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8. aprīlī Rucavas kultū-
ras namā norisinājās Asins 
donoru diena. Liepājas Re-
ģionālās slimnīcas Asins 
sagatavošanas nodaļa pa-
teicas visiem 20 asins do-
noriem, kuri atrada laiku un 
piedalījās donoru dienā.

Ziedojot savas asinis, 
jums ir iespēja palīdzēt ne-
laimē nonākušajiem, kam 
nepieciešamas asinis. 

Dažādi fakti
l Visbiežāk pārliešanai trūkst 

rēzus negatīvu asiņu, jo tikai 
15% cilvēku ir rēzus negatīvi.

l Visu grupu un rēzus piede-
rības asinis ir vienlīdz vērtīgas!

l Pieaugušam cilvēkam asi-
nis ir aptuveni 7% no ķermeņa 
svara (apmēram 5 l).

l Veselam cilvēkam ir apmē-
ram 25 triljoni eritrocītu.

l Latvijā gada laikā no do-
noru asinīm sagatavo: 15 ton-
nas eritrocītu masas, 2,2 tonnas 
trombocītu masas, 25 tonnas 
plazmas.

l Atbilstoši 2018. gada da-
tiem 1,6% Latvijas iedzīvotāju ir 
pastāvīgie donori.

l Rēzus sistēmā ir arī citi no-
zīmīgi antigēni – C, c, E, e u.c., 
kuru noteikšanu sauc par feno-
tipizāciju.

l Rēzus D antigēna preci-
zēšana donoriem ir ļoti būtiska. 
Atsevišķos gadījumos, kad in-
divīda asinīs ir ļoti vāji izteikts 
D antigēns, to defi nē kā rēzus 
pozitīvu donoru un rēzus nega-
tīvu recipientu. Tas nozīmē, ka 
šim cilvēkam nepieciešamības 
gadījumā jāpārlej rēzus negatī-
vas asinis.

l Pozitīvi vīrusu marķieri:
- B hepatīta virsmas antigēns 

Asins donoru diena Rucavā

(HbsAg);
- antivielas pret C hepatīta 

vīrusu (anti-HCV);
- antivielas pret cilvēka 

imūndefi cīta vīrusu (anti-HIV);
- izteikta aortas stenoze; 
- izteikta arteriāla hiperten-

sija;
- stenokardija.
l Valsts asinsdonoru centrs 

autologās asinis vai asins kom-
ponentus nesagatavo.
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes sēde  
25. martā

Piedalījās: Rucavas novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Veits, 
deputāti Antra Ate, Andis 
Bārdulis, Daiga Ķēdže, Līga 
Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis 
Rolis, Gundega Zeme.

l Nolēma pagarināt darba 
uzdevumu diviem detālplāno-
jumiem uz diviem gadiem.

l Nolēma atļaut uzsākt 
detālplānojuma izstrādi 
nekustamiem īpašumiem un 
par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Rucavas 
novada domes teritorijas 
plānotāju. 

l Nolēma pagarināt darba 
uzdevumu detālplānojumam 
uz diviem gadiem.

l Nolēma precizēt  
28.06.2018. Rucavas novada 
domes lēmumu “Par detāl-
plānojuma nekustamajiem 
īpašumiem darba uzdevuma 
labojumiem”, apstiprināto 
darba uzdevumu.

l Nolēma izbeigt zemes 
nomas līgumus ar vienu 
privātpersonu un pagarināt 
zemes nomas līgumu ar vienu 
privātpersonu.

l Nolēma noslēgt zemes 
nomas līgumu ar vienu pri-
vātpersonu 

l Nolēma atļaut, izstrādā-
jot zemes ierīcības projektu, 
atdalīt zemes gabalu un atda-
lītam zemes gabalam piešķirt 
jaunu nosaukumu.

l Nolēma veikt zemes 
gabala novērtējumu zemes 
nomai.

Nolēma zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu un zemes 
vienībai noteikt platību.

l Noteica, ka rezerves 
zemes fondā iekļautās zemes 
vienības piekrīt pašvaldībai 
un ir ierakstāmas zemes-
grāmatā uz Rucavas novada 
pašvaldības vārda pašvaldības 
funkciju īstenošanai.

l Nolēma samazināt 
iznomātās zemes platību trīs 
zemes vienībām.

l Apstiprināja zemes 
ierīcības projektu vienam 
īpašumam, kuram piešķirts 
nosaukums, un noteica zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība – 
NĪLM kods 0101.

l Nolēma atzīt vienu 
privātpersonu par tiesīgu 
saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā 
un uzņemt Rucavas pagasta 
dzīvokļu rindā.

l Nolēma izslēgt no Ruca-
vas novada Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindas vienu privāt-
personu un noslēgt dzīvoja-
mās telpas īres līgumu.

l Apstiprināja finansēju-
mu samaksai par skolotāju 
un atbalsta personāla indi-
viduālajām konsultācijām 
Covid-19 pandēmijas laikā 
sadalīt šādi:

- Rucavas pamatskola – 
7811 eiro (darba samaksa 
6320 EUR, VSAOI –  
1491 EUR);

