
Ne viens vien zina 
teicienu “Rīga, Roma, 
Rucava”. No šiem vār-
diem iedvesmojies arī 
rucavnieks un sava 
dzimtā novada patriots 
Edgars Trankalis, kurš 
31. maija rītā ar velosi-
pēdu sāka 2800 km garo 
ceļu līdz Romai.

Šī trakā doma aiz
braukt līdz Romai Ed
garam dzimusi pavisam 
nejauši, pandēmijas laikā 
braukājot ar divriteni. Šis 
ir lielisks veids, lai po
pularizētu aktīvu dzīves
veidu, dalītos ceļojuma 
iespaidos un iedvesmotu 
citus. Un, kas ir pats sva
rīgākais, nestu vēsti par 
Rucavu tālu aiz tās robe
žām.

Ceļojums plānots 40 
dienu garš. Edgara gaitām 
varēs sekot viņa Instagram 
profi lā, kā arī būs publi
kācijas portālā Delfi . 

Vēlam izturību tālajā 
un nebūt ne vieglajā ceļā!

Rucavas novadā 24. jūnijā vārda dienu svinēs 
89 Jāņi un 23. jūnijā 13 Līgas!

Rucavas novada fotokon
kursa otrajai kārtai darbu ie
sniegšana beidzās 31. maijā. 
Šoreiz pieteicās 7 dalībnieki, 
izvērtēšanai nododot 32 fo
tomirkļus no šogad mainīgā 
un ziedošā pavasara. Konkur
sā piedalījās: Anna Ančenko, 
Sniedze Druvaskalne, Jānis 
Skaldis, Vendija Miklāva, 
Elīna Iņķe, Līga Grabovska 
un Zinaida Sparāne. Paldies 
visiem par piedalīšanos un 
iespēju sakrāt skaistākos ga
dalaika fotomirkļus! 

No 1. līdz 10. jūnijam ik
vienam bija iespēja balsot par 
savu vismīļāko fotogrāfi ju 
Rucavas novada Tūrisma in
formācijas centra FB kontā. 

Par uzvarētāju pavasara 
sērijā skatītāju vērtējumā kļu

vusi Vendija Miklāva (foto
grāfi ja “Taka”).

Otrās kārtas uzvarētājai 
šoreiz balva no “Rūķa labu-
miem” un biškopja Gata 
Grauduža, kā arī Rucavas 
rakstiem rotāta krūzīte.

Tagad ikviens var krāt 
fotomirkļus gadalaiku sērijas 
vasaras kārtai. Darbus iesū
tīt līdz 31. augustam. Kon
kursa nolikums pieejams 
www.rucava.lv.

Fotogrāfi ju iesūtīšana un 
papildu informācija, rakstot 
uz epastu tic@rucava.lv. 

Noslēdzoties visām foto
konkursa kārtām, visaugstāk 
novērtētie darbi veidos visus 
gadalaikus aptverošu fotoiz
stādi Rucavas “Centra dzir
navās”.

Velo ceļojums vienatnē 
caur Eiropu uz Romu

Rucavas novada fotokonkursa četrās 
sērijās “1. Ziema 2. Pavasaris 3. Vasara 
4. Rudens” otrā kārta noslēgusies
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Rucavas novada domes sēžu lēmumi

Domes ārkārtas sēde 
2021. gada 11. maijā

Piedalās: Rucavas novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Veits, deputāti Līga Jaunzeme, 
Irēna Riežniece, Andis Rolis, 
Romārs Timbra.

Sēdē nolēma:
l     Atbalstīt augstas 

gatavības investīciju projek
ta “Rucavas novada paš
valdības autoceļu segumu 
atjaunošana” iesniegšanu 
izsludinātajā atlasē atbalsta 
saņemšanai un īstenošanu.

l    Atzīt 2021. gada 
5. maijā nekustamā īpašuma 
“Jaunskujiņas”, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, 
kadastra Nr. 64840130096, 
izsoli par notikušu un ap
stiprināt tās rezultātu.

l    Atzīt 2021. gada 
5. maijā nekustamā īpašuma 
“Pilieni”, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā, kadastra 
Nr. 64520170072, izsoli par 
notikušu un apstiprināt tās 
rezultātu.

l    Anulēt ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu pēc 
privātpersonas iesnieguma.

Domes sēde  
2021. gada 27. maijā

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

Sēdē nolēma:
l    Atcelt Rucavas no

vada domes 2019. gada 25. 
aprīļa lēmumu (protokols 
Nr.5; 1.1. p.) “Par detāl
plānojuma nekustamajam 
īpašumam izstrādes uzsāk
šanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

l    Atcelt Rucavas no
vada domes 2019. gada 26. 
septembra lēmumu (pro
tokols Nr.14; 1.1. p.) “Par 
detālplānojuma nekustama
jam īpašumam izstrādes uz
sākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

l    Apstiprināt detāl
plānojumu izstrādi diviem 
nekustamiem īpašumiem.

l    Veikt zemesgabala ie
rakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, pēc tam 
pieņemt lēmumu par zemes 
nomas līguma izbeigšanu ar 
vienu privātpersonu.

l    Nodot bezatlīdzības 
kārtībā īpašumā domājamo 
kopīpašumu, kas nepiecie
šams dzīvoklim.

l    Atļauj apvienot vienā 
īpašumā zemes vienību.

l    Izbeigt zemes nomas 
līgumu ar deviņām privāt
personām un noslēgt zemes 
nomas līgumu ar četrpa
dsmit privātpersonām.

l    Pagarināt zemes no
mas līgumu ar vienu privāt
personu.

l    Nodot valstij Zem
kopības ministrijas personā 
īpašumā bez atlīdzības paš
valdībai piekrītošās Duni
kas pagasta zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
64520010068 daļu 0,95ha 
platībā (veicot kadastrālo 
uzmērīšanu, platība tiks 
precizēta) un uz tās esošās 
inženierbūves daļas ap
tuveni 580 m garumā, lai 
nodrošinātu “Meža likumā” 
noteiktās valsts funkcijas 
īstenošanu – valsts mežu 
apsaimniekošanu un aizsar
dzību.

l    Samazināt iznomā
tās zemes platību zemes 
vienībai.

l    Veikt cenu izpēti 
par derīgo izrakteņu ģeo
loģisko izpēti īpašumā 
“Liepienu lauki”, kad. 
Nr. 64520020067, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā.

