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APSTIPRINĀTS: 

Ar Rucavas novada domes 

2020. gada 29.decembra lēmumu 

(protokols Nr.19,3.1.p.) 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs  J. Veits (paraksts) 

 

INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUĀLĀ REDAKCIJA 

5. INVESTĪCIJU PLĀNS  

Investīciju plāns ir attīstības programmas sastāvdaļa, veidota 3 gadu laika posmam. Investīciju plānu ik gadus aktualizē un tajā iekļautos projektus apstiprina 
pašvaldība, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās programmas un pašvaldības budžeta iespējas, nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu. 

Investīciju plānā finansējuma saņēmējs ir Rucavas novada pašvaldība, ja nav norādīts citādi. Šī Investīciju plāna redakcija sastādīta 2021. gadam (ieskaitot).  

Investīciju plānā iekļautie projekti ir turpinājums iepriekšējo gadu attīstības aktivitātēm. Tabulā norādīta realizēto un realizācijas/izstrādes stadijā esošie projekti, 
un projekti par kuru realizācijas iespējām tiks lemts, atkarībā no pieejamā finansējuma. Investīciju plāna projekti uzskaitīti, veidojot saikni ar attiecīgajiem rīcības 
plāna uzdevumiem.  

5.1. REALIZĒTIE PROJEKTI  

Nr.p.k. Projekta nosaukums Mērķis/rezultāti 

Saikne ar rīcības plāna 
pasākumiem 

Atbilstoši rīcības 
virzieniem 

Īstenošanas 
periods 

Kopējās 
projekta 
izmaksas 

ESF/cits  

ārējais 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

1. Meža dienas 2016 
Galdu un solu izgatavošana un uzstādīšana Muižas 
kalnā ar mērķi popularizēt Muižas kalnā esošos 
apstādījumus – Rucavas arboretumu. 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-1.4. 

Pabeigts 
2016 

600,00 400,00 200,00 

2. Meža dienas 2017 

Rucavas pamatskolas meža teritorijas labiekārtošana 
uzstādot jaunas šūpoles un kāpšļus, lai veicinātu 
bērnu aktivitātes un izglītošanās procesu ārpus skolas 
telpām. 

SM3 
DzV-3.1. 

Pabeigts  
2017 

498,00 498,00 0,00 

3. Meža dienas 2018 
Galdu un solu izgatavošana Dunikā veicinot 
iedzīvotājus vairāk laika pavadīt brīvā dabā. 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-1.4. 

Pabeigts 
2018 

499,88 500,00 0,00 

4. Meža dienas 2019 
Izgatavots un uzstādīts koka galds ar  soliem un  koka 
šūpoles, kas turpina aizsākto Muižas kalna ainavas 
veidošanu un labiekārtošanu. 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-1.4. 

Pabeigts 
2019 

996,75 1000,00 0,00 
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5.  Meža dienas 2020 
Izgatavoti 4 soliņi un tualete,  izvietošanai Brūnu birzī, 
Dunikā. 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-1.4. 

Pabeigts 
2020 

754,43 700,00 54,43 

6. 
Rucavas bērnudārza rotaļu 
laukuma uzlabošana un sētas 
uzlikšana 

Uzlabojot un paplašinot Rucavas bērnudārza rotaļu 
laukumu, tā elementus un žogu, izveidot drošu un 
labvēlīgu vidi bērniem, ģimenēm, izglītības procesam 
un veselīgam dzīvesveidam. 

SM3 
 DzV-1.1. 

Pabeigts 
2017 

19280,77 15231,81 4048,96 

7. 
Sikšņu bibliotēkas darba 
modernizācija 

Veicot bibliotēkas trīs telpu remontu, pilnveidot un 
uzlabot bibliotēkas pakalpojumus, kultūras un sociālo 
vidi 

SM3 
DzV-2.4. 

Pabeigts 
2017 

19436,07 17298,10 2137,97 

8. 
Papes ostas attīstības koncepcijas 
2018.-2028. gadam izstrāde 

Izstrādāt plānošanas dokumentu, kurā noteikti Papes 
ostas attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni un 
prioritātes to sasniegšanai, pamatojoties uz esošās 
situācijas raksturojumu un  analīzi. 

SM2 
PR-1.3. 
PR-2.1. 
PR-3.1. 

Pabeigts 
2017 

15028,20 15028,20 0,00 

9.  Mana jūra – tīra jūra 

Uzstādot atkritumu konteinerus, organizējot 
piekrastes sakopšanas talku novada iedzīvotājiem un 
izglītojošus pasākumus bērniem par piekrastes 
piesārņojumu un atkritumu šķirošanu, veicināt 
sabiedrības izglītošanos un iesaistīšanos piekrastes 
sakopšanā. 

SM2 
IP2 

PR-2.1. 

Pabeigts 
2017 

1861,28 1841,35 19,93 

10. 

Piekrastes zvejniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 
“Dzintarvēji” 

Ēkas “Dzintarvēji” neatjaunotās ēkas daļas 
atjaunošana, pārveidojot to par sabiedriski pieejamu 
ēku pasākumu, semināru organizēšanai un 
ekspozīciju izvietošanai, papildus attīstot to kā 
tūrisma informācijas centru. 

SM1 
SM2 

NpEA-3.1. 
PR-2 

PR-3.1. 

Pabeigts 
2017-2019 

315440,14 226711,12 88729,02 

11. 
Publiskās piekļuves vietas Baltijas 
jūrai - Papes bākas stāvlaukuma 
paplašināšana 

Paplašināt un uzlabot 2014. gadā realizēto Papes 
bākas stāvlaukuma labiekārtojuma un stāvlaukuma 
izbūves projektu, izveidojot mūsdienīgu publisku 
nobrauktuvi uz Baltijas jūras pludmali, izvietojot 
zonējuma zīmes, informatīvo stendu un paplašinot 
stāvlaukumu. 

SM2 
IP2 

PR-1.3. 
PR-3.1. 

Pabeigts 
2017-2018 

45234,56 38898,50 6336,06 

12. 
Sventājas upes ielejas un Muižas 
kalna labiekārtošana un 
stāvlaukuma izbūve 

Sventājas upes atpūtas vietas atjaunošana un 
labiekārtošana, vides pieejamības un tās kvalitātes 
nodrošināšanai un atpūtas iespēju dažādošanai 
Rucavas novadā, sekmējot antropogēnās slodzes 
mazināšanu, dabas un laivošanas tūrisma pieejamību 
un attīstīšanos Kurzemes reģionā. 

SM1 
NpEA -1.2. 
NpEA-1.4. 
NpEA -2.4. 

