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IEVADS
Rucavas novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments,
kurā ir noteiktas prioritātes, rīcību virzieni un pasākumu kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam
7 gadu periodam.
Programmas dokuments sagatavots saskaņā ar Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātā,
2010.gada 23.septembra aktualizētā redakcija).
Attīstības programma izstrādāta ar nolūku:
- apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi) un efektīvas izmantošanas iespējas,
- sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamatojumu pašvaldības budžeta
turpmākai plānošanai),
- sekmēt visa veida investīciju (t.sk. valsts atbalsts, ārvalstu un privātās investīcijas) piesaisti
un teritorijas atpazīstamību.
Attīstības programmas virsmērķis ir veicināt novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos un
ilgtspējīgu teritoriju attīstību, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides
kvalitāti.
Attīstības programmas dokuments sastāv no trīs daļām:
I. daļa. Pašreizējās situācijas analīze
II. daļa. Stratēģiskā daļa
III. daļa. Pārskats par attīstības programmas izstrādi
Pašreizējās situācijas analīzes ietvaros ir apkopota statistika, fakti un viedokļi, kas pamato
stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un atspoguļo Rucavas novadā esošos resursus un izmantošanas
iespējas. Katrai jomai definēti turpmākās attīstības priekšnosacījumi, veikta stipro, vājo pušu, iespēju
un draudu analīze, kā arī sniegti secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām rīcībām. Esošās
situācijas raksturojuma sagatavošanai izmantoti publiski pieejamie dati, darba grupu diskusijās un
iedzīvotāju aptaujā paustie viedokļi, ekspertu vērtējums.
Stratēģiskajā daļā (šajā sējumā) ir iekļauts:
 Rucavas novada resursu, attīstības priekšnoteikumu un ietekmējošo faktoru kopsavilkums,
 pārskats par plānošanas situāciju (valsts un Kurzemes reģiona līmeņa politikas un attīstības
plānošanas dokumentos ietvertās vadlīnijas un Rucavas novada attīstības ieceru atbilstība tām,
kaimiņu novadu plānošanas dokumentiem un Rucavas novada attīstības ieceru saskaņotību ar
tiem),
 Rucavas novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes,
 rīcību daļa - katra stratēģiskā mērķa ietvaros definēti rīcību virzieni un pasākumu kopumi,
atbildīgie par rīcību virzienu tālāku izstrādi un ieviešanu, finanšu avoti un īstenošanas laiks,
 attīstības programmas ieviešanas un uzraudzības plāns,
 investīciju plāns tuvāko 3 gadu periodam.
Plānošanas dokumentu izveidoja SIA Grupa93 (www.grupa93.lv) eksperti, sadarbībā ar Rucavas
novada speciālistiem, deputātiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalībniekiem. Attīstības
programma izstrādāta līdztekus Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādei.
Rucavas novada attīstības programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas
izstrāde " ietvaros.
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS KOPSAVILKUMS
Šīs ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Rucavas novadam. Programma definē
pašvaldības politiku periodā līdz 2018.gadam un ir veidota kā sadarbības platforma Rucavas novada
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībai.
Rucavas novads ir tālākais novads Latvijas dienvidrietumos ar nelielu iedzīvotāju skaitu ( 1970
iedzīvotāji), Latvijā zemāko apdzīvojuma blīvumu (4,5 iedzīvotāji uz km 2), ievērojamu dabas
daudzveidību (tostarp īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vairāk kā 12000ha platībā) un bagātīgu
kultūrvēsturisko mantojumu.
Latvijas novadu vidū pēc teritorijas attīstības rādītājiem Rucavas novads ieņem 98 vietu starp 110
novadiem. Sociāli ekonomiskās attīstības rādītāji liecina par zemiem ienākumiem un iedzīvotāju
skaita sarukšanu. Vienlaicīgi Rucavas novada teritorijas novietojums starp nozīmīgiem reģiona
mēroga attīstības centriem Liepājas pilsētu un Klaipēdu, teritorijas īpašās priekšrocības (21 km garā
jūras piekraste, dabas daudzveidība un vides kvalitāte, Lietuvas noieta tirgus tuvums), raksturo
ievērojamu attīstības potenciālu un nosaka novada izaugsmes iespējas.
Ņemot vērā teritorijas attīstības resursus un iespējas, novada attīstības programmā definēta
sekojoša attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes:
RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA - 2030
Rucavas novads ir līdzsvaroti saimnieciski un dabai draudzīgi attīstīts novads starp nozīmīgiem
reģiona attīstības centriem (Liepāju un Klaipēdu), piedāvājot pievilcīgu dzīves vietu un iespējas
saimnieciskām aktivitātēm kontekstā ar unikālajām dabas vērtībām un bagātīgo kultūrvēsturisko
mantojumu. Novada vizītkarte ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste. Teritorijas
pārticība balstās tradicionālajā lauksaimniecībā, augļkopībā, dabas resursu (koksne, derīgie izrakteņi,
niedras) izmantošanā un pārstrādē produkcijā ar augstu pievienoto vērtību, kā arī tūrismā (jo īpaši
ekotūrisma un kultūr tūrisma jomā) un kurortoloģijas nozares attīstībā.
Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis
Pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas Rucavas novada iedzīvotājiem
Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi:
Ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide (SM1)
Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste (SM2)
Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide (SM3)
Ilgtermiņa prioritātes
Prioritāte Nr.1. Rucavas dabas resursu kapitalizācija (IP1 )
Prioritāte Nr.2. Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana (IP2 )
Prioritāte Nr.3. Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā (IP3 )
Vidēja termiņa prioritātes
Prioritāte Nr.1. Efektīva novada pārvaldība un ekonomisko aktivitāšu dažādošana (NpEA)
Prioritāte Nr.2. Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi (PR)
Prioritāte Nr.3. Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide (DzV)

1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS
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1.1.

NOVADA PORTRETS

Rucavas novada platība ir 449km2. Uz 2012. gada 1. janvāri Rucavas novadā bija deklarēti 1970
iedzīvotāji (ceturtais mazākais novads pēc iedzīvotāju skaita Latvijā). Iedzīvotāju blīvums vidēji 4.5
iedzīvotāji/km2 - visretāk apdzīvotais novads Latvijā.