- Sikšņu pamatskola – 
5207 EUR (darba samaksa 
– 4213 EUR, VSAOI –  
994 EUR).

l Apstiprināja Rucavas 
novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžeta ieņēmu-
mu grozījumus 16 317 EUR 
apmērā.

l Apstiprināja Rucavas 
novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžeta izdevu-
mu grozījumus 16 317 EUR 
apmērā atbilstoši funkcio-
nālajām un ekonomiskajām 
kategorijām.

l Pieņēma Rucavas 
novada pašvaldības saisto-
šos noteikumus  Nr.2/B 
““Grozījumi Rucavas novada 
domes 10.02.2021. saistošos 
noteikumos Nr.1/B “Par 
Rucavas novada pašvaldības 
2021. gada budžetu””.

l Nolēma nekustamā 
īpašuma nodokļa nomaksas 
pirmo termiņu pārcelt  
no 31.03.2021.  
uz 15.06.2021. 

l Nolēma nekustamā 
īpašuma nodokļa nomak-
sas otro termiņu pārcelt no 
17.05.2021. uz 15.06.2021.

l Apstiprināja 2021. gada 
projektu konkursa “Labais 
darbs Rucavas novadam” 
nolikumu.

l Atzina nekustamā 
īpašuma “Punduri”, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, 
kad. Nr. 64840080213, trešo 
mutisko izsoli ar augšup-
ejošu soli par nenotikušu 
un apstiprināja 2021. gada 
11. marta izsoles komisijas 
sēdes protokolu.

l Nolēma rīkot ceturto 
elektronisko izsoli ar augšup-
ejošu soli, nosakot ceturtās 
izsoles sākumcenu  
3200,00 EUR (trīs tūkstoši 
divi simti euro).

l Apstiprināja Rucavas 
novada pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Punduri”, 
Rucavas pagastā, Ruca-
vas novadā, kadastra Nr. 
64840080213, ceturtās elek-
troniskās izsoles noteikumus.

l Atzina nekustamā īpašu-
ma “Jaunskujiņas”, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, 
kad. Nr. 64840130096, otro 
mutisko izsoli ar augšup-
ejošu soli par nenotikušu 
un apstiprināja 2021. gada 
11. marta izsoles komisijas 
sēdes protokolu.

l Nolēma rīkot trešo 
mutisko izsoli ar augšupejo-
šu soli ar ne vairāk kā par 
60 procentiem pazeminātu 
izsoles sākumcenu (3418,00 
EUR).

l Noteica trešās izsoles 
sākumcenu 2050,00 EUR 
(divi tūkstoši piecdesmit 
euro) un apstiprināja Rucavas 
novada pašvaldības nekusta-
mā īpašuma “Jaunskujiņas”, 
Rucavas pagastā, Ruca-
vas novadā,  kadastra Nr. 
64840130096, trešās izsoles 
noteikumus.

l Atzina nekustamā īpašu-
ma “Pilieni”, Dunikas pagas-
tā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520170072, otro mutisko 
izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu un apstiprināja 
2021. gada 11. marta izsoles 
komisijas sēdes protokolu.

l Nolēma rīkot trešo 
mutisko izsoli ar augšupejo-
šu soli ar ne vairāk kā par 
20 procentiem pazeminātu 
izsoles sākumcenu (5318,00 
EUR).

l Noteica trešās izsoles 
sākumcenu 4785,00 EUR 
(četri tūkstoši septiņi simti 
astoņdesmit pieci euro) un 
apstiprināja Rucavas nova-
da pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pilieni”, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā, 
kadastra Nr. 64520170072, 
trešās izsoles noteikumus.

l Apstiprināja Lieldie-
nu noformējumu konkursa 
“Lieldieniņu daudzinot...” 
nolikumu.

l Apstiprināja Rucavas 
novada Sikšņu bibliotēkas 
krājuma komplektēšanas 
politiku un virzīja jautājumu 
izskatīšanai Rucavas novada 
domes sēdē.

l Apstiprināja Rucavas 
novada Sikšņu bibliotēkas 
lietošanas noteikumus.

l Apstiprināja datoru, 
interneta un vispārpieejamo 
elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantoša-

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA  
NOMAKSAS TERMIŅA PĀRCELŠANA

Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pirmais ter-
miņš pārcelts no 31.03.2021. uz 15.06.2021. un nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksas otro termiņu pārceļ 
no 17.05.2021. uz 15.06.2021.

nas kārtību Rucavas novada 
Sikšņu bibliotēkā.

l Apstiprināja Rucavas 
novada Sikšņu bibliotēkas 
darbības un attīstības stratē-
ģiju 2021.–2025. gadam

l Apstiprināja Rucavas 
novada Dunikas pagasta Sikš-
ņu bibliotēkas nolikumu.

l Pieņēma Rucavas tradi-
cionālās kultūrtelpas attīstī-
bas plānu 2021. gadam.

l Atbalstīja sabiedrības 
iniciatīvu: virzīt Rucavas 
tradicionālo kultūrtelpu ie-
rakstīšanai UNESCO Nema-
teriālā kultūras mantojuma, 
kam jānodrošina neatliekama 
saglabāšana, sarakstā.

l Apstiprināja uzsākt pie-
teikuma sagatavošanas proce-
dūru: rakstīt projektu VKKF 
projektu konkursam finan-
sējuma piesaistei ekspertiem 
pieteikuma sagatavošanai.

l Nolēma likvidēt Rucavas 
baltā sviesta ieviešanas komi-
siju un Rucavas baltā sviesta 
ieviešanas komisijas funkcijas 
pārņemt Rucavas tradicionā-
lās kultūras centram.

