēti 12 jaundzimušie, 9 
laulības un 9 miršanas reģis-
tra ieraksti.

Jaundzimušie ir 9 meitenes 
(Adriāna, Alise, Ance Letīcija, 
Dārta Indra, Elia Hanna, Jus-
tīne, Keita, Rēzija, Sanita) un 3 
zēni (Gusts, Ivars, Jānis). 

Baznīcā notikušas 4 laulības, 
Dzimtsarakstu nodaļā 5. 

Dzimtsarakstu nodaļā re-
ģistrētie miršanas gadījumi ir 9, 

t.sk. 3 vīrieši un 6 sievietes.
Izsniegti 2 atkārtotu civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas aplieci-
noši dokumenti (dzimšanas un 
miršanas apliecības). Reģistrēts 
91 saņemtais dokuments un 14 
nosūtītie dokumenti. 

Jau no 2019. gada sākuma ir 
pieņemti grozījumi likumā “Par 
valsts pensijām”, kur pārdzīvo-
jušais laulātais (arī pensijas sa-
ņēmējs) vienu gadu saņem 50% 
no mirušā laulātā pensijas. Pats 
svarīgākais nosacījums šī pārdzī-
vojušā laulātā pabalsta saņemša-
nai ir, ka jābūt reģistrētai laulībai. 
Tādēļ ir uzaicinājums pāriem, 
kuriem tuvojas pensijas vecums 
vai kuri jau ir pensijā, bet dzīvo, 
nereģistrējuši laulību, vērsties 
jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā 
un juridiski sakārtot šo kopdzīvi.  

Ārkārtas situācijas laikā 
Dzimtsarakstu nodaļa apmek-
lētājus klātienē pieņem, iepriekš 
sazinoties pa telefonu 29143718, 
e-pastu dzimtsaraksti@rucava.lv.

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Sandra Vītola
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi Izsoles

Domes sēde 28. janvārī 
Piedalās: Rucavas novada do-

mes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti 
Antra Ate (attālināti), Andis Bārdu-
lis, Daiga Ķēdže, Līga Jaunzeme, Irēna 
Riežniece, Andis Rolis, Gundega Zeme 
(attālināti).

l Nolēma samazināt nekus-
tamā īpašuma nodokli par 50% 
2021. gadā septiņām politiski re-
presētām privātpersonām.

l Nolēma atļaut divām privāt-
personām atdalīt no nekustamā 
īpašuma zemes vienības Rucavas 
pagastā.

l Nolēma pagarināt zemes 
nomas līgumus ar vienu privāt-
personu.

l Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu īpašuma “Čakstes” 
zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 64840070018, Papē, Ru-
cavas pagastā, Rucavas novadā, 
sadalei. 

l Nolēma atļaut apmežot 
lauksaimniecības zemi vienai pri-
vātpersonai.

l Nolēma neatļaut ierīkot 
meža plantāciju vienai privātper-
sonai.

l Nolēma, ka nekustamā īpa-
šuma speciāliste Dzintra Bļinova 
veic uzmērīšanu un ieraksta ze-
mesgrāmatā šādus zemes gaba-
lus:
“Stirnas” – kadastra apzīmējums 
64840050023, 5,6 ha;
“Vīgante” – kadastra apzīmē-
jums 64840130017, 1,0 ha;
“Dzintari” – kadastra apzīmē-
jums 64840040202, 2,01 ha;  
Baptistu baznīca – kadastra ap-
zīmējums 64840080473, 0,10 ha;
“Jaunie Zemkopji” – kadastra ap-
zīmējums 64840140118, 4,6 ha;
“Zaķīši” – kadastra apzīmējums 
64840140098, 5,4 ha;
“Zaķīši” – kadastra apzīmējums 
64840140077, 2,3 ha;
“Airi” – kadastra apzīmējums 
64840140073, 2,15 ha;
“Sangrijas” – kadastra apzīmē-
jums 6484019006, 0,9 ha;
“Rudovici” – kadastra apzīmē-
jums 64840080358, 0,6 ha;
“Jaunie Eglieni” – kadastra apzī-
mējums 64840080606, 2,6 ha;
“Pie Padāņiem” – kadastra apzī-
mējums 64520140003, 8,1 ha;
“Zaļumi” –  kadastra apzīmējums 
64520110096, 3,67 ha;
“Pie Lazdieniem” – kadastra ap-
zīmējums 64520120201, 2,7 ha;
“Grīviņi” – kadastra apzīmējums 
64520100217, 0,73 ha;
“Ziedulejas” – kadastra apzīmē-
jums 64520100204, 1,1 ha;
“Mētras kūtiņas” – kadastra ap-
zīmējums 64520100151, 0,26 ha;
“Bāliņi” – kadastra apzīmējums 
64520100231, 0,27 ha.

l Nolēma izbeigt dzīvojamās 
telpas īres līgumu un pārtraukt 
īres un komunālos maksājumus 
vienai privātpersonai.

l Nolēma pagarināt dzīvoja-

mās telpas īres līgumu ar deviņām 
privātpersonām.

l Nolēma sakarā ar valstī 
noteikto ārkārtas situāciju no-
drošināt ar pārtikas paku 18,00 
eiro vērtībā Rucavas un Sikšņu 
pamatskolas 5. un 6. klašu 
izglītojamos par laika periodu no 
11.01.2021. līdz 07.02.2021.

l Nolēma sakarā ar valstī 
noteikto ārkārtas situāciju no-
drošināt ar pārtikas paku 22,50 
eiro vērtībā Rucavas un Sikšņu 
pamatskolas 7.–9. klašu izglī-
tojamos par laika periodu no 
04.01.2021. līdz 07.02.2021.

l Nolēma sakarā ar valstī 
noteikto ārkārtas situāciju no-
drošināt ar pārtikas paku 7,10 
eiro vērtībā Rucavas un Sikšņu 
pamatskolas 1.–4. klašu izglī-
tojamos par laika periodu no 
25.01.2021. līdz 07.02.2021. Ru-
cavas un Sikšņu pamatskolas 
ēdināšanas bloka darbiniekiem 
nodrošināt pārtikas paku nokom-
plektēšanu skolēnu ēdināšanai 
atbilstoši Ministru kabineta 2012. 
gada 13. marta noteikumiem 
Nr.172 “Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglī-
tojamiem, sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju 
klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem”.

l Nolēma noteikt, ka vienam 
bērnam vienai attālināto mācību 
dienai tiek piegādāti pārtikas pro-
dukti 0,71 eiro apmērā.

l Apstiprina valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu algām 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Rucavas 
novada izglītības iestādēm 2021. 
gada janvārim – augustam sadalīt 
šādi:

Vispārējai pamatizglītībai
Darba samaksai piešķirtos 

117 032  eiro:
Rucavas pamatskolai – 71 520 

eiro (algas 57 871,20 eiro, VSAOI 
13 648,80 eiro) jeb vienam mēne-
sim  8940,00 eiro (algas 7233,90 
eiro, VSAOI 1706,10 eiro),

Sikšņu pamatskolai – 
45 512,00 eiro (algas 36 827,04 
eiro, VSAOI 8684,86 eiro) jeb 
vienam mēnesim 5689,00 eiro 
(algas 4603,38 eiro, VSAOI 
1085,62 eiro).

Interešu izglītībai 
Darba samaksai piešķirtos 

6040 eiro:
Rucavas pamatskolai – 

3703,60 eiro (algas 2996,48 eiro, 
VSAOI 707,12 eiro) jeb vie-
nam mēnesim 462,95 eiro (algas 
374,56 eiro, VSAOI 88,39 eiro),

Sikšņu pamatskolai – 2336,40 
eiro (algas 1890,24 eiro, VSAOI 
446,16 eiro) jeb vienam mēnesim 
292,05 eiro (algas 236,28 eiro, 
VSAOI 55,77 eiro).

