
Rucavas novada foto-
konkursa pirmajai kārtai 
darbu iesniegšana noslē-
dzās 28. februārī. Kopā kon-
kursam pieteicās 9 dalīb-
nieki un izvērtēšanai nodoti 
48 fotomirkļi no šogad tik 
skaistā ziemas gadalaika. 

Konkursā piedalījās: Anna 
Ančenko, Evita Stogņijen-
ko, Daiga Gabrūna, Sniedze 
Druvaskalne, Liene Šokolaite, 
Samanta Kalēja, Marta Vēve-
re, Jānis Urkauskis, Vendija 
Miklāva. Paldies visiem par da-
līšanos, veidojot iespēju sakrāt 
skaistākos mirkļus visos gada-
laikos! 

No 1. līdz 10. martam ik-
vienam bija iespēja balsot 
par savu vismīļāko fotogrāfi -
ju Rucavas novada Tūrisma 
informācijas centra FB kontā. 
Par uzvarētāju šajā sērijā, pēc 
skatītāju vērtējuma, kļuvusi 
Marta Vēvere ar fotogrāfi ju 
“Aiz manis”,  iegūstot  108 
skatītāju balsis.

Pirmās kārtas uzvarētājam 
šoreiz balvā vietējie labumi no 
“Alejas” maizes ceptuves un 
“Mežstrautu siera”, kā arī 
Rucavas rakstiem rotātā krū-
zīte.

Jau no 1. marta ikviens 
var krāt fotomirkļus pava-
sara sērijas kārtai. Darbus 
var iesūtīt līdz 31. maijam. 
Konkursa nolikums pieejams 
www.rucava.lv.

Foto – Marta Vēvere

Rucavas novada fotokonkursa četrās sērijās “1. Ziema/
2. Pavasaris/3. Vasara/4. Rudens” pirmā kārta noslēgusies

Šī gada sākumā ir izvei-
doti jauni novadu raksturo-
joši suvenīri. 

Krūzītes ir “ietērptas” Ru-
cavas cimdu rakstu fragmen-
tos. Dunikas pagasta krūzītes 
rotā melnā stārķa simbols, bet 
uz Papes ciema krūzēm atai-
nota Papes bāka. Līdzīgi sim-
boli rotā arī zīmuļus. Rucavas 
cimdiņš nu ir gan skaista at-
slēgu piekariņa formā, gan kā 
magnētiņš. Savu vietu novada 
prezentēšanā ir ieņēmušas arī 
personalizētas sejas maskas.

Rucavas novada Tūrisma informācijas centrā jauni suvenīri

Fotogrāfi ju iesūtīšana un pa-
pildu informācija tic@rucava.lv. 

Noslēdzoties visām foto-
konkursa kārtām, visaugstāk 

novērtētie darbi veidos visus 
gadalaikus aptverošu fotoiz-

stādi Rucavas “Centra dzir-
navās”. 
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde  
2021. gada 10. februārī

Piedalījās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Veits, deputāti Antra Ate (attālināti), Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme (attālināti), Irēna Riežniece, Andis Rolis, Gundega 
Zeme (attālināti), Romārs Timbra.

l Nolēma piešķirt ikmēneša pabalstu privātpersonai.
l Nolēma, ka vienam bērnam no 5. līdz 9. klasei 

vienai attālināto mācību dienai tiek piegādāti pārtikas 
produkti 0,90 eiro apmērā līdz valstī noteiktās ārkār-
tējās situācijas atcelšanai, bet ne ilgāk par mācību gada 
beigām, no 08.02.2021. 

l Nolēma, ka vienam bērnam no 1. līdz 4. klasei 
vienai attālināto mācību dienai tiek piegādāti pārtikas 
produkti 1,42 eiro apmērā līdz valstī noteiktās ārkār-
tējās situācijas atcelšanai, bet ne ilgāk par mācību gada 
beigām, no 08.02.2021. 

l Nolēma Rucavas pamatskolas un Sikšņu pa-
matskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem nodrošināt 
pārtikas paku nokomplektēšanu skolēnu ēdināšanas 
nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 
13. marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un 
ārstniecības iestāžu pacientiem”. 

l Nolēma uzdot Rucavas novada Rucavas un Sikš-
ņu pamatskolas darbiniekiem nogādāt pārtikas pakas 
izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa deklarēto 
dzīvesvietu. 

l Nolēma amata vietu “sētnieks” (profesijas kods 
9613 01) izslēgt no Komunālās daļas amatu saraksta ar 
01.02.2021. 

l Apstiprināja amata vietu “sētnieks” apmaksāt no 
ceļa fonda līdzekļiem ar 01.02.2021. 

l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības amatu 
sarakstu 2021. gadam ar veiktajām izmaiņām. 

l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžetu:

3 ieņēmumos 2 443 187 eiro; 
3 izdevumos 3 431 081 eiro; 
3 aizdevumu atmaksa 162 968 eiro; 
3 saņemtie aizdevumi 851 558 eiro; 
3 plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 

299 304 eiro.
l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības 

2021. gada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām 3 431 081 eiro. 

l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības 2021. 
gada ziedojumu budžetu: 

3 naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 501 eiro; 
3 izdevumos 501 eiro. 
l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības saistību 

apmēru 2021. gada 1. janvārī 606 588 eiro. 
l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības galvoju-

mu apmēru 2021. gada 1. janvārī 4439 eiro. 
l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības saistību 

apmēru saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos ga-
dos. 

l Pieņēma Rucavas novada domes saistošos notei-
kumus Nr.1/B “Par Rucavas novada pašvaldības 2021. 
gada budžetu”. 

l Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības auto-
ceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 
2021.–2023. gadam. 

l Noteica, ka programma ir precizējama katru gadu 
atbilstoši faktiski pieejamam finansējumam kārtējam 
gadam. 

Domes sēde 2021. gada 25. februārī    
Piedalījās: Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis 

Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže (at-
tālināti), Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis.

l Atļāva uzsākt detālplānojuma izstrādi vienam 
nekustamam īpašumam.

l Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprinā-
ja Rucavas novada domes teritorijas plānotāju. 

l Apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma 
izstrādei nekustamam īpašumam.

l Nolēma slēgt līgumu ar detālplānojuma izstrādes 
ierosinātāju par detālplānojuma izstrādi. 

l Nolēma, ka detālplānojuma izstrādātājam līdz 
2021. gada 30. martam jāiesniedz pašvaldībā doku-
menti, kas apliecina tā atbilstību MK Nr. 628 “Notei-
kumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 7. nodaļā minētajām prasībām.

l Ņemot vērā iesniegumus, izbeidza divus zemes 
nomas līgumus ar divām privātpersonām un noslēdza 
jaunu līgumu ar vienu privātpersonu. 

l Nolēma labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas 
novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumā “Par 
izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” 
(prot. Nr.11; 3.9.), lemjošās daļas 2. punktā izsa-
kot to šādi: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64840070071 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101, un 4. punktu izsakot šādi: 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840070108 
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101.

l Atļāva apvienot vienā zemes vienībā vienu ze-
mes vienību.

l Apstiprināja zemesgabalam “Boži”, kadastra 
Nr.64840150103, 3052 m² platībā, kas atrodas Nidā, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā, privatizācijas vaja-
dzībām noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

l Nolēma dzīvojamā mājā “Luknes”, kadastra 
apzīmējums 64520170070001, kas atrodas uz ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170070, 
Dunikas pagastā, nedzīvojamai telpu grupai ar ka-
dastra apzīmējumu 64520170070001005 piešķirt 
adresi: “Luknes”-5, Dunikas pag. Rucavas nov., 
LV-3480.

l Nolēma veikt zemes gabala “Liepienu karjeri”, 
64520020087, Dunikas pagastā, daļas 0,183 ha pla-
tībā, uz kuras atrodas krautne, novērtējumu. Pēc no-
vērtējuma veikšanas lemt par iznomāšanu.

l Ņemot vērā iesniegumu, zemes vienībai piešķīra 
nosaukumu un noteica platību (vairāk vai mazāk pēc 
zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas);

l Nolēma izsludināt pieteikšanos šādām medību 
platībām, kuras pašvaldība iznomās medību tiesību 
īstenošanai:

3 “Zaļkalni”,  64840070085,  3,29 ha;
3 “Jaunie Grantskalni”, 64520070111,  3,14 ha;
3 “Ceļtekas”,  64840060024,  3,3 ha;
3 “Pie Ječiem”,  64520050839,  1,1 ha;
3 “Pie Ječiem”,  64520050844,  1,1 ha.
l Piešķīra zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem 

pašpatēriņa zvejai divām privātpersonām, 100 gab.
l Piešķīra zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz 

vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2021. ga-
dam sešām privātpersonām.

l Nolēma pagarināt zemes nomas līgumu ar vienu 
privātpersonu.

l Nolēma atdalīt no īpašuma “Liepienu karjeri”, 
kadastra Nr.64520020010 zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 64520020089, platība 2,99 ha (vairāk 
vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu preci-
zēšanas) un 64520020087, platība 7,15 ha (vairāk vai 
mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēša-
nas) un atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmē-
jumiem 64520020089 un 64520020087 piešķirt jaunu 
nosaukumu “Liepienu lauki”.

l Nolēma atļaut kopīpašniekiem sadalīt nekusta-
mo īpašumu. 

l Nolēma atļaut kopīpašniekiem sadalīt nekusta-
mo īpašumu, atdalīt zemes vienību un atdalītai zemes 
vienībai piešķirt jaunu nosaukumu.

l Ņemot vērā iesniegumu, pagarināja dzīvojamās 
telpas īres līgumu ar vienu privātpersonu.

l Nodeva atsavināšanai Rucavas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu “Dižozoli”, Duni-
kas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520050047, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, un no-
teica, ka nekustamā īpašuma “Dižozoli”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520050047, at-
savināšanas cena – (nosacītā) sākuma cena ir 2980,00 
EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro). 
Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas nova-
dā, kad. Nr. 64520050047, izsoles noteikumus.