Dunikas pagasta  
pārvaldes vadītājas  
A. Kauneses ziņojums

Dunikas pagasta pārvaldes 
vadītāja A. Kaunese sniedza 
informāciju par veiktajiem 
saimnieciskajiem darbiem 
pārvaldē. Šogad sakarā ar 
valstī esošo situāciju Lieldie-
nas Dunikas pagastā notika 
interaktīvi.

Izpilddirektora  
E. Bertrama ziņojums

Izpilddirektors E. Ber-
trams informēja deputātus, 
ka ir atsākta ietvju būvniecība 
Rucavas centrā un par dažā-
diem saimnieciskajiem dar-
biem pašvaldības teritorijā.

Priekšsēdētāja  
J. Veita ziņojums 

Domes priekšsēdētājs  
J. Veits sniedza informāciju 
par Dienvidkurzemes novada 
finanšu komisijas attālināto 
tikšanos Zoom platformā 
un ka “Pagastmājā” Rucavā 
uzstādīta automātiskā durvju 
atvēršana. 



32021. gada aprīlis

Izsoles

“JAUNSKUJIŅAS”
Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts 
Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, 
sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64840130094, ar kopējo platību 0,93 ha. 

Izsole notiks 2021. gada 5. maijā pulksten 10. 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.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 4. maija pulksten 16.
Izsoles sākumcena 2050,00 EUR (divi tūkstoši piecdesmit euro), 

nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
205,00 EUR (divi simti pieci euro) līdz reģistrācijas beigām iemaksā-
jama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT 
HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. 

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

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

kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329. 

“PILIENI”
Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagas-
tā, 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 5. maijā pulksten 11 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.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 4. maijam 

pulksten 16.
Izsoles sākumcena 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro), 

nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
320,00 EUR (trīs simti divdesmit astoņi euro) līdz reģistrācijas beigām 
iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, 
SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. 

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

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

kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329. 

Vēlētājiem ir iespēja 
mainīt sākotnēji piešķirto 
vēlēšanu apgabalu

 PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
 NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM “JAUNGAIGALI” 
 UN “JAUNSKRĀBLAS” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
 UN DARBA UZDEVUMA APSTIPRINĀŠANU

Rucavas novada dome 2021. gada 25. martā pieņēma lēmumu 
“Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Jaungaigali” un 
“Jaunskrāblas” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstipri-
nāšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt nekustamo īpašumu un 
noteikt tā turpmākās izmantošanas iespējas atbilstoši Rucavas novada 
teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos atļautajai 
izmantošanai – tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija  (PT2), lauku 
zeme ciemā dabas parka “Pape” dabas parka zonā (L4) un dabas 
parka “Pape” dabas lieguma zona, Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslas teritorija (D1).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamo īpašumu īpašnieki. 
Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Jaungaigali”, 

kad.apz. 6484 015 0076,  5,26 ha platībā, un “Jaunskrāblas”, kad.apz. 
6484 015 0031,  8,85 ha.

Kontaktpersonas:  izstrādātājs – SIA “Topoprojekts”, Mārtiņš Zgirs-
kis, tālr. 29858994, izstrādes vadītāja Evita Kalēja, tālr. 29622190.

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20061 .

Vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji 
piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu 
vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā 
teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (iz-
ņemot Rīgu). 

Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala 
nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder ne-
kustamais īpašums, var pārdomāt un ir tie-
sīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts 
uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākot-
nēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta 
dzīvesvieta š.g. 7. martā).

Šīs tiesības vēlētāji var īstenot:
l veicot apgabala maiņu elektroniski 

– Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
interneta vietnē www.pmlp.gov.lv, kur jāizvē-
las e-pakalpojums “Vēlēšanu apgabala no-
skaidrošana un maiņa”, vai

l iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

jebkurā pašvaldībā vai tās dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādē.

 
Īpašos gadījumos, ja vēlētājam nav 

iespēju iesniegt iesniegumu ne klātienē, 
ne arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu, 
iesniegumu var pieņemt ar attiecīgās 
pašvaldības sociālā darbinieka starpniecību, 
kurš pēc vēlētāja lūguma pieņem un nogādā 
iesniegumu par vēlēšanu apgabala maiņu 
atbildīgajam pašvaldības vai tās dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādes darbiniekam, vai ar 
citas personas starpniecību, kuru vēlētājs 
rakstveidā pilnvarojis (notariāla forma nav 
nepieciešama).