Bērnu no 5 gadu vecuma 
izglītošanai

Darba samaksai piešķirtos  
20 264 eiro:

Rucavas PII “Zvaniņš” – 
14 353,00  eiro (algas 11 612,88 
eiro, VSAOI 2740,12 eiro) jeb 
vienam mēnesim 1794,04 eiro 
(algas 1451,61 eiro, VSAOI 
342,43 eiro),

Sikšņu pamatskolas pirms-
skolas grupai – 5911 eiro (algas 
4783,00 eiro, VSAOI 1128,00 
eiro) jeb vienam mēnesim 739,00 
eiro (algas 598,00 eiro, VSAOI 
141,00 eiro).

l Apstiprina saistošos notei-
kumus Nr.1/2021 “Par mazno-
drošinātās mājsaimniecības statu-
sa noteikšanu Rucavas novadā”. 

l Apstiprina Rucavas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 2/2021 “Grozījumi Rucavas 
novada domes 2020. gada 29. de-
cembra saistošajos noteikumos 
Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu 
piešķiršanu Rucavas novadā ār-
kārtējās situācijas  laikā saistībā ar 
Covid-19 izplatību””.

l Atzīst nekustamā īpašuma 
“Jaunskujiņas”, Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64840130096, pirmo mutisko iz-
soli ar augšupejošu soli par neno-
tikušu un apstiprina 2021. gada 
6. janvāra izsoles komisijas sēdes 
protokolu.

l Nolēma rīkot otro mutisko 
izsoli nekustamam īpašumam 
“Jaunskujiņas” ar augšupejošu 
soli ar ne vairāk kā par 20 procen-
tiem pazeminātu izsoles sākum-
cenu (3418,00 EUR).

l Atzīst nekustamā īpašu-
ma “Pilieni”, Dunikas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64520170072, pirmo mutisko iz-
soli ar augšupejošu soli par neno-
tikušu un apstiprina 2021. gada 
6. janvāra izsoles komisijas sēdes 
protokolu.

l Nolēma rīkot otro mutisko 
izsoli nekustamam īpašumam 
“Pilieni” ar augšupejošu soli ar 
ne vairāk kā par 20 procentiem 
pazeminātu izsoles sākumcenu 
(5318,00 EUR).

l Atzīst nekustamā īpašu-
ma “Punduri”, Rucavas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 
64840080213, otro mutisko izsoli 
ar augšupejošu soli par nenoti-
kušu un apstiprināt 2021. gada 
6. janvāra izsoles komisijas sēdes 
protokolu.

l Nolēma rīkot nekustamam 
īpašumam “Punduri” trešo mu-
tisko izsoli ar augšupejošu soli ar 
ne vairāk kā par 60 procentiem 
pazeminātu izsoles sākumcenu 
(4294,00 EUR).

l Atbalsta projekta “Auto-
ceļa Rucava–Pape pārbūve” 
iesnieguma iesniegšanu izslu-
dinātajā konkursā un projekta 
īstenošanu un apstiprina plāno-
tās projekta “Autoceļa Rucava–
Pape pārbūve” kopējās izmak-
sas 582 550,00 EUR (pieci simti 
astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti 
piecdesmit eiro).

“JAUNSKUJIŅAS”
Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu 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 kadas-
tra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0,93 ha. 

Izsole notiks 2021. gada 11. martā pulksten 10 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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai 
nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 8. martam pulk-

sten 16.
Izsoles sākumcena 3075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci 

eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, 
t.i., 307,50 EUR (trīs simti septiņi 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 sazino-

ties, kā arī cita informācija par izsoli, pa tālruni 26143329. 

“PILIENI”
Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejo-

šu 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 11. martā pulksten 11 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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai 
nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 8. martam pulk-

sten 16.
Izsoles sākumcena 4785,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti as-

toņdesmit pieci eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i., 478,50 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi eiro 50 
centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes 
norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HA-
BA0551035168408. 

Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti ero).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no 

izsoles norises dienas.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazino-

ties, kā arī cita informācija par izsoli, pa tālruni 26143329. 

“PUNDURI”
Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejo-

šu 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 11. martā pulksten 14 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 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai 
nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 8. martam pulk-

sten 16.
Izsoles sākumcena 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti eiro), 

nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
320,00 EUR (trīs simti divdesmit eiro), līdz reģistrācijas beigām ie-
maksājama 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 sazino-

ties, kā arī cita informācija par izsoli, pa tālruni 26143329.
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Saistošie  noteikumi

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām
Tiek izsludināta papildu pie-

teikšanās zvejas nomas tiesībām uz 
pāri palikušajiem zivju āķiem zvejai 
Baltijas jūras piekrastē un zivju mur-
diem zvejai Papes ezerā. Pāri paliku-
šos zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, 
kamēr tiks izsniegts viss Rucavas nova-
dam iedalītais zvejas rīku limits.

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tie-
sību nomas līgumu un saņemt zvejas 
rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā 
Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai 
personai ir jāiesniedz Rucavas novada 
domē vai Dunikas pagasta pārvaldē 
Rucavas novada domei adresēts ie-
sniegums, kurā norādīti iesniedzēja 
rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zve-
jas rīku veidi, apjoms un laivas reģistrācijas apliecības kopija vai savstarpējās vie-
nošanās dokuments par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu kopiju, ja zvejai 
izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli. Komerczvejas tiesī-
bu pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.

Zvejas atļaujas zvejai (licences) piekrastes un iekšējos ūdeņos 
izsniedz pašvaldība “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. Apmeklētāji tiek pieņemti TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!  
Lai pieteiktos licenču un pārējo saistīto dokumentu saņemšanai,  

zvanīt pa tālr. 29904301.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2021
2021. gada 28. janvārī                                                                                     

       APSTIPRINĀTI
  ar Rucavas novada domes

2021. gada 28. janvāra
lēmumu (protokols Nr.1, 4.p.) 

Grozījumi Rucavas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos  
noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās 

situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”  

pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu, 
“Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma” 24. panta otro daļu

Izdarīt Rucavas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos noteikumos 
Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā 
saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Rucavas novada domē  

(“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477).”
2. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.” 
3. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas notei-

kumu 37. punkta 1. apakšpunktu, “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma”  
24. panta otro daļu.”

4. Papildināt saistošo noteikumu 7. punktu ar iesnieguma veidlapu saistošo noteikumu 
pielikumā.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits

Pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2021

“Grozījumi Rucavas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos noteikumos 
Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā 

saistībā ar Covid-19 izplatību””

RUCAVAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM

                            ____________________________________________
(vārds, uzvārds)

                                       _________________________________________
(personas kods)

               _______________________________________________________________
(deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss)

                                     ___________________________________________________
 (e-pasts, kontakttālrunis)

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā.
____________________________________________________________________
(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtē-
jo situāciju) 
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos:
1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________
  Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.
  Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts.
  Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģis-
tros pieejamo informāciju.

Banka: __________________________  Konta Nr.: ____________________________

_____________                                                 _______________________________     
datums                                                                                            iesniedzēja paraksts*  

* Fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronis-
ko parakstu un satur laika zīmogu vai arī tiek iesniegts, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Iesniegto personas datu apstrādātājs ir – Rucavas novada Sociālais dienests, datu 
apstrādes mērķis – pabalsta piešķiršana krīzes situācijā, pamatojoties uz 2020. gada 
6. novembra MK rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 37. punktu un 39. punktu. 

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labo-
jumus saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kas regulē 
personas datu aizsardzību. Pārzinis iegūtos personas datus izmantos tikai tam paredzē-
tajam mērķim, tie var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto 
pienākumu veikšanai.

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blauma-
ņa ielā 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.2/2021   
“Grozījumi Rucavas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajos  

noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās 
situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību””

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas 
noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā noteikts, ka laikā, kamēr visā 
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatī-
bu, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām 
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.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi “Grozījumi Rucavas novada domes 2020. 
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes 
pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā 
saistībā ar Covid-19 izplatību”” precizē 2020. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu 
Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 
izplatību” izdošanas tiesisko pamatojumu atbilstoši spēkā esošajai 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” redakcijai, 
papildina ar atsauci uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma” 24. panta otro daļu, precizē saistošo noteikumu 12. punktu, 
nosakot, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to izsludināšanas, no saistošo noteikumu 11. punkta svītrota norā-
de uz viena mēneša apstrīdēšanas termiņu.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Finansējums krīzes pabalstu izmaksai ārkārtējās situācijas laikā 
tiks paredzēts arī 2021. gada Rucavas novada Sociālā dienesta 
budžetā.

4. Informācija par plā-
noto 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 kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav notikušas.





4 2021. gada februāris

No 2021. gada 1. janvāra:
4 Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ie-

tvaros būs 500 eiro.
4 Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks 

paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā. 

4 Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 
272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 

4 Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 436 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro 
pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trū-
cīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.

4 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu lik-
me būs 34,09 % (darba devējam 23,59 %, darba ņēmējam 
10,50 %), pašnodarbinātajam 31,07 %.

4 Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs ir soci-
āli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes ap-
drošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, 
veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, bet 
MUN maksātāja nodarbinātie (darbinieki un tie, ar kuriem 
ir noslēgts uzņēmuma līgums un persona nav reģistrēta 
kā saimnieciskās darbības veicēja) ir sociāli apdrošināti kā 
darba ņēmēji vispārējā kārtībā. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
saglabājas līdzšinējā kārtība tiem MUN maksātājiem, kuri 
statusu iegūs līdz 2020. gada 31. decembrim.

4 Pašnodarbinātajiem, kuri bija izvēlējušies maksāt 
patentmaksu, jāizvēlas cits nodokļu maksāšanas režīms. 
Samazinātās patentmaksas maksātājiem saglabājas līdz-
šinējā kārtība.

4 Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021. gadā būs 
personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu, ja apdro-
šināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, 
kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs 
tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., divus gadus pirms 
vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2021. 
gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sa-
sniegušas 62 gadu vecumu. (No 2014. gada pensionēša-
nās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mē-
nešiem līdz 2025. gadā tas sasniegs 65 gadu vecumu).

Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, kas 
turpmāk būs atkarīgi no katra personas apdrošināšanas 
stāža gada.

Minimālo vecuma pensiju aprēķinās minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzei 136 eiro (personām ar invaliditāti 
no bērnības – 163 eiro), piemērojot koeficientu – 1,1, un par 
katru nākamo gadu, kas pārsniedz 15 gadus, kas nepiecie-
šami vecuma pensijas piešķiršanai, apmēru palielinot par 
diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina 
bāzes.

Noteikti jauni minimālie invaliditātes pensijas apmēri, 
kas turpmāk būs atkarīgi no invaliditātes pensijas aprēķina 
bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – 163 
eiro):

III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija 
tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, 
kas ir 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 
– 163 eiro;

II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt 
mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro 
(personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai 
piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II grupas invaliditātes 
pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām 
ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro. I grupas invalidi-
tātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes 
pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. 
Tādējādi I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs 
būs 217,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 
– 260,80 eiro.

Palielinoties invaliditātes pensiju apmēriem, palielinā-
sies arī atlīdzību par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelai-
mes gadījumu darbā vai konstatēto arodslimību, minimālie 
apmēri, jo atlīdzību apmēri nedrīkst būt mazāki par attie-
cīgajai invaliditātes grupai noteikto minimālo invaliditātes 
pensiju.

4 Paaugstināts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bēr-
niem (apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs, 
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs), 

nosakot to bērniem līdz septiņu gadu vecumam 136 eiro, 
bet bērniem no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

4 Par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim 
pensiju un atlīdzību, kas nosakāmas minimālā apmērā, iz-
maksā tajā minimālajā apmērā, kāds bija noteikts atbilstoši 
normatīvajiem aktiem līdz 2020. gada 31. decembrim, un 
ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam veic šo minimālo pensi-
ju un atlīdzību pārrēķinu, un starpību izmaksā vienlaikus ar 
2021. gada maija pensiju vai atlīdzību.

4 Noteikts, ka minimālos pensiju un atlīdzību apmērus 
pārskatīs ne retāk kā reizi trijos gados.

4 Atcelts maksimālais izmaksas ierobežojums slimības 
pabalstam, kas tiek izmaksāts sakarā ar nelaimes gadījumu 
darbā vai konstatēto arodslimību.

4 Apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksās par ie-
priekšējo mēnesi. Tās apgādnieka zaudējuma pensijas, kas 
piešķirtas līdz 2020. gada 31. decembrim un kuru izmaksa 
nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra, turpinās 
izmaksāt par kārtējo mēnesi.

4 Slimības pabalstu slima bērna, kurš nav sasniedzis 
14 gadu vecumu, kopšanas gadījumā izmaksā līdz darba 
nespējas 30. dienai, ja bērnu kopj traumas dēļ, kas saistīta 
ar kaulu lūzumu.

4 Paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma minimālie 
apmēri, kā arī personām ar I un II invaliditātes grupu pa-
balsta aprēķinā piemērojamais koeficients no 1.3 uz 1.4. 
Tādējādi jaunie pabalsta apmēri ir šādi: pensijas vecumu 
sasniegušajām personām, kuras nav ieguvušas tiesības uz 
vecuma pensiju – 109 eiro mēnesī (līdz šim 64,03 eiro); per-
sonām ar invaliditāti vispārējā gadījumā: III invaliditātes gru-
pai – 109 eiro (līdz šim 80 eiro), II grupai – 130,80 eiro (līdz 
šim 96 eiro), I grupai – 152,60 eiro (līdz šim 104 eiro). Ja 
persona ar invaliditāti nestrādā, pabalstam noteikta piemak-
sa pie attiecīgās grupas pabalsta: +30% piemaksa I grupai, 
+20% II grupai; personām ar invaliditāti kopš bērnības: III 
invaliditātes grupai – 136 eiro (līdz šim 122,69 eiro), II gru-
pai – 163,20 eiro (līdz šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40 
eiro (līdz šim 159,50 eiro).

4 Covid-19 atbalsta pasākumi – vienam no bērna vecā-
kiem (vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā 
pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmu-
mu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, 
kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim bērna ap-
gādnieka nāves gadījumā: līdz sešu gadu vecumam (ieskai-
tot) – 136 eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro bērnam 
ar invaliditāti), no septiņu gadu vecuma 163 eiro (līdz šim 
111 eiro).

4 No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim nodroši-
nājuma pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, 
kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020. gada 31. 
decembrim. Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprī-
lim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks 
nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības 
izmaksu maijā. Vienlaikus maijā notiks pāreja uz nodrošinā-
juma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šobrīd mak-
sā par esošo), nodrošinot, ka cilvēkam izmaksātais apmērs 
(starpība par gada pirmajiem mēnešiem) nav mazāks par 
2021. gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

4 Ņemot vērā, ka tiks paaugstināti valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta apmēri, paaugstināsies arī 
apbedīšanas pabalsts nodrošinājuma pabalsta saņēmēja 
nāves gadījumā. Pabalsts ir noteikts mirušajai personai 
piešķirtā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā. To 
piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Lai arī 
personām ar I un II invaliditātes grupu nodrošinājuma 
pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai persona iepriekšējā 
mēnesī ir vai nav bijusi nodarbināta, apbedīšanas pabalsta 
aprēķinā netiek ņemts vērā nodarbinātības fakts, tādējādi 
sekmējot to, ka ģimenei tiek sniegts maksimāls atbalsts sa-
karā ar tuvinieka nāvi.

4 Paaugstināts valsts sociālais pabalsts Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas dalībnieku ģimenēm, tas būs 109 eiro mēnesī 
(šobrīd 100 eiro). No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprī-
lim valsts sociālo pabalstu piešķirs un izmaksās tādā ap-
mērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020. gada 
31. decembrim (proti, 100 eiro apmērā), savukārt pārrēķinu 
un valsts sociālā pabalsta starpības izmaksu par periodu no 
1. janvāra līdz 30. aprīlim VSAA nodrošinās līdz 2021. gada 
1. jūnijam.

4 Par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns 
turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpinā-
ta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu 
vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam noteikts pārejas 
periods – to piešķirs par periodu no 2021. gada 1. janvāra 
un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. aprīlim.

4 Līdzšinējo divu gadu pēcadopcijas uzraudzības 
termiņa vietā ir noteikts, ka bērna, kurš adoptēts uz ār-
valstīm, pēcadopcijas uzraudzība ilgs līdz bērna 18 gadu 
vecumam. Turklāt pirmos divus gadus pēc adopcijas ap-
stiprināšanas tiesā, Labklājības ministrijā (LM) pēcadopci-
jas ziņojums jāiesniedz divreiz gadā, katru nākamo gadu 
– reizi gadā.

4 Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem. Vienreizējs pabalsts 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem būs 218 eiro, savukārt perso-
nām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Grozījumi pa-
redz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi 
mācās, 109 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti 
kopš bērnības – 163 eiro mēnesī. Palielināts arī pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad 
tas noteikts 820,05 eiro apmērā.

4 Asistenta pakalpojuma sniedzējiem pašvaldībā atlī-
dzība par vienas pakalpojuma sniegšanas stundu noteik-
ta, ņemot vērā minimālo algu, kāda tā ir no 1. janvāra (500 
eiro), jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba samaksa 
nevar būt zemāka par minimālās algas apmēru.

4 No 1. janvāra līdz 30. jūnijam sociāli apdrošinātajai 
personai ir tiesības uz slimības palīdzības pabalstu (60 % 
apmērā no personas iemaksu algas) pie šādiem nosacī-
jumiem: personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu 
bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona nevar strādāt 
attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem 
(ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam 
un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ ne-
drīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības 
vispārējās izglītības programmā notiek attālināti; perso-
nai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 
gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes 
centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 
infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas ap-
rūpes centru.

4 No 2021. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam akūtu aug-
šējo elpceļu infekcijas gadījumā par pirmajām 3 darbne-
spējas dienām tiks izsniegta darbnespējas lapa B un iz-
maksāts slimības pabalsts.

4 Līdz 2021. gada 30. jūnijam darba nespējas lapu ap-
maksa no pirmās darbnespējas dienas ar Covid-19 saistī-
tajos gadījumos un esot karantīnā.

4 Līdz 2021. gada 30. jūnijam pagarināts termiņš, 
kādā Covid-19 un karantīnas gadījumā tiek izmaksāts sli-
mības pabalsts no pirmās darbnespējas dienas.

4 Pagarināts termiņš, kādā slimības pabalsta periodā 
neieskaitīs periodu, kurā persona slimo ar Covid-19 vai at-
rodas karantīnā.