l Nodeva atsavināšanai Rucavas novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu “Mazlejnieki”, Du-
nikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520100290, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, un no-
teica, ka nekustamā īpašuma “Mazlejnieki”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520100290, atsa-
vināšanas cena – (nosacītā) sākuma cena ir 10 382,00 
EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi eiro). 
Apstiprināja Rucavas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas no-
vadā, kad. Nr. 64520100290, izsoles noteikumus.

l Atzina 2021. gada 10. februāra nekustamā īpašu-
ma “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
kadastra Nr. 64840130099, izsoli par notikušu un ap-
stiprināja tās rezultātu.

l Nolēma nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, Duni-
kas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520110111, 
otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atzīt par neno-
tikušu un apstiprināt 2021. gada 10. februāra izsoles 
komisijas sēdes protokolu.

l Apstiprināja reprezentācijas priekšmetu pārdo-
šanas cenu bez PVN :

l Apstiprināja viena izglītojamā mācību un au-
dzināšanas izmaksas Rucavas novada   pašvaldības 
izglītības iestādēs no 2021. gada 1. janvāra saskaņā ar 
pielikumu:

3 Rucavas pamatskolā – 238,57 eiro  mēnesī;
3 Sikšņu pamatskolā  –  226,96 eiro mēnesī;
3 pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” – 224,09 

eiro mēnesī.
l Apstiprināja vidējās izmaksas, kas tiek segtas 

privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no 
pusotra līdz četru gadu vecumam  226,54 eiro  ar 
2021. gada 1. janvāri.

l Apstiprināja vidējās izmaksas, kas tiek segtas 
privātai izglītības iestādei par   pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam 
tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, 112,07 eiro ar 2021. gada 1. janvāri.

l Nolēma, neveicot grozījumus nomas līgumā, 
no 01.01.2021. līdz 31.05.2021. atbrīvot biedrību 
“Jumītis”, reģistrācijas Nr.40008034255, no no-
mas maksas, kas noteikta 01.07.2016. nomas līgumā 
Nr.2016/2.10.5/3. Tiklīdz nomnieks atsāk darbību 
nomas objektā, par to jāziņo iznomātājam.

l Apstiprināja Rucavas pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējuma daļu.

l Apstiprināja Rucavas pašvaldības mantas kon-
statējuma daļu.

l Apstiprināja Rucavas pašvaldības saistību kon-
statējuma daļu.

l Nolēma precizēt saistošos noteikumus 
Nr.1/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā”.

l Nolēma nodot atsavināšanai vienu nekustamo 
īpašumu par vērtējumu.

Nr. Priekšmeta nosaukums Pārdošanas cena 
bez PVN EUR

1 Parastie zīmuļi ar novada simboliku 0,54
2. Sejas maskas ar novada simboliku 5,37
3. Krūzītes ar apdruku 4,96

Turpinājums 3.lpp.



32021. gada marts

Saistošie  noteikumi

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamam 
īpašumam “Vītoli”,  Nidā, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā

Rucavas novada dome 2021. gada 25. februārī pie-
ņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustama-
jam īpašumam “Vītoli” izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt Ruca-
vas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteiku-
mus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai 
– Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2) un 
teritorijā ar īpašām prasībām – dabas parka “Pape” da-
bas lieguma zonā.

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma 
īpašnieks. 

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums 
“Vītoli”, kad. apz. 6484 015 0086,  0,7 ha platībā.

Ar pieņemto lēmumu un darba uzdevumu var ie-
pazīties Rucavas novada mājaslapā http://www.rucava.
lv/lv/teritorijas-planosana-2/detalplanojumi/ un  https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_19858.

Konktaktpersonas: izstrādātājs – 
SIA “VProjekts”, Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, 

izstrādes vadītāja Evita Kalēja, tālr. 29622190.

2021.gada 28. janvārī  
APSTIPRINĀTI

  ar Rucavas novada domes
2021. gada 28. janvāra

lēmumu (protokols Nr.1, 3.7.p.)
PRECIZĒTI
ar Rucavas novada domes
2021. gada 25. februāra
lēmumu (protokols Nr.3, 3.10.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2021
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33.panta trešo daļu.
1. Noteikumi nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu slieksni, kuru nepār-

sniedzot mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā tiek atzīta par maznodrošinātu.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – vidējie ienākumi  pēdējo trīs mēnešu laikā nepār-

sniedz 327,00 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā atbilstību maznodro-

šinātās statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās statusu var apstrīdēt Rucavas novada domē. 
4. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
5. Atvieglojumi tiek piemēroti ar nākamā kalendārā mēneša 1. datumu pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā.
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr.1 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”.
Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.1/2021  
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot veiktos grozījumus likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” un “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā”, ar 2021. gada 1. janvāri. Lai izvērtētu mājsaimniecības ienākumus, 
ir nepieciešami jauni saistošie noteikumi, kuri nosaka ienākumu slieksni, kuru 
nepārsniedzot mājsaimniecība vai atsevišķa persona tiek atzīta par maznodroši-
nātu. Ienākumu līmenis tiek noteikts atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 36. pantā noteiktajam.

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa 
noteikšanu Rucavas novadā” nosaka jaunu ienākumu slieksni Rucavas novadā 
deklarētajām personām, lai mājsaimniecību vai atsevišķu personu mājsaimniecībā 
atzītu par maznodrošinātu.

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav iespējams precīzi noteikt, bet pastāv iespēja, ka palielināsies to iedzīvotāju 
skaits, kuri pieteiksies uz dzīvokļa pabalstu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Iesniegtos dokumentus  izskata un lēmumus 
par mājsaimniecības vai atsevišķas personas atbilstību maznodrošinātās māj-
saimniecības statusam pieņem Rucavas novada Sociālais dienests. Pieņemtos 
lēmumus var pārsūdzēt Rucavas novada domē.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar Rucavas novada Sociālā dienesta darbiniekiem un citiem pašval-
dības speciālistiem.

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits

l Pilnvaroja (Rucavas novada domes priekšsēdētāju 
Jāni Veitu) slēgt līgumu starp jaunizveidojamā Dienvid-
kurzemes novada pašvaldībām (sadarbībā ar Aizputes, 
Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadiem) un Liepājas pilsētas pašvaldību 
par Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā 
iepirkuma “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. ga-
dam, Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes nova-
da attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrāde” 
(identifi kācijas Nr. LPP 2020/204) līguma izpildi.

l Apstiprināja lēmuma 1. un 2. punktā minēto 
plānošanas dokumentu izstrādes kopējās izmaksas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 
veiktā iepirkuma Nr. LPP 2020/204 iepirkuma 
rezultātu – 51 794,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis 
septiņi simti deviņdesmit četri eiro) un 10 876,74 EUR 
(desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši eiro un 
74 centi) pievienotās vērtības nodoklis, kopā 62 670,74 
EUR (sešdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit 
eiro un 74 centi), no tām: Rucavas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums (0,60%) – 377,78 EUR.

l Atzina nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 
64520170022, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli 
par nenotikušu un apstiprināja 2020. gada 2. decembra 
izsoles komisijas sēdes protokolu.

l Atzina nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pa-
gastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840030171,  tre-
šo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un 
apstiprināja  2020. gada 2. decembra izsoles komisijas 
sēdes protokolu.

l Apstiprināja Rucavas baltā sviesta ieviešanas ko-
misijas nolikumu

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas 
A. Kauneses ziņojums

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A. Kaunese infor-
mēja, ka Dunikas pagasta pārvalde sākusi jau gatavoties 
nākamajai apkures sezonai. Dunikas bibliotēka gatavojas 
akreditācijai, un pēc iedzīvotāju lūguma tiek izskatīta ie-
spēja papildināt sabiedriskā transporta maršruta laikus.

Izpilddirektora E. Bertrama ziņojums
Izpilddirektors E. Bertrams informēja deputātus par 

aktualitātēm novada ceļos un par prezentāciju Dienvid-
kurzemes novada fi nanšu komisijai Zoom vietnē.

Priekšsēdētāja J. Veita ziņojums
Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedza informāciju 

par Zoom Dienvidkurzemes novada fi nanšu komisijas 
tikšanos un  darba grupu prezentācijām.

Rucavas novada pašvaldība izsludina pieteikša-
nos šādām medību platībām, kuras iznomās medību 
tiesību īstenošanai:
Nr. Zemes vienības  

nosaukums 
Zemes vienības 
kadastra apz. 

Platība, 
ha

1. “Zaļkalni” 64840070085 3,29 ha
2. “Jaunie Grantskalni” 64520070111 3,14 ha
3. “Ceļtekas” 64840060024 3,3 ha
4. “Pie Ječiem” 64520050839 1,1 ha
5. “Pie Ječiem” 64520050844 1,1 ha

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Rucavas no-
vada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā eso-
šajās medību platībās nosaka Rucavas novada domes 
29.12.2020. apstiprinātie noteikumi “Par medību tiesību 
nomas piešķiršanas kārtību”, turpmāk – noteikumi. 
Saskaņā ar noteikumiem pretendentam līdz 2021. gada 
7. aprīlim jāiesniedz šādi dokumenti:

Juridiskai personai:
l iesniegums pēc šo noteikumu 2. pielikumā 

norādītā parauga;
l pārstāvja pārstāvības tiesību apliecinoša 

dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā norādītās 

juridiskās personas pārstāvja pārstāvības tiesības, uzrā-
dot personu apliecinošu dokumentu (ja informācija nav 
pieejama publiski);

l VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, 
iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību.

Fiziskai personai:
l iesniegums pēc noteikumu 2. pielikumā norādī-

tā parauga;
l mednieka apliecības kopija;
l ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad ie-

sniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā izsniegtu pilnvaru, kas apliecina pārstāvja pār-
stāvības tiesības, uzrādot pārstāvja personu apliecinošu 
dokumentu;

l VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, 
iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību.

Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedza-
mi personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas 
pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski 
e-pastā dome@rucava.lv saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Vairāk informācijas www.rucava.lv un pa tālruni 
26143329.

PAŠVALDĪBA IZNOMĀ MEDĪBU TIESĪBAS

Turpinājums no 2.lpp.
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NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS “MAZLEJNIEKI”
Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazlejnieki”, Dunikas pa-
gastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64520100290, reģistrēts Duni-
kas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605367, sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520100289, 
ar kopējo platību 3,28 ha. 

Izsole notiks 2021. gada 8. aprīlī pulksten 10.00 Rucavas novada 
domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Ru-
cavā, 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.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 6. aprīlim pulksten 
16.00.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. 
Izsoles sākumcena 10382,00 EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņ-

desmit divi eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākum-
cenas, t.i., 1038,20 EUR (tūkstoš trīsdesmit astoņi eiro 20 centi), līdz re-
ģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā 
AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. 

Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no 

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

kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS “DIŽOZOLI”
Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dižozoli”, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64520050047, reģistrēts Dunikas pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602249, sastāv no  zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050268, ar kopējo platību 1,36 
ha (t.sk. meža zemes 1,34 ha ar mežaudzi). 

Izsole notiks 2021. gada 8. aprīlī pulksten 11.00 Rucavas novada 
domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Ru-
cavā, 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.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 6. aprīlim pulksten 
16.00.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. 
Izsoles sākumcena 2980,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdes-

mit eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, 
t.i., 298,20 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi eiro 20 centi), līdz reģistrā-
cijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. 

Izsoles solis – 500,00 EUR (pieci simti eiro).
Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no 

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

kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS “BALTALKŠŅI”
Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pa-
gastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Duni-
kas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no 
neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110111, ar 
kopējo platību 1,37 ha. 

Izsole notiks 2021. gada 8. aprīlī pulksten 13.00 Rucavas novada 
domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Ru-
cavā, 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.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 6. aprīlim pulksten 
16.00. 

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. 
Izsoles sākumcena 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro), nodrošinā-

juma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 400,00 EUR 
(četri simti eiro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas nova-
da domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408. 

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

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

kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

Izsoles

VADĪTĀJI
Domes priekšsēdētājs JĀNIS VEITS 29456833 janis.veits@rucava.lv
Priekšsēdētāja vietnieks ANDIS ROLIS 29556650 andis.rolis@rucava.lv
Izpilddirektors EDGARS BERTRAMS 26143329 edgars.bertrams@rucava.lv

ADMINISTRĀCIJA
Kancelejas vadītāja SANDRA VĪTOLA 29143718 dome@rucava.lv, 

sandra.vitola@rucava.lv
Domes sekretāre ANNA ANČENKO 63467054, 

25904988
sekretare@rucava.lv, 
anna.ancenko@rucava.lv

Jurists SANTA ZUĻĢE 29904301 santa.zulge@rucava.lv
Klientu apkalpošanas  
speciāliste

ILZE FEODOSOVA 26951335 ilze.feodosova@rucava.lv

Nekustamā īpašuma  
speciāliste

DZINTRA BĻINOVA 25904975 dzintra.blinova@rucava.lv, 
zeme@rucava.lv

Iepirkumu speciāliste INGRĪDA KLANE 22001750 ingrida.klane@rucava.lv
Rucavas bibliotēkas vadītāja GUNTA TIMBRA 63467269 gunta.timbra@rucava.lv

FINANŠU NODAĻA
Finanšu nodaļas vadītāja EVITA  

FREIMANE-VAITELE
25904976 evita.freimane-vaitele@rucava.lv

Grāmatvede MĀRĪTE SPROĢE 20397912 marite.sproge@rucava.lv
Finanšu analītiķe INĀRA REINE 29411046 inara.reine@rucava.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Attīstības nodaļas vadītāja SANTA KORNA 25994489 santa.korna@rucava.lv
Projektu koordinatore DACE MIEME 22326450 dace.mieme@rucava.lv

BŪVVALDE
Arhitekts ULDIS MAISIŅŠ 29226651 uldis.maisins@rucava.lv
Būvinspektors UĢIS CEPURĪTIS 29947693 ugis.cepuritis@rucava.lv
Teritorijas plānotāja EVITA KALĒJA 29622190 evita.kaleja@rucava.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policijas  
priekšnieks

ARTŪRS LAUGALIS 29138561; 
29464997

policija@rucava.lv; 
arturs.laugalis@rucava.lv

TŪRISMS
Tūrisma organizatore NATĀLIJA GRAUDUŽE 29134903 tic@rucava.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS VADĪTĀJA
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

SANDRA VĪTOLA 29143718 dzimtsaraksti@rucava.lv

KOMUNĀLĀ DAĻA
Komunālās daļas vadītājs EDGARS RIEŽNIEKS 28373224 edgars.rieznieks@rucava.lv

BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja SANITA CEPLENIECE 25904979 sanita.cepleniece@rucava.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS
Sociālā dienesta vadītāja DAIGA GRENOVSKA 20390819 daiga.grenovska@rucava.lv
Sociālā darbiniece LIGITA FREIMANE 29272642 ligita.freimane@rucava.lv
Sociālā darbiniece darbam 
ar ģimeni un bērniem

INGA ĀBELE 27008127 inga.abele@rucava.lv

DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes vadītāja AGIJA KAUNESE 27050269 agija.kaunese@rucava.lv
Pārvaldes sekretāre EVELĪNA KLIEVĒNA 63453401, 

29900135
dunika@rucava.lv

Tautas nama vadītāja LANDRA VALDMANE 27010330 tautasnams@rucava.lv
Bērnu un jauniešu dienas 
centra vadītāja

AGNESE VOLMANE 26875152 agnese.volmane@rucava.lv

Sikšņu bibliotēkas vadītāja RASMA JUZUPA 63400854 rasma.juzupa@rucava.lv
Dunikas pagasta Sporta 
un atpūtas centra vadītājs

VACLOVS MALAKAUSKS 28249683

 
UGUNSDZĒSĒJI

Ugunsdzēsējs  
Rucavas pagastā

GUNĀRS BRAKŠS 29103287

Ugunsdzēsējs  
Dunikas pagastā

JĀNIS TIĻUGS 29297247

RUCAVAS NOVADA IESTĀŽU UN DARBINIEKU KONTAKTI
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Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju Latvijā līdz 2021. gada 
6. aprīlim un Rucavas  novada  pašvaldības 
noteikto rīcību šajā laikā, Rucavas novada 
Sociālais dienests ierobežo klientu pie-
ņemšanu klātienē.

Ņemot vērā minēto, iesniegumus iespēju 
robežās pieņemsim attālināti. Aicinām izvēr-
tēt nepieciešamību nākt klātienē pie sociāla-
jiem darbiniekiem. Ja iespējams, atlikt vizīti uz 
vēlāku laiku.

Sociālajam dienestam adresētos ie-
sniegumus aizlīmētā aploksnē var ievie-
tot kastītēs, kas atrodas pie Dunikas pagasta 
pārvaldes vārtiem vai Rucavas novada domes 
durvīm. Iesniegumus var iesniegt attālināti – 
parakstītus ar drošu elektronisku parakstu, e-
pastā vai telefoniski.

Rucavas novada Sociālais dienests infor-
mē, ka 2020. gada 20. martā pieņemtie gro-
zījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā” paredz, ka izsniegtās trūcīgas 
ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš 
ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās si-
tuācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc 
ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 
2020. gada 31. maijam. Tātad iepriekš iz-
sniegtās trūcīgas mājsaimniecības (personas) 
statusa izziņas, sākot ar tām, kurām beigu 
termiņš noteikts līdz 31.10.2020. un vēlāk, 
automātiski tiek pagarinātas līdz 31.05.2021. 
Jaunu izziņu neizsniedz. Ja ir nepieciešama 
pirmreizēja izvērtēšana atbilstībai trūcīgas 
mājsaimniecības (personas) statusam, lūgums 

sazināties telefoniski vai e-pastā ar attiecīgo 
sociālo darbinieku. Sociālais darbinieks iz-
vērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, 
izmantojot valsts un pašvaldību informācijas 
sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot 
papildu dokumentus, un pieņems lēmumu 
par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

No 2021. gada 1. janvāra noteikts, ka trū-
cīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu 
slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā. Garantētā mini-
mālā ienākuma pabalsts (GMI) paaugstināts 
no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Līdz 2021. gada 6. aprīlim Sociālais die-
nests savu darbu joprojām organizē pēc ie-
spējas attālināti. Pirms ierašanās Sociālajā 
dienestā iepriekš sazināties ar attiecīgo darbi-
nieku pa telefonu vai sūtot e-pastu. 

Sociālā darbinieku kontaktinformācija:
Sociālā darbiniece Rucavas pagastā – 

Ligita Freimane, tel. 29272642, 
e-pasts  ligita.freimane@rucava.lv.

Sociālā darbiniece Dunikas pagastā – 
Daiga Grenovska, tel. 20390819, 
e-pasts  daiga.grenovska@rucava.lv. 

Aicinām iedzīvotājus ziņot Sociālā dienesta darbinie-
kiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. 

Būsim atbildīgi, ievērosim visus 
drošības pasākumus! 

Ministru kabinets piekt-
dien, 12. martā, apstipri-
nāja vairākus uzlabojumus 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumos, lai līdz Lieldie-
nām mērķtiecīgi nostiprinā-
tu pašreizējo Covid-19 sa-
slimstības krituma tendenci. 
Valdības apstiprinātais scenārijs 
primāri balstās attālinātā darba 
principos. No nākamās nedē-
ļas epidemioloģiski drošākās 
pašvaldībās varēs nelielu daļu 
izglītības nodarbību īstenot ār-
pus telpām klātienē. Savukārt 
cilvēkiem, kuri, par spīti aicinā-
jumam neceļot, ierodas Latvijā 
no trešajām valstīm, būs par 
saviem līdzekļiem jātestējas un 
pozitīva testa gadījumā jāap-
maksā pašizolācija viesnīcā.