1.attēls. Rucavas novada
teritorija

Teritorijas struktūra:
 25,11% (11251,1ha) aizņem lauksaimniecības zemes;
 48,07% (21536,1 ha) meži;
 14,16% (6345,9ha) purvi; 3,2% (1435,4 ha) ūdeņi;
 1,8% (813,5ha) ceļu infrastruktūra;
 1% (448,9 ha) apbūves teritorijas un pagalmi;
 5,33% (2388,3 ha) pārējās teritorijas.
Nozīmīgu īpatsvaru (aptuveni 12 000 ha) aizņem ES nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas.
Lielākais iedzīvotāju skaits ir koncentrēts apdzīvotajā vietās: Rucava (700 iedzīvotāji), Sikšņi, Ķāķišķe
(katrā aptuveni 150 iedzīvotāji), Dunika, Palaipe, Ģeistauti (viensētu grupas). Piekrastes ciemi – Nida,
Papes Ķoņu ciems, Pape, Papes Priediengals – ar izteikti nelielu pastāvīgo iedzīvotāju skaitu (mazāk
par 30 pastāvīgo iedzīvotāju visā piekrastē kopumā) un būtisku atpūtnieku pieplūdumu vasaras
sezonā.
Rucavas novads ir viens no latviskākajiem Latvijas novadiem (vairāk kā 90% latviešu), liels virs
pensijas vecuma iedzīvotāju īpatsvars, augsta demogrāfiskā slodze (596.2 - ceturtais augstākais
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rādītājs starp novadiem). Pastāvīgo iedzīvotāju skaitam saglabājas izteikta tendence samazināties laika posmā no 2006.gada līdz 2011.gadam iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 6.4 %.
Ekonomiskās aktivitātes saistītas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, kūdras izstrādi,
pakalpojumiem (atsevišķi nelieli uzņēmumi tirdzniecības un tūrisma pakalpojumu jomā). Lielākie
uzņēmumi pēc nodarbināto skaita novadā ir kokapstrādes uzņēmums SIA 'G.M.KOKS' (30 darbinieki),
kūdras ieguves uzņēmums SIA 'COMPAQ PEAT' (24 darbinieki). Pēc vidējā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa apjoma (130.4Ls/1 iedzīvotāju), Rucavas novadam ir devītais zemākais rādītājs starp Latvijas
novadiem.
Pakalpojumu nodrošinājumu novadā raksturo divas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestāde, divas
bibliotēkas, tautas nams un kultūras nams, sporta un atpūtas centrs, sociālais dienests un bāriņtiesa,
ambulance, divas ģimenes ārstu prakses, vetārsta pakalpojumu pieejamība, pašvaldības policija.
Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.g. bija 1 161 058 Ls , no tiem nodokļu
ieņēmumi 35%.
Rucavas novada attīstības indekss 2011. gadā bija – 1,211, Latvijas pašvaldību attīstības rangā
ieņemot 98 vietu starp 110 novadiem Latvijā . 1
1.2.

ĪPAŠĀS IEZĪMES

Rucavas novads ir :

tālākā teritorija Latvijas DR daļā, robeža ar Lietuvu;

dabas un ainavu daudzveidība (meži, purvi, lauksaimnieciskās zemes, 21km jūras piekraste,
Sventājas un Bārtas upes, Papes ezers);

ievērojamas dabas vērtības (jūras piekraste, Papes ezera, Nidas purva, Ķirbas purva,
Sventājas upes ielejas liegumu u.c. IADT teritorijas);

Papes ezers un tam pieguļošās teritorijas - starptautiskas nozīmes piekrastes mitrājs;

nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums, t.sk. 19.gs. etnogrāfiskā apbūve Papes Ķoņu ciemā,
Priediengalā, Nidā, Sventājas ielejā;

jūras piekraste vasaras sezonā – populāra atpūtas vieta lietuviešu atpūtniekiem.

1.3.

IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Transportģeogrāfiskais noveidojums
Novada administratīvais centrs - Rucava, atrodas 45km attālumā no Liepājas, trešās lielākās Latvijas
pilsētas (80 000 iedzīvotāju), 25km attālumā no Lietuvas populārākās kūrortpilsētas Palangas.
Novada teritoriju šķērso valsts galvenās nozīmes autoceļš A 11 (Liepāja- Klaipēda) un reģiona
nozīmes autoceļš P113 (Grobiņa – Bārta – Rucava). Vidējā satiksmes intensitāte uz ceļa A11
pārsniedz 1200 automašīnas diennaktī.
Baltijas jūras piekraste, pludmale un kāpu josla
21 km praktiski neskartas pludmales un kāpu joslas (Latvijā vidēji uz 1 piekrastes joslas kilometru ir
4900 iedzīvotāji, Lietuvā – 37 000 (7.5 reizes vairāk kā Latvijā), Rucavā – 90 iedzīvotāji).
2.attēls. Teritoriju ietekmējošie faktori
1

Reģionu attīstība Latvijā 2010. Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011.

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

6

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

Dabas vērtības
Rucavas novada teritorija ir
bagāta ar vērtīgu ekosistēmu
un ainavu, kur saglabājušās
Eiropas mēroga nozīmes
dabas teritorijas (t.sk. Papes
ezers un tam pieguļošās
teritorijas - ap 43 Latvijas
Sarkanajā grāmatā ierakstītas
augu sugas un 15 Eiropas
Sarkanajā grāmatā ierakstītās
putnu sugas, Nidas purvs
(starptautiski nozīmīga vieta
putnu migrācijas ceļā) u.c.
Kultūrvēsturiskās vērtības
veido vienu no Rucavas
identitāti raksturojošām
iezīmēm. 35 aizsargājami
kultūras pieminekļi, Nidas,
Papes Ķoņu ciema, Papes
Priediengala zvejniekciemu
vēsturiskā apbūve. Rucavas
nemateriālās kultūras
mantojums, kas veido
novada savdabību.
Attīstības centru tuvums
Rucava atrodas vienādā
attālumā no reģiona
lielākajām pilsētām - Liepājas
(Latvijas 3.lielākā pilsēta ar
80 000 iedzīvotāju, SEZ, osta)
un Klaipēdas (160 000
iedzīvotāju, nozīmīga tranzīta un rūpniecības centrs, Lietuvas ostas pilsēta, regulāra prāmju
satiksme).
Palanga
Populārākais Lietuvas kūrorts Palanga atrodas 30 kilometru attālumā no Rucavas, vasaras sezonas
laikā atpūtnieku skaits tajā pārsniedz 100 tūkstošus cilvēku darba dienās, savukārt nedēļas nogalēs
var sasniegt pat 500 tūkstošus. Palangas starptautiskā lidosta atrodas tikai 20 km attālumā no
Rucavas centra.
2. PLĀNOŠANAS IETVARS
2.1.

