
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas ga
dadiena godam nosvinēta ar koncertiem, izstādēm, 
balti klātiem galdiem un pavasara smaržu. Aicināju
mam veidot kopīgu izstādi atsaucās Irina Riežniece, 
Laura Mieme un Elga Ozola. Elga uzadījusi baltas 
caurlielu zeķes un aptamborējusi vecmāmiņas pūra 
linu dvieļa galus. Par Irinu var teikt tā, – rokdarbnie
ce ar “lielo burtu”. Jebkurā brīvā brīdī viņai rokās ir 
kāds rokdarbs. To ir ļoti daudz, visus pat nevar sa
skaitīt. Daudzus darbiņus viņa arī dāvina, piemēram, 
tamborētas rozītes u.c. Savukārt Lauras čaklās rokas 
priecē dāmas gan ar skaistām somiņām, gan ausai
nēm, bet mājas interjeram noteikti piedod odziņu 
viņas tamborētie krāsainie groziņi. 

Rokdarbu fotogrāfi jas var aplūkot: 
http://www.rucava.lv/lv/jaunumi/mani-baltie-darbi-virtuala-izstade/.

Paldies rokdarbniecēm par piedalīšanos iz-
stādē, un lai ražīga turpmākā darbošanās!

 

Virtuālā izstāde 
“Mani baltie darbi” 
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Finanšu komiteja (Komitejas priekšsēdētājs Jānis Veits)
Antra
Ate

Andis 
Bārdulis

Daiga
Ķēdže

Līga 
Jaunzeme

Andis 
Rolis

Irēna 
Riežniece

Jānis 
Veits

Romārs
Timbra 

Gundega 
Zeme

2017. gadā no jūlija
notikušas 6 sēdes

5 6 6 4 6 5 5 3 4

2018. gadā notikušas 20 sēdes 14 18 17 14 19 17 17 10 15
2019. gadā notikušas 18 sēdes 14 10 6 18 16 13 17 10 13
2020. gadā notikušas 16 sēdes 7 8 3 10 10 12 11 8 8
Līdz 2021. gada aprīlim 
notikušas 5 sēdes 

4 2 1 5 5 5 5 1 5

Sociālo un medicīnas lietu komiteja (Komitejas priekšsēdētāja Gundega Zeme)
Antra Ate Līga Jaunzeme Andis Rolis Gundega Zeme

2017. gadā no jūlija notikušas 8 sēdes 8 8 7 8
2018. gadā notikušas 8 sēdes 4 7 7 8
2019. gadā notikušas 6 sēdes 5 5 5 6
2020. gadā notikušas 3 sēdes 2 2 2 3

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja (Komitejas priekšsēdētājs Andis Rolis)
Andis Bārdulis Andis Rolis Jānis Veits Romārs Timbra 

2017. gadā no jūlija notikušas 8 sēdes 8 8 8 8
2018. gadā notikušas 13 sēdes 12 12 11 8
2019. gadā notikušas 13 sēdes 8 11 13 12
2020. gadā notikušas 15 sēdes 12 15 15 15
Līdz 2021. gada aprīlim notikušas 4 sēdes 4 4 4 4

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja (Komitejas priekšsēdētāja Daiga Ķēdže)
Andis Bārdulis Daiga Ķēdže Jānis Veits Gundega Zeme

2017. gadā no jūlija notikušas 7 sēdes 6 7 7 6
2018. gadā notikušas 12 sēdes 10 9 10 8
2019. gadā notikušas 4 sēdes 3 4 4 3
2020. gadā notikušas 3 sēdes 2 3 3 3
Līdz 2021. gada aprīlim sēdes nav notikušas – – – –

Izglītības, kultūras un sporta komiteja (Komitejas priekšsēdētāja Līga Jaunzeme)
Antra Ate Līga Jaunzeme Irēna Riežniece Jānis Veits

2017. gadā no jūlija notikušas 4 sēdes 4 4 4 4
2018. gadā notikušas 11 sēdes 10 11 10 10
2019. gadā notikušas 8 sēdes 8 8 6 8
2020. gadā notikušas 12 sēdes 11 11 11 10
Līdz 2021. gada aprīlim notikušas 4 sēdes 4 4 4 4

Domes sēdes (Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits)
Antra
Ate

Andis 
Bārdulis

Daiga
Ķēdže

Līga 
Jaunzeme

Andis 
Rolis

Irēna 
Riežniece

Jānis 
Veits

Romārs
Timbra 

Gundega 
Zeme

2017. gadā no jūlija 
notikušas 10 sēdes

10 9 9 10 9 7 9 7 7

2018. gadā notikušas 22 sēdes 17 18 15 18 17 21 19 18 16
2019. gadā notikušas 22 sēdes 15 11 15 20 20 18 17 15 16
2020. gadā notikušas 19 sēdes 14 14 8 15 16 19 19 13 12
Līdz 2021. gada aprīlim
notikušas 7 sēdes 

6 5 5 6 6 7 7 2 5

RUCAVAS NOVADA DOMES DEPUTĀTU DOMES SĒŽU UN KOMITEJU SĒŽU APMEKLĒJUMI  
NO 2017. GADA JŪLIJA LĪDZ 2021. GADA APRĪLIM (ieskaitot)
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes sēde  
2021. gada 22. aprīlī

Piedalās: Rucavas novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis 
Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis 
Rolis.

Sēdē nolēma:
l  Nodot īpašumā bezatlīdzības kār

tībā domājamo zemesgabala daļu privāt
personai un noslēgt vienošanos par zemes 
domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības.

l  Atļaut privātpersonai sadalīt nekus
tamā īpašuma zemes vienību, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu.

l  Atļaut SIA “BALTU KOKS”, reģ. 
Nr. 42103036409, sadalīt nekustamā īpa
šuma “Lejmeži”, kad. Nr. 64840050069, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64840050031, kuras kopējā platība ir 
27,2 ha, izstrādājot zemes ierīcības projek
tu.

l  Izbeigt zemes nomas līgumu ar čet
rām privātpersonām.

l  Izbeigt zemes nomas līgumu par 
zemesgabalu ar vienu privātpersonu un 
noslēgt zemes nomas līgumu par citu ze
mesgabalu.

l  Noslēgt zemes nomas līgumu ar pie
cām privātpersonām.

l  Pagarināt zemes nomas līgumu ar 
vienu privātpersonu.

l  Zemesgabalam noteikt zemes lie
tošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM kods 0101, un veikt zemes vienības 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda.

l  Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes 
ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa va
jadzībām 2021. gadā trīs privātpersonām.

l  Iznomāt medību tiesības un slēgt 
medību tiesību nomas līgumu uz 5 (pie
ciem) gadiem ar nodibinājumu “Mednie
ku kopa “MEDIĶIS””, biedrību “Med
nieku klubs “Īve”” un Mednieku klubu 
“Duvzares kurši”.