l    Iznomāt medību tiesī
bas un slēgt medību tiesību 
nomas līgumu uz 5 (pie
ciem) gadiem ar biedrību 
“Mednieku klubs “Duvzares 
kurši””, reģistrācijas Nr. 
40008298188, adrese: “Sel
gas”, Rucavas pag., Rucavas 
nov., LV3477, par nekus

tamo īpašumu “Plūmītes”, 
zemes vienības kad. apz. 
64840060021, platība – 4,83 
ha.

l    Iznomāt medību tiesī
bas un slēgt medību tiesību 
nomas līgumu uz 5 (pie
ciem) gadiem ar biedrību 
“Mednieku klubs “Īve””, re
ģistrācijas Nr. 40008050175, 
adrese: “Namdari”, Rucava, 
Rucavas pag., Rucavas nov., 
LV3477, par nekustamo 
īpašumu “Vidussila izgāz
tuve”, zemes vienības kad. 
apz. 64840040150, platība 
– 13,16 ha.

l    Iznomāt medību tiesī
bas un slēgt medību tiesību 
nomas līgumu uz 5 (pie
ciem) gadiem ar biedrību 
“Mednieku klubs “Īve””, re
ģistrācijas Nr. 40008050175, 
adrese: “Namdari”, Ruca
va, Rucavas pag., Rucavas 
nov., LV3477, par nekus
tamo īpašumu “Lapsas”, 
zemes vienības kad. apz. 
64840040169, platība – 2,58 
ha.

l    Apstiprināt zemes 
ierīcības projektu īpašuma 
“Zītari” zemes vienībai ar 
kad. apz. 64840100313, 
Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, sadalei.

l    Labot pārrakstīšanās 
kļūdu Rucavas novada do
mes 2020. gada 22. oktobra 
lēmuma “Par nekustamā 
īpašuma “Dunikas pagasta 
palīgsaimniecības”” pirmajā 
rindkopā.

l    Pagarināt dzīvojamās 
telpas īres līgumu ar sep
tiņām privātpersonām un 
nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar piecām privātper
sonām.

l    Izbeigt dzīvojamās 
telpas īres līgumu un pār
traukt īres aprēķinu ar vienu 
privātpersonu.

l    Izslēgt no Rucavas 
novada dzīvokļu maiņas rin
das četras privātpersonas.

l    Izslēgt no Rucavas 
novada dzīvokļu rindas 
sešas privātpersonas.

l    Aktualizēt Rucavas 
novada dzīvokļu palīdzības 
1. reģistrā otrām kārtām 
personas, kuras deklarējušas 
savu dzīvesvietu Rucavas 
novada administratīvajā 
teritorijā, tādā secībā, kādā 
tās iesniegušas iesniegumu 
pašvaldībai attiecīgā veida 
palīdzības saņemšanai at
bilstoši saistošo noteikumu 
Nr.6/2018 “Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risinā
šanā Rucavas novadā” 14.1. 
punktam.

l    Aktualizēt Rucavas 
novada dzīvokļu palīdzības 
1. reģistrā trešām kārtām 
personas, kuras deklarēju
šas savu dzīvesvietu Ruca
vas novada administratīvā 
teritorijā, tādā secībā, kādā 
tās iesniegušas iesniegumu 
pašvaldībai attiecīgā veida 
palīdzības saņemšanai at
bilstoši saistošo noteikumu 
Nr.6/2018 “Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risinā
šanā Rucavas novadā” 11.8. 
punktam.

l    Apstiprināt pašval
dības aģentūras “Rucavas 
novada Dunikas ambulan
ce” 2020. gada publisko 
pārskatu.

l    Piešķirt Rucavas 
novada domes naudas balvu 
sakarā ar bērna piedzimša
nu.

l    Nodod atsavināšanai 
Rucavas novada pašval
dībai piederošās mežau
dzes cirsmas, kas atrodas 
nekustamā īpašuma “Sila 
fonds”, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā, kadastra 
Nr.64840200037, apjoms 
843,67 m3, izcērtamā platī
ba – 4,58 ha, zemes vienī
bas ar kadastra apzīmējumu 
64840200037 1. kvartāla 
meža nogabalā Nr.25 un 
2. kvartāla meža nogaba
los Nr.9, Nr.10 un Nr.12, 
pārdodot mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli.

l    Apstiprināt Rucavas 
novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžeta ieņēmu
mu grozījumus 57 655 EUR 
apmērā (1. pielikums).

l    Apstiprināt Rucavas 
novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžeta izdevu
mu grozījumus 57 655 EUR 
apmērā atbilstoši funkcio
nālajām un ekonomiskajām 
kategorijām (2. pielikums) 

l    Novirzīt 1122 EUR 
no dabas resursu nodok
ļa atlikuma gada sākumā 
pievienotās vērtības nodok
ļa nomaksai stāvlaukuma 
izveidei pie informācijas 
centra “Centra dzirnavas”.

l    Atcelt 2021. gada 22. 
aprīļa lēmumu “Par saistošo 
noteikumu Nr.3/2021 “Par 
sabiedrisko kārtību Rucavas 
novadā” apstiprināšanu” 
(protokols Nr.5; 10. p.).

Dunikas pagasta  
pārvaldes vadītājas 
A. Kauneses ziņojums

Noritējusi veiksmīga 
Sikšņu bibliotēkas akreditā
cija, izlīdzināti ceļa līkumi, 
sakopti kapi un sakārtotas 
Lāčplēša Kara ordeņa ka
valieru piemiņas vietas. No 
Dunikas pagasta projektu 
konkursā “Labais darbs Ru
cavas novadam” veiksmīgi 
startējuši divi projekti. Sa
kārtota bērzu birzs Sikšņos, 
tiek izveidots labirints no 
akmeņiem un ir uzstādīts 
grils, kas tiek aktīvi izman
tots. 

Izpilddirektora  
E. Bertrama ziņojums

Projektu konkursā  
“Labais darbs Rucavas 
novadam” saņemti 5 pie
teikumi. Ir pabeigta ietves 
un apgaismojuma izbūve 
Rucavā un laternu nomaiņa 
pie Centra kapiem. Pa
beigta “Centra dzirnavu” 
apsardzes un ugunsdrošības 
sistēmas iekārtošana.



PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM “SKLANDIŅI”, PAPĒ, RUCAVAS 
PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ

Rucavas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplā-
nojuma nekustamam īpašumam “Sklandiņi” Papē, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, atcelšanu”.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM “JAUNPELČI”, 
PAPĒ, RUCAVAS PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ

Rucavas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplā-
nojuma nekustamam īpašumam “Jaunpelči”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, atcelšanu”.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU NEKUSTAMIEM ĪPAŠUMIEM “JAUNPELČI” UN 
“ŠĶIETIŅI”, PAPĒ, RUCAVAS PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ

Rucavas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplāno-
juma nekustamiem īpašumiem “Jaunpelči” un “Šķietiņi” izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: sadalīt nekustamos īpašumus un noteikt 
īpašumiem turpmākās izmantošanas iespējas atbilstoši Rucavas novada teritorijas 
plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos atļautajai izmantošanai – tūrisma un 
rekreācijas apbūves teritorija (PT2).

Detālplānojuma ierosinātājs: nekustamā īpašuma īpašnieki. 
Detālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums “Jaunpelči”, kad. apz. 

64840010027, platība – 1,47 ha, un nekustamais īpašums “Šķietiņi”, kad. apz. 
64840010057, platība – 2,35 ha.

Konktaktpersonas: izstrādātājs SIA “Projekti un Pro”, Gints Astičs, tālr. 29106532, 
izstrādes vadītāja Evita Kalēja, tālr. 29622190.

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20665.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU NEKUSTAMAM ĪPAŠUMAM “PEČI”, PAPĒ, 
RUCAVAS PAGASTĀ, RUCAVAS NOVADĀ

Rucavas novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplāno-
juma nekustamam īpašumam “Peči” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis: noteikt īpašumam turpmākās izmantošanas 
iespējas atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves 
noteikumos atļautajai izmantošanai – tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2*).

Detālplānojuma ierosinātājs: nekustamā īpašuma īpašnieki. 
Detālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums “Peči”, kad. apz. 64840110010, 

platība –  0,856 ha.
Konktaktpersonas: izstrādātājs SIA “Projekti un Pro”, Gints Astičs, tālr. 29106532, 

izstrādes vadītāja Evita Kalēja, tālr. 29622190.
Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20663.

32021. gada jūnijs

Izsoles

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SILA FONDS” IZSOLE
Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavi-

nāšanai kustamās mantas – mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma 
“Sila fonds”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840200037, zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 64840200037 1. kvartāla meža nogabalā Nr.25 un 
2. kvartāla meža nogabalos Nr.9, Nr.10 un Nr.12.

Izsole notiks 2021. gada 16. jūnijā pulksten 10 Rucavas novada domē, “Pagast-
mājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 
līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz 
e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 14. jūnijam pulksten 16.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv. 
Izsoles sākumcena 36 950,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdes-

mit eiro) bez PVN, nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 
3695,00 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN, līdz reģistrā-
cijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, 
SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. 

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

dienas.
Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš to saskaņojot pa tālruni 26143329.

Kā katru gadu, arī šogad ikviens tika aicināts savas idejas novada vides 
labiekārtošanā vai popularizēšanā realizēt ar projektu palīdzību. Projektus 
komisija vērtēja attālināti.

Tika saņemti pieci projektu pieteikumi, bet viens no pretendentiem savu 
dalību atsauca. Apstiprinātie projektu pieteikumi: (Rucavas novada domes 
kopējais fi nansējums – 4000,00 EUR):

• Filma “Pārmaiņu vējos” – biedrība “Domā līdzi”, 
• Annas Rogas grāmatas “Zvanītāji” izdošana – biedrība 

“Rucavas tradīciju klubs”,
• Miera stūrītis pie “Granītiem” – nereģistrēta iedzīvotāju in

terešu grupa “Granīti”,
• “Droša vide pie mūsu mājām” – nereģistrēta iedzīvotāju 

interešu grupa “Mētras”.

Veiksmi projektu realizēšanā!

Informāciju sagatavoja
projektu koordinatore Dace Mieme

Šī gada 14. jūnijā apritēja 80 
gadi kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organi-
zēja pirmās masu deportācijas – 
1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 
15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 
14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā 
ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirs
tie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportāci
jām” vienlaikus visā Latvijā tika lasīti 
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvo
tāju vārdi. Piemiņas pasākumi notika 
arī tautiešu mītnes zemēs ārpus Lat
vijas. 

Lasījumi tika straumēti reāllaikā 
platformās LSM.lv un LNB.lv, kur 
būs pieejama karšu izdevniecības 
“Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Lat
vijas karte ar apkopotām saitēm uz 
tiešraidēm no pasākumiem pašvaldī
bās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī 
piemiņas pasākumu videomateriāli, 
kā arī dati par deportētajiem, lai vei
dotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē 
deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert 
apmēru un sekas, parādot statistiku 
un vienlaikus ļaujot izsekot individu
āliem izvesto cilvēku stāstiem. 

Savukārt, lai latvieši pasaulē varē
tu iesaistīties un piemiņas brīdī būt 

domās kopā ar 14. jūnija upuriem, kā 
arī ar latviešiem Latvijā un citur ār
zemēs, digitālajā piemiņas kartē tika 
izveidota sadaļa, kurā ikviens latvietis 
varēja ievietot savu, ģimenes vai do
mubiedru grupas foto ar aizdegtām 
piemiņas svecēm rokās.

Pasākuma idejas autore Sandra 
Kalniete norāda: “Nav nekā perso
nīgāka un individuālāka par cilvēka 
vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ik
vienu no dzimšanas līdz nāves brī
dim un turpina pastāvēt līdz laiku 
aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens 
izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu 
tikai sīka vienība kādā lielākā, apko
pojošā skaitlī. 

Vārdu lasīšanas ceremonijai vien
laikus notiekot visos Latvijas nova
dos un pagastos un piemiņas brīžus 
saslēdzot vienotā Latvijas tīmeklī, 
tiek dota iespēja piemiņas pasākumā 
piedalīties kā Latvijā, tā visā pasaulē 
mītošajiem tautiešiem.”

Piemiņas pasākumu “Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” rīko Valsts preziden
ta kanceleja un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem 
no Latvijas Nacionālā arhīva, karšu 
izdevniecības “Jāņa sēta” un sabied
riskajiem medijiem.