Pabeigts 
2018-2019 

40845,74 21590,00 19255,74 
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13. 

Video novērošanas kameru 
uzstādīšana Latvijas un Lietuvas 
pilsētu un novadu drošības 
nodrošināšanai.  

Drošības un kārtības uzlabošana pašvaldībā, uzstādot 
video novērošanas kameras ar datu ierakstīšanas 
sistēmu pašvaldības policijas postenī. 

SM2 
IP2 
PR 

Pabeigts 
2017-2019 

14825,64 12601,79 2223,85 

14.  
Rucavas novada pašvaldības mājas 
lapas uzlabošana 

Mājas lapas struktūras un dizaina uzlabošana, 
paredzot mūsdienīgus risinājumus un sasaisti ar 
sociālajiem tīkliem. 

SM1 
NpEA-6.2. 

Pabeigts 
2018 

4729,00 - 4729,00 

15. 
Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana 
Rucavas novadā/2018 

Nodrošināt Rucavas novada iedzīvotājiem un tās 
viesiem iespēju apmeklēt un uzturēties sakoptā un 
kvalitatīvā pludmalē, veicot sistemātisku 
apsaimniekošanu pašvaldības pludmales zonā, 
savācot atkritumus, utilizējot izskalotos dzīvniekus un 
izvietojot tualetes. 

IP1, IP2 
NpEA-2.4. 
NpEA-1. 

SM1 
SM2 

Pabeigts 
2018-2019 

7961,68 7961,68 - 

16. 
Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana 
Rucavas novadā/2019 

Nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem 
kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. No Papes 
bākas stāvlaukuma izvedot 32m

3
 atkritumu, mazinot 

vides piesārņojumu. Savukārt, pie noejas uzstādīts 
sezonāls pludmales aprīkojums - kāju skalojamā duša, 
kā arī apsaimniekošanas un drošības nolūkos, 
projekta ietvaros iegādāta un stāvlaukumā uzstādīta 
video novērošanas kamera. 

SM1 
SM2 

NpEA-1.3. 
PR-1.3. 

Pabeigts 
2018-2019 

8023,00 8023,00 - 

17. 
Labais darbs Rucavas novadam 
2018 

Vietējo iedzīvotāju, iniciatīvu grupu un uzņēmēju 
ideju atbalsts novada apkārtējās vides, kultūras un 
sociālās dzīves uzlabošanai 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-2.5. 
DzV-3.1. 

DzV-8 
SM1; 

NpEA-3.4. 

Pabeigts 
2018 

2714,90 - 2714,90 

18. 
Labais darbs Rucavas novadam 
2019 

Vietējo iedzīvotāju, iniciatīvu grupu un uzņēmēju 
ideju atbalsts novada apkārtējās vides, kultūras un 
sociālās dzīves uzlabošanai 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-2.5. 
DzV-3.1. 

DzV-8 
SM1; 

NpEA-3.4. 

Pabeigts 
2019 

3796,64 - 3796,64 

19. 
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas 
kapacitātes celšana Rucavas 
novada piekrastē 

Pašvaldības policijas aprīkojuma un rīcībspējas 
efektivitātes celšana – jaunas automašīnas iegāde un 
ofisa telpu remonts. 

SM2 
PR-1.4. 

SM3 
DzV-6.3. 

Pabeigts 
2019 

30000,00 - 30000,00 
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20. 
Pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darba kapacitātes un 
efektivitātes veicināšana  

Grāmatvedības programmas nomaiņa, dokumentu 
vadības sistēmas un vienotās pašvaldību sistēmas 
ieviešana pašvaldības administrācijā 

SM1 
NpEA-6.1. 
NpEA-6.2. 

Pabeigts 
2019 

10000,00 - 10000,00 

21. 
Ceļa rekonstrukcija, būvniecība 
un/vai pārbūve 

Ceļa Skrāblas – Ķoņi (0,4 km garumā) rekonstrukcijas 
tehniskās dokumentācijas izstrāde. 

SM1 
NpEA-2.1. 
NpEA-2.2. 

Pabeigts 
2019 

5674,90 - 5674,90 

22. 
Sikšņu pamatskolas ēkas 
atjaunošana 

Sikšņu pamatskolas ēkas fasādes uzlabošanas darbi - 
fasādes remonts 

SM3 
DzV-1 

Pabeigts 
2019  

20000,00 - 20000,00 

23. 
Rucavas novada domes ēkas 
“Pagastmāja” uzlabošana un 
remonts 

Malkas novietnes izveidošana, pagalma 
labiekārtošana – bruģēšana. 

SM3 
DzV-10.1. 

2019 2500,00 - 2500,00 

24. 
PII “Zvaniņš” ēkas 
energoefektivitātes uzlabošana 

PII “Zvaniņš” katlu mājas remonts 
SM3 

DzV-1 
Pabeigts 

2019  
3000,00 - - 

25. 
“Sventājas upes ielejas un “Leju 
svētavota” labiekārtošana” 

2018. gada LVAF līdzfinansētā projekta “Sventājas 
upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un 
stāvlaukuma izbūve” Nr.1-08/81/2018 idejas 
turpināšana, lai attīstītu un pilnveidotu piekļuvi 
pašvaldības īpašumā esošajam dabas apskates 
objektiem Sventājas upes ielejā, izveidojot taku uz 
upes krastā esošo arheoloģisko pieminekli “Leju 
svētavots” un labiekārtotu tā apkārtni, uzstādot 
jaunas šūpoles un solus. 

SM1 
NpEA -1.2. 
NpEA-1.4. 
NpEA -2.4. 

Pabeigts 
2019 

14451,18 11544,00 2906,78 

26.  
Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi Rucavas novada 
ūdenstilpēs 

Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības 
samazināšana Rucavas novada ūdenstilpēs, papildinot 
materiāltehnisko nodrošinājumu – iegādājoties 
kvadriciklu. 

SM1 
NpEA-1.3. 

Pabeigts 
2020 

11993,00 10163,00 1830,00 

27.  

Projekts  
Nr.18-02-FL03-F043.0207-000004  
“Ēkas "Centra dzirnavas" 
vienkāršota atjaunošana 
piekrastes kultūras mantojuma 
izmantošanas veicināšanai” 

Ēkas “Centra dzirnavas” atjaunošana, paredzot tajā 
novada muzeja izveidi dažādu ekspozīciju un 
novadpētniecība materiālu izvietošanai, tūrisma 
informācijas centru, telpas semināriem un 
sabiedriskiem pasākumiem / attīstīts Rucavas novada 
centrs 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-8.1. 

NpEA-3.1. 