4 Līdz 2021. gada 11. janvārim (uz ārkārtējās situā-
cijas laiku) tiek izmaksāts vecāku pabalsta turpinājums 
personām, kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz 
bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas 
laikā, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situā-
cija, un ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ personas nevar 
atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku 
vai iestājusies dīkstāve, vai nav iespēja gūt ienākumus no 
saimnieciskās darbības.

4 Pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta iz-
maksas periods līdz 2021. gada 30. jūnijam. Līdz ar to 
cilvēki, kuriem piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas 
periods beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk un kuri 
sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā, var 
pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, kuru piešķir 
no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka 
pabalsta izmaksas periods, uz laiku, kas nav ilgāks par 
četriem mēnešiem.

4 Pagarināts termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim, 
kad bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarb-
nieks iegūst darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz 
laiku līdz 120 dienām.

4 Pagarināts termiņš līdz 2021. gada 30. jūnijam, ja 
cilvēks, kuram bezdarbnieka statuss piešķirts 2020. gada 
12. martā vai vēlāk, darba attiecības izbeidz pēc paša vē-
lēšanās, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā ie-
sniegusi iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

Izmaiņas sociālajā jomā

Turpinājums 5.lpp.
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ATBALSTS PAR DĪKSTĀVI
Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā 

ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem 
ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un 
kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts 
pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru 
ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, 
oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 
20 % apmērā. 

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 
24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par 
dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Dīkstāves 
atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem”, “Atbalsts 
pašnodarbinātajiem”, “Atbalsts patentmaksas maksātājiem”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:
- “Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas 

kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un 
patentmaksātājiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt doku-
mentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt do-
kumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai 
Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un 
personām, kas maksā patentmaksu”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt doku-
mentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem – fi ziskām 
personām”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un pat-
entmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz 
klausītāju jautājumiem”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un pat-
entmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz 
klausītāju jautājumiem (II)”;

- VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves 
atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma 
aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu 
subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:
- “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves 

atbalstu un algu subsīdijām”;
- “VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un pat-

entmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu”.
ATBALSTS ALGU SUBSĪDIJAI

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā 
ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem 
ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un 
kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz 
atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu 
parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafi ks.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 
10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta 
sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai 
Covid-19 krīzes apstākļos”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts algu 
subsīdijai nepilna laika darbiniekiem”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:
- “Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas 

kārtību darba devējiem”;
- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma 

aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu 
subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra”;

- VID tiešsaistes semināra darba devējiem par dīkstāves 
atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt doku-
mentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt doku-
mentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem – fi ziskām 
personām”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināra materiāli “VID 
tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu 
un algu subsīdijām”.
ATBALSTS (GRANTS) APGROZĀMO LĪDZEKĻU 
PLŪSMAS NODROŠINĀŠANAI

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, 
tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta 
saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 
10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Co-
vid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu 
plūsmas nodrošināšanai”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Grants 
apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:
- “Vadlīnijas MK noteikumu Nr.676 piemērošanai”;
- informatīvais materiāls “Ieteikumi iesnieguma “Covid-19 

krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai 
apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai 
mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”.

4. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:
- “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs 

uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”;
- “Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo lī-

dzekļu kompensēšanai. Saite uz youtube.com tiešraidi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_

R28&feature=emb_title
ATBALSTS SKAISTUMKOPŠANAS NOZARĒ

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, dar-
biniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu 
atbalsta un administrācijas personālam), kas 2020. gada ok-
tobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba 
devēja skaistumkopšanas nozarē.

1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 
24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par 
dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Co-
vid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts 
skaistumkopšanas nozarē”.

3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli: “Vad-
līnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistum-
kopšanas nozarē strādājošām personām”.
NODOKĻU SAMAKSAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA

1. Normatīvie akti:
- “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas li-

kums”;
- Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi 

Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksā-
tājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”;

- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmā 
daļa un 26. panta vienpadsmitā daļa. 

2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija “Nodokļu samak-
sas termiņa pagarināšana” un sadaļa “Nodokļi” – “Noderīgi” 
– “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” – “Kārtējo un 
nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

VID tīmekļvietnē pieejami arī šādi informatīvie materiāli:
- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma 

aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu 
subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 9. novembra”;

- metodiskais materiāls “Valsts atbalsta uzrādīšana 
grāmatvedībā saistībā ar Covid-19” .

4 Paredzēts noteikt vienotus mājokļa pabalsta piešķirša-
nas principus un saturu. Būs noteiktas izdevumu pozīcijas, 
kuras tiks piemērotas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināša-
nai. Ministru kabinetam noteiks minimālās normas šīm izde-
vumu pozīcijām, kā arī mājokļa pabalsta apmēra aprēķināša-
nas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Izdevumos iekļaujami 
visi siltumenerģijas avoti apkures nodrošināšanai, tajā skaitā 
cietais kurināmais; turklāt mājokļa izdevumos iekļauti arī tele-
komunikāciju un interneta izdevumi, ņemot vērā to aktualitāti 
šajā un, visticamāk, arī turpmākajā laikā. Pašvaldībām dots 
deleģējums saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus no-
sacījumus izdevumu pozīciju normām. https://www.lm.gov.lv/
lv/jaunums/izmainas-socialaja-joma-2021-gada.

4 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina 
minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemak-
sas par trešo ceturksni un līdz 20. decembrim sniedz infor-
māciju Valsts ieņēmumu dienestam, kas dienas laikā šo in-
formāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) paziņo 
darba devējiem. Darba devējiem ir pienākums trīs mēnešu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās 
obligātās iemaksas.

4 Tiek ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināša-
nas obligāto iemaksu objekts 1500 eiro ceturksnī (500 eiro x 
3 mēneši). Tas nozīmē, ka ceturksnī par darba ņēmēju jābūt 
nomaksātām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām vismaz 511,35 eiro (500 x 34,09 % x 3). Personai tiek 
summēti visi ienākumi, no kuriem veiktas valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas. Starpību no saviem līdzek-
ļiem maksā darba devējs vai vairāki darba devēji proporcionāli 
darba ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības periodam.

4 Pašnodarbinātie maksā 10 % pensiju apdrošināšanai 
līdzšinējo 5 % vietā, bet ne mazāk kā no 1500 eiro ceturksnī 
(3000 eiro pusgadā).

4 Pašnodarbinātie var veikt minimālās valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas no faktiskā ienākuma, 
ja iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam apliecinājumu par 
plānotajiem ienākumiem: līdz 2021. gada 15. jūlijam par 
III ceturksni, līdz 15. oktobrim par IV ceturksni. Ja nav ie-
sniegts apliecinājums, jāmaksā minimums.

4 Autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25 % no autoratlī-
dzības. No tā 80 % tiek novirzīti autoratlīdzības saņēmēja 
sociālajai apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai, invalidi-
tātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošinā-
šanai, veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināša-
nai), bet 20 % – iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona 
saņem tikai autoratlīdzību un tās apmērs par pusgadu ne-
sasniedz minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu objekta apmēru, tad autoratlīdzības saņēmējam 
no autoratlīdzības un minimālā valsts sociālās apdrošināša-
nas obligāto iemaksu objekta starpības jāveic 10 % pensiju 
apdrošināšanai. Uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2020. gada 
31. decembrim, attiecas līdzšinējā kārtība.

4 Īpašās kopšanas pabalstu un pabalstu transporta 
izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti vai per-
sonām, kuras kopj bērnu ar invaliditāti un kurām VSAA iz-
maksā invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu invaliditātes gadījumā vai piemaksu pie ģimenes 
pabalsta par bērnu ar invaliditāti, piešķirs bez personas 
iesnieguma, tikai pamatojoties uz Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju par 
personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām.

4 Personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un pri-
vātajos sociālās aprūpes centros (SAC), izņemot gadīju-
mus, kad personas pakalpojuma saņemšana SAC tiek fi -
nansēta no valsts pamatbudžeta, piešķirtā īpašās kopšanas 
pabalsta izmaksa netiks pārtraukta.

4 Palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uz-
turēšanu – līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai 215 
eiro mēnesī (šobrīd 107,50 eiro), no septiņu līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī (šobrīd 129 eiro).

 https://www.lm.gov.lv/lv/
jaunums/izmainas-socialaja-joma-2021-gada

 VID INFORMĀCIJA PAR ATBALSTIEM COVID-19 
KRĪZES SKARTAJIEM NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM

Lauku atbalsta dienests strādās attālināti līdz 6. aprīlim
Ņemot vērā ieviestos 

drošības pasākumus valstī, 
Lauku atbalsta dienests (LAD), 
rūpējoties gan par klientu, gan 
dienesta darbinieku veselību, līdz 
6. aprīlim strādās tikai attālināti.

Klienti saņemt konsultāci-
jas un atbildes uz neskaidrajiem 
jautājumiem var:

l zvanot uz klientu apkal-
pošanas tālruni 67095000 darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00;

l rakstot savus jautājumus 
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Aicinām klientus izman-
tot Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu un mobilo lietotni, kā 
arī portālu Latvija.lv, lai iesnieg-

tu nepieciešamos dokumentus. 
Atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem sniedz arī virtuālā 
asistente Ieva, kas atrodas die-
nesta mājaslapā.