Rucavā pieminēja 
1941. gada deportāciju 
80. gadadienu

Noslēdzies šī gada projektu 
konkurss “Labais darbs 
Rucavas novadam 2021”
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Nr. Saraksts Derīgās zīmes* Procenti Vietas
1 “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” 205 2,12% 0
2 Politiskā partija “KPV LV” 63 0,65% 0
3 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK”
2489 25,73% 5

4 Zaļo un zemnieku savienība 4241 43,84% 9
5 “Kustība Par!” 204 2,11% 0
6 “Jaunā VIENOTĪBA” 736 7,61% 2
7 Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” 1466 15,16% 3
8 Jaunā konservatīvā partija 182 1,88% 0

597. PAGASTMĀJA, RUCAVA, RUCAVAS PAG., RUCAVAS NOV.
Nobalsojušie: 285
Derīgās aploksnes: 285
Derīgās zīmes: 283 (99,3%)
Nr. Saraksts Derīgās zīmes* Procenti
1 “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” 20 7,0%
2 Politiskā partija “KPV LV” 4 1,4%
3 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”
49 17,1%

4 Zaļo un zemnieku savienība 103 36,1%
5 “Kustība Par!” 1 0,3%
6 “Jaunā VIENOTĪBA” 85 29,8%
7 Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” 17 5,9%
8 Jaunā konservatīvā partija 4 1,4%

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

5. JŪNIJA VĒLĒŠANU REZULTĀTI 
Sestdien, 5. jūnijā, Latvijā noskaidroti jaunajās domēs ievēlētie politiskie spēki visās 40 pašvaldībās, kur 

notika vēlēšanas.

Rucavas 
tradicionālās kultūras 
centra informācija

Labdien! Mani sauc Edmunds Aizkalns, 
un jau no pagājušā gada nogales esmu Ru
cavas tradicionālās kultūras centra (RTKC) 
vadītājs. 

Centrs radies, pateicoties Rucavas tra
dīciju kluba vadītājas Sandras Aigares aktī
vam un pašaizliedzīgam darbam un dzīves
veidam pēdējos 20 gados. Turpinot Sandras 
aizsākto, mans pienākums ir atbalstīt un 
veicināt Rucavas novada tradīcijas, rīko
jot pasākumus, arhivējot unikālās vietējās 
tradīcijas, veicināt Rucavas unikālo kultūras 
elementu atpazīšanu un popularizēšanu, 
rūpēties, lai Rucavas baltais sviests kļūtu 
pieejamāks un atpazīstamāks. Laiks kopā ar 
kovida ierobežojumiem ievieš korekcijas, 
un šodien RTKC aktivitāte ir pamanā
ma Rucavas novada domes Facebook lapā 
dažādu video sižetu veidā. Tā ir Rucavas 
novada popularizēšana, kuru uzskatu par 
jaunu un ļoti svarīgu sava darba papildpie
nākumu un prasmju pielietojumu. Faktiski 
darba uzdevumi ir saistīti ar Rucavas tēla 
atspoguļošanu un uzturēšanu sociālajos 
tīklos, pielietojot vietējās tradicionālās 
kultūras elementus. Arī topošā Dienvidkur
zemes novada forumu vadlīnijās ir vairāk
kārt uzsvērtas kultūras darbinieku jaunās 
prasmes, to apgūšana un spēja eksponēties 
internetā, sociālajos tīklos. Par svarīgāko 
tuvākās nākotnes uzdevumu un pienākumu 
uzskatu Rucavas tradicionālās kultūrtelpas 
iekļaušanu “UNESCO nemateriālā kultūras 
mantojuma, kam jānodrošina neatliekama 
saglabāšana” sarakstā, kas būtu loģisks 
turpinājums iepriekšējo 20 gadu darbībai, 
reālākas fi nanšu līdzekļu apgūšanas iespējas 
turpmāk, realizējot tradicionālās kultūras 
projektus.

Vasaras mēnešos plānoti trīs pasāku
mi. Jūnijā Jāņi, bet vai pasākums notiks 
ar apmeklētājiem, vēl nav zināms. Skaidrs 
ir tas, ka Jāņu tradīcijas autentiska de
monstrēšana tradicionāli uzticēta Rucavas 
tradīciju klubam. Šoreiz viss materiāls 
tiks arhivēts. Visu Jāņu tradīciju fi lmēs 
un arhivēs nākotnei, bet speciāli mon
tētas īsfi lmas par Jāņu svinēšanu Ruca
vā tiks demonstrētas sociālajos tīkos.                                                                                                                                           
                                                                                  

Ar Annām notiks līdzīgi. Šogad 25. jū
lijs jeb Annas būs veltīts Rucavas baltajam 
sviestam, ir iecerēta garda un jauka atmos
fēra Rucavas tradīciju garā. Abi pasākumi 
plānoti Papes Ķoņu ciema “Vītolniekos”. 
Sekojiet līdzi informācijai Facebook lapā! Au
gustā iecerēts vēl kāds veselīga dzīvesveida 
un tradīciju veicinošs notikums, bet šajā 
reizē par to noklusēšu, jo notiek norises 
saskaņošana un pasākuma iespējamības 
pārbaude.

Ja ir jautājumi, varat mani droši uzrunāt 
sociālajos tīklos, labprāt atbildēšu, atbal
stīšu un iesaistīšos sabiedrības notikumos, 
kas saistīti ar Rucavas novada tradicionālās 
kultūras vērtībām.

Teksta autors – 
Rucavas tradicionālās kultūras centra 

vadītājs E. Aizkalns

584. PAGASTA PĀRVALDE “PURENĪTES”, SIKŠŅI, DUNIKAS PAG., 
RUCAVAS NOV.
Nobalsojušie: 114
Derīgās aploksnes: 114
Derīgās zīmes: 114 (100,0%)
Nr. Saraksts Derīgās zīmes* Procenti
1 “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” 16 14,0%
2 Politiskā partija “KPV LV” 0 0,0%
3 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”
9 7,8%

4 Zaļo un Zemnieku savienība 53 46,4%
5 “Kustība Par!” 0 0,0%
6 “Jaunā VIENOTĪBA” 24 21,0%
7 Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” 11 9,6%
8 Jaunā konservatīvā partija 1 0,8%

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

DIENVIDKURZEMES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS APKOPOTIE DATI 
LIECINA, KA  PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS 2021. GADA 5. JŪNIJĀ 
DIENVIDKURZEMES NOVADĀ IEVĒLĒTI DEPUTĀTI (ALFABĒTA SECĪBĀ):
Nr.p.k. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums
1. Patricija Andersone Zaļo un zemnieku savienība
2. Sandris Bēča Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
3. Aivars Galeckis Zaļo un zemnieku savienība
4. Juris Grasmanis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
5. Mārtiņš Grundmanis “Jaunā VIENOTĪBA”
6. Andris Jankovskis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
7. Raivis Kalējs Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
8. Gatis Kalniņš Zaļo un zemnieku savienība
9. Dzintars Kudums Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
10. Aivars Priedols Zaļo un zemnieku savienība
11. Edgars Putra Zaļo un zemnieku savienība
12. Andrejs Radzevičs Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”
13. Inga Ratniece Zaļo un zemnieku savienība
14. Raimonds Reinis Zaļo un zemnieku savienība
15. Gundars Sisenis Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
16. Linards Tiļugs Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
17. Laila Urbāne Zaļo un zemnieku savienība
18. Jānis Veits “Jaunā VIENOTĪBA”
19. Jānis Vitrups Zaļo un zemnieku savienība



 Sports
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31. maijā, pēdējā skolas dienā, notika ikgadējais pasā
kums “Sporta laureāts”. Skolēni gada laikā krāja punktus, 
piedaloties sacensībās skolā, novadā, republikā un aktīvi 
apmeklējot treniņus. 