Vēlētāju ievērībai
Pieteikums par vēlēšanu apgabala mai-

ņu jāiesniedz līdz 2021. gada 27. maijam.
Uzziņas  www.cvk.lv vai 67049999.

l 1. martā ap pulksten 22.30 Dunikas 
pagastā saņemts izsaukums par to, ka pār-
mērīgas alkohola lietošanas dēļ personai ir 
izlicies, ka viņa mājās atrodas divi līķi. Kopā 
ar Valsts policijas SUB darbiniekiem situāci-
ja atrisināta, un līķi netika atrasti. 

l 18. martā nodots izskatīšanai admi-
nistratīvajai komisijai administratīvais pro-
cess par nelikumīgu koku ciršanu Papē.

l 19. martā Dunikas pagastā veiktas pār-
runas ar suņu īpašnieci par to, ka suņi klejo 
pa pagastu un apdraud izmērā mazāka suņa 
dzīvību un veselību. Brīdināta, ka atkārtotas 
sūdzības gadījumā tiks sākts administratīvais 
process, kas tiks izskatīts administratīvajā ko-
misijā.

l Veikta makšķernieku pārbaude pa Bārtas 
upi, bez aizrādījumiem. 

Pašvaldības policija informē

Izsludināts ikgadējais 
projektu konkurss 

“Labais darbs 
Rucavas novadam”

Rucavas novada dome apstiprinājusi un izsludina vietējo projektu konkursu “Labais 
darbs Rucavas novadam” ar kopējo fi nansējumu 4000 EUR apmērā, iespēja vienam pro-
jektam saņemt fi nansējumu, nepārsniedzot 800 EUR, neskaitot no citiem avotiem iegū-
tos līdzekļus. Projekts ir lieliska iespēja uzlabot apkārtējo vidi, saliedēt vietējo sabiedrību 
un popularizēt Rucavas novadu.

l Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 29. marta līdz 26. aprīlim 
    plkst. 12.00.
l Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 10 . maija līdz 26. novembrim.
l Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 13. decembrim.
l Projekta dokumenti pieejami 
    http://www.rucava.lv/lv/projekti/labais-darbs-rucavas-novadam/

Informāciju sagatavoja
projektu koordinatore Dace Mieme
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Mājas kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popula-
rizēšanas pasākums, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA “Lauku ceļotājs”.

Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur šādas 
dienas notiek jau vairākus gadus un dažādos reģionos. 2019. gadā 
šādas mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, 
kam 2020. gadā pievienojās jauni reģioni. Mājas kafejnīcu die-
nas iepriekšējos gados guva lielu atsaucību, un dalība tajās ir laba 
iespēja popularizēt savu novadu vai kultūrtelpu kā interesantu 
tūrisma galamērķi, tāpēc šogad šādas Mājas kafejnīcu dienas no-
lemts organizēt visā Latvijā.

Topošā Dienvidkurzemes novada teritorijā plānotais pasāku-
ma norises laiks ir 2.–4. jūlijs. Šobrīd Rucavas novada teritorijā 
ir pieteikušies 3 dalībnieki.

Kas var piedalīties?
Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināša-

nas pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodar-
bojas ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt 
savas mājas/sētas un pacienāt viesus (nav jābūt bezmaksas).

Dalībnieku pienākumos ietilps:
l veikt apmeklētāju uzskaiti un sniegt atsauksmes pēc pasākuma,
l izvietot organizatoru sagatavotos mārketinga materiālus un 

reklamēt savu piedāvājumu.

Pieteikšanās mājas kafejnīcas pasākumam, sazinoties ar 
Rucavas novada Tūrisma informācijas centru: 

 29134903, tic@rucava.lv.
Tūrisma organizatore Natālija Grauduže

Atcelts izdevumu ierobežojums 
saimnieciskās darbības veicējiem Pēc 6. aprīļa Sociālais 

dienests turpina strādāt pēc 
iespējas attālināti. Apmeklētāju 
pieņemšana klātienē – pēc 
iepriekšēja pieraksta. Rucavas 
pagastā – 29272642, Dunikas 
pagastā – 20390819.

Aprīlī Eiropas atbalsta 
fonda EAFVP sniegtais atbalsts, 
pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības pakas vistrūcīgāka-
jām personām tiek izsniegtas 
pēc iepriekšējas pieteikšanās. 
Pieteikties, zvanot sociālajiem 
darbiniekiem: Rucavas pagastā 
– 29272642, Dunikas pagastā 
– 20390819. Trūcīgās, maznodro-
šinātās personas, kuras nav iz-
ņēmušas pakas ar izziņām, kuras 
spēkā līdz 31.05.2021., lūgums to 
izdarīt līdz maijam ieskaitot. 

PAR ASISTENTA 
PAKALPOJUMU

 Arī pēc ārkārtējās situācijas 
beigām cilvēki ar invaliditāti varēs 
saņemt asistenta pakalpojumu 
atvieglotā kārtībā – atbilstoši 
vidējam stundu apjomam, kas 
tika izmantots iepriekšējos trijos 
kalendāra mēnešos. Tas noteikts 
Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 360 (neskaidrību gadījumos 
zvanīt sociālajai darbiniecei 
L.Freimanei – 29272642). 

Mājas kafejnīcu dienas – šogad visā Latvijā!