EIROPA
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Rucavas novada attīstības programma izstrādāta pierodam, kas daļēji sakrīt ar Eiropas Savienības
plānošanas pierodu 2014.-2020.gadam.
Eiropas Savienības galvenais dokuments ir „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai
izaugsmei”, kas apstiprināta Eiropadomē 2010.gada 17.jūnijā un kas aizvietos 2000.gada martā
Eiropadomē apstiprināto Lisabonas stratēģiju. Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt
izaugsmi un nodarbinātību ES kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. „ES 2020” stratēģijai ir trīs
galvenās prioritātes: gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme. Lai sasniegtu augstākminētās
prioritātes, „ES 2020” stratēģijai ir pieci kvantitatīvie mērķi, kuri aptver nodarbinātības politikas,
pētniecības un inovācijas politikas, enerģētikas un klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un
sociālās politikas jomas. „ES 2020” stratēģija balstās uz Integrētajām vadlīnijām, uz kā pamata ES
dalībvalstis gatavo nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas.
Latvijas nacionālā reformu programma „ES stratēģijas” īstenošanai (Latvijas NRP) tiek iesniegta
Eiropas Komisijai vienlaicīgi ar Latvijas Konverģences programmu, un abas programmas, saskaņā ar
Līgumu par ES darbību, ir ES līmeņa ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības instrumenta
sastāvdaļa. Latvijas NRP vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs paredz, ka
investīciju apjoms Latvijas tautsaimniecībā saglabāsies zemā līmenī, tādējādi uzkrātā kapitāla devums
potenciālajā izaugsmē ir salīdzinoši zems. Tādēļ, atkopjoties ekonomikai, turpmākā izaugsmes bāze
būs pārsvarā vērsta uz efektivitātes uzlabošanos, par ko liecina kopējās faktoru produktivitātes
komponentes pieaugums.

3.attēls. Rucavas novads Baltijā un
Ziemeļaustrumeiiropā

Rucavas novads ES 2020 sasniegšanā
iekļaujas caur Latvijas nacionālo
reformu programmu „ES 2020”
stratēģijas īstenošanai. Rucavas
novada pašvaldība programmas
realizācijā var pretendēt uz ES fondu
līdzekļiem, realizējot atbilstošus
projektus.
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2.2.
LATVIJA
Rucavas novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar hierarhiski augstākiem nacionāla
līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam
un Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam stratēģiju.
1.tabula.
Rucavas novada attīstības programmas prioritāšu un rīcības virzienu atbilstība LIAS 2030
Latvija 2030

Rucavas novada attīstības programma
2012.-2018.gadam

Prioritāte „Kultūras telpas attīstība”
(veidojas spēcīga nācijas identitāte, kultūra,
radošums)

Vidējā termiņa prioritāte
Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras
izveide (DzV )
Rīcības virzieni
DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve
DzV-8 Pievilcīga publiskā ārtelpa

Prioritāte „Ieguldījumi cilvēkkapitālā”
(produktivitātes celšana, paradigmas maiņa
izglītībā)

Vidējā termiņa prioritāte
Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras
izveide (DzV )
Rīcības virzieni
DzV-1 Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība,
plašs interešu izglītības un mūžizglītības
piedāvājums
DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve

Prioritāte „Paradigmas maiņa izglītībā”

Vidējā termiņa prioritāte
Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras
izveide (DzV )
Rīcības virzieni
DzV-1 Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība,
plašs interešu izglītības un mūžizglītības
piedāvājums

Prioritāte „Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika” (intelektuālais un radošais
potenciāls pārvēršas ekonomiskos
ieguvumos)

Vidējā termiņa prioritāte
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA

Prioritāte „Daba kā nākotnes kapitāls”

Vidējā termiņa prioritāte
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA
Rīcības virzieni
NpEA-1 Tūrisma attīstība
NpEA- 2 Dabas resursu apsaimniekošana un
izmantošana, saimniecisko aktivitāšu attīstība
NpEA-3 Daudzveidīgas uzņēmējdarbības formas
Vidējā termiņa prioritāte

konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads
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Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un
cilvēkresursi (PR)
Prioritāte „Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība” (efektīva resursu
pārvaldība, jaunas pilsoniskas līdzdalības
formas, sabiedrība ar augstu pašapziņu)

Vidējā termiņa prioritāte
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA

4. attēls. Telpiskās attīstības perspektīva
2030

Datu avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
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2.tabula. Prioritāte „Telpiskās attīstības perspektīva” (Latvija 2030)
LIAS 2030
Dabas aizsardzības, ainavu un
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas
telpas

Rucavas novads 2012-2018
Dabas parks „Pape” un tā izmantošana teritorijas
attīstībai

Nacionālas nozīmes transporta koridors

A11 Liepāja – Klaipēda ceļa seguma atjaunošana un
satiksmes drošības pasākumi

Baltijas jūras piekraste

Integrēta Rucavas novada piekrastes joslas attīstība
21 km kopgarumā, ietvert Papes ekokūrorta
attīstību un Papes ostas izveidi

Lauku attīstības telpas

Rucavas novada austrumdaļa – tradicionālās
nodarbes un inovācijas

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada
4.jūlija noteikumiem Nr. 564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam”),
lai sniegtu Latvijas ieguldījumu ES dalībvalstu kopējā stratēģijā un Lisabonas programmas īstenošanā.
NAP izstrādes, īstenošanas un uzraudzības koordināciju veica Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija. Rucavas novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar šī plāna stratēģiskajiem
mērķiem un vienu no svarīgākajiem uzstādījumiem „Cilvēks pirmajā vietā”.

2.3.

KURZEME REĢIONS

Rucavas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam izveidota, ievērtējot Kurzemes plānošanas
reģiona teritorijas plānojumu 2006-2026.gadam u.c. līdzšinējā laikā izstrādātos plānošanas
dokumentus.
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006-2026.gadam
(apstiprināts 2008.gada 9.janvārī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē).
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums nosaka 3 vispārīgus reģiona telpiskās attīstības
mērķus: a) integrēta attīstība un konkurētspēja; b) ilgtspējīga attīstība; c) augsta dzīves kvalitāte
Kurzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīvā uz Rucavas novadu attiecas sekojoši aspekti:

Rucava – lielais lauku centrs, Sikšņi – mazais lauku centrs;

novadu šķērso viena no reģiona galvenajām funkcionālajām saiknēm – valsts galvenās
nozīmes autoceļš Liepāja – Klaipēda;

Papes osta – perspektīvā jahtu ostas attīstība;

Rucavas novada piekraste – iespējamā nacionālā parka teritorija;

Valsts 1.šķiras autoceļa P113 – Rucava - Grobiņa – Bārta - tuvākās perspektīvas
rekonstruējamais ceļš.
5.attēls. Reģiona nozīmes centru perspektīvā
telpiskā struktūra

6.attēls. Reģiona nozīmes Infrastruktūras
attīstības projektu areāli un vietas
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7.attēls. Lauku perspektīvā integrētā struktūra