Gada sportisti 1.–4. klašu grupā – Henrijs Rozenbahs 
un Evelīna Ģēģere, II pakāpe – Martinam Zuļģim un Eni
jai Kalnītei, III pakāpe – Martinam Vindigam un Šarlīnai 
Dejus. 5.–9. klašu grupā titulu “Sporta laureāts” ieguva 
Aleksis Ralfs Zeme un Agneta Smiltniece, II pakāpe – Re
nātei Freimanei un Rodrigo Ģēģerim, III pakāpe – Mārti
ņam Pērkonam un Sanijai Dejus.

31. maijā atklāta jaunā 
pieteikšanās kārta Eiropas 
Savienības (ES) fondu pie-
augušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu pro-
fesionālās kompetences piln-
veide”, kuru īsteno Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). 

Atšķirībā no iepriekšē
jām pieteikšanās kārtām, šajā 
var apgūt digitālās prasmes. 
Ikviens strādājošais vecumā 
no 25 gadiem var izvēlēties 
kādu no piedāvātajām 412 iz
glītības programmām, kas  
aptver gan digitālās pamat
prasmes, gan padziļinātu 
augstākā zināšanu līmeņa di
gitālo prasmju mācības pie
augušajiem. Pieteikšanās ilgs  
līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Izglītības programmas pie
dāvā 47 izglītības iestādes visā 
Latvijā. Programmas kopumā 
aptver 12 digitālās kompeten
ces: informācijas apstrāde un 
informācijas un datu pratība; 
komunikācija un sadarbība; di
gitālā satura veidošana; IT dro
šība; problēmu risināšana; prog
rammēšana, tīmekļa vietņu un 
lietotņu izstrāde un uzturēšana; 
digitālā biznesa analīze; multi
mediju dizains; digitālā projektu 
vadība; digitālā produktu vadība 
un izstrāde; digitālais mārke
tings; datu zinātne, datu analīze 
un datu vizualizācija.

Izglītības programmas ir iz
strādātas, lai uzlabotu strādājošo 
un pašnodarbināto iedzīvotā
ju vispārīgās un profesionālās 
digitālās prasmes efektīvākam 
darbam un konkurētspējas uzla
bošanai darba tirgū. Veidojot šīs 
kārtas mācību piedāvājumu sa
darbībā ar profesionālās izglītī
bas iestādēm un darba devējiem, 
vērā tika ņemti gan esošie darba 
tirgus izaicinājumi, gan pandē
mijas radītais iespaids uz digitālo 
prasmju pilnveides nepiecieša
mību attālinātā darba veikšanai 
un izglītības programmu apgu
vei, kā arī interese apgūt dažādas 
digitālās prasmes līdzšinējās pie
teikšanās kārtās.

“Gan iepriekšējo pieteikša
nās kārtu rezultāti, gan darba 
devēju pieprasījumi apliecina 
iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un 
nepieciešamību apgūt tieši digi
tālās prasmes. To pastiprinājušas 
arī vīrusa pandēmijas radītās 
pārmaiņas, kurās dominējošu un 
nereti pat izšķirošu lomu ieņem 

tieši digitālo prasmju pārvaldība. 
Šajā pieteikšanās kārtā piedāvā
tās zināšanas un prasmes palī
dzēs stiprināt digitālās pozīcijas 
katram pieaugušajam gan viņa 
profesionālajās gaitās, gan viņa 
biznesa digitālo risinājumu at
tīstībā, ļaujot mums visiem kopā 
iziet no Covid19 krīzes ar spē
cīgāku digitālo pratību,” uzsver 
Valsts izglītības attīstības aģen
tūras direktore Dita Traidās.

Apgūt digitālās pras-
mes līdz šim izvēlēju-
šies vairāk nekā  
18 tūkstoši iedzīvotāju

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā mācības kopumā 
uzsākuši vairāk nekā 48 tūksto
ši strādājošo, no kuriem 38% 
izvēlējušies apgūt dažādas di
gitālās prasmes. Turklāt lielākā 
atsaucība bijusi tieši iepriekšējā 
pieteikšanās kārtā, kur kopē
jais dalībnieku skaits digitālo 
prasmju izglītības programmās 
pārsniedza piecus tūkstošus, tā 
apliecinot Latvijas iedzīvotāju 
nepieciešamību pēc digitālo zi
nāšanu pilnveides.

Starp pieprasītākajām di
gitālo prasmju izglītības prog
rammām ierindojusies projektu 
vadība ar Agile, Scrum un ci
tiem rīkiem, digitālais mārke
tings, Google Adwords kampaņu 
organizēšana, programmēšana 
un mājaslapu veidošana, datu 
analīze un darbs ar MS Excel, kā 
arī personas datu aizsardzība un 
IT drošība.