Ja nav iespēja dokumentus 

iesniegt elektroniski, tad papīra 
formā sagatavotos dokumen-
tus var atstāt LAD pastkastītēs. 
Centrālajā struktūrvienībā Rīgā 
LAD pastkastīte atrodas ēkas 
pirmajā stāvā, savukārt reģionā-
lajās lauksaimniecības pārvaldēs 
– pie ēkas ieejas durvīm .

Turpinājums no 4.lpp.
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AGRĪNĀS PIETEIKŠANĀS VIETNE 
WWW.MANAVAKCINA.LV

Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret Covid-19 
plānu ir izveidota Covid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās 
vietne www.manavakcina.lv, kura atvērta iedzīvotājiem 5. feb-
ruārī. Agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcinā-
cijas kabinetu noslodzes un jaudas. Pirmie vakcīnas saņems 
tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās. Visi pārējie 
viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi 
tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa.

Atvērta arī vakcinācijas tālruņa līnija, kas būtiska daudziem 
mūsu iedzīvotājiem, tostarp arī daļai mūsu senioru. Iedzīvotāji 
virs 60 gadu vecuma ir arī viena no pirmajām prioritārajām 
grupām, kas aicināta vakcinēties – gan tie, kas paši būs pietei-
kušies, gan arī tie, kurus ģimenes ārsti būs uzrunājuši.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Vietne palīdzēs 
iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu vakcinēties, kā arī 
efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes.

Vietne www.manavakcina.lv ir pirmais no plānotajiem veidiem, 
kā iedzīvotāji Latvijā var pieteikties vakcīnas pret Covid-19 saņem-
šanai. Turpinās darbs pie pārējo reģistrēšanās veidu ieviešanas. 
Par katra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu Veselības 
ministrija nodrošinās detalizētu informāciju. Drīzumā vietne www.
manavakcina.lv būs pieejama arī krievu valodā.

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas 
saņemšanai četros veidos:

l  vietnē www.manavakcina.lv;
l  zvanot pa bezmaksas tālruni;
l  darba devēji var iesniegt savu darbinieku sarakstus 

(primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negai-
dot darba devēja rīcību);

l  ar ģimenes ārstu palīdzību.
Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc prioritāro grupu 

principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru 
dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.

Iedzīvotāju prioritārās grupas ir šādas:
l  veselības aprūpes darbinieki,
l  ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un to klienti,
l  personas virs 60 gadu vecuma,
l  personas ar hroniskām slimībām,
l  personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar 

bērniem, kam ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas 
slimības,

l  personas, kas mājās aprūpē smagi slimas personas, 
izglītības iestāžu darbinieki,

l  operatīvo dienestu darbinieki,
l  nozaru identifi cētie kritiskie darbinieki,
l  uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu 

cilvēku un kur nevar ievērot divu metru distanci,
l  visa sabiedrība.
Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi norādīt piederību kādai 

no šīm grupām, jo šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai 
citos reģistros esošo informāciju.

Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta 
priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā. Neatkarīgi no 
tā, vai pieteikums viena mēneša laikā tiks saņemts viet-
nē www.manavakcina.lv vai arī pa tālruni (vēlāk arī citos 
veidos), brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, šie dati tiks 
izmantoti vakcinācijas procesa plānošanai un organizēšanai.

Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā mēne-
ša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa. 
Tas nozīmē, ka februārī saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti 
vienlaicīgi un šie iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties 
uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, tik-
līdz vakcīnas būs pieejamas un vakcinācijas punkts pieejams.

Lai nodrošinātu maksimāli ātru vakcinācijas procesu, ie-
plānots darbs pie vienotas vakcinācijas procesa IT sistēmas, 
kas palīdzēs nodrošināt efektīvu loģistiku brīdī, kad Latvijā 
ienāks lielākas kravas ar vakcīnām.

www.manavakcina.lv vietnes datu pārzinis un datu 
apstrādātājs ir Veselības ministrija. Vietni uztur un tā atrodas 
uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) tehniskajiem resur-
siem. Vietni izstrādāja SIA “ZZ Dats”. Ņemot vērā agrīnās 
pieteikšanās uzsākšanu, ir veikti papildinājumi arī biežāk 
uzdotajos jautājumos par vakcinācijas procesu https://www.
spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv.

Pēc valstī apstiprinātā vakcinācijas plāna februārī 
turpināsies mediķu vakcinācija, kā arī tiks uzsākta ilgstošas 
sociālās aprūpes darbinieku un klientu vakcinācija, kā arī 
daļas  senioru.

Kontaktinformācija:
Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs
Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv, 29450530;
Agnese Strazda, agnese.strazda@vm.gov.lv, 29149306

Ministru kabinets piektdien, 
5. februārī, pieņēma lēmumu par 
ārkārtējās situācijas pagarināša-
nu līdz 6. aprīlim. No 8. februāra 
stājušies spēkā augstāki drošības 
standarti klātienes tirdzniecībā, kas 
ļauj spert pirmos soļus, lai atteiktos 
no preču sarakstiem. Daļai skolēnu 
un studējošo pieejamas klātienes 
konsultācijas. Savukārt ieceļot Latvi-
jā var tikai neatliekamos gadījumos.
 IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Ņemot vērā, ka ir paaugstinājies 
jaunu ar Covid-19 infi cēto gadījumu 
skaits, Ministru kabinets pieņēmis 
lēmumu, ka pagaidām nevar pieļaut 
1. un 2. klašu skolēnu klātienes 
mācību atsākšanu. Diskusijas val dībā 
par epidemioloģiski dro šu klātienes 
mācību procesu turpināsies.

Klātienes konsultācijas būs 
pieejamas visiem skolēniem, kam 
pastāv mācību pārtraukšanas risks, 
kā arī 12. klašu skolēniem un pro-
fesionālo skolu audzēkņiem, kuriem 
jākārto valsts pārbaudījumi. Indivi-
duāla praktisko iemaņu apguve klā-
tienē var notikt arī augstskolu stu-
dentiem, kuri pēdējo gadu apgūst 
dažādu medicīnas un veterinārme-
dicīnas programmu.
 STINGRAS PRASĪBAS DRO-
 ŠĀKAI TIRDZNIECĪBAI

Ministru kabinetā tika apstip-
rināts sadarbībā ar uzņēmēju un 
darba devēju pārstāvjiem izstrā-
dātais drošas tirdzniecības prasību 
kopums. Tas paredz tirdzniecības 
vietām vairākus pienākumus, lai 
mazinātu apmeklētāju drūzmēšanās 
iespējas. Veikalos un tirgus paviljo-
nos jānodrošina 25 kvadrātmetru 
platība vienam apmeklētājam un 
redzamā vietā pie ieejas jāizvieto 
informācija par maksimālo pieļauja-
mo apmeklētāju skaitu.

Apmeklētāji veikalā drīkst do-
ties pa vienam, izņemot cilvēkus, 
kam ir nepieciešama asistenta palī-
dzība, un bērnus līdz 12 gadu ve-
cumam kopā ar vienu pilngadīgu 
personu. Veikalu apmeklētāji tiek 

aicināti ievērot tirdzniecības vietās 
noteiktās prasības – nedrūzmēties 
pie ieejas, izmantot groziņus vai ra-
tiņus, sekot mērķējumam.

Līdzās tirgotāju pienāku-
miem tika apstiprinātas tiesības 
Valsts policijai un pašvaldību po-
licijai pieņemt lēmumu par tūlītēju 
tirdzniecības vietas slēgšanu ap-
meklētājiem uz laiku līdz septiņām 
dienām. Šādu lēmumu var pieņemt 
gan par atsevišķu veikalu, gan visu 
tirdzniecības centru kopumā atkarī-
bā no pārkāpuma un atbildības.

Pastiprinātas epidemioloģiskās 
drošības prasības tirdzniecības vie-
tās, tirdzniecības centros un tirgus 
paviljonos ieviestas jau no 8. feb-
ruāra.
 IZMAIŅAS MAZUMTIRDZ- 
 NIECĪBAI KLĀTIENĒ

No 8. februāra, ievērojot “dro-
šas tirdzniecības” principus, pare-
dzēts spert pirmos soļus, lai atteik-
tos no klātienē iegādājamo preču 
ierobežojuma sarakstiem. Klātienē 
veikalos, kuros vismaz 70% no 
preču sortimenta ir pārtikas preces, 
drīkstēs tirgot visu preču sortimen-
tu. Līdzīgi veikalos, kuros vismaz 
70% no preču sortimenta ir higi-
ēnas preces, arī drīkstēs klātienē 
pārdot visas pārējās preces.

Arī grāmatnīcās drīkstēs pārdot 
visu preču sortimentu, tātad gan 
līdz šim atļautās preces, gan kance-
lejas preces, gan grāmatas.