Attālinātais darbs
No 16. marta klātienē strā-

dāt drīkstēs tikai tie darbinieki, 
kuru darba specifi kas dēļ pienā-
kumus nav iespējams veikt attā-
lināti un iestādes vai uzņēmuma 
vadītājs ir devis atļauju. Darba 
devēja pienākums ir noteikt tos 
darbiniekus, kuriem tiešām ir 

nepieciešams veikt pienākumus 
klātienē, lai nodrošinātu darba 
nepārtrauktību.

Darba devējiem jau ir pie-
nākums nodrošināt darbinie-
kiem attālinātā darba iespējas, 
ja darba specifi ka to ļauj, kā 
arī darbam klātienē nepiecieša-
mos individuālos aizsardzības 
līdzekļus. Tāpat darba devē-
jam ir jānosaka atbildīgais par 
Covid-19 ierobežošanas pa-
sākumu īstenošanu kolektīvā. 
Ārkārtējās situācijas laikā darba 
devējs arī vienpusēji var noteikt 
darbiniekam attālināto darbu.

Papildu drošības prasī-
bas darbam klātienē noteiktas 
valsts un pašvaldību institūci-
jām. Tiem darbiniekiem, ku-
riem iestādes vadītājs ir ļāvis 
strādāt klātienē, jo to pieprasa 
darba specifi ka, jānodrošina, 
ka kabinetā vienlaikus atrodas 
viens cilvēks. Ja telpā ir vairāk 
par vienu cilvēku, jānodrošina 
vismaz 15 kvadrātmetru platī-
ba vienam cilvēkam. Ja tas nav 
iespējams, tad klātienes darbs 
jāorganizē maiņās, piemēram, 
darbinieki mainās klātienē ik 
pārdienas.

Izglītība
Pirmsskolas izglītības iestā-

des no 16. marta darbu turpi-
nās, uzņemot tikai tos bērnus, 
kuru vecākiem jāstrādā klā-
tienē, kā arī tiem, kuru darba 
specifi kas dēļ nav iespējams 
attālināti vienlaikus strādāt un 
nodrošināt bērnu pieskatīšanu. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs 
gan mācību procesa laikā, gan 
ārpus tā darbiniekiem pareizi 
jālieto mutes un deguna aiz-
segs.

Sargājot gan darbinieku, 
gan bērnu veselību, paredzēts, 
ka pirmsskolas izglītības iestā-
dēs klātienē nodarbinātajiem 
reizi nedēļā tiek veikts Co-
vid-19 tests.

Garās diskusijās Ministru 
kabinets piesardzīgi pieņēma 
lēmumu no 16. marta ļaut paš-
valdībās, kurās 14 dienu kumu-
latīvais saslimstības rādītājs uz 
100 000 cilvēkiem nepārsniedz 
250, klātienē organizēt līdz 
piecām formālās izglītības no-
darbībām un līdz divām nefor-
mālās izglītības nodarbībām 
nedēļā vienas klases grupai 

līdz 20 cilvēkiem ārpus telpām. 
Vienas nodarbības ilgums ne-
pārsniedz 40 minūtes.

Sabiedriskais 
transports

Ņemot vērā Latvijas reģio-
nu daudzveidību un atšķirības, 
Ministru kabinets vienojās, ka 
nav iespējams visā valstī regulēt 
noteiktas prasības sabiedriska-
jam transportam un aicina kat-
ru pašvaldību izvērtēt iespējas 
samazināt cilvēku skaitu tajā. 
Piemēram, palielinot reisu skai-
tu, izmainot biļešu atlaižu sistē-
mu, veicinot alternatīvu trans-
portlīdzekļu izmantošanu.

Tāpēc arī turpmāk ārkār-
tējās situācijas laikā saglabājas 
spēkā nosacījums, ka sabied-
riskajā transportā nedrīkst at-
rasties vairāk par 50% no visa 
iespējamā pasažieru skaita. 
Tādēļ pasažieriem, izvēloties 
sēdvietu sabiedriskā transporta 
salonā, jāievēro marķējums un 
norādes.

Nolemts arī pastiprināt 
Valsts policijas un pašvaldības 
policijas kontroles pasākumus.

Iebraucēju, Covid-19 
pozitīvo un kontakt-
personu uzraudzība

No 17. marta visiem, kas 
Latvijā ierodas no nebūtiska 
ceļojuma trešajā valstī, par sa-
viem līdzekļiem ir jāveic Co-
vid-19 tests. Ja tā rezultāts būs 
negatīvs, tad jāievēro pašizolā-
cija savā dzīvesvietā. 

Pozitīva rezultāta gadīju-
mā pašizolācija jāpavada kādā 
no Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras noteiktajām 
tūristu mītnēm un tā arī jāap-
maksā. 

Ja persona uz tūrisma 
mītni pēc pozitīva rezultāta 
saņemšanas nedosies brīv-
prātīgi, tad jāapmaksā būs arī 
Valsts policijas izdevumi par 
personas nogādāšanu uz vies-
nīcu.

Cilvēki ar vieglu Covid-19 
slimības gaitu, slimnieku kon-
taktpersonas un Covid-19 
pacienti ar simptomiem pēc 
ārstēšanās stacionārā var iz-
mantot iespēju pašizolācijas 
laiku pavadīt viesnīcā, kur lie-
lāko daļu izmaksu sedz valsts 
– līdz 80% par izmitināšanu, 
nepārsniedzot 35 eiro un līdz 
80% par ēdināšanu, nepārsnie-
dzot 10 eiro.

Psihoemocionāla atbalsta bezmaksas 
saņemšanas iespējas Covid-19 laikā

Covid-19 izplatības dēļ pieaug trauksme un psiholo-
ģiskā spriedze sabiedrībā. Publicējam vienkopus aktuā-
los palīdzības tālruņus, kur var saņemt bezmaksas psi-
holoģisko un emocionālo atbalstu.

l Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”. Diennakts krīzes 
tālruņi – 67222922 (LMT), 27722292 (Bite) – emocionālais un 
psiholoģiskais atbalsts. Atbalsta tālrunis noziegumos cietuša-
jiem 116006, darba laiks katru dienu no 12.00 līdz 22.00 – psi-
holoģiskā un informatīvā palīdzība. 

l Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas 
līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. 
Zvanu centra darba laiks no 9.00 līdz 21.00; tālrunis 28495847.

l Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) 
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir 
iespējams saņemt 4 veidos:

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts 
laikā; 

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv; 
3. Rakstot čatā darbadienās no pulksten 12.00 līdz 20.00. 

Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.
 4. Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas 

paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskās palīdzības 
saņemšanai, 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 pārva-
rēšanā, VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultāci-
jas var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67359129. 

Pusaudžu resursu centrs konsultē 10–18 gadu vecuma 
pusaudžus un viņu ģimenes locekļus. 

Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju 
saņemšanai https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/.

Valdība apstiprina drošības pasākumus 
Covid-19 izplatības kritumam līdz Lieldienām

Sociālās palīdzības saņemšana 
Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā
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VAAD aicina neiegādāties sēklas internetā 
no nezināma vai apšaubāma pārdevēja

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas
PAZIŅOJUMS

par kandidātu sarakstu pieņemšanu 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiek organizēta, 
iepriekš piesakoties.

6. aprīlī kandidātu sarakstus var iesniegt bez pieteikšanās
--------------------------------------------------------------------------

Kandidātu sarakstu pieņemšanas vieta –
Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads

----------------------------------------------------------------------------
Komisijas darba laiki no 17. marta līdz 6. aprīlim:

katras nedēļas
OTRDIENĀ no plkst. 13.00 līdz 18.00
TREŠDIENĀ no plkst. 9.00 līdz 13.00

CETURTDIENĀ no plkst. 13.00 līdz 18.00
2021. gada 6. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 18.00

----------------------------------------------------------------------------
Tālruņi saziņai:

komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, tālr. 29226758;
komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, tālr. 29160023,

e-pasts velesanukomisija@dkn.lv

Lai atvieglotu mācīšanos 
attālināti, ir radīti vairāki digi-
tālie rīki, kas palīdz gan sko-
lēniem, gan viņu vecākiem. 
Daudzi no tiem ir noderīgi arī 
skolotājiem – lai sagatavotos 
stundai. 

Tā kā katram – skolēniem, 
vecākiem un skolotājiem – ir 
vajadzīga atšķirīga informācija 
un atbalsts attālinātās mācīšanās 
procesā, arī iecienītākie digitālie 
rīki katram ir savi. Parasti tiek iz-
mantoti pat vairāki. Vecāku vēr-
tējums par pieejamajiem digitā-
lajiem resursiem ir atzinīgs – tie 
esot mūsdienīgi, saistoši, bērnam 
saprotami un ar bagātīgu saturu. 
Īpašu atzinību skolēnu un ve-
cāku vidū izpelnījies digitālais 
resurss zinzinitis.lv, kur saistošā 
veidā iespējams iepazīt mūzikas 
instrumentus, doties virtuālā 
piedzīvojumā, aplūkot dārgu-
mus, izspēlēt spēli un veikt citus 
aizraujošus uzdevumus. Tāpat 
uzmanību izpelnījusies vietne 
fi zmix.lv, kur interesantā veidā 
var apgūt fi zikas likumus. Kā 
atzīst deviņus gadus veca pui-
ša mamma, viņas dēls šo vietni 
apmeklē gandrīz katru dienu un 
veic tur atrodamos eksperimen-
tus, bet lielā māsa vidusskolas sa-
daļā apgūst mācību vielu. Kāds 
tētis savukārt stāsta, ka kopš pēr-
nā pavasara, kad bērnam sporta 
stundās uzdots vingrot, liekot 
lietā tavaklase.lv nodarbības, ko 
raida “Re:TV”, viņu ģimene jop-
rojām izmantojot šo iespēju. Tas 
tāpēc, ka iepaticies treneris Di-
nārs, kurš vada šos treniņus. 