l  Izsludināt pieteikšanos uz piecām 
medību platībām, kuras pašvaldība izno
mā medību tiesību īstenošanai.

l  Pagarināt dzīvojamās telpas īres lī
gumu ar trīs privātpersonām un izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu pri
vātpersonu.

l  Noteikt amata vietai Rucavas pamat
skolā “saimniecības pārzinis” (ar autobusa 
vadītāja pienākumiem) mēneša darba algas 
likmi.

l  Apstiprināt amata vietai “tūrisma 
organizators”, kas strādā “Dzintarvējos”, 
Papē, stundas tarifa likmi un noteikt mak
simālo stundu skaitu periodā no 1. maija 
līdz 30. septembrim.  

l  Apstiprināt Rucavas novada pašval
dības 2021. gada pamatbudžeta ieņēmu
mu grozījumus 11 353 EUR apmērā un 
Rucavas novada pašvaldības 2021. gada 
pamatbudžeta izdevumu grozījumus 
11 353 EUR apmērā atbilstoši funkcionā
lajām un ekonomiskajām kategorijām.

l  Pieņemt Rucavas novada pašvaldī
bas saistošos noteikumus Nr.3/B “Grozī
jumi Rucavas novada domes 10.02.2021. 
saistošos noteikumos Nr.1/B “Par Ruca
vas novada pašvaldības 2021. gada budže
tu””.

l  Precizēt 2020. gada 29. decembra 
Rucavas novada domes lēmumu (prot. 
Nr.19; 3.3.).

l  Iznomāt nedzīvojamās telpas ar ko
pējo platību 10,1 m2 Dunikas pārvaldes 
ēkā “Purenītes” (būves kadastra numurs 
64520100175001) privātpersonai uz 1 
(vienu) gadu ar nomas maksu 1,72 EUR 
mēnesī (bez PVN) ar 01.05.2021.

l  Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
SIA “CTB KARJERI”, reģistrācijas Nr. 
42103036324, juridiskā adrese: “Krūtes 
Zundi”, Bārtas pagasts, Grobiņas novads, 
par zemesgabalu “Liepienu karjeri”.

l  Atzīt nekustamā īpašuma “Baltalk
šņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 
kad. Nr. 64520110111, trešo mutisko iz
soli ar augšupejošu soli par nenotikušu 
un apstiprināja 2021. gada 8. aprīļa izsoles 
komisijas sēdes protokolu, kā arī nolēma 
rīkot ceturto elektronisko izsoli ar augšup
ejošu soli, nosakot ceturtās izsoles sākum
cenu 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro).

l  Apstiprināt Rucavas novada pašval
dības nekustamā īpašuma “Baltalkšņi”, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadas
tra Nr. 64520110111, ceturtās elektronis
kās izsoles noteikumus.

l  Atzīt nekustamā īpašuma “Dižozoli”, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra 
Nr. 64520050047, 2021. gada 8. aprīļa izsoli 
par notikušu un apstiprināja tās rezultātus, 
nosakot izsoles uzvarētāju ar pirkuma tie

sībām uz nekustamo īpašumu “Dižozoli”, 
Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

l  Atzīt nekustamā īpašuma “Mazlej
nieki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 
kadastra Nr. 64520100290, 2021. gada 
8. aprīļa izsoli par notikušu un apstiprināja 
tās rezultātu, nosakot izsoles uzvarētāju – 
SIA “Otanki Farming”.

l  Piešķirt par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu naudas balvu mēnešalgas ap
mērā sakarā ar darba attiecību pārtraukša
nu, darbiniekam aizejot pensijā.

l  Apstiprināt Rucavas novada Rucavas 
bibliotēkas krājuma attīstības komplektē
šanas politiku, Rucavas novada Rucavas 
bibliotēkas lietošanas noteikumus, Ruca
vas novada Rucavas bibliotēkas attīstības 
stratēģija 2021.–2025. gadam un Rucavas 
novada Rucavas bibliotēkas nolikumu.

l  Aktualizēt Rucavas novada domes 
attīstības programmas 2012.–2018. ga
dam investīciju plānu, papildinot attīstības 
programmas stratēģiskās daļas (II daļa) 
5.2. sadaļu “Plānotie projekti” projektiem 
un tajos plānotajām aktivitātēm.

l  Apstiprināt 2021. gada 22. aprīļa 
saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Par sa
biedrisko kārtību Rucavas novadā”.

l  Apstiprināt pašvaldības aģentūras 
“Rucavas novada Dunikas ambulance” 
2021. gada darba plānu. 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas 
A. Kauneses ziņojums

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja 

A. Kaunese informēja deputātus par pa
vasara uzkopšanas darbiem pagastā.

Izpilddirektora E. Bertrama ziņojums
Izpilddirektors E. Bertrams informēja 

deputātus par noslēgto līgumu ar AS “Lat
vijas Valsts meži” par Papes ezera takas 
sakārtošanu un attīrīšanu no sagāztajiem 
kokiem. 6. maijā paredzēta tikšanās ar 
dabas lieguma “Ķirbas purvs” izstrādātā
jiem. Uzsākti pavasara uzkopšanas darbi 
novadā.

Priekšsēdētāja J. Veita ziņojums
Domes priekšsēdētājs J. Veits informē

ja par administratīvi teritoriālās reformas 
gaitu un dažādiem saimnieciskiem dar
biem novada teritorijā.

Domes ārkārtas sēde  
2021. gada 29. aprīlī

Piedalās: Rucavas novada domes priekš-
sēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Daiga 
Ķēdže, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Gunde-
ga Zeme.

Sēdē nolēma:
l  Apstiprināt pašvaldības aģentūras 

“Rucavas novada Dunikas ambulance” 
2020. gada pārskatu. 

l  Apstiprināt Rucavas novada domes 
2020. gada pārskatu. 

l  Apstiprināt Rucavas novada pašval
dības 2020. gada konsolidēto gada pār
skatu.
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Izsoles

Valdība 11. maijā apstiprinājusi Zem
kopības ministrijas sagatavotos noteiku
mus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtī
bu, ko vienreizējā maksājumā 2021. gadā 
piešķirs mazajiem lauksaimniekiem. 

2021. gadā atbalstam paredzēti 3 mil
joni eiro, lai stiprinātu mazo lauksaimnie
cības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, 
veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecī
bā, motivētu integrāciju tirgū un sekmētu 
Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāša
nos un ainavas sakoptību. 