Līdzmaksājums  
par mācībām  
5–10% apmērā

Lai motivētu Latvijas ie
dzīvotājus piedalīties izglītības 
programmās, projektā lielāko 
daļu izmaksu sedz ES fondi 
un valsts. Piesakoties kādā no 
profesionālās tālākizglītības 
programmām, strādājošā līdz
maksājums ir 5%, bet ES fon
di un valsts finansējums sedz 
atlikušos 95%, savukārt izvē
loties mācīties profesionālās 
pilnveides izglītības program
mā, profesionālās izglītības 
programmas modulī vai stu
diju kursā, strādājošā līdzmak
sājums ir 10%, bet ES fondu 
un valsts finansējums – 90%. 
Maznodrošinātajiem un trūcī

gajiem mācības ir bez maksas.
Mācībām var pieteikties 

strādājoši un pašnodarbināti 
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 
25 gadiem līdz neierobežotam 
vecumam, tostarp jaunie ve
cāki bērna kopšanas atvaļinā
jumā, saglabājot darba attiecī
bas, un strādājoši pensionāri. 
Katrs strādājošais projekta 
laikā var mācīties divas reizes. 
Pieteikties iespējams mācībām 
3 izglītības programmās, taču 
vienlaicīgi varēs mācīties tikai 
vienā izglītības programmā. 
Šajā kārtā mācības notiks ti
kai attālināti, tāpēc, izvēloties 
izglītības programmu, rūpīgi 
jāiepazīstas ar tās saturu un 
jāpievērš uzmanība materiāl
tehniskajam nodrošinājumam 
(tehnoloģiskie rīki, ierīces un 
programmatūra), kas būs ne
pieciešams izglītības program
mas apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kār
tā ilgs līdz 30. jūnijam, un plā
nots, ka mācību grupu kom
plektēšana un mācības sāksies 
augustā, septembrī. Plašāka in
formācija par uzņemšanas no
sacījumiem, mācību un atbal
sta iespējām, kā arī izglītības 
programmu saraksts ir pub
licēts projekta tīmekļa vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu
ES fondu projekta “Nodar

bināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” mērķis 
ir pilnveidot nodarbināto per
sonu profesionālo kompetenci, 
lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu 
strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieau
gumu. To finansē Eiropas So
ciālais fonds un Latvijas valsts, 
septiņu gadu laikā līdz 2023. 
gada 31. decembrim ieguldot 
vairāk nekā 46 miljonus eiro. 
Projektu īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām, izglītības 
iestādēm un Nodarbinātības 
valsts aģentūru.

Vairāk – 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

 VIAA Komunikācijas 
un programmu publicitātes 

nodaļas
vecākā informācijas speciāliste 

Alise Bērziņa,
tālr. 67785462, 26490590,

epasts alise.berzina@viaa.gov.lv

Sākas pieteikšanās pieaugušo 
mācībām digitālo prasmju  
izglītības programmās

“RUCAVAS  
IZAICINĀJUMS – 2021”

24. maijā beidzās Rucavas pavasara izaicinājums velo
braukšanā un skriešanā/pastaigā. Dalībnieku skaits neliels. 
Aktīvākie – astoņi dalībnieki, daži kādu aktivitāti uzsāka 
nedēļu pirms izaicinājuma noslēguma un uzrādīja labu re
zultātu un cīņas sparu. 

Renāte Freimane, veicot 183,02 km (2. vieta), izvirzīja 
mērķi apsteigt Modrīti Pričinu (170,08 km), un tas viņai iz
devās. Uzslava mazajam Dāvim Pričinam (5 g.), kurš brau
ca kopā ar mammu, dienā veicot vairāk nekā 10 km.  Par 
uzvarētājiem velobraukšanā kļuva Jānis Ģēģeris (452,24 
km) un Maija Kāpostiņa (310 km), 2. vieta – Mikam Sto
gņijenko (115,48 km). Skriešanā/pastaigā uzvarēja Renāte 
Freimane (207,2 km) un Rodrigo Ģēģeris (201,44 km), 2. 
vieta – Sanijai Dejus (178,03 km), 3. vieta – Maijai Kāpos
tiņai (64,63 km).

“SPORTA LAUREĀTS”
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6. jūnijā tika atklāta fonda “1836” veidotā izstāde “Gaismas 
ceļš”, kas apskatāma Rucavas tūrisma informācijas punktos. 

2020. gadā saulgriežu laikā akcijā “Gaismas ceļš” 87 skrējē
ju grupas nepilnu piecu dienu laikā veica 1836 km garu ceļu, no 
Krāslavas dodoties uz Kolku, sadaloties divās komandās – Ziemeļ
austrenī un Dienvidrietenī. Skrējiena laikā komandas izgaismoja 
ceļu ar lāpām un simboliski apjoza Latviju ar gaismas viju, iededzot 
87 ugunskurus. Fotogrāfi jas izceļ Latvijas dažādību un skaistumu. 
Apskatot izstādi, smelies patriotiskas noskaņas un novērtē mūsu 
valsts dabas skaistumu!

Fonda “1836” izstāde 

 Līga
Pirmais tips. Meklē dzīvē dinamiku, 

ir grēcīga, bet laimīga. Alkst ārkārtēju si
tuāciju, kur sevi apliecināt. Var meklēt sa
skaņu ar vīrieti gadiem ilgi un to neatrast. 
Līgas fantāziju spēj aizraut vienīgi garīgi 
bagāta personība. Līga nemēdz pakļauties 
kategoriskiem pieprasījumiem. Ar pre
tīgumu noraugās gļēvos vīriešos. Tāpēc 
krietna daļa Līgu visu mūžu var būt arī 
nesaprastas…

Otrais tips. Apskaužams dzīvības su
līgums viņai plūst pa dzīslām. Viņa ienirst 
dzelmē, tad uzpeld un ap sevi veido tīksmī
bas garu. Šī Līga ļauj vaļu kaislībām, slīpēti 
apved ap stūri pat neatvairāmus vīrišķības 
pretendentus. Jāņu nakts burvība Līgai pie
šķir spēju neļauties skumjām vai melanho
liskām pārdomām.

 Jānis
Vislatviskākais vārds, un tāpēc ir vislie

lākā tipu dažādība.
Pirmais tips – vīrišķīgais Jānis. Iejūtīgs 

kolēģis, pasakains bērnu tēvs, labs laulāts 
draugs. Tomēr arī šis Jānis izstrādā tādus 
gājienus, par kuriem grūti spriest: kāpēc? 
Vīrišķība izpaužas galantumā pret dāmām. 
Viņš ciena un mīl savu darbu. Nepļēguro 
un nedauzās pa svešu ģimeņu labirintiem.

Otrais tips – jūtīgais sapņotājs. Pie
mīt maigums, iekšējā kautrība, bijība pret 
sievieti. Arī zināma turēšanās savrup. Vai 

sapņotājs vienmēr ir spējīgs visus vest uz 
priekšu? Šis Jānis reizēm nobīstas no vili
nājuma, stipras kaislības, arī no sevis. Var
būt tās ir tipiskas Jāņa šaubas: vai vispār 
iespējama miesas un dvēseles tieksmju 
saskaņa?