Darbu līdzšinējā ārkārtējās si-
tuācijas regulējumā turpina aptie-
kas, optikas preču veikali, degvielas 
uzpildes stacijas. Citās tirdzniecī-
bas vietās joprojām drīkst pārdot 
pārtikas preces, higiēnas preces, 
pirmās nepieciešamības saim-
niecības preces, mobilo telefonu 
priekšapmaksas kartes, tabakas iz-
strādājumus, dzīvnieku barību un 
preces, sabiedriskā transporta biļe-
tes, mutes un deguna aizsegus un 
individuālos aizsardzības līdzekļus, 
kā arī mājražotāju lauksaimniecī-
bas produkciju un ziedus.

No 8. februāra klātienē iegādā-
ties drīkst elektropreču aksesuārus 
(vadus, pagarinātājus, lādētājus), 
līdzekļus kaitēkļu iznīcināšanai 
(dezinsekcijai un deratizācijai), kā 
arī, pavasarim tuvojoties, nozīmī-
gos stādus, dēstus, sīpolus, gumus 
un sēklas, substrātus un daļu mate-
riālu augsnes ielabošanai. 
 STARPTAUTISKI 
 BRAUCIENI TIKAI NEAT- 
 LIEKAMOS GADĪJUMOS

Valdība arī izmainījusi ieceļo-
šanas kārtību, lai mazinātu jauno, 
īpaši bīstamo Covid-19 paveidu 
nonākšanu Latvijā. No 11. līdz 
25. februārim Latvijā drīkstēs ie-
ceļot tikai neatliekamu un būtis-
ku iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs 
darba, mācību un studiju nolūkā, 
kā arī humānu apsvērumu dēļ – 
ģimenes apvienošanai, medicīnas 
pakalpojumu saņemšanai, nepiln-
gadīgas personas pavadīšanai, lai 
atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz 
bērēm.

Ieceļošanas iemesls pirms ie-
rašanās Latvijā jānorāda, aizpildot 
anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, 
savukārt dokumentiem, kas aplie-
cina ierašanās iemeslu, jābūt gata-
viem uzrādīšanai pēc pieprasījuma 
Valsts policijai vai Valsts robežsar-
dzei. Dokumenti nav jāgatavo uz-
rādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā 
no valsts informācijas sistēmām, 
piemēram, informācija par dzīves-
vietu un radniecību.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadā-
tāji nedrīkst uzņemt pasažierus, 
kuri covidpass.lv sistēmā nav norādī-
juši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļo-
tājiem joprojām ir pienākums gan 
veikt Covid-19 testu pirms ieraša-
nās Latvijā, gan ievērot pašizolāci-
ju uzreiz pēc ierašanās.

Uz laiku ir pārtraukti arī starp-
tautiskie pasažieru pārvadājumi 
starp Latviju un Apvienoto Kara-
listi, Īriju un Portugāli. Tas attiecas 
gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, 
gan kuģu pārvadājumiem.

10. februārī darbu uzsāka jau otrs no kopā četriem 
plānotajiem pieteikšanās veidiem – bezmaksas tālruņa 
līnija 8989.

Tālruņa līnijas darba laiks katru darba dienu no 9.00 
līdz 17.00. Līnija izmantojama tikai un vienīgi, lai nodro-
šinātu iedzīvotāju reģistrēšanu vakcīnas saņemšanai. 
Jebkādas konsultācijas saistībā ar veselības jautājumiem 
iedzīvotāji tiek aicināti uzdot savam ģimenes ārstam.

Tālruņa līnija izveidota ar mērķi, lai atvieglotu pieteikša-
nos tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ 
nevar izmantot pieteikšanās vietni www.manavakcina.lv.

Veicot zvanu, iedzīvotājiem sevi jāidentifi cē ar per-
sonas kodu un vārdu/uzvārdu un jānorāda savs tālruņa 
numurs un/vai e-pasta adrese. Iedzīvotāji var norādīt arī 
otru – kāda tuva cilvēka – tālruņa numuru, uz kuru zvanīt, 
lai justos droši, ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad pie-
nāks vakcinācijas laiks. Aicinām iedzīvotājus būt gataviem 
nosaukt savu personas kodu un vārdu, uzvārdu, kā arī 
zināt otru telefona numuru, kuru norādīt pieteikumā, ja tāda 
nepieciešamība un vēlme ir.

Agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcināci-
jas kabinetu noslodzes un jaudas. Pirmie vakcīnas saņem 
tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās. Šobrīd no 

prioritārajām grupām jau tiek vakcinēti veselības iestāžu 
darbinieki, kā arī pakāpeniski tiks uzsākta sociālās aprūpes 
centru darbinieku un klientu vakcinācija. Februāra beigās 
plānots sākt arī pirmo senioru vakcināciju, tāpēc īpaši 
aicinām visus seniorus, kas vecāki par 70 gadiem, jau tagad 
sevi piereģistrēt pa tālruni 8989, lai vakcīnu pieejamības 
brīdī varētu operatīvi sazināties un veikt vakcināciju.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Tai pašā laikā 
maksimāli ātri vakcinējot vairumu sabiedrības, ir pamats at-
griezties ierastajā dzīves ritmā bez ievērojamiem ierobežoju-
miem, ņemot vērā pētījumos balstītu imunitātes veidošanos.

Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc prioritāro grupu 
principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru 
dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.

Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta 
priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā. Neatkarīgi no 
tā, vai pieteikums tiks saņemts vietnē www.manavakc ina.
lv vai arī pa tālruni, brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, 
šie dati tiks izmantoti vakcinācijas procesa plānošanai un 
organizēšanai.

Tālruņa līnijas darbu nodrošina Rīgas Austrumu klīnis-
kās universitātes slimnīcas 10 klientu apkalpošanas centra 
operatori.

TĀLRUŅA LĪNIJA 8989, LAI PIETEIKTOS VAKCĪNAI PRET COVID-19

Ārkārtējā situācija pagarināta  līdz 6. aprīlim



72021. gada februāris

Nacionālie bruņotie spēki 
šogad turpinās 2018. gadā sākto 
rezervistu apmācību, kuru sek-
mīgi apguvušos Latvijas pilso-
ņus ieskaitīs bruņoto spēku re-
zervē rezerves karavīra statusā.

Šogad rezervistu militārās 
apmācības kurss notiks no 
3. līdz 7. jūlijam, un tam var 
pieteikties līdz 20. maijam. Plā-
nots apmācīt līdz 60 rezervistiem.

Pieteikties apmācību kursam 
var Latvijas pilsoņi bez militārās 
sagatavotības vecumā no 18 līdz 
50 gadiem, kuri ieguvuši vis-
maz pamatizglītību un pārvalda 
valsts valodu vidējā līmenī (B1). 
Militārajai apmācībai pieņems 
rezervistus, kuri atbilst dienes-
tam rezervē noteiktajam vese-
lības stāvoklim, ko pārbaudīs 
medicīniskā komisija.

Militārajai apmācībai ne-
pieņems rezervistus, kuriem ir 
kriminālā sodāmība, kā arī tos 
rezervistus, kuri ir atvaļināti no 
valsts dienesta par disciplīnas 
pārkāpumiem vai kuri ir bijuši 
PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir 
kādas ārvalsts drošības dienes-
ta, izlūkdienesta vai pretizlūko-
šanas dienesta štata vai ārštata 
darbinieki, aģenti, rezidenti vai 
konspiratīvā dzīvokļa turētāji.

Apmācībai nevar pieteikties 
arī rezervisti, kuri dienē Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēs vai 
Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Rezervistu militārajai apmā-
cībai var pieteikties, elektroniski 
aizpildot pieteikuma anketu, kas 
pieejama bruņoto spēku tīmekļ-
vietnes www.mil.lv sadaļā “Rezer-
vistu militārā apmācība”.

Rezervista militāro pamatzi-
nāšanu un iemaņu pamatkursā 
rezervists iegūst militārās pa-
matiemaņas individuālās ap-
mācības līmenī, apgūstot tādus 
priekšmetus kā ieroču apmācī-
ba, šaušanas un sakaru apmācī-
ba, normatīvie akti, lauka kaujas 
iemaņas, topogrāfija, orientē-
šanās un medicīna. Savukārt 
kolektīvās apmācības līmenī – 
lauka kaujas iemaņas nodaļas lī-
menī. Rezervisti apgūst pamatus 
šādās specialitātēs: radiostaciju 
sakarnieks, granātnieks opera-
tors, ložmetējnieks, ložmetējnie-
ka palīgs, kā arī specialitātē, kas 
saistīta ar paplašinātās pirmās 
palīdzības sniegšanu.

Militārās apmācības kur-
sa laikā rezervisti tiks iesaistīti 
“Wise Adder” militārajās mā-
cībās, apgūstot lauka kaujas un 
citas iemaņas nodaļas līmenī. 