Atbalstu paredzēts piešķirt, balsto
ties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā ie
snieguma datiem, ja lauksaimnieka:

l deklarētās dzīvesvietas adrese 
vai juridiskā adrese visā laikposmā no 
2020. gada 1. jūlija līdz 1. decembrim ir 
reģistrēta Latvijā ārpus valstspilsē-
tām, 

l vienotā platības maksājuma vai 
mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas 
maksājuma saņemšanai deklarēto hek-
tāru skaits 2020. gadā nepārsniedz 
septiņus hektārus, 

l 2020. gadā tiešo maksājumu 
atbalstam noteiktā platība bija vis-
maz 0,3 ha ar laukaugiem, dārze-
ņiem, augļu kokiem vai aramzemē 
sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 

Lai veicinātu iedzī
votāju informētību par 
viņu tiesībām un tiesis
ko interešu aizsardzību, 
kā arī nodrošinātu ju
ridisku atbalstu strīdu 
risināšanā un iespējamo 
seku savlaicīgā novērša
nā, Juridiskās palīdzības 
administrācija sadarbībā 
ar juridiskās palīdzības 
sniedzējiem nodroši
na iespēju ikvienam 
iedzīvotājam saņemt 
konsultāciju, sazinoties 
ar juridiskās palīdzības 
sniedzēju pa tālruni.

Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesī
bas, aizsardzība no vardarbības, darba 
tiesības, saistību izpilde, zaudējumu 
piedziņa, maksātnespējas process u.c. 

No 17. maija līdz 11. jūnijam dar-
ba dienās plkst. 12.00–16.00 ikvie
nam būs iespēja saņemt informāciju 
par savām tiesībām un tiesisko interešu 
aizsardzību juridisku strīdu risināšanā. 

Noteiktajos laikos, zvanot pa tāl
ruņiem 67514224 vai 67514237, tiksiet 
savienots ar juridiskās palīdzības snie
dzēju konsultācijas saņemšanai. 

Ja telefona līnija ir aizņemta, aici
nām zvanīt atkārtoti darba dienās no
teiktajos laikos. 

Esiet pacietīgi un gatavi konsul-
tācijai:

l  pēc iespējas precīzāk noformulējiet 
jautājumu,

l nodrošinieties ar iespēju pierakstīt 
svarīgo informāciju,

l vēlams atrasties telpās.
Minētā administrācijas iniciatīva at

balstīta, ievērojot joprojām pastāvošos 
ierobežojumus epidemioloģiskās situā
cijas dēļ un nepieciešamību nodrošināt 
juridisku atbalstu strīdu risināšanā un 
seku mazināšanā, kas ir pieejams ikvie
nam neatkarīgi no ienākumu līmeņa, kā 
arī novērtējot 2020. gadā organizēto 
telefonkonsultāciju lielo pieprasījumu 
https://jpa.gov.lv/informacija-presei/bez-
maksas-attalinatas-juridiskas-konsultacijas-
iedzivotaju-pieprasijums-administracijas-un-
juridiskas-palidzibas-snied zeju-novertejums.

15. maija līdz 15. septembrim lauksaim-
nieka īpašumā bija lauksaimniecī-
bas dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz 
vienai liellopu vienībai. Pēc šiem 
kritērijiem var izvērtēt, vai lauksaim
nieks veic lauksaimniecisko ražošanu. 

Vienreizējais atbalsts būs kā papildi
nājums ES tiešo maksājumu atbalstam, 
ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu 
summa par 2020. gadu ir vismaz 100 
eiro, bet nepārsniedz 1200 eiro. 

Valsts atbalsta summa lauksaimnie
kam veidos 40% no apstiprinātās ES 
tiešo maksājumu summas, bet lauksaim
nieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 
1250 eiro, skaitot kopā gan 2020. gada 
ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts 
atbalstu. 

Lai saņemtu atbalstu, nav jāie-
sniedz iesniegums, jo atbalstu izmak
sās, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā 
vienotā iesnieguma datiem. Piemēram, 
ja patlaban mazais lauksaimnieks saņem 
mazā lauksaimnieka  atbalstu 500 eiro, 
tad klāt tiek aprēķināti 40% jeb 200 eiro.

Vairāk informācijas noteiku
mos “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība 
mazajiem lauksaimniekiem”, kas stāsies 
spēkā pēc to publikācijas ofi ciālajā izde
vumā “Latvijas Vēstnesis”.

Mazie lauksaimnieki 2021. gadā saņems 
vienreizēju valsts atbalstu līdz 40 procentiem 
no apstiprinātās ES tiešmaksājumu summas

Attālinātas juridiskās 
konsultācijas maijā un jūnijā  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “BALTALKŠŅI” IZSOLE

Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar 
augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu “Baltalkšņi”, kadastra Nr. 64520110111, atrodas Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110078, 
kopējā platība – 1,37 ha.

Izsoles sākumcena – 4000 EUR. Nodrošinājums – 400 EUR. Izsoles solis – 300 EUR.
Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00. 
Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.
Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz  08.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums 

Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā no paziņojuma par 
pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: http://www.rucava.lv/ un 
https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 
26143329, turpat arī cita informācija par izsoli.

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PEŠI” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar 

augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840030171, sa-
stāv no neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, kopējā platība 
– 0,5507 ha, uz tā esošās mežaudzes platība – 0,25 ha.

Izsoles sākumcena – 4500 EUR. Nodrošinājums – 450 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.
Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00. 
Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.
Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.0 6.2021. jāiemaksā nodrošinājums 

Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā no paziņojuma par 
pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs http://www.rucava.lv/ un 
https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 
26143329, turpat arī cita informācija par izsoli. 

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PIE STRAUTIŅI 2” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar 

augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē pašvaldībai piederošu nekus-
tamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 
64520170022, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170022, platība 
– 4,08 ha.

Izsoles sākumcena – 8250 EUR. Nodrošinājums – 825 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.
Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00. 
Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.
Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē,  līdz 08.06.2021. jāiemaksā nodrošināju

LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā no paziņojuma par 
pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs http://www.rucava.lv/ un 
https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 
26143329, turpat arī cita informācija par izsoli. 

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “PUNDURI” IZSOLE
Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar 

augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu “Punduri”, kadastra Nr . 64840080213, atrodas Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, 
kopējā platība – 0,5066 ha.

Izsoles sākumcena – 3200 EUR. Nodrošinājums – 320 EUR. Izsoles solis – 300 EUR.
Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00. 
Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.
Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līd z 08.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums 

Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts 
LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā no paziņojuma par 
pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs http://www.rucava.lv/ un 
https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: 
https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 
26143329, turpat arī cita informācija par izsoli.
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Rucavas novada iedzīvo-
tāji ir aicināti šķirot atkritu-
mus un nodot tos otrreizējai 
pārstrādei laukumā, kas at-
rodas Rucavā, bijušo mehā-
nisko darbnīcu teritorijā. 