Trešais tips – baudītājs. Viņš ir paš
apzinīgais un triviālais dzīves tramdītājs, 
dimdinātājs un arī tukšinieks. Šo pēdējā lai
kā saradies ļoti daudz, un par tiem atmiņā 
iegulst rūgtas mieles.

Ceturtais tips – sarežģītības un daudz
plākšņainības paraugs. Šis Jānis iziet garu 
jo garu nobriešanas ceļu. Viņš iesāk ar 
diezgan naivu artistiskumu, bravūru, kā arī 
nereti ir anarhists – runā visiem pretī, lai 
tikai nezaudētu individualitāti. Pa līkumo
tiem ceļiem (draud arī slīdēšana lejup) Jānis 
sasniedz īstu spēku atraisītību. Protams, ja 
viņa ceļā rodas tāda sieviete, kura saprot šo 
mētāšanos no vienas galējības otrā.

Piektais tips – mīkstmiesis un 
“capļaks”, ārišķīgi teatrāls pozētājs, nelai
mes čupiņa ikdienā.

Un tomēr Jāņiem piemīt gan intuīcija, 
gan izpalīdzētspēja, gan praktiskuma gars, 
gan fantāzija, kas ikdienu pārvērš svētkos. 
Visīsākās nakts burvība viņu dzīvē bieži 
vien savijas ar dziļu traģiku.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pār
valdes datiem, Latvijā mīt 53 630 Jāņu un 
10 501 Līga.

(Leģendārais personvārdu 
skaidrotājs Gunnars Treimanis)

Vārdu LĪGA 
un JĀNIS nozīme
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Edgara Trankaļa 
fotogrāfi ju 
personālizstāde 
“Rucavas novads 
no putna 
lidojuma”

Vai vēlies paskatīties uz 
pasauli ārpus ierastā skata? 
Šādu iespēju paver Edgars 
Trankalis savā pirmajā 
fotogrāfi ju personālizstādē 
“Ru cavas novads no putna 
lidojuma” Rucavas novada 
Tūrisma informācijas centrā. 

 
“Centra dzirnavu” 
telpas atvērtas apmeklē-
tājiem:
l  Trešdien – 
no plkst. 9.00 līdz 17.30,
l  Ceturtdien – 
no plkst. 9.00 līdz 17.30,
l  Piektdien – 
no plkst. 9.00 līdz 17.30,
l  Sestdien – 
no plkst. 9.30 līdz 17.00,
l  Svētdien – 
no plkst. 9.30 līdz 16.00.

ATĻAUTAS ĀRA SACENSĪBAS UN 
GRUPU TRENIŅI IEKŠTELPĀS

Ministru kabinets (MK) ir lēmis par virkni izmaiņām, kas 
atvieglo sporta sacensību un amatieru treniņu norisi, sākot ar 
15. jūniju.

1. Atļautas sporta sacensības ārtelpās, ko organizē  “Sporta 
likumā” noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai to juridiskie 
biedri. Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģis-
kie drošības pasākumi.

2. Ārtelpu sporta sacensības klātienē turpmāk drīkstēs vērot 
skatītāji, kuri uzrāda  sadarbspējīgu vakcinācijas  pret Covid-19 
vai Covid-19 pārslimošanas sertifi kātu. Sacensību rīkotāji ir 
atbildīgi par skatītāju plūsmas organizēšanu un kontroli atbilstoši 
epidemioloģiskās drošības prasībām.

3. Darbu organizētā un kontrolētā veidā drīkstēs atsākt arī 
iekštelpu sporta norises vietas, piedāvājot treniņus (nodarbības) 
personām, kuras varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, pār-
slimošanas vai testēšanas sertifi kātu. Atbilstoši minēto sertifi kātu 
veidiem atšķirsies arī pakalpojumu sniegšanas noteikumi un 
epidemioloģiskās drošības prasības. Ja pakalpojums tiks sniegts 
personām, kuras ir  vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 
(nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām), tad 
papildus nosacījumi nebūs jāievēro. Savukārt, ja pakalpojumi 
tiks sniegti testētām personām vai vienā telpā atradīsies dažādu 
sertifi kātu turētāji (testēti, izslimojuši, vakcinēti), tad būs jāievēro 
papildu nosacījumi par telpas platību uz vienu personu, telpas 
noslodzi, treniņgrupas lielumu, treniņa ilgumu u.c. Nodarbību 
rīkotāji ir atbildīgi par noteikto epidemioloģisko drošības pasāku-
mu ievērošanu.

Pieņemtais regulējums atbilst MK iepriekš defi nētajam lukso-
fora principam, saskaņā ar kuru individuālās sporta nodarbības 
iekštelpās pakāpeniski būtu atsākamas situācijā, kad 14 dienu 
kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 250 ar 
Covid-19 saslimušo skaitu, savukārt sporta sacensības ārtelpās 
būtu atsākamas situācijā, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 
100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 200 ar Covid-19 saslimušo 
skaitu.

Regulējums par ārtelpu sporta sacensību organizēšanas nosa-
cījumiem ir saskaņots ar sporta nozares sociālajiem partneriem.

Vienlaikus tiks turpinātas diskusijas, lai rastu risinājumu 
iekštelpu individuālo treniņu atsākšanai arī personām, kurām 
nav iepriekšminētie sadarbspējīgie sertifi kāti, it īpaši bērniem un 
jauniešiem, skatot to kontekstā ar epidemioloģisko situāciju un tās 
attīstību.

No 15. jūnija publiskus pasākumus varēs ap-
meklēt arī cilvēki ar negatīvu Covid-19 testu. Savu-
kārt bērniem līdz 12 gadu vecumam, lai apmeklētu 
pasākumus kopā ar vecākiem, tests nebūs jāveic. 
Šādos pasākumos būs jāievēro noteiktas drošības 
prasības.

Jau šobrīd ir noteikti dažādi izņēmumi cilvēkiem, 
kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši 
pēdējā pusgada laikā.

10. jūnijā Ministru kabinets lēma dot iespēju pub-
liskus pasākumus apmeklēt arī cilvēkiem, kuriem ir 
negatīvs Covid-19 tests, un vecākiem ar bērniem.

Kas varēs no 15. jūnija apmeklēt publiskus 
pasākumus, piemēram, koncertus, kino, teātra 
izrādes u.tml.?