Digitālo resursu arī Latvijā 
šobrīd ir visai daudz, atliek tikai 
izvēlēties!

l  fizmix.lv 
Portālā saprotami, interesan-

ti un ar praktiskiem piemēriem 
tiek skaidrota fi zikas teorija, pie-
vēršot pastiprinātu uzmanību 
elektrodrošībai un energoefekti-
vitātei.

l  maciunmacies.lv
Vietnē pieejamas spēles un 

citi interaktīvi līdzekļi latviešu 
valodas apguvei. Daudz mate-
riālu tieši jaunākiem bērniem un 
tiem, kam latviešu valoda ir sveš-
valoda.

l  zinzinitis.lv
Rakstniecības un mūzikas 

muzeja radītā platforma bēr-
niem, kur saistošā veidā iepazīt 
mūzikas instrumentus, doties 
virtuālā piedzīvojumā, aplūkot 
dārgumus, izspēlēt spēli un veikt 
citus aizraujošus uzdevumus. 

l  education.minecraft.net
Platforma angļu valodā – ie-

tver daudz gatavu virtuālo mācī-
bu resursu, kuros iespējams sko-
lēniem sadarboties uzdevumu 
risināšanā konkrētos priekšme-
tos, kā arī vienlaikus apgūt prog-

rammēšanas pamatprasmes. 
Pieejams vairāk nekā 100 gatavu 
nodarbību.

l  startit.lv
Sociāls izglītības projekts ar 

mērķi attīstīt skolēnu digitālās 
prasmes un veicināt padziļinātu 
informātikas un digitālo prasmju 
apguvi skolās. Sadaļā “Datori-
ka” skolēniem un skolotājiem ir 
iespēja bez maksas apgūt dato-
riku un programmēšanas pama-
tus. Pieejami gatavi materiāli un 
darba lapas no 1. līdz 9. klasei, 
kā arī video formāta lekcijas par 
pirmās mājaslapas izveidi, prog-
rammēšanu, virtuālo realitāti, 
“Android” mobilo lietotņu iz-
strādi, robotiku, 3D modelēšanu 
un printēšanu. 

l  tavaklase.lv
Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas (IZM) radīta izglītojošā 
platforma piedāvā 20 minūšu 
garas video mācību stundas, 
kur pedagogi un dažādu jomu 
entuziasti mācību priekšmetus 
pasniedz interesantā un uzrunā-
jošā veidā. Audiovizuālās mācī-
bu stundas radītas visām klašu 
grupām, lai palīdzētu apgūt mā-
cību vielu un arī labāk sagatavo-
ties pārbaudes darbiem. Video 
skatāmi vietnē tavaklase.lv, kā arī 
tiešraidē divos virszemes TV ka-
nālos: piektdienās “Re:TV”, bet 
pirmdienās “TV24”. 

l  maconis.zvaigzne.lv
Apgāds “Zvaigzne ABC” 

piedāvā izglītības iestādēm un 
skolēniem vairāk nekā 300 da-
žādus digitālos mācību materiā-
lus – mācību e-grāmatas, darba 
burtnīcas, metodiskos līdzekļus 
pedagogiem un testu materiālus. 

l  uzdevumi.lv
Plašs materiālu klāsts no 1. 

līdz 12. klasei – uzdevumi, teo-
rija un testi dažādos mācību 
priekšmetos. Katram uzdevu-
mam ir pieejami risinājuma soļi, 
lai skolēns varētu patstāvīgi ap-
gūt mācību vielu un saprast sa-
vas kļūdas. 

l  soma.lv
Vietnē pieejamas “Lielvārda” 

grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, 
zinātniski mācību video, interak-
tīvās darba lapas, drukājamās 
darba lapas no pirmskolas līdz 
12. klasei matemātikā, latviešu 
valodā, dabaszinībās, bioloģijā, 
fi zikā, ķīmijā un ģeogrāfi jā. 

Mūzikas stundām skolotāji 
un vecāki īpaši iesaka platformas 
zinzinitis.lv/orkestra-skola un lnkc.
gov.lv, kur pieejami digitālie resur-
si solfedžo. Tāpat ģimeņu vidū 
atzīts ir svētdienu rītos skatāmais 
Latvijas Televīzijas raidījums par 
mūzikas instrumentiem “Mūzi-
ķene” un balss ierakstītājs vocaroo.
com. Svešvalodu apguvē kā palīgs 
noder liveworksheets.com – plaša, 
interaktīva programma dažādās 

valodās, priekšmetos un dažādos 
virzienos gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Platforma liveworksheets.
com sniedz iespēju izmantot ļoti 
lielu jau gatavo darba lapu resur-
su, kā arī ērti un viegli izveidot 
savām un savu klašu vajadzībām 
piemērotas “online” darba lapas. 
Vietnē var atrast materiālu par 
visdažādākajām tēmām, tostarp 
arī latviešu valodā, tikai jānomai-
na valoda, un darba lapu birums 
var sākties. Labs rīks vārdu krā-
juma apguvei ir  quizlet.com. Tur 
iespējams izmantot gan jau ga-
tavus vārdu krājuma komplek-
tus, gan sastādīt savu unikālo, 
situācijai piemēroto komplektu. 
Skolēns šo var izmantot, lai mā-
cītos ne tikai vārdu krājumu, bet 
arī rakstīt, klausīties, izskaidrot 
vārdus.

Mazākiem bērniem, arī pir-
majām klasēm, interesanti uz-
devumi un izglītojošas spēles 
pieejamas ziņu portāla LSM 
“Bērnistabā” – bernistaba.lsm.lv. 

Īpaši pedagogiem noderīgi 
mācību un metodiskie materiāli 
pieejami “Skola2030” mācību 
resursu krātuvē skola2030.lv un 
Valsts izglītības satura centra 
vietnē visc.gov.lv. Savukārt plat-
formā macibumateriali.lv skolotā-
ji ievieto un apmainās ar pašu 
izstrādātiem materiāliem, kas 
iegūstami par samaksu. Tāpat 
apgāda “Zvaigzne ABC” e-
grāmatnīca zvaigzne.lv piedāvā 
pedagogiem dažādus bezmak-
sas lejupielādējamus materiā-
lus – skolotāja grāmatas, infor-
mātikas un vēstures uzdevumu 
sagataves.

Plašāks apkopojums par 
digitālajiem mācību rīkiem la-
sāms vietnē macospats.lv, kas 
tapusi IZM iniciatīvas “Mā-
cos pats” ietvaros. Iniciatī-
vu īsteno IZM sadarbībā ar 
vecāku organizāciju “Mam-
mamuntetiem.lv” ar mērķi 
attālināto mācību laikā sniegt 
informatīvu un emocionālu 
atbalstu vecākiem, skolēniem, 
pedagogiem, izcelt pašvadī-
tas mācīšanās ieguvumus un 
iespējas, kā arī radīt telpu dis-
kusijām un pieredzes apmaiņai 
par šā brīža problēmsituācijām 
un iespējamajiem risinājumiem. 
Macospats.lv skatāmi arī ģimenes 
raidījuma “Vecāku stunda” ie-
raksti, kur speciālisti aplūko da-
žādas tēmas un sniedz atbildes 
uz aktuāliem jautājumiem, kas 
saistās ar attālināto mācīšanos. 

Papildu informācija: 
Inga Akmentiņa-Smildziņa, 

“Mammamuntetiem.lv” 
vadītāja; 

tālr. 26466250, 
e-pasts  inga@mammam.lv 

Digitālo resursu apkopojums, 
kas noderēs attālinātajās mācībās

Šobrīd, kad aktīvākie dārznie-
ki sāk gatavoties jaunajai sezonai 
un ņemot vērā Covid-19 izpla-
tības ierobežošanas pasākumus, 
dažādās sociālo tīklu interešu 
grupās tiek popularizētas sēklu 
iegādes internetā no Krievijas, 
Ukrainas un Ķīnas, Valsts augu 
aizsardzības dienests (VAAD) at-
gādina, ka stādi un sēklas ir viens 
no galvenajiem augu slimību un 
kaitēkļu izplatības veidiem un to 
aprite tiek stingri reglamentēta. 
Nezināmas izcelsmes sēklas rada 
lielu risku invazīvu svešzemju 
augu sugu, augu slimību, kaitēkļu 
un nezāļu izplatībai, kā arī var būt 
ģenētiski modifi cētas.

Eiropas Savienības (ES) augu 
veselības regulējums nosaka, ka 
ES no trešajām valstīm ievest 
sēklas, tajā skaitā savām vajadzī-
bām, rokas bagāžā un sūtīt pa 
pastu vai izmantojot citus pār-
vadātāju pakalpojumus, var tikai 
tad, ja tām ir pievienots fi tosani-
tārais sertifi kāts, kas apliecina, ka 
sēklas ir pārbaudītas un nesatur 
kaitēkļus un slimību ierosinātā-
jus. Fitosanitāro sertifi kātu izdod 
konkrētās valsts atbildīgā augu 
aizsardzības institūcija.

Ja sēklas ražotas ES, tad no-
teiktu augu sugu, piemēram, 
tomātu un paprikas, sēklu tirdz-
niecībai ir vajadzīga augu pase, 
kas apliecina, ka sēklas atbilst 
noteiktajām prasībām un tās ir 
brīvas no augu karantīnas orga-
nismiem un citiem regulētiem 
organismiem. Augu pases jā-
pievieno sēklām, ja tās tirgo ko-
merciālām vajadzībām – piegādā 
veikalam vai profesionālam au-
dzētājam. Augu pase var nebūt 
uz katras sēklu sīkpaciņas, bet tā 
var būt pievienota lielākam sēklu 
iepakojumam. Ja sēklas ir ievestas 
no trešajām valstīm un pēc tam 
tirgotas ES, tad augu pasē tiek 
norādīta oriģinālā sēklu izcelsme.