Sociālais 
 dienests informē

Grozījumi “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas liku-
mā” varētu iepriecināt gada ienāku-
mu deklarācijas iesniedzējus. 

2020. un 2021. gadā ir atcelts saim-
nieciskās darbības izdevumu ierobežo-
jums 80% apmērā (D3 pielikumā) un 
apliekamā ienākuma noteiktais apmērs 
20% apmērā (D31 pielikumā). Tas no-
zīmē, ka saimnieciskās darbības izde-
vumos 2020. un 2021. gadā iekļaujami 
visi izdevumi, kas attiecināmi uz saim-
niecisko darbību. Tie, kas gada ienāku-
mu deklarācijas līdz šo grozījumu spēkā 
stāšanās dienai jau iesnieguši un izdevu-
mu apmēra ierobežojuma dēļ tika aprē-
ķināts IIN, tagad var iesniegt precizētu 
gada ienākumu deklarāciju. Kamēr VID 
EDS sistēmā gada ienākumu deklarāci-
jas veidlapa nav pielāgota jaunajām iz-
maiņām, VID aicina izdevumus, kas 
saistīti ar saimniecisko darbību, deklarēt 
deklarācijā pilnā apmērā D3 pielikuma 
2.1. rindā vai 12.1. rindā, vai D31  pieli-
kuma  2.1. rindā.

Pagarināts arī gada ienākumu dekla-
rācijas termiņš – līdz 2021. gada 1. jū-
lijam.

Gada ienākumu deklarācijā aprēķi-
nātais IIN vienotajā nodokļu kontā ir 
jāiemaksā līdz 2021. gada 23. jūlijam. Ja 
aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 

640 eiro, tad to var iemaksāt vienotajā 
nodokļu kontā trijos maksājumos – līdz 
2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 
23. septembrim –, iemaksājot katru reizi 
trešo daļu no šīs summas.

VID atgādina, ka gada ienākumu 
deklarācija par 2020. gadā gūtajiem 
ienākumiem obligāti ir jāiesniedz:

l  ja rodas pienākums piemaksāt ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar 
progresīvās  likmes piemērošanu (20% 
– ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – 
ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, 
bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% 
– ienākumam, kas pārsniedz 62 800 
eiro);

l  ja rodas pienākums piemaksāt ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar 
gada diferencētā neapliekamā minimu-
ma piemērošanu (jāpārliecinās, vai gal-
venā ienākumu gūšanas vieta gada laikā 
piemēro VID prognozēto neapliekamo 
minimumu atbilstoši ienākumam);

l  ja ir veikta saimnieciskā darbība 
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma 
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašu-
mu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, 
ir guvuši ienākumus no profesionālās 
darbības u. c.);

l  ja gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skai-
tā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz 

starptautiskos pārvadājumos izmantoja-
ma kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa 
maksātājs ir saņēmis algota darba ienā-
kumus, kas kādā no Eiropas Savienības 
dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklim analoģis-
ku nodokli;

l  ja ir gūti ar nodokli neapliekami 
ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 
10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi 
no personiskās mantas pārdošanas);

l  ja gūti ienākumi, kuri apliekami 
ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienā-
kumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, 
ja VID ir paziņots par nereģistrējamas 
saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti 
ienākumi no augoša meža vai kokmate-
riālu pārdošanas, no kuriem nodoklis 
nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);

l  ja ir gūti citi ar nodokli apliekami 
ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav 
ieturēts nodoklis, t. sk. no fi ziskām per-
sonām saņemti dāvinājumi, kas ir aplie-
kami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

“Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma” grozījumi nosaka 
arī to, ka 2021. gadā var neveikt IIN un 
VSAOI maksājumus no valdes locekļu 
domājamā ienākuma.

LLKC Grāmatvedības un fi nanšu 
nodaļas vadītāja Linda Puriņa 



Aicinām jūs piedalīties Liepājas pilsētas 
un Dienvidkurzemes novada (kas 
aptver Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadus) attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādē, izsakot savu viedokli 
par pašvaldības attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem.

Aizpildot anketu, apvelciet atbilžu 
variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet 
atbildes, kur tas nepieciešams. Aptauja 
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. 

D1. Dzimums: 

1 Vīrietis
2 Sieviete

D2. Vecums (pilni gadi): _________________

D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsēta
2 Aizputes novadā
3 Durbes novadā
4 Grobiņas novadā
5 Nīcas novadā
6 Pāvilostas novadā
7 Priekules novadā
8 Rucavas novadā
9 Vaiņodes novadā
10 Citviet (norādiet):

D4. Jūsu pamata nodarbošanās:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Students/skolēns
2 Uzņēmējs
3 Privāta uzņēmuma darbinieks
4 Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
5 Pašnodarbināta persona
6 Pašlaik esmu bez darba
7 Esmu pensijā
8 Cita (norādiet):

D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsētā 
2 Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novadā (*aptver Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 
Rucavas, Vaiņodes novadus)

3 Citā vietā Kurzemes reģionā
4 Rīgā
5 Citviet (norādiet):

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību Jūsu pašvaldībā! 
(katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde). Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija /  
būtu bez COVID-19 ierobežojumu ieviešanas.
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1. Apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība 1 2 3 4 9