No 15. jūnija, uzrādot digitālo Covid-19 sertifi kātu, 
publiskus pasākumus varēs apmeklēt cilvēki, kuri:

l  ir vakcinējušies pret Covid-19;
l  ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;
l  pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 tes-

tu un tas ir negatīvs;
l  pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro 

antigēna testu un tas ir negatīvs;
Visus šos gadījumus reģistrē digitālajā Covid-19 

sertifi kātā, kas būs jāuzrāda pie ieejas pasākumā.
Pasākumus kopā ar vecākiem varēs apmeklēt 

arī bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinē-
ti un pārslimojuši Covid-19, un viņiem nebūs jāveic 
Covid-19 tests (bērni no 12 gadu vecuma var vak-
cinēties, tāpēc viņiem jābūt vakcinētiem, pārslimoju-
šiem vai jāveic Covid-19 tests).

Līdz 2021. gada 1. augustam Covid-19 testu ap-
maksās no valsts budžeta līdzekļiem. Bērniem, kas 
jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 testu no valsts bu-
džeta līdzekļiem apmaksās līdz 2021. gada 1. sep-
tembrim.

Jānorāda, ka Covid-19 testēšana negarantē, ka 
cilvēks jebkurā brīdī nevar kļūt infekciozs un radīt 
infi cēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 tests nav 
alternatīva vakcinācijai. Ja pasākumā piedalās gan 
vakcinēti, gan nevakcinēti cilvēki, pastāv lielāka ie-

spēja vīrusa pārnešanai un cirkulācijai, tādēļ drošī-
bas prasībām šādos pasākumos ir jābūt stingrākām, 
nekā pasākumos, kuros piedalās tikai vakcinēti un 
pārslimojuši cilvēki.

Kādas prasības no 15. jūnija jāievēro pasāku-
mos, kuros piedalās arī bērni un cilvēki ar nega-
tīviem Covid-19 testiem?

Lai pasākumus varētu apmeklēt arī cilvēki ar ne-
gatīviem Covid-19 testiem, kā arī bērni, kuriem vēl 
vakcīnas nav pieejamas vai vakcinācija vēl nav veik-
ta, organizatoriem jāievēro šādas prasības:

l  jāspēj pārbaudīt, vai apmeklētāji ir vakcinē-
jušies, pārslimojuši Covid-19, vai ir derīgs Covid-19 
tests (bērniem līdz 12 gadu vecumam var lūgt aplie-
cināt vecumu);

l  gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto 
sejas maskas (izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši 
7 gadu vecumu);

l  jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēd-
vietās var atrasties ne vairāk kā divi cilvēki, kuri nav 
no vienas mājsaimniecības, un ne  vairāk kā četri 
cilvēki no vienas mājsaimniecības);

l  nedrīkst pieļaut cilvēku drūzmēšanos;
l  telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 

stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, 
telpu vēdināšanai);

l  telpās pasākumā nedrīkst piedalīties vairāk 
par 300 cilvēkiem, pasākumos ārā – ne vairāk par 
500 cilvēkiem.

Jau iepriekš pieņemtie noteikumi paredz iespēju 
pasākumu organizēt tikai vakcinētiem vai Covid-19 
pārslimojušiem apmeklētājiem. Tādā gadījumā 
specifi sku prasību organizatoriem nav, būtiskākais 
– pārliecināties par vakcinācijas vai pārslimošanas 
faktu, kā arī pašiem darbiniekiem jāatbilst šīm pra-
sībām.

Informāciju par to, vai persona ir vakcinēta pret 
Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Co-
vid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, pakalpojumu 
sniedzēji varēs gūt vietnē www.Covid19sertifi kats.lv, 
kā arī izmantojot speciālu viedtālruņu aplikāciju.

NO 15. JŪNIJA PUBLISKUS PASĀKUMUS VARĒS 
APMEKLĒT CILVĒKI ARĪ AR NEGATĪVIEM COVID-19 TESTIEM, 
BĒRNIEM LĪDZ 12 GADIEM TESTS NEBŪS JĀVEIC



KAPUSVĒTKI RUCAVAS 
EV. LUT. DRAUDZĒ 
11. jūlijā 
Nidas kapos – plkst. 14.00
Vidussila kapos – plkst. 16.00
25. jūlijā 
Kalna-Miemju kapos – 
   plkst. 14.00
Apšūtes kapos – plkst. 16.00
1.  augustā
Rucavas Centra kapos – 
   plkst. 11.00
Sviļu-Pempera kapos – 
   plkst. 16.00
8. augustā 
Embrekšu kapos – plkst. 16.00

KAPUSVĒTKI DUNIKAS 
EV. LUT. DRAUDZĒ 
18. jūlijā 
Palapju kapos – plkst. 16.00
1.  augustā 
Šķirceļu kapos – plkst. 14.00
15. augustā
Kalvaitu kapos – plkst. 16.00
22. augustā 
Ozolmežu kapos – plkst. 16.00

DIEVKALPOJUMI RUCAVAS 
EV. LUT. DRAUDZĒ 
2021. GADA JŪNIJĀ

20. jūnijā, 3. svētdienā 
pēc Trīsvienības svētkiem – 
plkst. 11.00 (ar Svēto vakar-
ēdienu).

24. jūnijā, Jāņa Kristītāja 
dzimšanas dienā – plkst. 11.00 
(ar Svēto vakarēdienu).

27. jūnijā, 4. svētdienā 
pēc Trīsvienības svētkiem, 
apustuļu Pētera un Pāvila pie-
miņas dienā – plkst. 11.00 (ar 
Svēto vakarēdienu). Dievkal-
pojuma laikā notiks kristības 
un iesvētības.

Ievērojot epidemioloģiskos 
noteikumus, baznīcā dievkal-
pojumos var būt klātesošs 61 
apmeklētājs.

Baznīca atvērta jūnijā, 
jūlijā un augustā:  

• piektdienās no plkst. 
11.00 līdz 16.00,

• sestdienās no plkst. 
11.00 līdz 18.00,

• svētdienās no plkst. 
10.00 līdz 18.00.

DIEVKALPOJUMI DUNIKAS 
EV. LUT. DRAUDZĒ 
2021. GADA JŪNIJĀ

27. jūnijā, 4. svētdienā pēc 
Trīsvienības svētkiem, apus-
tuļu Pētera un Pāvila piemiņas 
dienā – plkst. 15.00 (ar Svēto 
vakarēdienu).

Draudzes mācītājs: 
prāvests Ainārs Jaunskalže, 
tālr. 26073978.

8 2021. gada jūnijs

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. jūlijam.

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.

Kapu talka 
SviļuPempera kapos
10. jūlijā pulksten. 8.30.