Tur ir pieejami konteineri 
papīram un kartonam, plastma
sas iepakojumam, stiklam, me
tālam un koksnes atkritumiem. 
Tāpat laukumā var atbrīvoties 
no savu laiku nokalpojušas 
sadzīves elektrotehnikas, ba
terijām un spuldzēm. Šķirojot 
atkritumus, mēs ietaupām gan 
naudu, gan dabas resursus, palī
dzam radīt jaunu vērtību, esam 
atbildīgi un saudzējam vidi. 
Tādi šķirotie atkritumi kā pa
pīrs, plastmasa, metāls un stikls 
tiek pieņemti un pārstrādāti bez 
maksas. 

Sikšņu iedzīvotāji var iz-
mantot iespēju nodot pār-
strādei papīru, plastmasu, 
metālu un stiklu šķirošanas 
punktā pie daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas “Granīti”. 

Tur ir pieejami divi kontei
neri jauktajam (papīrs, plast
masa metāls) iepakojumam un 
viens konteiners stikla iepako
jumam. 

Atkritumu pārstrāde mazi

na vajadzību pēc pirmatnējām 
izejvielām – koka, grants un 
akmeņiem, metāla rūdas, naf
tas un citiem dabas resursiem, 
kā arī samazina ūdens un ener
goresursu patēriņu. Šķirotos 
atkritumus var pārvērst jaunos 
materiālos un resursos. No 
otrreizējām izejvielām gatavo 
olu iepakojuma kastes, papīra 
dvieļus, vienreizlietojamos pa
pīra traukus, piezīmju blokus 
un klades, alumīnija, plastma
sas un stikla dzērienu iepako
jumu. Pārstrādātu plastmasu 
izmanto siltinājumam biezās 
jakās un segās, jaunām mu
gursomām, apģērbam un ne
skaitāmām citām mantām, ko 
lietojam ikdienā. Riepas, kas ir 
bīstamie un dabai īpaši kaitīgie 
atkritumi, pēc pārstrādes tiek 
izmantotas ceļu būvē un var 
kļūt par celiņa segumu stadio
nos vai bērnu rotaļu laukumos. 

Ikdienā šķirojot atkritumus, 
mēs samazinām atkritumu po
ligonu noslodzi un neradām 
jaunus atkritumu kalnus, kuros 
aprok nešķirotus un nepārstrā
dājamus atkritumus, kas rada 
vides piesārņojumu. Galu galā 
neuzkraujam savus atkritumus 
uz nākamo paaudžu pleciem. 

Kā pareizāk  
šķirot atkritumus?

Pirms izmest atkritumus 
kādā no konteineriem, nepie
ciešams uzmanīgi iepazīties ar 
informāciju, kas izvietota uz 
konteinera: uz tā ir norāde, kā
dam materiālam konteiners ir 
paredzēts.

Papīra konteinerā drīkst 
mest avīzes, žurnālus, biroja 
papīru, grāmatas, iepakojuma 
papīru, kartonu un kartona 
kastes. Kartona kastes pirms iz
mešanas obligāti ir jāsaplacina. 
Nedrīkst izmest slapju, netīru 
papīru vai kartonu, ar pārtikas 
atliekām piesārņotu iepakoju
mu un tetrapakas, kuru vieta ir 
pie sadzīves atkritumiem. 

Konteinerā plastmasas at
kritumiem var likt tīru un sausu 
plastmasas iepakojumu – PET 
pudeles, plastmasas pudeles, 
kannas, kārbas un maisiņus. 
Dzērienu pudeles ir jāsaplaci
na. Konteinerā nedrīkst mest 
netīru, ar pārtikas atliekām pie
sārņotu taru, sadzīves preces, 
rotaļlietas, vienreizlietojamus 
traukus, kā arī iepakojuma pu
tuplastu. 

Stiklam šķirošanas lauku

Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD) ir saņēmis sa
traucošas ziņas no kaimiņvalsts 
Lietuvas, kur pagājušās nedēļas 
nogalē putnu gripa apstiprināta 
mājputniem 16 nelielās piemājas 
saimniecībās. Tās nelegāli bija 
iegādājušās mājputnus no putnu 
gripas smagi skartās Polijas. 

PVD aicina Latvijas mājput
nu turētājus šobrīd atturēties no 
mājputnu iegādes putnu gripas 
skartajās valstīs, lai slimību ne
ievazātu mājputnu novietnēs 
Latvijā. 

Jāatgādina, ka Latvijā augsti 
patogēnā putnu gripa līdz šim 
nav konstatēta mājputnu noviet
nēs, taču tā atklāta 49 mirušiem 
savvaļas putniem. Visi augsti 
patogēnās putnu gripas gadī-
jumi savvaļas putniem kon-
statēti februārī un martā. 

Jau divus mēnešus, proti, no 
26. februāra līdz brīdim, kad epi
demioloģiskā situācija Latvijā un 
Eiropā uzlabosies, putnu gripas 
draudu dēļ ir spēkā grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 
9. jūnija noteikumos Nr. 291 
“Noteikumi par biodrošības 
pasākumu kopumu dzīv-
nieku turēšanas vietām”, kas 
paredz, ka mājputni jātur slēgtās 
telpās, stingri jāievēro biodro

šības prasības, kā arī ir noteikti 
citi ierobežojumi – ir aizliegta 
izbraukuma tirdzniecība ar māj
putniem un inkubējamām olām, 
dalība tirgos, izstādēs, skatēs un 
citos pasākumos, kuros iesaistī
ti mājputni, aizliegta virszemes 
ūdenskrātuvēs iegūta ūdens iz
mantošana mājputnu dzirdinā
šanai, mājputnu izlaišana savvaļā 
medījamo putnu krājumu atjau
nošanai.

 Kopš stājušies spēkā iero
bežojumi, PVD ir veicis vairāk 
nekā 600 pārbaužu mājputnu 
turēšanas vietās, lai pārliecinā
tos, kā tiek ievēroti putnu gri
pas dēļ ieviestie ierobežojumi. 
Teju 60 gadījumos konstatēti 
ierobežojumu pārkāpumi. Lie
lākoties noteikumu pārkāpēji 
bija ļāvuši mājputniem doties 
ārpus telpām, tādējādi saim
niecību pakļaujot putnu gripas 
riskam.

 Ja mājputnu novietnē tiks 
apstiprināts putnu gripas uz
liesmojums, tad, lai novērstu 
slimības tālāku izplatīšanos, būs 
jālikvidē visi saimniecībā esošie 
putni, kā arī jānosaka karantīnas 
zonas 3 un 10 kilometru rādiusā 
ap slimības skarto saimniecību. 
Tādējādi putnu gripas uzlies
mojums nelielā piemājas saim

niecībā var būtiski ietekmēt tās 
tuvumā esošo lielo putnkopības 
uzņēmumu darbu, piemēram, 
tirdzniecības ierobežojumu no
teikšanas gadījumā.