Pabeigts 
2018-2020 

124946,14 58114,29 66831,85 
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28. 

“Aprīkojuma iegāde piekrastes 
kultūras mantojuma saglabāšanai 
un ar to saistīto pakalpojumu 
attīstībai Rucavā “Centra 
dzirnavās” 

Ēkas “Centra dzirnavas” atjaunošana un aprīkošana ar 
mēbelēm un tehniku, paredzot ēkā telpas novada 
piekrastes kultūras mantojuma  ekspozīciju un 
novadpētniecības materiālu izvietošanai, 
meistarklašu organizēšanai, kino vakariem, kā arī 
tūrisma informācijas centram, telpas semināriem un 
sabiedriskiem pasākumiem un citiem jauniem 
pakalpojumiem / attīstīts Rucavas centrs un izveidota 
sabiedriska  ēka vietējo iedzīvotāju un tūristu 
vajadzībām. 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-8.1. 

NpEA-3.1. 

Pabeigts 
2020 

16348,98 13896,64 2452,34 

29. 
Labais darbs Rucavas novadam 
2020 

Vietējo iedzīvotāju, iniciatīvu grupu un uzņēmēju 
ideju atbalsts novada apkārtējās vides, kultūras un 
sociālās dzīves uzlabošanai 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-2.5. 
DzV-3.1. 

DzV-8 
SM1; 

NpEA-3.4. 

Pabeigts 
2020 

3990,65 - 3990,65 

30. 
Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana 
Rucavas novadā/2020 

Nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem 
kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē, no Papes 
bākas stāvlaukuma izvesti 50m

3
 atkritumu, mazinot 

vides piesārņojumu. Savukārt, pludmalē uzstādītas 
divas jaunas pārģērbšanās kabīnes peldvietā “Pie 
Papes bākas”.  

SM1 
SM2 

NpEA-1.3. 
PR-1.3. 

Pabeigts 
2020 

8205,60 8205,60 - 

31. 
 

Projekts Nr. 19-02-A00702-000026 
“Rucavas novada pašvaldības 
grants ceļu pārbūve” 

Pašvaldības ceļa 6484A040  “Centrs-Žāgupji” pārbūve 
10,30km garumā (no 0,00-10,30km)/uzlabota ceļa 
infrastruktūras kvalitāte – pārbūvēts ceļš un saglabāta 
apdzīvotība 
Pašvaldības ceļa 6484A021  “Bunki-Palejas-Uplejas” 
pārbūve 8,46km garumā (no 0,00-8,46km)/uzlabota 
ceļa infrastruktūras kvalitāte – pārbūvēts ceļš un 
saglabāta apdzīvotība 
Pašvaldības ceļa 6452A008  “Šuķene-Lankuti” 
pārbūve 5,75km garumā (no 0,00-5,75 km)/ uzlabota 
ceļa infrastruktūras kvalitāte – pārbūvēts ceļš un 
saglabāta apdzīvotība 

SM1 
SM3 
IP3 

NpEA-2.1. 
NpEA-2.2. 

DzV-3.1 
DzV-6.1 
DzV-6.3. 

Pabeigts 
2019-2020 

713977,25 640000,00 73977,25 

5.2. ĪSTENOŠANAS STADIJĀ ESOŠIE PROJEKTI  

Nr.p.k. Projekta nosaukums Mērķis/rezultāti 

Saikne ar rīcības plāna 
pasākumiem 

Atbilstoši rīcības 
virzieniem 

Īstenošan
as periods 

Kopējās 
projekta 
izmaksas 

ESF/cits  

ārējais 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Stratēģijas daļa 

Konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads 6 

1. 
Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai 

Lai samazinātu iespēju, ka skolēni priekšlaicīgi 
pārtrauc mācības, veikt papildus 
apmācības/konsultācijas šīs riska grupas bērniem. 

SM3; 
DzV-1.2. 

2017-2019 931,90 931,90 - 

2. 
Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai 

Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 
paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem, dot 
iespēju papildus izglītoties un iegūt pieredzi 
tehnoloģiju, jaunrades, sporta, kultūras, valodu, 
matemātikas u.c. jomās. 

SM3 
DzV-1.2. 

2017-2019 9580,00 9580,00 - 

3. 
Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju 
un darba produktivitātes pieaugumu. 

NpEA-2 2017-2022 - - - 

4. Veselīgs Rucavas novads 

Uzlabot novada iedzīvotāju pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, sniedzot kompleksus 
veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus. 

SM1 
DzV-4.1 

Np.EA-6.4. 
2017-2023 35389,00  35389,00 - 

6. 

Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/035 
“Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
izveide Rucavas novadā” 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide Rucavas novadā. Projekta 
ietvaros plānots izvedot infrastruktūru - grupu 
dzīvokļu māju ēkā “Sudrabi”, Rucavā un dienas 
aprūpes centru ēkā “Birztalas 1”, Ķāķišķē, kuru 
ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas 
reģiona DI plānā paredzēto sabiedrībā balstīto 
sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar GRT. 

SM3 
DzV-5 

2019-2023 338457,93 288692,21 49765,72 

7. 
Projekts “Laivu piestātnes izveide 
Papes kanālā” Nr. 20-02-FL03-
F043.0207-000006 

Pontonu laipas izveide 100 kv. metru lielumā Papes 
kanālā, nodrošinot zvejnieku bezmaksas piekļuvi un 
uzlabotu laivu ielaišanas iespējas Baltijas jūrā.  

SM-2 
PR-2 

2020-2021 21538,00 18307,30 3230,70 
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8. 
Projekts “Stāvlaukuma izbūve 

Nidas ciema teritorijā” Nr. 20-02-
FL03-F043.0207-000007 

Izbūvēt stāvlaukumu Nidas ciemā aptuveni 2000 
kv.metru platībā, veicinot tūristu un vietējo 
iedzīvotāju atļautu mašīnu novietošanu Papes dabas 
parka teritorijā, mazinot antropogēno slodzi un 
nodrošinot piekļuvi Baltijas jūrai. 

SM2 
PR 

 
2020-2022 51862,82 44083,40 7779,70 

9. 
Projekts “Degradētās teritorijas 

"Centra baseins" revitalizācija ” Nr. 
20-02-FL03-F043.0207-000005 

Degradētās teritorijas “Centra baseins” 
labiekārtošana un brīvā laika pavadīšanas vietas 
izveide, uzstādot  galdus ar soliem, grilus, kā arī 
ūdenstilpnē ielaižot zivju mazuļus. 