Saskaņā ar Kurzemes reģiona lauku perspektīvo struktūru, Rucavas novada teritoriju skar četri no
sešiem reģiona mērogā definētajiem areāliem:

lauku telpa ar lauku un mežu mozaīku – lielāko novada daļa;

galvenie mežu telpu areāli - Dunikas pagasta DR daļa;

piekraste - apbūves un ainavas aizsardzības interešu saskares zona.
Daļa no Rucavas novada (piekraste, Liepājas – Klaipēdas ceļa apkārtne, Dunikas pagasta ZR daļa
(ietverot vasarnīcu kooperatīvu Ječi un tā tuvāko apkārtni) iekļaujas „tālās” piepilsētas areāla
robežās.
konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads
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Datu avots: Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā perspektīva

3.tabula. Rucavas novada attīstības programmas mērķu un pasākumu atbilstība
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumam 2006-2026
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS
PLĀNOJUMS 2006-2026

Rucavas novada attīstības programma
2012. – 2018.gadam

1. Integrēta attīstība un konkurētspēja
Mērķis paredz veicināt reģionā strauju pieaugumu
ekonomikā, balstoties uz cilvēkkapitāla vairošanu
un vides kvalitāti, nodrošinot:
- dinamisku
un
daudzveidīgu
uzņēmējdarbību vienotā reģiona telpā,
- starptautiskam
līmenim
atbilstošu
pakalpojumu centru tīklu,
- izglītības un pētniecības centru, kā arī
perspektīvu reģiona tautsaimniecības
nozaru un uzņēmējdarbības virzienu
attīstīšanu,
- kvalitatīvu
sakaru un informācijas
tehnoloģiju,
enerģijas
un
vides
infrastruktūru,
- starptautisko transporta sakaru un ar tiem
saistītās infrastruktūras attīstīšanu,
- drošu, ērtu, videi draudzīgu un savstarpēji
saistītu, reģiona sabiedriskā transporta
sistēmu,
- ērtu, drošu un ātru sasniedzamību,
veidojot Latvijas un Eiropas tīklos
integrētus transporta mezglus,
- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
un laikmetīgas kultūrvides veidošanu.

Vidējā termiņa prioritātes un tajās iekļautie
rīcību virzieni
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA
Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un
cilvēkresursi (PR)
Kvalitatīva dzīves vide un pamata
infrastruktūras izveide (DzV )

2. Ilgtspējīga attīstība
Mērķis paredz veidot spēcīgu funkcionālo telpu ar
ilgtspējīgu tautsaimniecību un augsti kvalitatīvu
dzīves vidi, attīstot:
- reģionu, kur veidojas policentrisks
apdzīvojums ar spēcīgu mazo un vidējo
pilsētu tīklu,
- reģionu ar daudzpusīgu lauku ekonomiku
un darba vietām lauku iedzīvotājiem,
- reģionu, kur tautsaimniecības attīstīšana,
dabas un kultūrvēsturisko vērtību
izmantošana notiek respektējot ne tikai
šodienas, bet arī nākamo paaudžu
intereses

Vidējā termiņa prioritātes un tajās iekļautie
rīcību virzieni
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA
Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un
cilvēkresursi (PR)
Kvalitatīva dzīves vide un pamata
infrastruktūras izveide (DzV )

3. Augsta dzīves kvalitāte
Mērķis paredz dzīves kvalitātes būtisku uzlabošanu
un ilglaicīgu uzturēšanu, veselīgas sabiedrības
attīstību, ko veicina:

Vidējā termiņa prioritātes un tajās iekļautie
rīcību virzieni
Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga
ekonomiskā aktivitāte NpEA
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS
PLĀNOJUMS 2006-2026
-

-

-

-

-

efektīva,
savstarpēji
saskaņota,
iedzīvotājiem ērta un droša, un videi
draudzīga sabiedriskā transporta sistēma
lauku teritoriju, mazo / vidējo pilsētu un
kaimiņreģionu centru sasniedzamībai,
izglītības centri, kur pieejama kvalitatīva
izglītība, iespēja paaugstināt profesionālo
kvalifikāciju,
moderna
sakaru
infrastruktūra,
esošo mājokļu revitalizācija, kvalitatīvu un
iedzīvotāju vairākumam pieejamu mājokļu
attīstīšana,
izkoptas un uzturētas reģiona unikālās
lauku un urbānās ainavas, savdabīgās un
kultūrvēsturiski
bagātās
vietas,
nodrošināts
minimālais
kultūras
pakalpojumu grozs visos administratīvi
teritoriālajos līmeņos,
atpūtai un tūrismam pievilcīgas vietas, kas
veidotas izkopjot esošās tradīcijas un
saglabājot dabas un kultūras vērtības.

Rucavas novada attīstības programma
2012. – 2018.gadam
Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un
cilvēkresursi (PR)
Kvalitatīva dzīves vide un pamata
infrastruktūras izveide (DzV )
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2.4. RUCAVAS NOVADS UN KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS
2.4.1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SASKAŅOTĪBA
Rucavas novada attīstības programma ir izstrādāta, ņemot vērā kaimiņu pašvaldību attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus, iekļaujoties un
savstarpēji papildinot2.
Grobiņas novada Attīstības programma
(2011. – 2017.gadam)
Nīcas novada Attīstības programma
(2009. – 2015.gadam)

Rucavas novada Attīstības programma
(2012. – 2018.gadam)

Vīzija

Grobiņas novads ir interesi rosinošs, aktīvs un unikāls
novads, kurā lieliski sadzīvo pagātnes vērtības, tagadnes
rosība un nākotnes sapņi

Nīcas novada vīzija – stratēģiskais mērķis:
Latvijā zināma dzīvesvieta un pieturvieta laimīgiem
cilvēkiem

Rucavas novads ir līdzsvarots saimnieciski un dabai draudzīgi
attīstīts novads starp nozīmīgiem reģiona centriem (Liepāju un
Klaipēdu), piedāvājot pievilcīgu dzīves vietu un iespējas
saimnieciskām aktivitātēm kontekstā ar unikālajām dabas vērtībām
un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Novada vizītkarte ir
ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste.

Ilgtermiņa
stratēģiskie
virzieni, mērķi
un prioritātes

Virzieni un mērķi:
1. Dabas vide – ilgtspējīgi izmantoti dabas un
kultūrvēsturiskie resursi ar augstu pievienoto
vērtību;
2. Cilvēkvide – daudzskaitlīga, izglītota, kulturāla,
veselīga, droša un iniciatīvas bagāta sabiedrība;
3. Lauku vide – pieejama, droša, sakārtota un aktīva
dzīves un darba vide;
4. Pilsētvide – novada attīstības centru izaugsme un to
potenciāla līdzsvarota izmantošana;
5. Integrēta vide – aktīva sabiedrība un uz sabiedrību
vērsta pārvalde.