 Jāņem vērā, ka mājputnu 
novietnei, pat ja tiek turētas ti
kai dažas vistas, jābūt reģistrētai 
Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC). Tikai tad, ja novietne 
būs reģistrēta, slimības uzlies
mojuma gadījumā tās īpašnieks 
varēs pretendēt uz zaudējumu 
kompensāciju. PVD veiktajās 
mājputnu novietņu pārbaudēs 
astoņos gadījumos konstatēts, 
ka mājputnu novietne nav reģis
trēta LDC, tātad slimības uzlies
mojuma gadījumā uz kompen
sāciju pretendēt nevarētu.

Augsti patogēnā putnu gripa 
ir akūta putnu infekcijas slimība, 
kurai raksturīga augsta mirstī
ba. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas 
putni, sevišķi ūdensputni, kam 
slimība var noritēt bez rakstu
rīgajām pazīmēm. Mājputni var 
inficēties, nonākot kontaktā ar 
inficētajiem savvaļas putniem, 
piemēram, piekļūstot dīķiem un 
citām ūdenstilpēm. Tāpat put
nus var inficēt ar piesārņotu ba
rību vai priekšmetiem (apaviem, 
apģērbu, inventāru), uz kuriem 
nonācis vīruss.

PVD aicina neiegādāties mājputnus 
putnu gripas skartajās valstīs

Taupi naudu un dod atkritumiem otru dzīvi!
mā ir divi dažādi konteineri – 
viens tikai tīrām stikla burkām 
un pudelēm, bet otrs – logu 
stiklam, spoguļiem un stikla 
traukiem. Konteinerā metālam 
izmetamas saplacinātas dzērie
nu skārdenes un tīras konser
vu kārbas. Konteinerā koksnei 
var atbrīvoties no koksnes at
kritumiem. 

Dalīto atkritumu savākša
nas laukumā var nodot savu 
laiku nokalpojušo sadzīves 
tehniku – ledusskapjus, televi
zorus, datorus un to monito
rus, veļas mašīnas un citu vairs 
nederīgu elektrotehniku ne
izjauktā veidā. Nodotās elek
troierīces tiek nogādātas īpašā 
pārstrādes cehā, kur tās izjauc, 
rūpīgi atdalot plastmasu, stik
lu, metāla daļas un citas otr
reizējai izmantošanai derīgas 
sastāvdaļas. Laukumā iespē
jams atbrīvoties no nolietotām 
baterijām, akumulatoriem un 
spuldzēm (dažādu veidu gāziz
lādes un ekonomiskajām spul
dzēm). 

Šķiroto atkritumu laukumā 
no privātpersonām pieņem arī 
nolietotas autoriepas (līdz čet
rām riepām no cilvēka), motor
eļļas un smēreļļas, kā arī eļļas 

filtrus. Laukumā nav iespējams 
nodot būvgružus, medicīnas 
preces un medikamentus, un 
citus videi bīstamus vai kaitīgus 
atkritumus. 

Ikviens spēj  
mazināt radīto  
atkritumu daudzumu

Lai arī iespējas šķirot at
kritumus un parūpēties par to 
pārstrādi jaunos materiālos un 
resursos ir gana plašas, aici
nām domāt ne vien par to, ko 
darām ar jau radītajiem atkri
tumiem, bet arī mainīt savus 
ikdienas paradumus, lai samazi
nātu atkritumu pieaugumu. Šos 
paradumus var veidot, veicot 
apdomīgākus pirkumus, izvēlo
ties kvalitatīvākas preces un iz
strādājumus, atsakoties no liekā 
iepakojuma, dodot priekšroku 
pārstrādājamiem materiāliem 
un pajautājot sev, vai man tie
šām tas ir vajadzīgs. Apzināta 
atbilde uz jautājumu atklās, vai 
pakļaujamies mirkļa iegribām 
vai, gluži pretēji, spējam veikt 
pārdomātus pirkumus un aiz
ņemties nepieciešamo no kai
miņa vai īrēt. 

Valsts meža dienests ar 26. 
aprīli nosaka meža ugunsnedro
šā laikposma sākumu visā valsts 
teritorijā. Meža īpašniekiem un 
tiesiskajiem valdītājiem līdz ar 
ugunsnedrošā laikposma iestā
šanos ir jānodrošina ugunsdrošī
bas noteikumu ievērošana mežā.

Visiem iedzīvotājiem me ža 
ugunsnedrošajā laikposmā (šo
gad tas ir no 26. aprīļa), uzturo
ties mežā, ir jāievēro ugunsdro
šības prasības. Lai samazinātu 
meža ugunsgrēka izcelšanās 
ie spē jas, atrodoties mežā, ir jā
ievēro vairāki aizliegumi un iero
bežojumi, par kuru neievēroša
nu var piemērot administratīvo, 
civiltiesisko un arī kriminālatbil
dību.

Uzturoties mežos un pur-
vos, aizliegts:

l  nomest degošus vai gruz
došus sērkociņus, izsmēķus vai 
citus priekšmetus;

l  kurināt ugunskurus, izņe
mot īpaši ierīkotas vietas, kas ne
pieļauj uguns izplatīšanos ārpus 
šīs vietas;

l  atstāt ugunskuru bez uz
raudzības;

l  dedzināt atkritumus;
l  braukt ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem pa mežu un 
purvu ārpus ceļiem;

l  veikt jebkuru citu darbī
bu, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Nedrīkst veikt jebkādu de
dzināšanu, kas rada dūmus, bez 
saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta mežniecību, jo dūmi 
var maldināt uguns novērošanas 
torņu dežurantus.

Meža izstrādātājiem jāie
vēro prasība, ka meža uguns
nedrošajā laikposmā cirsmā de
dzināt ciršanas atlikumus atļauts 
tikai ar Valsts meža dienesta 
mežziņa ikreizēju rakstisku at
ļauju. Savukārt meža īpašnie
kiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi 
un stigas būtu atbrīvoti no sagāz
tajiem kokiem un krūmiem, lai, 
nepieciešamības gadījumā meža 
ugunsdzēsības automašīnām 
būtu iespējams brīvi pārvieto
ties. Tāpat meža īpašniekiem ir 
jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka 
likvidācijas viņa mežā īpašnieka 
pienākums ir veikt meža uguns
grēka vietas uzraudzību.

Šogad kopš gada sākuma 
pavisam reģistrēti 137 meža 
ugunsgrēki, un kopējā izdegu
sī meža zemes platība ir 130,2 
hektāri, tajā skaitā jaunaudzes – 
76,8 hektāri.