SM3 
DzV-1 

2020-2022 20591,19 17502,51 3088,68 

5.3. PLĀNOTIE PROJEKTI PAR KURU ĪSTENOŠANAS  IESPĒJĀM TIKS LEMTS ATKARĪBĀ NO PIEEJAMĀ  FINANSĒJUMA  

* PRIORITĀRI REALIZĒJAMĀS IECERES 

Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

1.  
Ēkas “Centra dzirnavas” 
attīstība  

Ēkas “Centra dzirnavas” atjaunošana 
un aprīkošana ar mēbelēm un 
tehniku, paredzot ēkā telpas novada 
piekrastes kultūras mantojuma  
ekspozīciju un novadpētniecības 
materiālu izvietošanai, meistarklašu 
organizēšanai, kino vakariem, kā arī 
tūrisma informācijas centram, telpas 
semināriem un sabiedriskiem 
pasākumiem un citiem jauniem 

SM3 
DzV-2.3. 
DzV-8.1. 

NpEA-3.1. 

17., 21., 23., 
26., 57. 

600000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

LAD 
LRP 

Apzinātas 
vajadzības 

Projekta pieteikuma 
sagatavošana 

LEADER, 
EJZF 
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Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

pakalpojumiem / attīstīts Rucavas 
centrs un izveidota sabiedriska  ēka 
vietējo iedzīvotāju un tūristu 
vajadzībām. 

2.  
Sociālo dzīvokļu attīstība 
Rucavas novadā 

Esošā dzīvojamā fonda pielāgošana 
sociālo dzīvokļu vajadzībām, 5 jaunu 
sociālo dzīvokļu izveide / izveidoti 5 
dzīvokļi 

SM3 
DzV-5.5. 

3., 58.,  14300 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

- - ESF 

3.  
Pašvaldības dzīvojamā 
fonda uzlabošana 

Pašvaldības dienesta un pārējo 
dzīvokļu remonts un uzturēšanas 
darbi / uzlabots pašvaldības 
dzīvojamais fonds 

SM3 
DzV-5.5. 

2., 58.,  100000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

- - 
ESF 

ERAF 

4.  
Sikšņu pamatskolas ēkas 
atjaunošana 

Sikšņu pamatskolas ēkas fasādes  
uzlabošanas darbi - siltināšana, 
fasādes remonts 
/ atjaunota un uzlabota ēka 

SM3 
DzV-1 

6., 40.,  128000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

- 
Izstrādāts ēkas 

renovācijas 
tehniskais projekts 

KF, ERAF 

5.  
Rucavas pamatskolas 
ēkas uzlabošanas darbi 

Rucavas pamatskolas remontdarbi 
(katlumājas pārbūve, malkas šķūņa 
izveide, apkures sistēmas uzlabošana, 
skolas jumta remonts /nomaiņa)  

SM3 
DzV-1 

6., 35., 40.,  200000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

- 

Izstrādāta ēkas 
siltināšanas un 

siltumtrases 
pārbūves tehniskā 

dokumentācija 

KF, ERAF 

6.  
Rucavas novada sporta 
infrastruktūras attīstība* 

Dažādu sporta laukumu un trašu 
izveide un/vai atjaunošana / uzlabota 
novada sporta infrastruktūra un 
aktīvās atpūtas iespējas novada 
iedzīvotājiem 
Esošo novada sporta būvju 
saglabāšana, modernizēšana un 
efektīva izmantošana 
Rucavas pamatskolas sporta zāles 
renovācija 
Priekšizpētes veikšana un tehniskās 
dokumentācijas izstrāde 

SM3 
DzV-1 

DzV-3.1. 
5., 40.,  342000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

- - LEADER 
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Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

7.  
Senlietu krātuves “Bajāru 
rija” attīstība  

Eksponātu inventarizācija un iegāde, 
uzturēšana un remonts, materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana / 
uzlabots tūrisma apskates objekts 

SM1 
NpEA-3.1. 

13., 44.,  10000 
VB 
PB 

KKF 
Veikta vajadzību 

izpēte 
LEADER 

8.  
Piekrastes 
sasniedzamības un 
pieejamības uzlabošana * 

Piekļuves jūrai tehnisko dokumentu 
sagatavošana, norādes zīmju un 
atkritumu urnu uzstādīšana - biotopu 
kartēšana un atzinumu izdošana, 
iemērīto pieeju/piekrītošo īpašumu  
atsavināšana, kompensāciju 
aprēķināšana, zaudējumu 
atlīdzināšana, kas saistīti ar īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumu, 
Izeju uz jūras un nobrauktuvju izveide 
speciālajam, operatīvajam 
transportam, gājēju celiņu izbūve un 
pieeju izbūve cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem  / sakārtotas izejas uz 
jūru pašvaldības piekrastes teritorijā   

SM1 
NpEA-2.4. 
NpEA-1.2. 

19., 58., 49., 
66 

214000 
ES fondi 

PB 
VB 

DAP, 
PDF, 
LAD 

Veikta vajadzību 
izpēte 

LVAF 
LEADER 

9.  
Sociālā dienesta materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana 

Automašīnas iegāde, inventāra 
iegāde personām ar kustību 
traucējumiem / uzlabota sociālā 
dienesta mobilitāte un sociālā 
atbalsta pieejamība 

SM3 
DzV-5 

52., 54., 55. 50000 
ES fondi 

PB 
KPR, - ESF 

10.  
Ceļa rekonstrukcija, 
būvniecība un/vai 
pārbūve * 

Ceļa uz “Ķoņu kapiem” un ceļa 
Skrāblas – Ķoņi izbūve. 

SM1 
NpEA-2.1. 
NpEA-2.2. 

9., 19., 30. 60000 PB  - 
KF 

ERAF 

11.  
Rucavas kultūras nama 
pilnveidošana un attīstība  

Tautas tērpu iegāde pašdarbnieku 
kolektīviem, materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana. Grīdas 
atjaunošana, ģērbtuvju un zāles 
kosmētiskais remonts 

SM1 
NpEA-3.3. 

SM3 
DzV-2. 

13. 45000 
Es fondi 

PB 
VB 

LRP, 
LAD 

- LEADER 

12.  
Kultūras pasākumu klāsta 
dažādošana un 
pilnveidošana * 

Latvijas simtgades pasākumu 
organizēšana, Novada svētku 
organizēšana, Zvejnieksvētku u.c. 
pasākumu organizēšana 

SM1  
NpEA-3.3. 

SM3 
DzV-2.2. 
DzV-2.5. 