2. Atpūtas un tūrisma infrastruktūra 1 2 3 4 9

3. Rūpes par vides kvalitāti, piesārņojuma 
mazināšana 1 2 3 4 9

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 1 2 3 4 9

5. Siltumapgādes pakalpojumi 1 2 3 4 9

6. Atkritumu savākšana/ izvešana/ šķirošana 1 2 3 4 9

7. Mājokļu kvalitāte un pieejamība 1 2 3 4 9

8. Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi 1 2 3 4 9

9. Ģimenes ārstu pakalpojumi 1 2 3 4 9

10. Speciālistu konsultācijas un pakalpojumi 
slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros 1 2 3 4 9

11. Nodarbinātības iespējas un darbavietas 1 2 3 4 9

12. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai 1 2 3 4 9

13. Autoceļu un ielu stāvoklis 1 2 3 4 9

14. Veloceliņu infrastruktūra 1 2 3 4 9

15. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas un apgaismojums u. tml.) 1 2 3 4 9

16. Sabiedriskā transporta pakalpojumi Liepājā 1 2 3 4 9

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novados 1 2 3 4 9

18. Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi 
(osta, autobusi, lidosta, dzelzceļš) 1 2 3 4 9

19. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

20. Vispārējās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

21. Profesionālās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

22. Augstākās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

23. Interešu jeb ārpusskolas izglītības 
pakalpojumi bērniem, jauniešiem 1 2 3 4 9

24. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 
pakalpojumi 1 2 3 4 9

25. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 1 2 3 4 9

26. Mākslas un kultūras pasākumu daudzveidība 1 2 3 4 9

27. Izklaides un atpūtas iespējas 1 2 3 4 9

28. Bibliotēku pakalpojumi 1 2 3 4 9

29. Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana 1 2 3 4 9

30. Pašvaldības pārvaldība un e-pakalpojumi 1 2 3 4 9

31. Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi 1 2 3 4 9

32. Telekomunikāciju pakalpojumi (mobilie sakari, 
internets) 1 2 3 4 9

33. Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju 
labsajūtas un veselības veicināšanai 1 2 3 4 9

34. Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi 1 2 3 4 9

35. Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 1 2 3 4 9

36. Jauniešu nodarbinātības iespējas 1 2 3 4 9

Cienījamais Dienvidkurzemes novada / Liepājas pilsētas iedzīvotāj!
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2. Kādi, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi, kas 
pašvaldībai būtu jārisina? 
(norādiet ne vairāk par 5 atbildēm)

1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība
2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie 

uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.)
3 Ostu, kuģošanas, jahtu piestātņu 

infrastruktūras attīstība
4 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība
5 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana
6 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu 

ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana
7 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu 

infrastruktūras uzlabošana
8 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras 

attīstība
9 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

veicināšana
10 Bērnudārzu pieejamības veicināšana
11 Bērnu un jauniešu interešu izglītības 

piedāvājuma attīstīšana
12 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu 

piedāvājuma attīstīšana
13 Kultūras pasākumu daudzveidības un 

pieejamības veicināšana
14 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība
15 Sabiedriskā transporta pieejamības 

veicināšana
16 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana
17 Citi darbi (norādiet kādi):

3. Vai Jūs atbalstāt 8 novadu (Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, 
Vaiņodes novada) apvienošanu vienā – 
Dienvidkurzemes novadā? 
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Jā
2 Nē
3 Grūti pateikt / nav viedokļa

3a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli, kāpēc atbalstāt / 
neatbalstāt novadu apvienošanu! 

4. Lūdzu, norādiet, kurās no tālāk nosauktajām 
jomām apvienotajiem novadiem būtu lietderīgi 
stiprināt sadarbību – savā starpā vai ar Liepājas 
pilsētu! (norādiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus)

1 Apkārtējā vide
2 Komunālā saimniecība
3 Veselības aprūpe
4 Ekonomika
5 Mobilitāte
6 Izglītība
7 Drošība
8 Kultūra
9 Pārvaldība
10 Sociālā aizsardzība
11 IT un digitalizācija
12 Sports
13 Jaunatnes politika
14 Cita (norādiet):

4a. Ņemot vērā iepriekšējā jautājumā atzīmētās 
atbildes, lūdzu, mazliet detalizētāk paskaidrojiet, 
kāda veida sadarbību Jūs vēlētos redzēt stiprinām 
konkrētajās jomās starp apvienotajiem novadiem vai 
ar Liepājas pilsētu!

5. Vai Jums ir kādi ieteikumi Liepājas pilsētas 
pašvaldībai vai Dienvidkurzemes novada pašvaldībai 
darbības uzlabošanai pēc pašvaldību vēlēšanām? 
(iespējamas vairākas atbildes)

1 Jā, ir – Liepājas pilsētas pašvaldībai
2 Jā, ir – Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
3 Nav ieteikumu nevienai no pašvaldībām

5a. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir Jūsu ieteikumi, ja 
iepriekšējā jautājumā pie kādas no atbildēm  
norādījāt “jā”!