2020. gadā meža ugunsgrēki 
dzēsti 581 reizi 309,03 hektāru 
platībā.

Meža ugunsnedrošais  
laikposms sākās 26. aprīlī
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29. aprīlī norisinājās Latvijas 
skolu 3. šaha olimpiādes Kurzemes 
reģionālais fi nāls. Sacensības notika 
interneta vietnē lichess.org. Bija jāizspēlē 
10 partijas. Dalībnieku skaits bija daudz 
mazāks nekā iepriekšējās šaha olimpi
ādēs. 5.–9. klašu grupa pat bija apvieno
ta ar 10.–12. klašu grupu. Acīmredzot 
skolēniem labāk patīk spēlēt šahu klā
tienē pie galdiņiem.

 No Rucavas pamatskolas 1.–4. klašu 
grupā piedalījās Gaigala Grauduža, Līva 
Vajevska, Gabriela Zuļģe, Ēvalds Ate, 
Henrijs Rozenbahs un Martins Vindigs, 
5.–9. klašu grupā – Airita Grīnberga. 

Sikšņu pamatskolu pārstāvēja 9. kla
ses skolnieks Dāvis Hopovs, iegūstot 
24. vietu. 

Lai nodrošinātu raitu un nepār
trauktu sacensību norisi, Rucavas pa
matskolas komanda spēlēja skolas da
torklasē. Sākumā dažam bija grūtības 
ar pieslēgšanos sacensību vietnei, citam 
aizmirsusies parole, tomēr ar skolotājas 
Lienes Šokolaites palīdzību visi tika pie 

spēlēšanas. Attālināto mācību posms 
nav nācis par labu šaha spēlei. Zudusi 
galdiņa pārredzamība, aizmirsušies at
klātņu gājieni, neredz, kā nomatot pre
tinieka karali.  Tomēr visi beidza turnī
ru, ieguva punktus un vietas.

Rezultāti: Gabrielai Zuļģei – 7. vie
ta, Līvai Vajevskai – 8. vieta, Gaigalai 
Graudužai – 10. vieta, Henrijam Ro
zenbaham – 17. vieta, Martinam Vin
digam – 19. vieta, Ēvaldam Atem – 
20. vieta, Airitai Grīnbergai – 10. vieta. 

Visi dalībnieki saņēma Latvijas Šaha 
federācijas diplomus par piedalīšanos 
Kurzemes reģionālajā posmā.

Rezumējot sacensības, viens no da
lībniekiem teica: “Kaut gan pie datora 
spēlēt ir it kā vieglāk (tur parādās fi gūras 
iespējamie gājieni), pie galdiņa tomēr ir 
daudz aizraujošāk. Kad partija iet uz 
beigām un ir uzvarēta pozīcija, pakrū
tē ir tāda patīkami uztraucoša, kutinoša 
sajūta!”

Paldies visiem, kas piedalījās un 
guva jaunu pieredzi!

Edgars Trankalis ir ru-
cavnieks. Absolvējis Ruca-
vas pamatskolu, vēlāk iegu-
vis bakalaura grādu audio 
vizuālajā mediju mākslā, 
šobrīd dzīvo Rīgā. Edgars 
ir radoša personība, nodar-
bojas ar video veidošanu, 
fotografēšanu ar dronu, 
grafi sko darbu izstrādi un 
dažādu ideju ģenerēšanu. 

“Līdz 18 gadiem dzīvoju 
Rucavā. Tur ir manas mājas 
– mana miera osta. Rucava ir 
manās asinīs un veidoja manu 
personību. Tur dzīvo mana 
ģimene un draugi. Jau dzīvo
jot Rucavā, pievērsos video 
veidošanai, kas nu jau vairāk 
nekā 10 gadus ir mans hobijs 
un nodarbošanās. Arī foto
grafēšana ir kļuvusi par daļu 
no manas ikdienas. Dzīve ir 
jādzīvo šodien un tagad. Lai 
to darītu jautrā un patīkamā 
veidā, noteikti ir jāzina, ko 
tieši tu vēlies, un jāmīl tas, ko 
dari. Tieši tāda ir mana dzīve: 
es zinu un mīlu to, ko daru. 

Mans dzīves mērķis ir ra
došā, respektablā un pozitīvā 
veidā uzrunāt, iedvesmot un 
palīdzēt citiem. Tāpēc arī vē
lējos savam novadam sniegt 
kaut ko no sevis, parādot un 
atklājot Rucavas novadu no 

jauna,” pauž Edgars Tranka
lis. Viņš piedāvā aplūkot Ru
cavas novadu 50 bildēs, kas 
uzņemtas ar dronu. Tajās ir 
gan visiem labi zināmas vie

tas, tikai no ikdienā neierasta 
skatupunkta, gan tādas vietas, 
par kurām nezina pat paši no
vadnieki. Tas ir unikāls ska
tījums uz novadu caur citu 

prizmu un sajūtām. 
Edgars turpina: “Mēs, ik

dienā dzīvojot rutīnas dzīvi, 
nemaz nepamanām, cik skais
ta ir apkārtne. Mēs pierodam 

pie vietām, kuras redzam 
katru dienu, tāpēc tās var ne
šķist ne skaistas, ne apbrīnas 
vērtas, taču tā nav. Es vēlējos 
šīs vietas parādīt citā rakursā 
un citā gaismā. Man vienmēr 
ir paticis meklēt rakursus un 
parādīt to, ko citi dažkārt ne
pamana. Man pašam tas bija 
liels piedzīvojums – gan šīs 
vietas atrast, gan nofotogra
fēt. Jūs redzēsiet, cik visiem 
labi zināmās vietas var kļūt 
svešas, kad tās aplūkojam no 
putna lidojuma. Jūs redzēsiet, 
ka jau tā skaista vieta var kļūt 
vēl skaistāka, aplūkojot to no 
augšas. Jūs redzēsiet vietas, 
par kurām uzzināsiet pirmo 
reizi. Jūs redzēsiet, cik skaists 
ir mūsu Rucavas novads. Es 
sev atklāju Rucavu no jauna 
un domāju, ka šī izstāde arī 
jums atklās ko jaunu.”

Izstāde ir tapusi ar Ruca
vas novada domes fi nansiālu 
atbalstu. To būs iespējams 
apskatīt, sākot ar 29. maiju, 
Rucavas Tūrisma informāci
jas centrā “Centra dzirnavas”. 
Lai ievērotu valstī noteiktos 
drošības pasākumus, lūgums 
apmeklējumu pieteikt, ie
priekš piezvanot uz Tūrisma 
informācijas centru pa tālruni 
29134903.