12., 62. 20000 
PB 
VB 

VKKF, 
KM 

- 
ES programma 

"Radošā Eiropa" 

13.  
Ugunskuru un pikniku 
vietu veidošana (atpūtas 

Solu, galdu, ugunskura vietu, 
informācijas stenda un piktogrammu 

SM2, IP2 
PR 48., 64. 8500 

DAP 
ES fondi 

DAP, PDF - 
KF - 

SAM 5.4.1., 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Stratēģijas daļa 

Konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads 10 

Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

vietu labiekārtošana) izvietošana pie „Dedestiņiem”, 
„Zirgiem”, Miķeļa Golta piemiņas 
vietas, muzeja „Vītolnieki”,  
„Dandziņiem”, „Dzintarvējiem”,  
Papes bākas,  pie “Brūnu birzs” 
estrādes. 

 
LEADER 

 

14.  
Putnu vērošanas torņu 
uzstādīšana 

Putnu vērošanas torņu uzstādīšana 
Papes ezerā, „Dedestiņos” (pie Papes 
bākas) un Miķeļa Golta piemiņas 
vietā 

SM2, IP2 
PR 20., 48.,  150000 

DAP 
ES fondi 

DAP, PDF - 
KF 

PDF 

15.  
Laivošanas maršruta 
izveide Sventājas upē * 

Sventājas upes tīrīšana, aizsargājamo 
biotopu saglabāšana, atpūtas iespēju 
dažādošana Rucavas novadā 

NpEA-1.2.  
NpEA-2.4. 

15., 22., 36., 
38. 

20000 LVAF, PB LVAF, DAP - LAT-LIT 

16.  
Velotransporta 
infrastruktūras attīstība 
Rucavas novadā  

Velomaršrutu un veloceliņu izveide, 
velo novietošanas inventārs, atpūtas 
vietas velo braucējiem / nomarķēti 
un izveidoti veloceliņi un maršruti 

SM3 
DzV-6.4. 

1., 64. 15000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

DAP, PDF, 
pašvaldība, 

SM 
- 

KF 
LEADER, 

EJZF, 
ELFLA 

LAT-LIT 

17.  

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma renovācijas 
projekts Rucavas novada 
Baltijas jūras piekrastes 
zvejnieku ciemos 

Ķoņu ciema apbūves aizsardzība un 
atjaunošana 11 tautas celtniecības 
pieminekļos / renovēti 11 
arhitektūras pieminekļi 

SM2 
PR-3 

13., 28., 30.  160000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

DAP, PDF, 
pašvaldība, 
Brīvdabas 

Muzejs, KKF 

- 
KF 

LEADER, 
EZF 

18.  
Stāvlaukumu izveide 
Papes dabas parkā un 
Nidā * 

Labiekārtotu stāvlaukumu izbūve 
Papes dabas parka teritorijā un Nidā/ 
uzlabota piekļuve jūrai, mazināta 
antropogēnā slodze 

SM2 
PR 

16., 21., 24., 
25., 64. 

114200 

ES fondi 
 PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

DAP, PDF, 
LVAF, 

pašvaldība, 
privātie 

investori 

- 

KF 
LEADER, 

EZF 
 

19.  
Rucavas centra teritorijas  
labiekārtošana * 

Rucavas centrālā laukuma 
atjaunošana, baznīcas stāvlaukuma 
rekonstrukcija, Paurupes apkārtnes 
labiekārtošana, amatnieku darbnīcu 
iekārtošana; estrādes renovācija un  
teritorijas labiekārtošana (graustu 
nojaukšana u.tml.), kluba dārza 
labiekārtošana/izveidots tūrisma 
galamērķis - Rucavas vēsturiskais 
centrs. 

SM3 
DzV-2.3. 

1., 35. 100000 

ES fondi 
PB 
VB 

Privātās 
investīcijas 

DAP, 
PDF, 
KPR, 
LRP 

- 
LEADER 

ERAF 
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Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

20.  
Peldvietu labiekārtošana 
(Papes ezers, jūra) 

Peldvietu labiekārtošana ap Papes 
ezeru un pludmalē – pie Ķoņu ciema, 
blakus Papes bākai, Papes 
Priediengalā 

SM2 
IP2 
PR 

19. 22000 
DAP 

ES fondi 
DAP, PDF - 

KF 
LEADER 

21.  
Ainavas veidošanas 
pasākumi 

Novada teritorijas apzaļumošana un 
dekorēšana, krūmu izciršana, novada 
teritorijas sakopšana, Rucavas 
arboretuma papildināšana 

SM2 
IP2 
PR 

1., 20., 48 9250 
DAP 

ES fondi 
DAP, PDF - LEADER 

22.  
Laivu bāzu izveide Papes 
dabas parkā 

Laivu bāzu izveide, inventāra noma, 
laivu piestātnes, makšķernieku laipu 
izveide 

SM2 
PR-3.1. 

19. 22000 
DAP 

ES fondi 
DAP, PDF - - 

23.  
Papes bākas apkārtnes 
iekārtošana tūristu 
vajadzībām 

Papes bākas apkārtnes padarīšana 
par tūristiem draudzīgu un aktīvu 
vietu teritorijā līdz tiltam, slūžām un 
Priediengalam / realizēts Papes 
centra labiekārtojuma projekts 

SM2 
PR-1.3. 

19., 40. 214000 
DAP 

ES fondi 
DAP, PDF 

LVAF 
- 

LEADER 
 

24.  
Drošības kameru 
izvietošana novada 
teritorijā 

Novērošanas kameras pie 
svarīgākajiem tūrisma apskates 
objektiem (Papes bāka, slūžas, putnu 
torņi) u.c. vietās 

SM2 
PR-1.2. 

1., 16., 59. 9000 
DAP 

ES fondi 
DAP, PDF - 

KF 
LEADER 

25.  
Papes hidroloģiskā režīma 
regulēšana * 

Slūžu rekonstrukcija, efektīvas un 
funkcionālas pārgāzes izbūve pie 
Papes tilta 
 

SM2  
PR-3 28. 60000 

ES fondi 
 PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

ZMNĪ, DAP, 
PDF, 

pašvaldība, 
privātie 

investori 

Tiek gatavota 
tehniskā 

dokumentācija 

ERAF 
SAM 5.1.1. 

26.  Jahtu ostas  izveide 

Molu rekonstrukcija, Papes kanāla 
tīrīšana un jahtu ostas izveide Papes 
kanālā saskaņā ar Papes ostas 
attīstības koncepciju 2018.-
2028.gadam 
/izveidota Papes osta 

SM1 
 NpEA-6.5. 

SM2 
PR-3 

25., 30., 48., 
49., 64., 66. 