6. Vai Jūs būtu gatavs piedalīties citās aptaujās vai 
pašvaldības organizētos ar attīstības plānošanu 
saistītos pasākumos? Ja jā, lūdzu, atstājiet savu 
e-pasta adresi. 
Informējam, ka Jūsu e-pasta adrese tiks uzkrāta tikai 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc 
tam tā tiks dzēsta. Jūsu personas dati netiks publiskoti vai 
kā citādi izplatīti.

E-pasts: ________________________________________

Paldies jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku 
aptaujas anketas aizpildīšanai! Aptaujas rezultātu 
apkopojums būs pieejams pašvaldību mājaslapās. 

Lūdzam līdz 10. maijam anketu nodot novadu domēs un 
pagastu pārvaldēs, ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

Esi aktīvs un iesaisties Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada plānošanā!

Izsaki savus priekšlikumus attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei!
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Būtiskākās prasības tirgus pārvaldītājiem 
un ielu tirdzniecības organizētājiem

Prasības attiecas uz 
tirdzniecības dalībniekiem 
ielu tirdzniecības vietā, ielu 
tirdzniecības organizēšanas 
vietā un atklātajā tirgus te-
ritorijā.

 Tirdzniecības dalībnieki 
iepriekš minētajās vietās tirdz-
niecības laikā lieto mutes un 
deguna aizsegus, ievēro vispā-
rējās epidemioloģiskās drošības 
prasības un neapkalpo pircējus, 
kuri nelieto mutes un deguna 
aizsegu.

Tirgus pārvaldītājs tirgus 
atklātajā teritorijā un ielu tirdz-
niecības organizators ielu tirdz-
niecības organizēšanas vietā:

1) izvieto apmeklētājiem 
labi redzamā vietā informāciju 
par piesardzības un drošības 
prasībām, proti:

- brīdinājumu, ka attiecīgajā 
vietā nedrīkst atrasties perso-
nas, kurām noteikta pašizolāci-
ja, mājas karantīna vai izolācija 
vai kurām ir elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes;

- brīdinājumu par divu met-
ru distances ievērošanu, kā arī 
par citiem distancēšanās nosa-
cījumiem, ja tādi ir noteikti;

- pareizas roku higiēnas un 
respiratorās higiēnas nosacīju-
mus;

- brīdinājumu par mutes 
un deguna aizsega lietošanas 
pienākumu, kā arī norādi par 
mutes un deguna aizsega parei-
zu lietošanu (aizsedzot muti un 
degunu);

- aicinājumu par nacionālās 
kontaktu noteikšanas un brīdi-
nāšanas mobilās lietotnes “Ap-
turi Covid” izmantošanu;

2) nodrošina vismaz 2 met-
ru attālumu starp tirdzniecības 
vietām;

3) kontrolē un regulē ap-
meklētāju plūsmu, lai nodro-
šinātu brīvu apmeklētāju pār-
vietošanos ejās un novērstu 
apmeklētāju pastiprinātu pulcē-
šanos (drūzmēšanos), tai skaitā 
nodrošina, ka starp apmeklētā-
ju rindām dažādās tirdzniecības 
vietās ir ievērota vismaz 2 met-
ru distance;

4) kontrolē un novērš tirdz-
niecības darbinieku pulcēšanos 
darba pārtraukumos (piemē-
ram, kafi jas pauzēs, pusdienas 
pārtraukumos);

5) ieceļ atbildīgo personu, 
kas atrodas tirgus teritorijā vai 
ielu tirdzniecības organizēšanas 
vietā un organizē noteikumos 
minēto epidemioloģiskās dro-
šības pasākumu īstenošanu, 
informāciju par atbildīgo per-
sonu izvieto labi redzamā vietā; 

6) izstrādā un dokumentē 
iekšējās kontroles sistēmu epi-
demioloģiskās drošības pasāku-
mu īstenošanai, kurā apraksta 
procedūru:

- kā tiek nodrošināta fi ziskās 
distancēšanās ievērošana un 
novērsta pastiprināta apmeklē-
tāju pulcēšanās (drūzmēšanās);

- kā tiek novērsta tirdzniecī-
bas dalībnieku ierašanās tirdz-
niecības vietā ar akūtas elpceļu 
infekcijas slimības pazīmēm.

SVARĪGI:
Ielu tirdzniecības or-

ganizēšanas vietā atrodas 
ne vairāk par 20 tirdznie-
cības dalībniekiem un 
netiek rīkoti izklaides 
pasākumi (piemēram, te-
matiski svētki, atrakcijas). 
Ielu tirdzniecības organi-
zators nodrošina fi zisku 
ielu tirdzniecības organi-
zēšanas vietas norobežo-
šanu (piemēram, ar žogu, 
norobežojošām lentēm, 
barjerām).

 

Garie ziemas vakari aizvadīti, un ir iestājies pavasaris. 
Tas gan pagaidām nelutina mūs ar ļoti siltiem laika apstāk-
ļiem un īstus zemes darbus vēl pagaidām nevar iesākt. 

Rucavas novadā ir daudzas čaklas rokdarbnieces, kuras 
prot gan šūt, adīt, tamborēt, gan izšūt dažādus rokdarbus. 