“Centra dzirnavās” Edgara Trankaļa fotogrāfi ju 
personālizstāde “Rucavas novads no putna lidojuma” 

Jau septīto gadu norisinājās pavasa
ra laivošanas svētki “Bārtas pumpurs” 
– lai arī mazliet citādi, nekā ierasts, taču 
atmiņā paliekoši. Laikā no 1. līdz 4. mai
jam ikviens varēja piedalīties pasākumā, 
izvēloties sev piemērotāko laiku un vei
cot laivošanas maršrutu ar vairākiem 
kontrolpunktiem. Beidzot maršrutu, 
bija jāaizpilda pasākuma dalībnieku 
anketa. Kopumā tika saņemtas 59 ko
mandu anketas ar atbildēm uz kont
rolpunktu jautājumiem. Tās tika izvēr
tētas, un starp tiem, kuri bija ieguvuši 
visvairāk punktu, notika izloze vietnē 
https://namepicker.net/.

Pie lieliskām balvām no Nīcas, Ru
cavas, Grobiņas un Priekules novada 
uzņēmējiem šogad tika komandas:

l “Smaidīgie”,
l “Kolhoznieces 2”,
l “Miču ģimene”,
l “Ripo Ints Pešiks”,
l “Bocmanis”,
l “Kundziņi”,

l “Ulmalnieki”,
l “Eto moi kruzdēls”,
l “Sarmas”,
l “Sarkanā pērle”,
l “Rožu lapas”,
l “Amata10”.
Par balvu saņemšanu koman

das aicinātas sazināties ar Nīcas no
vada Tūrisma informācijas centru 
pa tālr. 29458532 vai sūtot epastu 
turisms@nica.lv. 

Pasākuma fotogrāfi jas var aplūkot: 
https://www.facebook.com/bartaspumpurs.

Paldies visiem, kas piedalījās, nova
du uzņēmējiem par balvām un organi
zatoru komandai par kopdarbošanos 
Bārtas upes svētku radīšanā!

Īpašs paldies glempingam “Bārtas 
krasts” un atpūtas bāzei “Ods” par ilg
gadēju pasākuma atbalstīšanu!

Lai jūsu piedzīvojumi Bārtas upē 
nebeidzas, jo laivošana ir lielisks piedzī
vojums visos gadalaikos!

Rucavas novada TIC

Laivošanas svētki 
“Bārtas pumpurs 2021” 

aizvadīti ar lielu dalībnieku skaitu

Foto Edgars Trankalis

Pie šaha galdiņa 
spēlēt ir aizraujošāk
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IECIRKNIS ADRESE
AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
DURBES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
LIEĢU KULTŪRAS NAMS Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Grobiņas nov.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
BĀRTAS KULTŪRAS NAMS “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
BUNKAS KULTŪRAS NAMS “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
DUNALKAS KULTŪRAS NAMS “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
GAVIEZES KULTŪRAS NAMS “Ritmi”, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
GRAMZDAS TAUTAS NAMS Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
MEDZES KULTŪRAS NAMS “Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
NĪCAS NOVADA DOME Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
RUCAVAS PAGASTMĀJA “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
VAIŅODES KULTŪRAS NAMS Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
VECPILS PAGASTNAMS “Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
VĒRGALES KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

27.  maijs – pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu
 apgabala maiņu.
29. maijs – ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00 Pilsonības un
 migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu
 iecirkņu komisijām piekļuvi vēlētāju reģistram.
31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), 
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00.
1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
 stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos
 var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un
 iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, 
 priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās 
 dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena),
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), 
 kas visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs –  pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi 
 vēlētājiem atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VĒLĒTĀJU 
ZINĀŠANAI

1. maijā, Darba svētku un Latvijas 
Republikas Satversmes sapulces sa-
saukšanas dienā, Rucavas centra tir-
gus laukumā notika pirmais pavasara 
tirgus. 

Jau savlaicīgi bija pieteikušies 20 dažā
du preču tirgotāji. Bija nopērkami gan ko
ciņi, ogulāji un puķu stādi, gan sēklas un 
saimniecības preces, kā arī tika piedāvāts 
bagātīgs mājražotāju produkcijas klāsts. 

Tirgus apmeklētāji steidza iegādāties 
vajadzīgo un gandarīti devās mājup. Paši 
tirgotāji bija ļoti apmierināti par iespēju 
tirgoties, daudzi arī atvesto produkciju ātri 
iztirgoja. 

Kaut arī bija jāievēro valstī noteiktie 
drošības pasākumi, gan tirgotāji, gan pir
cēji bija apmierināti, ka var saredzēties, ie
pirkties, un pauda cerību tikties atkal kādā 
citā reizē. 

Pirmais gadatirgus Rucavā aizvadīts godam
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1. POLITISKĀ  
PARTIJA 

“APVIENĪBA 
IEDZĪVOTĀJI” 
1. Guntis Rolis
2. Sandra Aigare
3. Edīte Dovkante
4. Arturs Zīlītis
5. Ģirts Laugalis
6. Eduards Vilde
7. Kārlis Ļubins
8. Landra Valdmane
9. Juris Blaubārdis
10. Māris Muitenieks
11. Anita Pelude

2. POLITISKĀ  
PARTIJA  

“KPV LV”
1. Aldis Rudzītis
2. Egils Matīss Madelis
3. Zanda Šneidere
4. Agris Pulkstens
5. Jānis Kapiņš
6. Raimonds Bērziņš
7. Māris Narbuts
8. Arnolds Tuleiko

3.NACIONĀLĀ 
APVIENĪBA 

“VISU LATVIJAI!”–
”TĒVZEMEI UN 
BRĪVĪBAI”/LNNK 
1. Linards Tiļugs
2. Armands Jēkabsons
3. Ainars Cīrulis
4. Andris Jankovskis
5. Vija Jablonska
6. Juris Dabars
7. Aigars Veiss
8. Daina Vanaga
9. Zigmunds Mickus
10. Juris Grasmanis
11. Oskars Rudovskis
12. Dzintars Kudums
13. Irēna Riežniece
14. Kristaps Strungs
15. Gundars Sisenis
16. Māris Ķēde
17. Mārtiņš Ceriņš
18. Ingars Kalējs
19. Gints Juriks
20. Jolanta Berga
21. Agrita Plostniece
22. Gražina Ķervija

4.POLITISKO  
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“ZAĻO UN  
ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 
1. Aivars Priedols
2. Inga Ratniece
3. Raimonds Reinis
4. Ojārs Petrēvics
5. Edgars Putra
6. Antra Mālniece
7. Kaspars Dzenis
8. Gunars Kristvalds
9. Patricija Andersone
10. Mārtiņš Mikāls
11. Jānis Pelnēns
12. Aivars Galeckis
13. Laila Urbāne
14. Indulis Ozoliņš
15. Turaids Šēfers
16. Māris Niedols
17. Ilmārs Šnore
18. Jānis Vitrups
19. Edgars Treimanis
20. Oļegs Jurjevs
21. Romārs Timbra
22. Gatis Kalniņš