3557180 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

DAP, PDF, 
pašvaldība, 

privātie 
investori 

- 

LAT-LIT, 
Centrālā Baltijas jūras 
reģiona programma 

EST -LAT 

27.  

Vides izglītības centra 
veidošana –vides 
izglītības centrs, 
informācijas centrs ēkā 
“Dzintarvēji” * 

Vides prakses centra izveide un 
aprīkošana/digitalizēšana ēkā 
“Dzintarvēji”, Papē. Jaunu tūrisma 
pakalpojumu izveidošana, 
sadarbojoties ar blakus pašvaldībām 
un Lietuvas pierobežas pilsētām 

SM2 
PR-3 

30., 16.,  150000 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

DAP, 
PDF, 
LVAF 

- 

KF 
LAT-LIT 
LEADER, 

EZF 
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Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

28.  
Vides inspektoru piesaiste 
Papes dabas parka 
pārvaldē 

Vides inspektoru apmācība, 
finansēšana 
/realizētas apmācības 

SM2 
PR-1 

28.,  4270 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

DAP, 
PDF 

- 
ERAF 

LEADER 
EZF 

29.  
Tūrisma piedāvājuma 
kvalitātes celšana Papes 
dabas parkā * 

Gidu apmācība, filmas izveide par 
piekrasti, bukletu izstrāde, pludmales 
centra izveide, zilā karoga prasības 
Papes centra pludmalē / realizēts 
projekts, labiekārtota pludmale un 
pludmales centrs izveidots 

SM2 
PR-1 

16., 29., 32., 
40. 

355717 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

DAP, PDF, 
pašvaldība 

- 

ERAF 
LEADER 

EZF 
EJZF 
LVAF 

30.  

Inženiertehniskās 
infrastruktūras attīstība 
Rucavas novada Baltijas 
jūras piekrastē 

Elektrības jaudu palielināšana 
/ palielinātas jaudas 

SM2 
PR-1.3. 

31. 99601 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

AS Sadales 
tīkli 

- 
ERAF 
SAM 
3.3.1. 

31.  
Brīvā laika pavadīšanas 
iespēju uzlabošana 
Ķāķišķē 

Bērnu un jauniešu sporta laukuma 
izveide Ķāķišķē blakus vecajām 
darbnīcām / labiekārtots objekts 

SM3 
DzV-1 

50. 7000 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

- - LEADER 

32.  
Atpūtas vietu attīstība 
Rucavas centrā * 

Uzpludinātā baseina kā publiskās 
peldvietas un brīvā laika pavadīšanas 
vietas izveide, estrādes un tirgus 
laukuma to apkārtnes labiekārtošana 
/ labiekārtots objekti 

SM3 
DzV-1 

1., 21., 40. 14300 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

- - LEADER 

33.  

Rucavas novada pagastu 
un ciemu ūdensvada un 
kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija * 

Nomainīt maģistrālo ūdensvadu un 
kanalizācijas sistēmu. Dzeramā ūdens 
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas uzlabošana. 

SM3 
DzV-7.1. 

63. 214000 
ES fondi, PB, 
VB, privātās 
investīcijas 

- - 
KF 

ERAF 

34.  
Lielā krustojuma 
(A11/Pape-Rucava) 
rekonstrukcija 

DUS un servisa objekta izveide; 
(labiekārtots stāvlaukums; 
apstāšanās vieta vieglajam 
transportam, autobusiem, 
tālbraucējiem / kravu pārvadātājiem) 
Tūrisma informācija (stends, vides 
elementi); suvenīru un vietējo 
ražojumu iegāde/labiekārtots objekts 

SM3 
DzV-8 

1., 48. 256000 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

- - 
ERAF 

 

35.  
Tematiskā aktīvās atpūtas 
parka izveide Papes 
centrālajā daļā 

Labiekārtojuma infrastruktūras 
izveide (laipas/celiņi,  vides objekti, 
estrāde,  skatu vieta, laivu  piestātne 
Papes kanālā u.tml.) kontekstā ar  
ēkas „Dzintarvēji” attīstību 

SM2 
PR-2 

28., 29., 30., 
64. 

327000 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

DAP, 
PDF - 

KF 
LEADER 
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2014-2020 

36.  
Sventājas upes dabiskā 
zivju migrācijas ceļa 
atjaunošana 

Sventājas aizsprosta likvidēšana 
/atjaunota zivju migrācija 

SM1 
NpEA-2.4. 

15., 38. 100000 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

- -  

37.  
Centralizētās 
siltumapgādes izveide 
Rucavā un Sikšņos 

Izstrādāta centralizētas 
siltumapgādes koncepcija, tehniskie 
projekti, veikta rekonstrukcija 

SM3 
IP3 

DzV-10.1. 
1., 40., 56. 1000000 

ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors 

- ERAF 

38.  
Sventājas upes piekrastes 
attīstība * 

Tūrisma sekmēšana Sventājas upes 
piekrastē, infrastruktūras izveide un 
teritorijas labiekārtošana. 

NpEA-1.2.  
NpEA-2.4. 

36., 47. 40000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privāti 
investori 

- 
LAT-LIT, 
LEADER, 

LVAF 

39.  
Atkritumu 
apsaimniekošanas 
pasākumu uzlabošana 

Atkritumu dalītās šķirošanas laukumu 
izveide novadā, četri laukumi. 
Rucavas  novada piekrastes teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumi. 

PR-1.3. 17., 19., 30. 50000 ES fondi, PB 
LVAF, 
LPS - 

KF 
SAM 5.2.1. 

40.  

Rucavas novada izglītības 
iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana, ēku un 
apkārtnes uzlabošana 

Datorklašu papildināšana ar jaunu 
tehniku, trenažieru iegāde, telpu 
labiekārtošana u.tml.; Sikšņu 
pamatskola - pievedceliņa bruģēšana 
un esošā bruģa skolas priekšā 
remonts 

SM3 
DzV-1.1. 
DzV-1.6. 

5., 6., 37. 24300 ES fondi, PB 
Privātie 

investori, 
VISC 

- 
LEADER 

ESF 

41.  

Rucavas tradicionālo 
ēdienu piedāvājuma 
izveide, produktu „groza” 
radīšana. 

Rucavas novada tradicionālo ēdienu 
piedāvājuma izveide, reģistrācija ES, 
mārketinga aktivitātes. 

SM1 
NpEA-5.1. 