Horizontālie mērķi:
1. Kur vien iespējams programmas īstenošanā
piesaistīt efektīvi izmantot ES un citus ārējos
finanšu resursus
2. Sekmēt vides un pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
3. Veicināt inovāciju attīstību un sekmēt
inovatīvu risinājumu pielietojumu katrā
pašvaldības darbības jomā
4. Pielietojot informāciju tehnoloģijas un
izmantot to sniegtās iespējas
5. Nodrošināt augstu kompetenci un
profesionalitāti pašvaldības pārvalde

Ilgtermiņa mērķis:
Pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas Rucavas
novada iedzīvotājiem
Stratēģiskie mērķi
1. Ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide
2. Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste
3. Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide.
Ilgtermiņa prioritātes:
1. Dabas resursu kapitalizācija
2. Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana
3. Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā

Rucavas novada attīstības programmas izstrādes ietvaros galvenā nozīmība pievērsta Grobiņas un Nīcas novadiem, ņemot vērā novadu līdzšinējo funkcionālo saistību un šo novadu plānošanas
dokumentu esamību. Saskaņotība ar Priekules novada plānošanas dokumentiem tiks analizēta turpmākās plānošanas gaitā, ņemot vērā, ka uz šo brīdi Priekules novadam vēl nebija izstrādāta novada
mērogam vienota Attīstības programma
2
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Grobiņas novada Attīstības programma
(2011. – 2017.gadam)
Nīcas novada Attīstības programma
(2009. – 2015.gadam)
Vidējā termiņa
prioritātes,
attīstības
virzieni un
stratēģiskie
mērķi

Prioritāte – iedzīvotāju labklājība
1. Kvalitatīva dzīves vide:
SM1: Dzīves vide ar kvalitatīviem mājokļiem, sociālo
infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūru
2. Aktīva ekonomiskā vide:
SM2: Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un
daudzveidīga saimnieciskā darbība
3. Ilgtspējīga dabas vide:
SM3: Ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi ar pieaugošu
pievienoto vērtību un atjaunojamo energoresursu
izmantošanas īpatsvaru
4. Efektīva pārvalde:
SM4: Efektīva un profesionāla, sabiedrības intereses un
novada atpazīstamību veicinoša pašvaldības pārvalde

Rucavas novada Attīstības programma
(2012. – 2018.gadam)

1. Pievilcīga dzīves vide;
2.Līdzsvarota ekonomiskā attīstība;
3. Attīstīta un pilsoniski atbildīga sabiedrība;
4. Atpazīstams un pozitīvs Nīcas novada tēls;

1.Efektīva novada pārvaldība un ekonomisko aktivitāšu dažādošana
2.Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi
3.Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide

Specializācija
Eiropa, Baltijas
jūras reģionā
Latvijā:



Kultūrvēsturisko un dabas vērtību centrs.





Perspektīvs reģiona pakalpojumu centrs;
Kultūrvēsturisko un dabas vērtību centrs;
Atjaunojamās enerģijas ražošanas centrs

Kurzemes
plānošanas
reģionā




centrs;




centrs;


Perspektīvs reģiona pakalpojumu centrs;
Kultūrvēsturisko un dabas vērtību centrs;
Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
Kokapstrādes un metālapstrādes centrs;
Transporta un loģistikas centrs;
Atjaunojamās enerģijas ražošanas centrs;
Aktīvās atpūtas, sporta, kultūras un tūrisma

Specializācija nav norādīta. Vīzijas skaidrojums:
„Pilsoniska sabiedrība ekonomiski sabalansētā (uz
pieejamiem resursiem balstīta, videi draudzīga
uzņēmējdarbība) lauku teritorijā ar attīstības
ciemu centriem
Pievilcīga u droša dzīves telpa un dabas vide, kā
arī saglabāts un pielietots kultūrvēsturiskais
mantojums
Attīstīta infrastruktūra (tajā skaitā tūrisms un
rekreācija), kvalitatīvi pakalpojumi un brīvā laika
pavadīšanas iespējas (izglītība, medicīna, sociālā
palīdzība, kultūra, sports u.c.), kas apmierina
iedzīvotāju un viesu vajadzības
Labas pārvaldības principus īstenojoša pašvaldība.”


Papes dabas parks un Papes ekokūrorts – dabas resursu
kapitalizācijas, pieredzes un inovāciju centrs.

Dabas izziņas tūrisms,

nemateriālā kultūras mantojuma izmantošana ienākumu
gūšanai (Rucava centra projekts).

Specializācija tradicionālajā lauksaimniecībā, augļkopībā,
derīgo izrakteņu ieguvē un pārstrādē produkcijā ar augstu
pievienoto vērtību;

Netradicionālā lauksaimniecība un pārstrāde
vainagojas ar kurortoloģijas nozares attīstību;

niedru pļaušana un sagatavošana

vēja enerģijas ieguve

atspēriena punkts Lietuvas tirgus apgūšanai.

Izglītības un amatu apmācības centrs.

konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads
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2.4.2. KOPĒJO INTEREŠU JAUTĀJUMI
n.p.k.

Rucavas novada intereses

1.

Kopīgu /kompleksu tūrisma piedāvājuma pakalpojumu attīstība
(velomaršruti, ūdens tūrisma maršruti, pastaigu maršruti u.tml).
Pasākumu plānošana un sakoordinēšana.

2.

Bārtas upes popularizēšana ūdenstūrisma attīstībai.

3.

Dabas parka „Pape” apsaimniekošana un pārvalde:
- Papes ezera apsaimniekošana,
- īpašā režīma iebraukšanas zonas noteikšana.

4.

Tūrisma piedāvājuma paplašināšana.
Baltijas jūras piekraste:
- sadarbība plānošanas un būvniecības procesu uzraudzībā;
- vienoto principu izstrāde pludmales zonas lietošanai un apsaimniekošanai

Sadarbības
partneris
Baltijas jūras
piekrastes
pašvaldības
Kurzemes
plānošanas reģions
AS „LVM”
Grobiņas novads
Priekules novads
Nīcas novads

Nīcas novads

5.

Veloceliņa izveide.
Liepājas – Klaipēdas autoceļa seguma atjaunošana

6.

Autoceļa P113 (Grobiņa – Bārta – Rucava) asfaltēšana

Grobiņas novads

7.

Sabiedriskā transporta attīstība

Nīcas novads,
Grobiņas novads,
Kurzemes
plānošanas reģions.
Lietuvas institūcijas.

8.

Kultūras mantojuma popularizēšana (kuršu laiki, Duvzares vienojošā
vēstures konteksta izmantošana,
Nīcas, Bārtas un Rucavas nemateriālais kultūras mantojums).

9.