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Dienvidkurzemes novada deputātu kandidātu saraksti
2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies 

pašvaldību vēlēšanas.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 

reizi būs iespēja balsot jebkurā jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu iecirknī. 
Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību 
un pārliecināsies, vai vēlētājs ir iekļauts 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau 
nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju 
reģistrā un papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs 
balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai 
piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas 
pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas 
iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt 
reģistrētiem vēlētāju reģistrā. Vēlētājam ir tiesības 
balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņa reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai pašvaldībā, kur viņam pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās jaunveidojamā 
Dienvidkurzemes novadā pieteikti astoņi deputātu 
kandidātu saraksti.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR KANDIDĀTIEM 
UN PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMĀM 

https://pv2021.cvk.lv/pub/dienvidkurzemes-novads/kandidatu-saraksti

5.POLITISKĀ  
PARTIJA 

“KUSTĪBA PAR!” 
1. Nora Patmalniece
2. Ingus Krūmiņš
3. Guntis Reķēns
4. Māris Meldris
5. Ance Tīmane
6. Linda Zeltiņa

6.POLITISKO 
PARTIJU 

APVIENĪBA  
“JAUNĀ  
VIENOTĪBA” 
1. Andris Jefimovs
2. Mārtiņš Grundmanis
3. Andis Ādiņš
4. Ralfs Jenerts
5. Iveta Mame
6. Imants Ozols
7. Inese Gusta
8. Tatjana Ešenvalde
9. Elmārs Šēns
10. Gints Griezītis
11. Līga Tīlišķe
12. Agris Kovaļevskis
13. Jānis Veits
14. Ilze Bruce
15. Ainars Reņģe
16. Ieva Šmite
17. Maija Pūpola
18. Genadijs Jefimovs
19. Laura Pakule-Krūče
20. Agija Kaunese
21. Anita Laiveniece
22. Rauls Silts

7.POLITISKĀ  
PARTIJA  

“LATVIJAS  
REĢIONU  
APVIENĪBA” 
1. Raivis Kalējs
2. Inese Meļķe
3. Pēteris Vītols
4. Ilze Jonase
5. Andrejs Radzevičs
6. Vita Cielava
7. Artūrs Blumbergs
8. Daiga Ķēdže
9. Edgars Cīrulis
10. Gunārs Geste
11. Rinalds Neifelds
12. Renārs Latvens
13. Sandris Bēča
14. Valērijs Kurčanovs
15. Ainārs Pāvils
16. Anita Roga
17. Toms Mackars
18. Gatis Volkevičs
19. Aiga Zeltagrauda
20. Arvis Engelmanis
21. Jānis Zukulis
22. Arnis Kvietkausks

8.POLITISKĀ  
PARTIJA “JAUNĀ 

KONSERVATĪVĀ  
PARTIJA” 
1. Henrijs Ķeružis
2. Andris Grudulis
3. Indulis Kalns
4. Kristers Andersons
5. Haralds Eglītis
6. Jānis Atkalns
7. Māris Otomers
8. Arnolds Pinkulis



8 2021. gada maijs

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. jūnijam.

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.

Baznīcu nakts
Šogad akcija “Baznīcu nakts” notiks ar individu

āliem apmeklējumiem. Tātad tas nozīmē, ka nebūs pla
šu pasākumu.

Rucavas baptistu dievnams 29. maijā būs at-
vērts no plkst. 12.00 līdz 16.00. 

No plkst. 12.00 līdz 14.00 būs dzirdamas pazīstamas 
melodijas no baptistu dziesmu krājuma.

Kamēr dievnams ir atvērts, ikviens var aplūkot foto
izstādi “Dieva rokās viss” (aut. S. Hmeļņickis).

DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

23. maijā, Vasarsvētkos – 
Svētā Gara izliešanas 
svētkos – plkst. 11.00 
(ar Svēto vakarēdienu).
24. maijā, Vasarsvētku otrajā 
dienā – plkst. 18.00 (ar Svēto 
vakarēdienu).
27. maijā ceturtdienas 
dievkalpojums – plkst. 18.00 
(ar Svēto vakarēdienu).
30. maijā, Svētās Trīsvienības 
svētkos – plkst. 11.00 
(ar Svēto vakarēdienu).

l Pirmais pasākums “Atvērto durvju dienas lau-
kos” visā Latvijā norisināsies no 10. līdz 13. jūnijam. 

Atvērto durvju dienas laukos ir Latvijas lauku apceļo
šanas un iepazīšanas pasākums, kura mērķis ir popularizēt 
laukos audzētus, ražotus un gatavotus produktus, sniegtos 
pakalpojumus, ieinteresēt iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, 
nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, kur var iegā
dāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī piedā
vāt iespēju atpūsties un izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko 
var piedzīvot laukos. Rucavas novadā pasākumam pieteik
tas divas vietas – tradīciju nams “Zvanītāji” un Rucavas 
Tūrisma informācijas centrs.

Pasākumam Tūrisma informācijas centrā aicināti pieteik
ties vietējie mājražotāji, amatnieki un darbīgi vietējie iedzī
votāji, lai varam parādīt iespējamiem viesiem Rucavas nova
da bagātības, kopīgi darbojoties ārtelpā. Lūgums pieteikties 
radošajā darba grupā, zvanot pa tālruni 29134903.

l Otrs plānotais pasākums ir “Mājas kafejnīcu die-
nas”. 

Tas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasā
kums, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģen
tūra sadarbībā ar LTA “Lauku ceļotājs”. 

Rucavas, Gobiņas un Nīcas novadā šis pasākums 
plānots no 16. līdz 18. jūlijam. 

Šī būs lieliska iespēja arī vietējiem iedzīvotājiem, kas ar 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ikdienā nav saistīti, pie
dāvāt novada viesiem kaut ko tieši savam reģionam raksturī
gu. “Lauku ceļotājs” nodrošina informācijas izplatīšanu par 
pasākuma norises vietām un lekcijas par svarīgāko prasību 
ievērošanu, organizējot pasākumu. Rucavas novada iedzīvo
tājiem ir iespēja vēl līdz 28. maijam pieteikties mājas kafej
nīcas organizēšanai, zvanot uz Tūrisma informācijas centru 
pa tālruni 29134903.

Arī Rucavas novadā 
norisināsies divi 

LTA “Lauku ceļotājs” 
koordinēti pasākumi