44., 51., 53. 2000 

ES fondi, 
PB, 

NVO 
privātas 

investīcijas 

PVD 

Apzināti pieejamie 
materiāli par 

Rucavas 
tradicionālajiem 

ēdieniem, uzsākts 
reģistrācijas process 
ES pārtikas shēmā 

„Baltajam sviestam” 

LEADER 

42.  
Meliorācijas sistēmu 
uzlabošana Rucavas 
novadā 

Meliorācijas sistēmu uzlabošanas 
Rucavas novada teritorijā, caurteku 
un citu hidrotehnisko būvju 
atjaunošanas/ pārbūves darbi zem 
pašvaldības autoceļiem 

SM1 
NpEA-2.2. 

58., 63., 64. 500000 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors 

- 
KF 

ERAF 

43.  Muzeja izveide Rucavā 

Muzeja izveide (telpu iegāde), telpu 
remonts un iekārtošana. Ekspozīcijas 
materiālu restaurācija, sagatavošana 
ekspozīcijai. 

SM1 
NpEA-3.1. 

SM3 
DzV-2.1. 
DzV-2.4. 
DzV-3.1 

1., 8., 48., 
58. 

600000 
ES fondi, PB, 
VB, privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors 

- 

 
LEADER 

SAM 5.5.1. 
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44.  
Sabiedriskā centra izveide 
ēkā “Ziediņi”, Sikšņos, 
Dunikas pagastā * 

Sabiedriskais centrs vietējiem 
iedzīvotājiem - jauniešiem, senioriem 
kā kultūras, atpūtas un informācijas 
centrs aktivitāšu dažādošanai un 
pieejamībai 

SM3 
DzV-1.4. 

1., 51., 62. 20000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors - 

LEADER 
ERAF 
ESF 

45.  
Skatu torņa Papes ezerā 
izveide * 

Torņa pārņemšana, rekonstrukcija. 
Pielāgošana arī uguns novērošanas 
torņa vajadzībām. 

SM1 
NpEA-1.3. 

47., 48., 64., 
66. 

20000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

PDF - 
LEADER, 

ERAF 
KF 

46.  
Bārtas upes piekrastes 
attīstība * 

Tūrisma sekmēšana Bārtas upes 
piekrastē, infrastruktūras izveide un 
teritorijas labiekārtošana. 

SM1 
NpEA-1.2. 
NpEA-1.5. 
NpEA-2.4. 

39. 30000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors 

- 
SAM 5.5.1. 

LEADER 
EZF 

47.  
Kompleksu tūrisma 
pakalpojumu izveide * 

Jaunu tūrisma pakalpojumu izveide, 
lai paplašinātu tūrisma piedāvājumu 
un padarītu to saistošu tūristiem. 
Mārketings. 
Sadarbība ar citām pašvaldībām, 
uzņēmējiem un NVO. 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-5.1. 
NpEA-5.2. 
NpEA-6.4. 

SM2 
PR 

SM3 
DzV-8 

8., 14., 44., 
45., 46., 39., 
47., 64., 65.  

10000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors 

- 
LEADER, 

EZF 

48.  
Īpašās režīma zonas 
ieviešana 

Īpašā režīma zonas noteikšana 
Rucavas novada teritorijas 
plānojumā. Saistošo noteikumu 
izstrāde un ieviešana. Drošības 
kārtības uzlabošana. Iebraukšanas 
maksas ierīkošana. 

SM2 
PR-1.4. 

40., 46., 48., 
64. 

22000 PB PDF - - 

49.  
Rucavas novada sociālo 
darbinieku kvalifikācijas 
celšanas pasākumi. 

Supervīzijas Rucavas novada 
sociālajiem darbiniekiem. Uzlabota  
sociālo darbinieku kvalifikācija, 
apmācīts personāls darbam ar 
cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, mentori, asistenti, 
medicīniskais personāls, 
administrācija. 

SM3 
DzV-5 

53., 54.,  55.  15000 
ES fondi, PB, 

VB 
KPR - ESF 

50.  
Sociālā darba ar ģimenēm 
un bērniem pakalpojumu 
attīstīšana. 

Ģimenes asistentu apmācības. 
SM3 

DzV-5 
2., 10., 54. 10000 

ES fondi, PB, 
VB 

KPR - ESF 
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51.  

Uzlabot sociālo 
pakalpojumu 
administrēšanas funkcijas 
un sadarbību ar 
sociālajiem partneriem. 

Administrācijas kapacitātes celšana, 
iesaistīšanas vienotajā datu bāzē. 

SM3 
DzV-5 

10., 49., 52., 
53. 

10000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors, 

biedrības 
-  

52.  

Sadarbības veidošana un 
attīstīšana ar 
profesionāļiem, 
institūcijām un citiem 
partneriem sociālajā -
jomā. 

Nodrošināta sadarbība ar citam 
institūcijām, profesionāļiem un 
sadarbības partneriem. 

SM3 
DzV-5 

10., 49, 50., 
51., 53. 

10000 
ES fondi, PB, 

privātas 
investīcijas 

Privātais 
sektors, 

biedrības 
- - 

53.  
Sociālo pakalpojumu 
klāsta papildināšana. 

Ģimenes atbalsta centra attīstība, 
atbalsts audžuģimenēm, 
maznodrošinātām personām, 
nepilngadīgām māmiņām 

SM3 
DzV-5 

2., 10., 49., 
50., 51., 52., 

54. 
15000 

ES fondi, PB, 
privātas 

investīcijas 

Privātais 
sektors, 

biedrības, 
NVO 

- - 

54.  

Energoefektivitātes 
uzlabošana Rucavas 
novada pašvaldības 
iestāžu ēkās 

Energoefektivitātes uzlabošana: ēkas 
siltināšana, jumta nomaiņa un citi 
energoefektivitātes pasākumi. 

SM3 
DzV-1 

38. 100000 
ES fondi 

SAM 4.2.2., 
PB 

- - ERAF 

55.  
Optiskā interneta 
ievilkšana Rucavā 

Optiskā interneta kabeļa ievilkšana 
Rucavas centrā, dodot iespēju centra 
iedzīvotājiem pieslēgties un pirkt 
optiskā interneta pakalpojumu  

SM2 
DzV-9.1. 

1., 59. 500000 ES fondi LVRTC - - 

56.  
Pašvaldības nekustamo 
īpašumu dokumentācijas 
sakārtošana, reģistrēšana 

Ierakstīšana zemesgrāmatā, derīgo 
izrakteņu atradņu novērtēšana 

SM2 
DzV-7 
DzV-8 
DzV-9 

DzV-10 

8., 44., 66. 20000 PB - - - 

57.  
Satiksmes drošības 
uzlabošana Rucavas 
novadā * 

Gājēju celiņu un apgaismojuma 
izbūve pagastu centros, 
nepieciešamās tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un 
būvniecība 

SM3 
DzV-1 
DzV-3 

1., 16., 25., 
57., 60., 61. 