VAAD vērš uzmanību, ka 
tomātu sēklu ražošana pakļau-
ta īpašai fi tosanitārai kontrolei, 
kas ietver vizuālās pārbaudes 
audzēšanas laikā un sēklu pa-
raugu laboratorisku testēšanu, 
ko Latvijā veic VAAD.  Lai no-
drošinātu, ka tomātu sēklas un 
no tiem izaudzētie augi būtu 
veseli un ražīgi, tomātu sēklās 
nedrīkst būt šādi augu karantī-
nas organismi: Ralstonia pseudo-
solanacearum un tomātu gredzen-
plankumainības vīruss (Tomato 
ringspot virus) un regulētie neka-
rantīnas organismi: Pepino mosaic 
virus, Xanthomonas spp, Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis, Po-
tato spindle tuber viroid, kā arī to-
mātu brūnplankumainības vī-
russ (Tomato brown rugose virus).

VAAD Augu karantīnas de-
partamenta direktore Gunita 
Šķupele aicina iegādāties sēklas 
specializētos veikalos no pār-
baudīta pārdevēja un norāda, ka 
īpaši jāuzmanās no nezināmas 
izcelsmes sēklām, kas var būt 
pievienotas kā dāvanas dažādiem 
sūtījumiem internetā. “Pirms šā-
das nezināmas izcelsmes sēklas 
iesēt, jāpadomā par sekām un 
jāizvērtē, vai ir vērts riskēt, ielai-
žot slimību dārzā vai siltumnīcā, 
pakļaujot riskam arī apkārtējo 
vidi mūsu valstī. Piemēram, Iz-
raēla bija viena no lielākajām 
tomātu eksportētājvalstīm, bet 
pēc tomātu brūnplankumainības 
vīrusa izplatīšanās siltumnīcās 
jau vairākus gadus ieved tomā-
tus pārtikai no citām valstīm. 
Augu vīrusi un baktērijas, kuras 
pārnēsā sēklas, ir ļoti lipīgi, tie 
ātri izplatās, var veicināt līdz pat 
80% ražas zudumus. Infekcija 
var saglabāties augu atliekās. Tai 
nokļūstot siltumnīcā, jāveic visu 
augu iznīcināšana un siltumnīcas 
un aprīkojuma dezinfekcija”, no-
rāda G. Šķupele.
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Dabas skaitītāji, apse-
kojot Latvijas pļavas, iekš-
zemes un piekrastes kāpas, 
saldūdeņus, alas, iežu atse-
gumus, purvus un mežus, 
ne vien pētīja biotopus un 
to stāvokli, bet arī novēroja 
retas sugas, tādējādi četrās 
sezonās kopumā atklājot 52 
jaunas sugas.

Starp tām ir divas līdz 
šim Latvijā nesastaptas 
augu sugas, septiņas sūnu, 
12 ķērpju, 15 gļotsēņu un 16 
sēņu sugas. Daļa jaunatklāto 
sugu ir retas ne tikai Baltijas, 
bet arī Eiropas mērogā.

Jaunatklājumu skaits dažā-
dās grupās norāda, cik daudz 
līdz šim pētīta katra no tām. 
Piemēram, botāniķi līdz šim 
ir ļoti labi izzinājuši Latvijas 
savvaļas augus, līdz ar to no 
jauna atklātas vien pāris sugas. 
Savukārt gļotsēnes Latvijā ir 
maz pētītas, tādēļ konstatēto 
jaunatklājumu skaits pēdējos 
četros gados ir palielinājies par 
15 sugām.

Ķekavas novadā un Jūrmalā 

dabas skaitīšanas otrajā sezonā 
pētnieki konstatēja tūbaino 
grīsli Carex tomentosa, kas Latvi-
jā bija sen gaidīta suga, jo bija 
zināms, ka tā jau aug Igaunijā 
un Lietuvā. Augs aug tikai da-
biskos zālājos, tam nepiecieša-
mi specifi ski mainīga mitruma 
apstākļi un nedaudz kaļķaina 
augsne. Daugavpils un Naukšē-
nu novados eksperti atrada vēl 
vienu jaunu augu sugu – smar-
žīgo ancīti Agrimonia procera. Tā 
ir jau trešā ancīšu suga Latvijā 
un ir sastopama saulainās mež-
malās, un var sasniegt pat 150 
cm garumu. 

2019. gadā Ventspils nova-
dā pirmoreiz fi ksēta balteņu 
ģints piepe Skeletocutis chrysella. 
Tā ir saistīta ar dabisku meža 
biotopu indikatorsugu egļu 
cietpiepi Phellinus chrysoloma un 
aug uz tās mirušajiem augļ-
ķermeņiem vai uz to noārdītās 
koksnes. Šī ir reta suga arī Eiro-
pā un pat iekļauta apdraudēto 
sugu sarakstos. 

Savukārt pērn septembrī 
uzietā jaunā piepju suga Lap-

zemes ziemeļpiepe Amylocystis 
lapponica Eiropā tiek uzskatīta 
par kritiski apdraudētu, tādēļ 
iekļauta 23 Eiropā reto sēņu 
sarakstā. Piepe ar īpašo smaržu, 
kas saistīta ar taigas tipa me-
žiem un parasti aug uz eglēm, 
pirmo reizi konstatēta Ķemeru 
Nacionālajā parkā. Bet vēlāk 
sekoja ziņas arī par otru atradni 
citā Latvijas reģionā.

Dabas skaitīšanas vadītāju 
Irisu Mukāni iepriecina atklāju-
mu birums. “Līdzās šiem pār-
steidzošajiem Latvijas, Baltijas 
un Eiropas mērogā nozīmīga-
jiem atradumiem eksperti fi ksē-
juši arī jau zināmu sugu jaunas 
atradnes, kas arī ir unikālas Lat-
vijas dabas vērtības. Piemēram, 
alu spulgsūna Schistostega pennata. 
Ja tās pirmdīglīšiem jeb proto-
nēmām uzspīd saules vai luktura 
gaismas stars, tie atspīd zeltaini 
zaļā krāsā. Kurzemē ir atklātas 
divas jaunas lielās kosas Equise-
tum telmateia atradnes. Šis augs 
piemērotos laikapstākļos var 
pāraugt pat augumā visdiženāko 
basketbolistu, sasniedzot 260 cm 

garumu. Bet divās vietās fi ksētas 
sugas, kuru novērojumi pēdējo 
reizi Latvijā datēti gandrīz pirms 
100 gadiem: gļotsēne pelēcīgā 
diderma Diderma cinereum pēdējo 
reizi atrasta 1931. gadā, bet sūna 
skrajais hipns Hypnum imponens 
nebija redzēta kopš 1914. gada,” 
stāsta I. Mukāne.

Ceturtajā dabas skaitīšanas 
sezonā atklāta vairāk nekā puse 
visu jauno sugu. Lielākā daļa no 
tām fi ksētas Gaujas Nacionāla-
jā parkā, un to konstatēšana 
saistīta ar detalizētu atsegumu 
izpēti Latvijas senākajā nacio-
nālajā parkā Gaujas krastos. 
Gaujas ieleja ir Latvijas dārgu-
mu krātuve, kur vairākas sugas 
ir atklātas lieguma zonās, kas 
ilgstoši bijušas stingrā aizsar-
dzības režīmā. 

Jaunas sugas pamanīšana ir 
tikai sākums garākam proce-
sam, jo visbiežāk tas ir vairāku 
cilvēku kopdarbs. Jaunatklā-
jumus nosaka un apstiprina 
konkrētās sugu grupas eksperts 
ar ļoti specifi skām zināšanām. 
Ja par kādu sugu ir šaubas vai 

pietrūkst zināšanu, paraugs tiek 
nosūtīts pieredzējušiem ārval-
stu pētniekiem. Arī pērn triju 
jaunatklāto sugu apstiprināšanu 
veica Norvēģijas eksperti. 

Tā kā sugu noteikšana ir 
laikietilpīgs process, nav iz-
slēgts, ka pēc kāda laika dabas 
skaitīšanas kopējais jaunatklāto 
sugu skaits var arī palielināties.

Dabas skaitīšanas jeb Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fon-
da projekta “Priekšnosacīju-
mu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un 
ekosistēmu aizsardzībai Latvi-
jā” visas paredzētās aktivitātes 
tiks īstenotas līdz 2023. gadam. 
Plašāka informācija pieejama 
vietnē www.skaitamdabu.gov.lv un  
www.daba.gov.lv.

 
Plašāka informācija:

Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvalde,

dabas skaitīšanas vadītājas 
asistente,

ilze.reinika@daba.gov.lv
Tālrunis: 27858275

Lasīšanas veicināšanas 
projekts “Bibliotēka” iz-
sludina pieteikšanos jauno 
rakstnieku romānu konkur-
sam, kā rezultātā ar ilgga-
dēja latviešu literatūras me-
cenāta “Baltic International 
Bank” atbalstu tiks izdots 
viens agrāk nepublicēta au-
tora darbs. Pieteikties kon-
kursam iespējams līdz šī 
gada 1. aprīlim, manuskripti 
jāiesniedz līdz 31. augustam.

“Bibliotēkas” jauno rakst-
nieku konkurss radīts ar mērķi 
veicināt jauno latviešu prozas 
rakstnieku izaugsmi. Uzvarētāja 
darbs saņems 3000 EUR lielu 
fi nansiālu atbalstu romāna iz-
došanai, apmaksātu publicitāti 
projekta “Bibliotēka” ietvaros, 
kā arī iespēju vienu kalendāro 
mēnesi pavadīt Starptautiskajā 
Rakstnieku un tulkotāju mājā 
(SRTM) Ventspilī.