Lietuvas – Latvijas robežas infrastruktūras sakārtošana

Grobiņas novads
Nīcas novads
Kurzemes
plānošanas reģions
Sadarbībā ar valsts
institūcijām

Nīcas novads
Liepājas pilsēta

2.5. LĪDZŠINĒJO RUCAVAS NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĒCTECĪBA UN
SASKAŅOTĪBA
Rucavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam ir pirmais kopējais attīstības
plānošanas dokuments Rucavas novadam.
Līdzšinējā laikā izstrādāti un spēkā esoši ir Rucavas un Dunikas pagastu teritorijas plānojumi:
 Rucavas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem 2008.gadā, apstiprināts ar 2008.g.
1.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 11/21 ) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 21,
 Dunikas pagasta teritorijas plānojums, apstiprināts ar 2007.gada 21.jūnija lēmumu (prot.
Nr.7, 3§), izdoti saistošie noteikumi Nr. 3.
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Pagastu plānojumi ir pārapstiprināti ar 2009. gada 3. novembra Rucavas novada domes lēmumu
un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 27 “Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem”.
Līdztekus Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādei ir uzsākta jauna
Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrāde. Teritorijas plānojuma izstrādē
ir ņemti vērā Attīstības programmā definētie stratēģiskie mērķi un prioritātes. Teritorijas
plānojums ir izstrādāts 1.redakcijā, tā sabiedriskā apspriešana notika pēc Attīstības programmas
publiskās apspriešanas, 2012.gada jūnija - jūlija mēnešos.
Attīstības programmā ietverto svarīgo uzdevumu un investīciju projektu sasaiste ar teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam ir atspoguļota tālākajā tabulā.
Rucavas novada Attīstības programmā
2012. – 2018.gadam
ietvertie uzdevumi un /vai investīciju projekti
Rucavas centra revitalizācija

Rucavas novada teritorijas plānojumā
2012. – 2024.gadam
noteiktā funkcionālā zona/risinājums
Publiskās apbūves teritorija (P)
Rucavas centra zona(C)
Parku un apstādījumu teritorijas (DP)

Apdzīvoto vietu publikās ārtelpas labiekārtošana

Parku un apstādījumu teritorijas (DP) Rucavas,
Sikšņu un Ķāķišķes ciemos.

Autoceļu seguma un kvalitātes uzlabošana
savienojumu infrastruktūras attīstība
(valsts un pašvaldības ceļu rekonstrukcija,
Kuksines tilta izbūve,
krustojuma (A11/Pape-Rucava) rekonstrukcija).

Transporta infrastruktūras teritorijas ,
Publiskās apbūves teritorija P2

Sociālās infrastruktūras (izglītības, sporta un kultūras
iestāžu) attīstība Rucavā un Sikšņos.

Publiskās apbūves teritorijas (P1)

Papes dabas parka attīstība

IADT dabas parka „Pape” funkcionālā zonējuma un
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu
integrēšana Rucavas novada teritorijas plānojumā –
Grafiskajā daļā atspoguļotajā zonējumā un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos.
Detalizēti nosacījumi teritorijas izmantošanas
noteikumos Dabas teritoriju ( D, D*) izmantošanai.

Tūrisma infrastruktūras attīstība Papes dabas parka
teritorijā
Papes centra revitalizācija

Saskaņā ar plānojuma karti „Tūrisma infrastruktūras
attīstība dabas parkā „Pape”
Publiskās apbūves teritorija (P)
Papes centra zona (C)

Papes ostas attīstība

Ostas teritorija

Publiskās pieejas jūrai
Saskaņā ar plānojuma tematisko karti „Publiskās
pieejas jūras „
Īpašā režīma iebraukšanas zonas ieviešana
piekrastes ciemos

Noteiktas īpašā režīma iebraukšanas zonas robežas
(Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
4.7. nodaļa un pielikums).

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana piekrastes
ciemos

Detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi kultūras mantojuma aizsardzībai
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piekrastes ciemos
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3. STRATĒĢISKĀ DAĻA
3.1. PAMATNOSTĀDNES UN IDEOLOĢIJA