50000 
ES fondi 

PB 
VB 

KPR - 
LEADER 
LAT-LIT 

58.  

Pašvaldības autoceļu un 
piebraucamo ceļu 
remonts un regulāra ceļu 
uzturēšana saimnieciskās 
darbības veicēju 
atbalstam 

Ceļu seguma uzlabošana ar selektīvo 
virsmas apstrādi, regulāra 
piebraucamo ceļu greiderēšana un 
sniega novākšana saimnieciskās 
darbības atbalstam un veicināšanai, 
grants ceļu apstrāde ar pretputes 

SM1 
NpEA-2 
NpAE-3 
NpEA-6 

SM2 
PR-2 

57., 59., 61. 400000 
ES fondi 

PB 
VB 

- - ERAF  



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Stratēģijas daļa 

Konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads 16 

Nr. 
p.k. 

Projekts 
Plānotās aktivitātes 
/rezultatīvie rādītāji 

Atbilstība 
stratēģiskajam 

mērķim un 
prioritātei 

Projektu 
savstarpējā 

saistība 

Indikatīvās 
izmaksas, 

EUR 

Finanšu 
avots 

Sadarbības 
partneri 

Gatavības stadija 
Es fondi 

2014-2020 

materiālu PR-3 

59.  
Ielu un pagalmu 
apgaismojuma sistēmas 
attīstība 

Energofektīva apgaismojuma 
uzstādīšana, tīklu sistēmas 
modernizācija un attīstība, t.sk. 
balstu nomaiņa.  

SM1 
NpEA-2 
NpAE-3 
NpEA-6 

SM2 
PR-2 
PR-3 

1., 58., 61., 
62. 

500000 
ES fondi 

PB 
VB 

- - 
ELFLA 
ERAF 

60.  

Dunikas pagasta kultūras 
un brīvā laika pavadīšanas 
iespēju pilnveidošana - 
infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes 
attīstība * 

“Brūnu birzs” estrādes atjaunošana, 
elektrības pievilkšana, degradētās 
teritorijas sakārtošana, 
labiekārtošana. 

SM3 
DzV-2 

14., 20. 50000 
Es fondi 

PB 
VB 

LVAF 
Apzinātas 
vajadzības 

LEADER 

61.  

Valsts autoceļa 
P113 Grobiņa - Bārta -
Rucava posma Bārta - 
Rucava pārbūve * 

Ceļa infrastruktūras uzlabošana, 
uzņēmējdarbības veicināšana un  
apdzīvotības saglabāšana pārbūvējot 
ceļu – asfalta seguma izbūve 

SM1 
SM3 
IP3 

NpEA-1 
NpEA-2.1.  
NpEA-2.2.  

DzV-6.1 
DzV-6.3. 

43., 64. 30000000 VB - - KF 

62.  
Valsts un pašvaldības 
autoceļa Rucava – Pape 
pārbūve * 

Ceļa infrastruktūras uzlabošana, 
uzņēmējdarbības un tūrisma 
veicināšana un  apdzīvotības 
saglabāšana pārbūvējot ceļu – asfalta 
seguma izbūve, nepieciešamās 
tehniskās dokumentācijas izstrāde 

SM1 
SM3 
IP3 

NpEA-1 
NpEA-2.1.  
NpEA-2.2.  

DzV-6.1 
DzV-6.3. 

43., 59., 61. 20000000 VB - - 
KF 

ERAF 

63.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju koplietošanas 
telpu/kopīpašumu daļas 
apsaimniekošana 

Ēku koplietojamās daļas remonts, 
apkures sistēmu un ūdensvadu 
sakārtošana, siltināšana.  

SM3 
DzV-5.5. 

3., 42. 200000 PB - - - 
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64.  
Nekustamā īpašuma 
“Raķetnieki” attīstība 

Mototrases attīstība brīvā laika 
dažādošanai Rucavas novadā. 

SM3 
DzV-1 

DzV-3.1. 
7., 20., 61. - 

PB, 
biedrības 

- - LEADER 

65.  
Tūrisma pakalpojumu 
attīstības sekmēšana 
Dunikas pagastā 

Tūrisma maršruta izstrāde Dunikas 
pagastam, bukletu drukāšana, 
mārketinga pasākumi, tūrisma 
pakalpojuma sniedzēju apzināšana, 
speciālistu un organizāciju 
piesaistīšana 

SM1 
NpEA-1.3. 
NpEA-5.1. 
NpEA-5.2. 
NpEA-6.4. 

SM2 
PR 

SM3 
DzV-8 

14., 47., 48., 3000 
PB  

ES fondi 

Liepājas 
reģionālais 

tūrisma 
informācija 

birojs, 
Lauku 

ceļotājs, 
LIAA, 
KTA 

 

Apzinātas 
vajadzības 

LEADER 
LAT-LIT 

66.  

Rucavas novada Baltijas 
jūras piekrastes 
apsaimniekošana un 
attīstīšana, izveidojot 
publiskas noejas/ 
nobrauktuves pie jūras * 

Rucavas novada teritorijas plānojumā 
paredzēto publisko noeju izveide, 
atpērkot zemes vienības. 

SM2 
IP2 
PR 
IP1 

NpEA-1.1.-1.5. 
NpEA-2.4. 

 
 

8., 19., 23., 
26., 27., 29. 

- 
VB 

ES fondi 
VARAM 

Apzinātas 
vajadzības 

EJZF 
LAT-LIT 

67.  
Ēkas “Līvas” (Dunikas 
ambulances) remonts * 

Telpu piemērošana personām ar 
invaliditāti/kustību traucējumiem. 

SM3 
DzV-4.1 

50., 51., 52., 
53., 54. 

1000 PB - 
Apzinātas 
vajadzības 

- 

68.  
Rucavas tirgus laukuma 
pilnveidošana * 

Tirgus laukuma rekonstrukcija, 
pirmsprojekta izpēte, tehniskās 
dokumentācijas izstrāde 

SM3 
DzV-1 

1., 6., 31., 
32. 

70000 
PB 

ES fondi 
- - 

LEADER 
EJZF 

LAT-LIT 

69.  
Sikšņu bērnu un jauniešu 
dienas centra “Purenītes” 
modernizācija * 

Telpu remonts, mēbeļu un 
aprīkojuma iegāde, brīvā laika 
dažādošana 
 

DzV-1.4 
DzV-1.9 

31., 44. 10000 

ES fondi 
PB 
VB 

privātās 
investīcijas 

LAD 
LRP 

- 
LEADER 

EJZF 

 