Lai piedalītos, jaunajiem 
rakstniekiem vispirms ir jā-
piesaka sava dalība konkursā, 
aizpildot pieteikuma formu. 
Savukārt darbus iespējams ie-
sniegt tuvākā pusgada laikā. 
Organizatori cer, ka šāda pieeja 
motivēs piedalīties ne vien tos 
rakstniekus, kuru darbi jau ir 
pabeigti, bet arī rosinās aktīvāk 
rakstīt tiem, kas romānus iesā-
kuši vai vēl tikai vēlas sākt.

Manuskriptu konkursam 
drīkst iesūtīt jebkurš interesents 
vecumā no 18 gadiem, kuram 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(LNB) nav reģistrētu izdotu 

grāmatu romāna žanrā un kurš 
nav autors jebkāda žanra grā-
matām, kas tiražētas vairāk nekā 
2000 eksemplāru lielā apjomā. 
Lai veicinātu jauno rakstnieku 
izaugsmi un lasīšanā ieinteresē-
tu jaunus cilvēkus, organizatori 
noteikuši, ka konkursam var 
tikt pieteikti darbi, kas atbilst 
romāna žanrā sarakstītam lite-
rāram darbam, kurš spēj ieinte-
resēt lasītājus vidējā vecumā no 
18 līdz 30 gadiem. Iesniegtais 
darbs var būt mīlestības, fantā-
zijas, fantastikas, piedzīvojumu 
vai kāda cita žanra paveida ro-
māns. Darbs var būt gan fi kcija, 
gan balstīts uz patiesiem noti-
kumiem. Iesniegtajam darbam 
jābūt latviešu valodā un vismaz 
50 000 vārdus garam. Ar šiem 
un citiem konkursa noteiku-
miem sīkāk iespējams iepazīties 
konkursa nolikumā.

Par dalību konkursā pare-
dzēta dalības maksa, kas tiks 
dalīta pēc “early bird” un “late 
bird” principa. Visi fi nansiālie 
līdzekļi, ko organizators iegūs 
no konkursa dalības maksas, 
tiks novirzīti nozīmīgākā ik-
gadējā notikuma literatūras 
nozarē – Latvijas Literatūras 
gada balva (LALIGABA) – at-
balstam, ko ik gadu fi nansiāli 
atbalsta projekta “Bibliotēka” 
iniciators “Baltic International 
Bank”.

Darbu vērtēšana notiks vai-
rākās kārtās. Pirmkārt, sadarbī-
bā ar LNB tiks izvērtēta dalīb-
nieku un iesūtīto manuskriptu 

un darbu autoru atbilstība kon-
kursa nolikumam. Otrkārt, ma-
nuskriptu fragmenti tiks nodoti 
publiskam balsojumam un tos 
vērtēs arī žūrijas komisija. Pēc 
tam pieci publiskā balsojuma 
favorīti un pieci žūrijas favo-
rīti tiks izvirzīti pusfi nālam un 
nodoti žūrijas komisijas vēr-
tējumam. Žūrijas komisijas 
vērtējuma rezultātā trīs labākie 
darbi tiks nodoti izskatīšanai iz-
devniecībai “Dienas Grāmata”, 
kas izvēlēsies uzvarētāju. Dar-
bu vērtēšanas procesu plānots 
veikt divus mēnešus.

“Katrs izcils autors reiz ir 
piedzīvojis izšķirošo brīdi – 
uzsākt darbu, spert pirmo soli 
pretī sasniegumam,” saka pro-
jekta “Bibliotēka” idejas autore 
un iniciatore Jekaterina Belo-
koņa. “Noticēt sev un savām 
spējām ir lielākais mūsdienu 
izaicinājums, jo īpaši literatū-
rā, jo tās vērtība uzplaukst un 
atklājas tikai ilgtermiņā. Arī es 
pati zinu, cik svarīgi ir iegūt 
sajūtu, ka kāds tevi atbalsta un 
tic taviem spēkiem. Ar šo kon-
kursu vēlamies sniegt iedroši-
nājumu jaunajiem rakstniekiem 
– būt drosmīgiem, uzdrīkstēties 
parādīt savus darbus plašākai 
sabiedrībai. Arī mums pašiem, 
projektam “Bibliotēka”, šis ir 
jauns sākums, tāpēc ceram uz 
jauno rakstnieku atsaucību un 
atbalstu, jo mērķis mums vi-
siem ir viens – literatūra. Lite-
ratūra ļauj runāt un iemūžināt 
mūsu sasniegumus, pārdzīvoju-

mus, risinājumus, garīgās vērtī-
bas. Literatūra un valoda – tās ir 
katras tautas ilgmūžības atslēga. 
Tās ir līdzeklis mūsu intelektu-
ālo un radošo spēju attīstīšanai 
un dzīves izzināšanai.”

Jauno rakstnieku konkursa 
sadarbības partneri: Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Latvijas 
Literatūras gada balva (LALI-
GABA), Ventspils Starptau-
tiskā Rakstnieku un tulkotāju 
māja, izdevniecība “Dienas 
Grāmata”.

Jauno rakstnieku konkurss 
ir lasīšanas veicināšanas pro-
jekta “Bibliotēka” ceturtās se-
zonas iniciatīva. Projekts “Bib-
liotēka” ir latviešu literatūras 
mecenāta “Baltic International 
Bank” iniciēts sociāls projekts 
ar mērķi veicināt lasīšanu un 
rakstniecību Latvijā. “Biblio-
tēka” savu darbību sāka 2018. 
gadā, publicējot interviju sēriju 
ar Latvijas literatūrā un kultūrā 
nozīmīgām personām par lite-
ratūras vērtību cilvēka dzīvē. 
Pateicoties plašajai sabiedrības 

atsaucībai un iesaistei, 2019. 
gadā projekts tika turpināts 
ar ceļojošās izstādes “Dzim-
tas grāmata” izveidi, savukārt 
2020. gadā tika radīta sērija 
ģimenēm ar maziem bērniem 
“Iemīlēt grāmatu!” un klajā 
nāca izdevums “Dzimtu ģer-
boņi mūsdienu Latvijā”. Pro-
jekta ietvaros regulāri tiek vei-
dotas iniciatīvas un aicinājumi 
dažādām sabiedrības grupām 
ar mērķi pievērst uzmanību 
literatūrai kā pārmantojamai 
vērtībai un veicināt lasīšanas 
paradumu veidošanos sabied-
rībā. Vairāk informācijas pro-
jekta “Bibliotēka”  mājaslapā 
www.manabiblioteka.lv un sociālo 
tīklu profi los Instagram, Facebook 
un Twitter (@manabiblioteka).

Papildu informācija:
Daiga Katrīna Bitēna,
projekta “Bibliotēka” 

koordinatore un satura veidotāja
daiga.bitena@gmail.com,

+(371) 25629847

Dabas skaitītāji četros gados atklājuši 52 jaunas sugas

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem

DIEVKALPOJUMI RUCAVAS EV. LUT. DRAUDZĒ 
25. martā ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00 
Marijas Pasludināšanas dienā (ar Svēto Vakarēdienu).
26. martā Krusta ceļa apcere plkst. 18.00.
28. martā, Palamarum, Pūpolu svētdienā, plkst. 11.00. 
Ciešanu laika 2. svētdiena (ar Svēto Vakarēdienu).

DUNIKAS EV. LUT. DRAUDZĒ 
28. martā, Palmu jeb Pūpolu svētdienā, plkst. 14.00 dievkalpojums 
(ar Svēto Vakarēdienu). 
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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. aprīlim.

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.

Kas ir asins donors?
Asins donors ir cilvēks, kurš 

ziedo asinis, lai palīdzētu slimiem 
cilvēkiem izveseļoties.

Cik daudz asiņu vienā rei-
zē tiek paņemts, un cik bieži 
var nodot?

450 ml asiņu ir fi zioloģiska 
asins deva, kas negatīvi neietek-
mē donora veselību. Vīriešiem 
asinis atļauts nodot līdz 6 reizēm 
gadā, bet sievietēm iesaka ne vai-
rāk kā 4 reizes 12 mēnešu perio-
dā. Starp asins nodošanas reizēm 
jāievēro pilnu 9 nedēļu intervāls. 
Viena gada laikā ziedojot asinis 
sešas reizes, vīriešiem pēc tam 
jāievēro 3 mēnešu pārtraukums.

Kā var noskaidrot savu 
asins grupu?

Asins grupu nosaka pirms 
asins nodošanas.

Kādi dokumenti nepiecie-
šami?

Lai nodotu asinis, līdzi jā-
būt derīgam personu apliecino-
šam dokumentam (pasei, perso-
nas apliecībai (eID) vai jebkuram 
citam personu apliecinošam do-
kumentam, kas satur personas 
kodu, vārdu, uzvārdu un foto). Pie 
reģistrācijas asins nodošanai ne-
pieciešams uzrādīt arī bankas 
konta numuru, jo no 2015. gada 
1. jūlija uzsākti bezskaidras naudas 
norēķini – kompensācija zaudētā 
asins un asins komponentu apjo-
ma atjaunošanai tiek ieskaitīta do-
nora bankas kontā.

Vai var nodot asinis, ja tiek 
lietoti kādi medikamenti?

Ja lietoti medikamenti (tajā 
skaitā antidepresanti) vai ir bijušas 
saslimšanas, nepieciešams kon-
sultēties ar VADC speciālistiem 
pa bezmaksas tālruni 80000003.

Vai ir iespējams noskaid-
rot analīžu rezultātus?

Katram donoram iesakām 
interesēties par laboratoris-
kās izmeklēšanas rezultātiem.
Saņemt informāciju par savu 
asins paraugu izmeklēšanas re-
zultātiem donors var tikai per-
sonīgi, ierodoties attiecīgā Asins 

sagatavošanas iestādē un uzrādot 
derīgu personu apliecinošu do-
kumentu. Telefoniski un elek-
troniski informācija par asins pa-
raugu izmeklēšanas rezultātiem 
donoriem netiek sniegta!