Gatavojoties 4. maijā Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai un  Baltā galdauta svētkiem, katra rok-
darbniece, kurai ir ar ko palepoties, padalies ar mums, sūtot 
bildes ar aprakstiem par savu aizraušanos uz e-pastu 
stanislava.skudike@rucava.lv. 

Savus nofotografētos rokdarbus var iesūtīt līdz 7. mai-
jam. Iesūtītos darbus apkoposim un ievietosim mājaslapā 
www.rucava.lv. 

Rucavas kultūras nama direktore Staņislava Skudiķe,  
tālrunis 25904980

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām
Rucavas novada dome aicina pieteikties zve-

jas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem zivju 
āķiem zvejai Baltijas jūras piekrastē un zivju 
murdiem zvejai Papes ezerā. 

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas 
līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūde-
ņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fi ziskai 
personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Du-
nikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adre-
sēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, 
zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi, apjoms un 
laivas reģistrācijas apliecības kopija vai savstarpējās 
vienošanās dokuments par peldošā transportlīdzekļa 
izmantošanu kopiju, ja zvejai izmanto citai personai 
piederošu peldošu transportlīdzekli. Komerczvejas 
tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama 
speciālās atļaujas (licences) kopija.

Atļaujas zvejai (licences) piekrastes un 
iekšējos ūdeņos izsniedz pašvaldība “Pagast-
mājā” , Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā. Lai pieteiktos licenču un pārējo sais-
tīto dokumentu saņemšanai, zvanīt pa tālr. 
29904301.

Veidosim 
kopīgu izstādi 
“Mani 
baltie 
darbi”

Pavasara gadatirgus 
2021. gada 1. maijā pulksten 8.

Tirgotājiem pieteikties, zvanot: 25904980. 
Tirdzniecības vietu skaits ierobežots saistībā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem. Tirgus apmeklētājiem un 
tirgotājiem jāievēro valstī noteiktie drošības pasākumi 

Covid-19 ierobežošanai.
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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 10. maijam.

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 RUCAVAS EV. LUT. DRAUDZĒ 2021. GADA APRĪLĪ, 
KO GARĪGAIS PERSONĀLS NOTUR SAVA AMATA IETVAROS 

22. aprīlī ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00 (ar Svēto Vakarēdienu),
25. aprīlī, 3 svētdienā pēc Lieldienām, plkst. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu),
29. aprīlī ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00 (ar Svēto Vakarēdienu).

Laivošanas pasākums “Bārtas 
pumpurs” šogad neierastā 
formātā, bet saglabājot tradīcijas!

No 1. līdz 4. maijam norisināsies ikgadējie pavasara 
laivošanas svētki “Bārtas pumpurs”. 

Arī šogad četri novadi – Nīcas, Rucavas, Grobiņas un 
Priekules – apvienojušies, lai kopā radītu svētkus Bārtas upē. 
Šogad sacensību virsvadību no Rucavas novada pārņēmis Nī-
cas novads. Šī gada pasākuma tēma “Nīcas malači”, slavinot 
Bārtas upes plostniekus. Katrs laivot gribētājs ir aicināts izvē-
lēties sev piemērotu dienu un laiku, kad doties piedzīvojumā 
pa Bārtas upi, jo šogad netiks dots kopējs dalībnieku starts.

Lai arī valstī ir noteikti ierobežojumi un līdz ar to pulcēša-
nās ir aizliegta, rīkotāji ir raduši risinājumu – katra komanda 
var doties laivu braucienā sev izvēlētā laikā un dienā. Distan-
ces garums paliek nemainīgs – aptuveni 12 kilometri –, kas 
būs piemērots gan ģimenēm, gan draugu kompānijai. Aicinām 
dalībniekus būt sociāli atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos 
ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

 Laivu starts tradicionāli paredzēts apzīmētā vietā “Laņ-
ģeris”, bet fi nišs atpūtas bāzē “Ods”. Kontrolpunkti tiks vei-
doti attālinātā versijā – dalībniekiem būs atstātas norādes ar 
veicamo uzdevumu vai jautājumu katrā kontrolpunktā. “Bār-
tas pumpurs” nav ātruma sacensības, tomēr 12 veiksmīgākās 
komandas tiks apbalvotas ar lieliskām balvām no visu četru 
novadu uzņēmējiem. 

“Bārtas pumpurs” norisināsies jau septīto gadu ar mērķi 
popularizēt Bārtas upi kā laivošanas galamērķi, novadu tūris-
ma piedāvājumu, veicinot dalībnieku zināšanas par upes, da-
bas, vēstures un kultūras vērtībām. 

Plašāka informācija un pasākuma nolikums:
https://www.facebook.com/bartaspumpurs 

Pasākuma virsvadītāja  Sabīne Spāģe, tel. 29458532

 Lielās talkas laikā iedzīvotājiem būs iespēja 
atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem

No  21. līdz 30. aprīlim Rucavā un Sikšņos iedzīvotājiem 
tiks sniegta iespēja atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. 

Sīkāka informācija par atkritumu nodošanas kārtību, zvanot 29134903.  