Apmācība noritēs klātienē 
klasē, apvidū un lauka apstākļos 
lekciju un praktisko lauka no-
darbību veidā, kārtojot arī teorē-
tiskās un praktiskās ieskaites.

Militārās apmācības laikā 
rezervisti pildīs aktīvo dienestu, 
viņiem būs karavīra statuss, un 
mācību laiks tiks ieskaitīts viņu 
izdienas stāžā. Rezervistus no-
drošinās ar dzīvojamo telpu ka-
zarmā vai lauka apstākļos – teltī, 
karavīra uzturdevu, formas tēr-
pu un nepieciešamo inventāru. 
Rezervistiem par katru militāro 
mācību dienu izmaksās kom-
pensāciju, kurai netiks piemēroti 
nodokļi. To izmaksās ar pārskai-
tījumu uz norādīto bankas kon-
tu mēneša laikā pēc apmācības 
kursa beigām.

Sekmīgi apgūstot militārās 
apmācības kursu, rezervisti dos 
karavīra zvērestu, saņems rezer-
ves karavīra apliecību un mo-
bilizācijas norīkojumu un tiks 
ieskaitīti bruņoto spēku rezervē 
rezerves karavīru statusā, tādējā-
di sākot pildīt rezerves karavīru 
pienākumus.

Valsts aizsardzības koncep-
cijā noteikts, ka bruņotajiem 
spēkiem miera laikā jāuztur 
6000 militāri sagatavotu rezer-
ves karavīru. Lai paaugstinātu 
vispārējās kaujas spējas, palieli-
not militāri sagatavotu rezerves 
karavīru skaitu, no 2017. gada 
13. decembra, kad stājās spē-
kā grozījumi “Militārā dienesta 
likumā”, Latvijas pilsoņi var 
brīvprātīgi pieteikties dienestam 
bruņoto spēku rezervē, tas ir, 
ieskaitīšanai rezerves karavīros, 
pirms tam sekmīgi apgūstot 
militārās apmācības kursu, jo 
rezervistiem nav iepriekšējās 
militārās sagatavotības vai arī 
viņi savulaik ir dienējuši Latvijas 
Republikas obligātajā militārajā 
dienestā.

Rezerve ir viens no trim 
militārajiem formējumiem, kas 
kopā ar regulārajiem spēkiem 
un Zemessardzi veido Nacio-
nālos bruņotos spēkus. Savu-
kārt rezervi veido rezervisti un 
rezerves karavīri, kuru militāro 
iemaņu atjaunošanu bruņotie 
spēki uzsāka 2015. gadā.

Rezervistos ieskaita Lat-
vijas pilsoņus – vīriešus, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu un 
ir derīgi militārajam dienestam, 
un Latvijas pilsones – sievie-
tes, kuras sasniegušas 18 gadu 
vecumu, ir derīgas militārajam 
dienestam un izsaka šādu vēl-
mi. Rezervists atrodas bruņoto 
spēku rezervē līdz 55 gadu ve-
cuma sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko 

attiecību departamenta 
Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže,
tālrunis 67335045,

e-pasts vita.brize@mod.gov.lv 

Valsts aizsardzības mācība 
2018. gadā kā pilotprojekts tika 
ieviesta četrpadsmit Latvijas sko-
lās. Plānots, ka līdz 2024. gada 
31. augustam valsts aizsardzības 
mācība vidējās izglītības pakā-
pē tiks īstenota kā specializē-
tais kurss – izvēles priekšmets 
veselības, drošības un fiziskās 
aktivitātes mācību jomā, bet no 
2024. gada 1. septembra valsts 
aizsardzības mācības apguve būs 
obligāta.

Šobrīd sadarbībā ar Jaunsar-
dzes centru valsts aizsardzības 
mācības priekšmetu īsteno 68 
izglītības iestādes visā Latvijā.

Valsts aizsardzības mācības 
kursa programmu veido trīs 
paralēli apgūstami moduļi: pil-
soniskā aktivitāte valsts drošības 
kontekstā, noturība krīzes situā-
cijās un vadība, valsts aizsardzī-
bas iemaņas.

Pirmie divi moduļi ir sasais-
tīti ar sociālās un pilsoniskās mā-
cību jomas sasniedzamajiem re-
zultātiem un caurviju prasmēm 
(piemēram, kritiskā domāšana, 
sadarbība, pilsoniskā līdzdalība), 
savukārt trešais ir valsts aizsar-
dzības prasmju apguves modu-
lis, kurā būtiska nozīme ir saik-

nei ar sporta un veselības kursā 
gūtām iemaņām.

Galvenais šī mācību priekš-
meta izvirzītais mērķis ir veicināt 
pilsonisko apziņu un patriotis-
mu, kā arī sniegt iespēju apgūt 
militārās pamatiemaņas un pras-
mes, veidojot pilsoniski atbildī-
gus un Latvijai lojālus pilsoņus, 
kas ir vitāli svarīgi visaptverošas 
valsts aizsardzības kontekstā.

Ikdienā izglītības iestādēs 
apgūtās zināšanas izglītojamie 
varēs papildināt valsts aizsardzī-
bas mācības vasaras nometnēs, 
dalība tajās būs brīvprātīga.

Valsts aizsardzības mācības 
īstenošanas process:

l  mācību programmu pare-
dzēts vispārējās un profesionālās 
vidējās izglītības iestādēs apgūt 
divus mācību gadus, secīgi – 10. 
un 11. klases skolēniem/1., 2. vai 
2., 3. kursu profesionālo izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem,

l  tiek finansēta no Aizsar-
dzības ministrijas līdzekļiem,

l  valsts aizsardzības mācību 
pasniedz Jaunsardzes centra ins-
truktori,

l  Jaunsardzes centrs izstrādā 
mācību metodiskos materiālus, 
koordinē un kontrolē mācību 

procesu, organizē instruktoru 
sagatavošanu,

l  mācību priekšmets tiek īs-
tenots nodarbību blokā (8 mācī-
bu stundas) 1 reizi mēnesī (sep-
tembris – maijs),

l  izglītojamiem vasarā tiek 
piedāvāta bezmaksas 11 dienu 
nometne.

Līdz 2021. gada 19. febru-
ārim aicinām elektroniski pie-
teikties, aizpildot pieteikumu  
https://forms.gle/g83bUshJTCj19cEeA.

Līdz 2021. gada 12. martam 
Jaunsardzes centrs sazināsies ar 
pieteikumu iesniegušajām izglītī-
bas iestādēm.

Savukārt 2021. gada 26. mar-
tā Jaunsardzes centrs plāno in-
formatīvu sanāksmi izglītības 
iestādēm, par ko tiks sniegta at-
sevišķa informācija.

Papildu informācija par izglī-
tības iestāžu pieteikšanos valsts 
aizsardzības mācības īstenošanā 
2021./2022. mācību gadā Jaun-
sardzes centra mājaslapā.

Kontaktpersona:  
Ilze Leimane –  

Jaunsardzes centra Plānošanas 
un organizācijas departamenta 
Plānošanas nodaļas vadītāja, 

tālrunis 67335363.

PAŠVALDĪBAS NOVADA IESTĀŽU UN DARBINIEKU KONTAKTI
Domes priekšsēdētājs Jānis Veits 29456833 janis.veits@rucava.lv
Izpilddirektors Edgars Bertrams 26143329 edgars.bertrams@rucava.lv
Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele 24904976 evita.freimane-vaitele@rucava.lv
Grāmatvede, kasiere Mārīte Sproģe 20397912 marite.sproge@rucava.lv
Finanšu analītiķe Ināra Reine 29411046 inara.reine@rucava.lv
Sekretāre Anna Ančenko 25904988 sekretare@rucava.lv
Kancelejas vadītāja,  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sandra Vītola 29143718 dome@rucava.lvdzimtsaraksti 
@rucava.lv

Būvinspektors Uģis Cepurītis 29947693 ugis.cepuritis@rucava.lv
Arhitekts Uldis Maisiņš 29226651 uldis.maisins@rucava.lv
Komunālās daļas vadītājs Edgars Riežnieks 28373224 edgars.rieznieks@rucava.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova 25904975 dzintra.blinova@rucava.lv
Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna 26015490 santa.korna@rucava.lv
Projektu koordinatore Dace Mieme 22326450 dace.mieme@rucava.lv
Juriste Santa Zuļģe 29904301 santa.zulge@rucava.lv
Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska 20390819 daiga.grenovska@rucava.lv
Sociālā darbiniece Ligita Freimane 29272642 ligita.freimane@rucava.lv
Sociālā darbiniece Inga Alksne 27008127 inga.alksne@rucava.lv
Sociālā darbiniece darbam ar 
ģimeni un bērniem

Inga Ābele 27008127 inga.abele@rucava.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova 26951335 ilze.feodosova@rucava.lv
Kultūras nama direktore Staņislava Skudiķe 25904980 stanislava.skudike@rucava.lv
Rucavas Tradicionālās kultūras 
centra vadītājs

Edmunds Aizkalns 29550101 edmunds.aizkalns@rucava.lv

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja 29622190 evita.kaleja@rucava
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece 25904979 sanita.cepleniece@rucava.lv

Rucavas novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, sekot līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, 
ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus un piesardzības pasākumus!