Ko darīt, ja asinis ir nepie-
ciešamas kādam no tuvinie-
kiem vai draugiem?

Ziedojot asinis konkrē-
tai personai, donoram jāno-
rāda tikai ārstniecības iestāde, 
kurai ziedojums paredzēts.
Sabiedrībā vēl joprojām pastāv 
maldīgs uzskats, ka “manis zie-
dotās asinis saņems pacients, ku-
ram tās ziedoju”. Pacients tiešām 
asinis saņems, taču ne konkrētā 
donora. Pēc asins nodošanas tām 
tiek veiktas laboratoriskās pār-
baudes, katra asins deva tiek sa-
dalīta komponentos un tikai tad 
nonāk VADC asins krājumā. Šis 
pārbaužu un sadales cikls ilgs ap-
tuveni divas diennaktis. Donors, 
kurš dodas ziedot asinis konkrē-
tam pacientam, ar savu donāciju 
nodrošina asins krājuma papil-
dinājumu. Pacientiem asinis var 
ziedot jebkuras asinsgrupas do-
nors, taču ne visiem donoriem 
drīkst pārliet citas asinsgrupas 
asins komponentus. Dažkārt 
pacientam nepieciešama vairāku 
donoru palīdzība, ziedojot asinis, 
donors palīdz uzturēt asins krā-
jumu, dodot iespēju atveseļoties 
visiem nelaimē nonākušajiem. 
Runājot līdzībās – ziedojot asinis, 
mēs palīdzam citiem, bet situāci-
jā, kad palīdzība nepieciešama 
mums, varam būt droši, ka to sa-
ņemsim, jo kāds cits gādājis par 
to, lai asins krājums būtu pilns. 
Tā ir nebeidzama atgriezeniskā 
saite – es dodu tev, tu – man.
Neatkarīgi no tā, vai personai ir 
vai nav ziedotas asinis, tas nav 
šķērslis plānotas vai neplāno-
tas ārstēšanas saņemšanai. Bieži 
vien asins ziedošanas aicinājums 
konkrētam pacientam tiek pār-
prasts un cilvēkos rodas pilnīgi 
nepamatots satraukums. Visiem 
pacientiem, kuriem tas ir nepie-

ciešams, tiek sniegta palīdzība. 
Tāpēc būtiski ir pastāvīgi uzturēt 
asins krājumus, un savu ieguldīju-
mu tajā vari veikt arī tu.

Vai var nodot, ja ir tetovē-
jums, pīrsings, ja lieto hormo-
nālās kontracepcijas tabletes 
vai iekodusi ērce?

Ja ir veikts tetovējums vai pīr-
sings, asinis var nodot ne ātrāk kā 
pēc 4 mēnešiem. Ja iekodusi ērce, 
asinis nevar nodot ātrāk kā pēc 
2 mēnešiem. Ja tiek lietotas hor-
monālās kontracepcijas tabletes, 
asinis var nodot.

Vai var nodot asinis, ja ir 
lietots alkohols vai smēķē?

Asinis var nodot, ja dienu 
pirms tam neesat lietojis alkoho-
lu un pirms procedūras neesat 
smēķējis.

Vai donoram pienākas 
brīvdienas?

Saskaņā ar “Darba likumu”, 
donoram pēc asins ziedošanas 
nākamajā dienā pienākas ap-
maksāta atpūtas diena, un pēc 
vienošanās ar darba devēju to 
var piešķirt citā laikā (iespējams 
arī pievienot ikgadējam atvaļi-
nājumam), bet šo atpūtas dienu 
var izmantot gada laikā no asins 
ziedošanas dienas. Darba devējs 
apmaksā līdz 5 šādām dienām 
kalendārajā gadā, ja puses nav 
vienojušās vai, piemēram, darba 
koplīgumā noteikušas lielāku ap-
maksāto atpūtas dienu skaitu.

Vai asins ziedošana ir kai-
tīga veselībai?

Veselam cilvēkam neliels 
asins zaudējums nav kaitīgs. Tieši 
otrādi, donora organismā notiek 
asinsrades sistēmas atjaunošanās, 
stimulēšana, donori retāk slimo ar 
akūtām un hroniskām slimībām. 
Asins šūnas organismā ir nepār-
trauktā kustībā. Veco šūnu vietā 
rodas jaunas, tāpat kā atjaunojas 
āda vai ataug mati. Asins nodoša-
na izraisa pozitīvas emocijas.

Būsim atbildīgi, piesakies Asins 
donoru dienai laikus,  un ievērosim 
ārkārtas situācijas ierobežojumus un 
piesardzības pasākumus!

Asins donoru diena 8. aprīlī
Turpinot iesākto, 8. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Rucavas kultūras namā tiek organizēta Asins donoru diena.
Ja jūties vesels, nelieto medikamentus un vēlies kādam palīdzēt, tad padari šo dienu īpašu sev un citam. Asins 

donoru dienai var pieteikties pa tālr. 27050269 vai pa e-pastu agija.kaunese@rucava.lv.
l Esi 18–65 gadus jauns.
l Sver ne mazāk par 50 kg.
l Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu.
l Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi.
l Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis.
l Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma.
l Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis  

 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie kam pēc 
 6. reizes vīriešiem jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).

Donoram līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkuram 
citam personu apliecinošam dokumentam, kas satur šādu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.

Šogad Lielā talka notiks 24. aprīlī!
Lai rūpētos par Latviju – tās tīrību 

un ilgtspējību –, jau četrpadsmito gadu 
pēc kārtas norisināsies Lielā talka. 
Šogad, kā ierasts, tā notiks pēdējā aprīļa 
sestdienā. Ņemot vērā apstākļus, šogad 
Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju 
– katrs atsevišķi, bet visi kopā!”. Mēs aici-
nām ikvienu Latvijas iedzīvotāju nepalikt malā un 24. aprīlī 
doties talkot vai nu vienatnē, vai ar savu ģimeni. Iepriekš bija 
ierasts, ka talkas notiks kolektīvi, bet nemainīsim savus iera-
dumus un nemainīsimies savā zaļajā domāšanā, jo, talkojot 
arī vienatnē, varam panākt mūsu kopīgo mērķi – tīru un zaļu 
Latviju nākamajām paaudzēm!

Lielās talkas organizatori aicina ne vien cīnīties ar piesār-
ņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus pla-
šāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto 
dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.

Tāpat kā pērn, arī šogad aicinām visus Latvijas iedzīvo-
tājus talkot, piesakot savu talkošanas vietu Lielās talkas mā-
jaslapā www.talkas.lv un veicot sakopšanas un labiekārtošanas 
darbus. Līdz ar Lielās talkas aktivitātēm jau trešo gadu iedzī-
votāji aicināti dalīties idejās par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt 
ilgtspējīgākai, piedaloties radošajā akcijā “Ideju talka”.

Par talkošanas specifi kāciju atbilstoši situācijai valstī infor-
mēs Lielās talkas organizatori.

Šogad Rucavas novada teritorijā iedzīvotāji aicināti iesais-
tīties ZAĻAJĀS talkās ne tikai 24. aprīlī, bet arī jebkurā citā 
sev piemērotā laikā, atbrīvojot dižkokus, bedrīšu akmeņus un 
dižakmeņus no krūmiem un kokiem, sakopjot kādu skaistu 
un nozīmīgu novada vietu vai piedaloties kādā no plānotajām 
Papes dabas parka taku sakopšanas talkām. Turpmāk minētas 
vairākas vietas, kas būtu sakopjamas. Par vēlmi darboties tajās 
lūgums zvanīt novada talkas koordinatorei Natālijai Graudužei. 
Bet, ja pats redzi un zini kādu vietu, ko vēlies darīt skaistāku – 
dalies ar savu veikumu, sūtot ziņu un foto uz e-pastu. Aprīļa 
beigās veidosim kopēju fotoalbumu par padarītajiem darbiem, 
ko publicēsim www.rucava.lv un pašvaldības FB kontā. 

Lielās talkas vietas Rucavas novada teritorijā, 
kurām aicināti pieteikties talkotāji 

(ģimenes, dabas entuziasti un citi interesenti)
l Vecās baznīcas uzkalniņš. 
Uzkalniņā atrodami vairāki dižkoki: Vecās kapsētas liepa 

(apkārtmērs – 5,26 m), Vecās kapsētas īves (apkārtmērs – 
0,95 m un 0,82 m).

Šeit būtu nepieciešams atbrīvot teritoriju no sīkajiem 
krūmiem, tos nopļaujot. Vēsturiski vēl ir saglabājušās vai-
rākas kapu kopiņas un to krusti, kas šobrīd vēl nav atbrīvo-
ti no ceriņu apauguma. Vietas atbrīvošana atklātu vēstures 
liecības.

l Dižkoki Rucavas bērnu rotaļu laukuma apkaimē.
Šeit atrodami vairāki melnalkšņi un citi dižkoki. Būtu vē-

lams tos atbrīvot no sīkajiem krūmiem un sakopt pieeju pie 
tiem. Daži koki bija izgāzušies, un ir samazinājies to skaits. 
Bet ir nepieciešams apmērīt un atzīmēt tagadējo koku apkārt-
mēru.

l Silmaļu akmens (valsts nozīmes dižakmens) un Pieču 
akmens (vietējas nozīmes dižakmens) atrodas netālu viens no 
otra. Pieču akmens slikti redzams no ceļa, jo ir apaudzis ar 
nelieliem kokiem un krūmiem. Būtu nepieciešama tā atbrīvo-
šana no krūmu apauguma.

Nepieciešams veikt ozollapu zīmju uzstādīšanu 7 dabas 
objektiem (zīmes un stabi tiks nodrošināti). To skaitā ir arī 
Dzintarnieku (Miemju) liepa, kas ir viena no novada dižāka-
jām. 2017. gadā tās apkārtmērs bija sasniedzis – 7,02 m. 

Talkas novada koordinatora kontakti: 
+371 29134903, tic@rucava.lv. 