Rucavas novada administrācijas 
darba procesa organizēšana

Turpinājums no 1.lpp.

Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes 
pieteikties valsts aizsardzības mācības 
īstenošanai no 2021. gada 1. septembra

Bruņotie spēki aicina 
pieteikties rezervistu 
militārās apmācības kursam  
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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. martam.

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

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.

DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ
21. februārī, 6. svētdienā pirms Lieldienām, 
 pulksten 11 Gavēņa laika 1. svētdiena 
 (ar Svēto Vakarēdienu),
25. februārī ceturtdienas dievkalpojums pulksten 11 
 (ar Svēto Vakarēdienu),
26. februārī Krusta ceļa apcere pulksten 18,
28. februārī, 5. svētdienā pirms Lieldienām, 
 pulksten 11 Gavēņa laika 2. svētdiena 
 (ar Svēto Vakarēdienu). 

Latvijā savvaļas putniem  konstatēta augsti patogēnā putnu gripa

Roņu mazuļu saudzēšanai pludmalē
Katru pavasari Latvijas pie-

krastē gan apdzīvotās vietās gan 
ārpus tām sastopami pelēkā roņa 
Halichoerus grypus mazuļi, kuri iz-
līduši no ūdens, lai liedagā atpūs-
tos. Šādās situācijās tie ir ļoti ne-
aizsargāti un pakļauti dažādiem 
riskiem, no kuriem būtiskākais – 
dzīvniekus traucē un sakož savā 
vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir 
īpaši aizsargājama suga. 

Dabas aizsardzības pārvalde 
regulāri aicina, pastaigājoties lieda-
gā, suni turēt pavadā, diemžēl liela 
daļa iedzīvotāju šos aicinājumus 
neņem vērā. Piemēram, 2020. 
gada pavasarī speciālistu aprūpē 
Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 
18 suņu sakosti roņu mazuļi, no 
kuriem diemžēl nevienu izglābt 
neizdevās. Turklāt ronis ir savva-
ļas dzīvnieks un var būt slims ar 
kādu infekcijas slimību, līdz ar to 
kontakts ar roni var būt bīstams 
arī pašam mājdzīvniekam.

Konstatējot bīstami sa-
vainotu roni Kurzemes pie-

krastē, aicinām sazināties 
ar  Dabas aizsardzības pār-
valdes speciālistu pa tālruni 
28385025.

Atgādinām, ka suņu atraša-
nos pludmalē bez pavadas ie-
robežo vairāki normatīvie akti, 
tostarp:

1) Ministru kabineta 
04.04.2006. noteikumu Nr.266 
“Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa ap-
mācībai” 12., 13. un 14.pants,

2) Ministru kabineta 
10.01.2012. noteikumu Nr.38 
„Peldvietas izveidošanas un uz-
turēšanas kārtība” 13.pants.

Papildus minētajam “Dzīv-
nieku aizsardzības likuma” 
5.panta 2. daļa nosaka, ka 
mājas dzīvnieka īpašniekam 
ir pienākums nodrošināt, lai 
dzīvnieks netraucētu un ne-
apdraudētu cilvēkus vai citus 
dzīvniekus.

Kas jāzina, ja pludmalē ie-
vēro roņu mazuli?

l Neejiet ronim tuvumā, tas 
dzīvniekam radīs tikai lieku stre-
su. Mēģiniet to netraucēt, iespē-
jams, tas grib tikai atpūsties.

l Nekādā gadījumā nemēģi-
niet mazuli glaudīt, aizsargājoties 
tas var spēcīgi iekost.

l Novērtējiet tā vizuālo stā-
vokli: vai nav kāds būtisks ievai-
nojums, vai tas izskatās veselīgs, 
vai tas ir balts vai pelēks.

l Ja roni klāj balta pūka, tas 
nozīmē, ka mazulis vēl ir ļoti 
jauns. Parasti pēc baltās pūkas iz-
krišanas tas dodas patstāvīgā dzīvē.

l Nekādā gadījumā nedrīkst 
roni pārvietot, tas jāatstāj speciā-
listu ziņā.

l Nebarojiet to! Nepiemēro-
ta barība, piemēram, govs piens, 
roni var pat nogalināt.

l Ronis bez ēšanas var iztikt 
pat vairākas dienas, tāpēc neļau-
jiet to barot arī apkārtējiem cil-
vēkiem.

Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) saņēmis laborato-
risko izmeklējumu rezultātus, 
kas apstiprina augsti patogēno 
putnu gripu diviem Jūrmalā, 
Dzintaru pludmalē, atrastiem 
mirušiem paugurknābja gulb-
jiem. Šis ir pirmais putnu gripas 
gadījums Latvijā.

Ņemot vērā konstatēto, kā 
arī pieaugošos putnu gripas 
draudus mājputnu novietnēm, 
Zemkopības ministrija, balsto-
ties uz PVD sniegto informā-
ciju, plāno noteikt papildu bio-
drošības pasākumus mājputnu 
novietnēm visā valsts teritorijā, 
tostarp ierobežojot mājputnu 
turēšanu ārpus telpām, lai novēr-
stu to tiešu vai netiešu kontaktu 
ar savvaļas putniem.

PVD aicina Latvijas māj-
putnu turētājus jau tagad, pirms 
ierobežojumu noteikšanas, ne-
laist mājputnus ārpus telpām vai 
nožogotām konstrukcijām, ne-
pieļaujot mājputnu kontaktu ar 
savvaļas putniem, īpaši – ūdens 

putniem (gulbjiem, pīlēm), kā arī 
atlikušajos ziemas un gaidāmajos 
pavasara mēnešos atturēties no 
mājputnu iegādes citās Eiropas 
valstīs. Mājputnu īpašniekiem 
nekavējoties jāziņo PVD, ja put-
niem novēro slimības pazīmes 
– būtiski samazinās barības un 
ūdens uzņemšana, samazinās 
dējība vai novērojama putnu 
mirstība.

Savukārt iedzīvotājus aici-
nām ziņot par atrastiem beig-
tiem savvaļas ūdensputniem, 
zvanot uz PVD uzticības tāl-
runi–automātisko atbildētāju 
67027402 vai informējot tuvāko 
PVD teritoriālo pārvaldi. Nekā-
dā gadījumā putnus nevajadzētu 
nest uz mājām (it īpaši, ja mājās 
tiek turēti jebkādi putni) vai vest 
uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja 
atvestais putns izrādīsies infi cēts, 
nāksies likvidēt visus mājās vai 
patversmē mītošos putnus.

Atgādinām, ka augsti pato-
gēnā putnu gripa ir akūta, ļoti 
lipīga putnu infekcijas slimība, 

kam raksturīga augsta mirstība. 
Slimības klīniskās pazīmes ir 
pēkšņa un strauja slimības no-
rise, nespēks, atteikšanās no ba-
rības, izspūrušas spalvas, grīļīga 
gaita, smakšana u.c. Vīrusa iz-
platītāji ir savvaļas putni, sevišķi 
ūdensputni, kam slimība var no-
ritēt bez raksturīgajām pazīmēm. 
Mājputni var infi cēties, nonākot 
kontaktā ar infi cētajiem savvaļas 
putniem, piemēram, piekļūstot 
dīķiem un citām ūdenstilpnēm. 
Tāpat putnus var infi cēt ar pie-
sārņotu barību vai priekšmetiem 
(apaviem, apģērbu, inventāru), 
uz kuriem nonācis vīruss. 

2021. gadā augsti patogēnā 
putnu gripa savvaļas putniem 
konstatēta 20, bet mājputniem 
 16 Eiropas valstīs.

Eiropas valstīs cirkulējošie 
putnu gripas apakštipi neap-
draud cilvēku veselību, taču sli-
mība ir nopietns drauds putnko-
pības nozarei Latvijā.

Pārtikas un veterinārais 
dienests

Sportosim kopā!
Visiem entuziastiem, kuri vēlas pievienoties treniņu nodar-

bībām: nedaudz mainījušies nodarbību laiki. Turpmāk tiekamies 
trešdienās un piektdienās divos laikos, plkst. 17.30–19.30 un 
19.00–20.00, dažādas intensitātes nodarbībās. Aicināts ikviens, 
kuram ir vēlme kustēties!

Atgādinājums – pieslēdzoties Zoom, obligāti jānorāda vārds 
un uzvārds.Lai pieslēgtos nodarbībām, saites atradīsiet šeit: 
http://www.rucava.lv/lv/jaunumi/mainiti-treninnodarbibu-laiki/

Nodarbības notiek projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs 
Rucavas novads” ietvaros. Projekts tiek realizēts Ministru kabineta 
2016. gada 17. maija noteikumu Nr.310 darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifi skā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei”.