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un telpiskā perspektīva (2010), Kurzemes reģiona
teritorijas plānojums (2007) un „Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–
2017.gadam” (apstiprinātas MK 20.04.2011) skaidri iezīmē attīstības potenciālu, balstītu Rucavas
novada teritorijas vērtībās:
1) Latvijas piekrastes nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un
kultūras mantojums;
2) piekrastes izmantošanas pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība;
3) piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis – ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa,
kurā klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi un tiek
īstenota laba pārvaldība.
Saikne ar attīstības centriem
Kurzemes reģiona dienvidu daļā dominē Liepājas pilsēta, kuras iedzīvotāju skaits (80 000 cilvēku)
un rūpnieciskās ražošanas tradīcijas, rosīgā kultūrvide, augošā ostas darbība, kā arī pilsētas
pašvaldības aktīvā darbība finansējuma piesaistē konkurētspējas paaugstināšanai (infrastruktūras
un pakalpojumu objektu izbūve) ļauj skatīties nākotnē ar ambīcijām, piepildot valsts līmenī
definēto mērķi – Baltijas reģiona mēroga attīstības centrs. Rucavas novada novietojums pašos
reģiona dienvidos nosaka tā ciešo saikni ar Liepājas pilsētu (attālums līdz pilsētai ir 45 km) un šeit
saņemamajiem pakalpojumiem – veselības aprūpe, izglītība, sociālie pakalpojumi, kultūras
pakalpojumi, darbavietas. Nākotnē, palielinoties Liepājas iedzīvotāju ienākumiem, palielināsies tās
loma kā lauksaimniecības produkcijas un dažādu pakalpojumu pircējiem novada teritorijā.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka tikai 50 km attālumā no Rucavas novada atrodas Klaipēdas pilsēta (180
tūkstoši iedzīvotāju), Lietuvas galvenā osta, kas piedzīvo strauju izaugsmi pēdējo 5 gadu laikā.
Tikai 30 km attālumā no Rucavas atrodas Palanga (17 600 pastāvīgo iedzīvotāju), kas vasaras laikā
pārvēršas par Lietuvas vasaras galvaspilsētu (vairāk kā 100 000 iedzīvotāju). Palangas lidosta
nodrošina tiešos lidojumus uz Kopenhāgenu, Oslo, Rīgu un Maskavu (vasaras sezonā). Liepājas un
Klaipēdas konkurence, kā arī iespējamā sadarbība nākotnē (coopetition) radīs papildus iespējas arī
Rucavas novadam. Labāka ceļa kvalitāte, regulāra satiksme starp abiem attīstības centriem,
sadarbības projekti un investoru piesaiste – šajā procesā novadam jāiekļaujas ar savu
piedāvājumu.
Vērtējot no globālā skata punkta, attālumi līdz attīstības centriem nodrošina to sasniedzamību
vidēji 30-40 minūšu laikā un paver plašas iespējas teritorijai. Tai pašā laikā pašreiz izveidojusies
situācija zemo ienākumu dēļ izslēdz novada teritorijas iedzīvotājus no dalības ekonomiskajās
aktivitātēs.
Zemais dzimstības līmenis, jauno cilvēku aizplūšana, iedzīvotāju novecošanās un to kopējā skaita
samazināšanās, jo īpaši lauku teritorijās, ir labi zināmas tendences Kurzemes reģionā un Latvijā
kopumā. Valsts politikas deklaratīvie uzstādījumi un reālas rīcības trūkums pēdējā desmitgadē ir
novedis pie situācijas, kura vēl pēc 10 gadiem jau būs katastrofāla - atsevišķu apdzīvotu vietu
izzušana, kultūrvides zaudējums.
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Situācija kopumā nosaka nepieciešamību Rucavas novada pašvaldībai uzņemties līdera lomu
vietējās ekonomikas veicināšanā, jaunu ideju veidošanā un ieviešanā. Attīstības dokumentu
mērķis ir skaidri noteikts – tā ir ienākumu radīšana Rucavas novada teritorijas iedzīvotājiem,
realizējot ilgtspējīgus pasākumus.
Baltijas jūras piekrastes josla un Rucavas identitāte
21 km pludmales joslas, Papes un Nidas ciemi, Papes ezers, kāpu josla. Dabas un kultūrvēstures
savienojums veido piekrastes neatkārtojamo šarmu. Un galvenokārt tas pievelk kaimiņus
lietuviešus.
Jau kopš PSRS okupācijas laikiem Baltijas jūras piekraste Kurzemē ir bijusi iecienīta lietuviešu
atpūtas vieta (Lietuvas jūras piekrastes garums ir gandrīz 5 reizes mazāks kā Latvijai). Nidas un
Papes ciemi ir bijuši iecienīta vasarnīcu teritorija Lietuvas uzņēmumiem un pēdējo 5 gadu laikā –
arī privātpersonām, kuras ir aktīvi iegādājušās teritorijas piekrastē, veidojušas detālplānojumus un
uzsākušas būvniecību.
Katrai teritorijai Latvijas robežās ir savas vērtības un kvalitātes, kas tos padara unikālus. Šī
dažādība un atšķirība starp vietām un teritorijām sniedz identitātes sajūtu iedzīvotājiem un ir
svarīgs elements attīstības procesos. Attīstības plānošanas procesam ir jāsekmē Rucavas novada
mēroga un uz kopienu (ciemiem) orientētās aktivitātes, kas darbotos kā katalizators iedzīvotāju
skaita stabilizēšanai, saistībā ar dzīves vides veidošanu un saimniecisko attīstību.
Pašlaik piekrastes ciemos gan apmeklētāju, gan lielā mērā arī īpašnieku ziņā dominē Lietuvas
pilsoņi. Neregulētā apmeklētāju plūsma un plašās būvniecības ieceres rada būtiskus ilgtermiņa
apdraudējumus unikālajai teritorijai. Lai šos draudus ierobežotu un mērķtiecīgi vadītu attīstības
procesus, attīstības programmā un teritorijas plānojumā jānosaka īpaši apbūves nosacījumi un
saimnieciskās darbības ierobežojumi atsevišķās teritorijās, vienlaicīgi atļaujot citu teritoriju
plašāku izmantošanu. Labi uzsāktās vides aizsardzības aktivitātes Papes dabas parkā ir
nepieciešams pilnveidot un padarīt par ienākumus dodošām vietējai ekonomikai (iedzīvotājiem).
Attīstības plānošanas dokumentu ietvaros ir piedāvāts kultūras mantojumu un tradīcijas
izmantot ekonomikas izaugsmei, vienlaicīgi nodrošinot laikmetīgas kultūrvides un vietējo ainavu
raksturu, kas piedāvā ekonomiskas iespējas un stiprina reģionālo un vietējo identitāti jeb
piederību.

Dabas vērtību apsaimniekošana un vietējo dabas resursu izmantošana
Vietējo resursu izmantošana (LIZ, koksne, kūdra, niedres) ir pamats ekonomikas attīstībai (ko
pierāda ilgtermiņā veiksmīgi strādājošie uzņēmumi novada teritorijā). Nākotnē papildus iespējas
saistāmas ar atjaunojamās enerģijas resursiem, pakalpojumu jomas attīstību piekrastes teritorijās
(tirdzniecība, dabas objektu apskate, zvejniecība, citi pakalpojumi). Savu nišu varētu ieņemt arī
būvniecība, nepieciešama lauksaimnieciskās darbības dažādošana.
Rucavas novads izceļas starp Latvijas novadiem ar ārkārtīgi kvalitatīvu dabisko vidi. Līdztekus labi
zināmajām nodarbēm nepieciešamas inovatīvas rīcības ieņēmumu radīšanā - dabas resursu
kapitalizācija – piedāvājumu dažādošana un jaunu veidu ieviešana – putnu vērošana, klusuma un
miera baudīšana luksusa viesnīcā, pirtis pludmalē, skatu torņi un jaunais zvejnieku ciems Papes
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centrā, skulptūru parks un pastaigu tilts jūrā, specializētās pludmales, īpašie kombinēto pārgājienu
piedāvājumi u.c.
Jāizmanto teritorijas ūdeņu potenciāls - Papes ezers, Bārta, Sventājas upe un tās ieleja, Baltijas
jūras piekraste. Nepieciešams aktivizēt jautājumu par Papes jahtu ostas attīstības iespējām.
Sventājas upei jāatjauno dabiskais zivju migrācijas ceļš.
Uz dabas izmantošanu balstītas inovācijas – eksperimentālās teritorijas un rīcības. Rucavas
novada loma Kurzemes reģionā un visā 200 km piekrastē no Kolkas raga līdz Kuršu kāpai –
ekotūrisma un dabas resursu kapitalizācijas centrs. Rucavas novada starptautisko projektu
pieredzei nepieciešams turpinājums.
Apdzīvoto vietu potenciāls un mobilitāte/savienojumi
Katram Rucavas novada ciemam (Rucavai, Sikšņiem, Dunikai, Ķāķišķei, Palaipei, Ģeistautiem,
Papei, Nidai un citiem) piemīt sava kultūrvēsturiskā vērtība, loma un nozīmība novada tālākajā
attīstībā. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem un
pašvaldības speciālistiem uzmanība vērsta katram no ciemiem, nosakot to lomu un nākotni
perspektīvā –novērtējot demogrāfisko situāciju un pakalpojumu sniegšanas iespējas.
Līdztekus mobilitātes jautājumiem, attīstības plānošanas dokumenta izstrādē ir apskatīta ceļu
tīkla attīstības jautājumi, kā galvenos jautājumus akcentējot:
 autoceļa Liepāja –Klaipēda kvalitātes uzlabošana;
 sasaiste ar Lietuvas pusi - tilts par Sventājas upi;
 Lietuvas iedzīvotāju kustības nodrošināšana (caur Rucavas centru uz Baltijas jūru),
tādejādi radot jaunas uzņēmējdarbības iespējas;
 izvērtēt un sagatavot priekšlikumus Rucava – Pape ceļu seguma uzlabošanai, kā arī
izvērtēt īpaša režīma zonu iebraukšanai Papes dabas parkā.
Nelielas pašvaldības lielās iespējas – attīstības plānošanas dokumenti kā ietvars novada
identitātes dažādošanai un stiprināšanai
Attīstības programma ir izstrādāta, koncentrējoties trīs tematiskos, novada telpisko struktūru un
attīstības procesus raksturojošos virzienos:





atbalsts saimnieciskām aktivitātēm un nodarbinātības attīstībai novada teritorijā –
izveidojot labvēlīgus nosacījumus uzņēmējdarbībai, aptverot lauksaimniecībā
izmantojamo zemju, mežu u.c. dabas resursu izmantošanu, ainavas, rekreācijas un
tūrisma pakalpojumus; piekrastes attīstību;
apdzīvojuma attīstība, kvalitatīvas dzīves vides, iedzīvotāju skaita izmaiņas, kas ir
saistīta ar mājokļiem, nodarbinātību un darba vietām, pakalpojumiem;
sasniedzamība, kvalitatīva transporta un vides infrastruktūra.

Šādi veidoti plānošanas dokumenti radīs pamatu jaunu projektu realizācijai, investoru piesaistei
un patiesai Rucavas novada attīstībai, sabalansējot dabas, ekonomiskās un sociālās vajadzības
(ilgtspējīgai attīstībai).
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3.2.

VĪZIJA 2030

Rucavas novads - pievilcīga dzīves vide līdzsvarotā saimnieciski un dabai draudzīgi attīstītā
teritorijā, kas atrodas starp diviem nozīmīgiem reģiona attīstības centriem Liepāju un Klaipēdu.
Novads, kurā tiek bagātīgi eksponēts kultūrvēsturiskais mantojums. Novada vizītkarte ir ilgtspējīgi
un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste.
Ir notikuši uzlabojumi daudzās jomās. Rucavas novads izceļas ar stabilu, caurspīdīgu un efektīvu
novada pārvaldi, sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām un mērķtiecīgu darbu pie finanšu piesaistes.
Investētie līdzekļi publiskā infrastruktūrā un cilvēkresursos ir būtiski veicinājuši ekonomiskās
aktivitātes novadā – ir izveidojušies jauni uzņēmumi, kas ražo augstas pievienotās vērtības
produkciju un sniedz kvalitatīvus pakalpojumus. Ir attīstījies tūrisms, ik gadus piesaistot
ievērojamu atpūtnieku skaitu. Rucava ir starptautiski atpazīstams ekotūrisma un kultūrtūrisma
galamērķis Baltijas reģionā.
Rucavas novada iedzīvotāju skaits ir stabilizējies un pamazām pieaug. Rucavas novadu par savu
dzīvesvietu izvēlas daudzi kādreizējie pilsētnieki, kas vēlas dzīvot dabiskā un skaistā vidē, drošā un
„atvērtā” novadā. Rucava ir populāra „otro māju” mājvieta daudziem Lietuvas iedzīvotājiem.
Vietējā ekonomika ir balstīta vietējo resursu izmantošanā, ko raksturo:
- attīstīta lauksaimniecība, kurā līdztekus efektīvai piena un gaļas lopkopībai ir attīstījušās arī
netradicionālās nozares un mājražotāji. Ir atrasti stabili noieta tirgi Liepājā, Lietuvā un citur
ārpus novada, Kurzemes reģiona un Latvijas,
- nenoplicinoša mežsaimniecība,
- tiek ražota eksportprodukcija ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot vietējos mežu resursus,
kūdru, niedras u.c.
Baltijas jūras piekraste ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta. Labas kvalitātes asfaltētu ceļu
savienojums ir veicinājis piekrastes ciemu attīstību par krāsainu un aktīvu atpūtas, rekreācijas un
dzīves vietu. Ar pietāti pret unikālajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, piekrastē ir
attīstījies Papes „kūrciems”, ietverot Zilā karoga kvalitātei atbilstošu pludmali un rekreācijas
iespējas ne tikai vasaras, bet arī citās sezonās. Papes Ķoņu ciems bagātīgi reprezentē Rucavas
novada piekrastes zvejniekciemu vēsturiskās tradīcijas, Nida ir attīstījusies par pievilcīgu
savrupmāju ciemu. Piekrasti un Papes daba parka teritoriju caurauž dabas izziņas maršrutu tīkls ar
labiekārtotām atpūtas vietām (velomaršruti, gājēju takas, laivošanas maršruti Papes ezerā).
Piekrastes teritorijas pārvalde balstās uz inovatīvu novada domes, vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju
un Papes Dabas parka izstrādātu sadarbības modeli. Piekrastes ciemu apbūve demonstrē augstas
kvalitātes un kultūrvēsturiskā vidē iederīgu arhitektūru.
Novada apdzīvotājās vietās ir pieejami kvalitatīvi komunālie, sadzīves, veselības, sociālie un
kultūras pakalpojumi. Novadā tiek piedāvātas izglītības iespējas visa mūža garumā un jēgpilnas
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Rucavas novada pamatskolas konkurē Latvijas labāko pamata
izglītības iestāžu vidū un izceļas ar specializāciju novadpētniecībā un amatniecības prasmju
attīstībā. Rucavas centrs pārstāv un interaktīvi eksponē Rucavas un Lejaskurzemes
kultūrvēsturisko mantojumu. Atsevišķie interešu objekti veido vienu veselumu - centra apbūve
restaurēta 20. gadsimta 20-30. gadu stilistikā un piedāvā apmeklētājiem pilnvērtīgu laika
pavadīšanu vairāku stundu garumā. Šeit darbojas Lietuvai tuvākais, visu gadu strādājošais tirgus, ir
iespējams baudīt Rucavas vietējos dzērienus un ēdienus, iepazīt vietējos amatus un tradīcijas.
Ikgadējie pasākumi pulcina vairākus tūkstošus apmeklētāju.
Novada pārvalde balstās uz sadarbību ar sabiedrību, nodrošinot visplašākās iespējas iedzīvotājiem
līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un to realizācijā.
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3.3.

SPECIALIZĀCIJA

Rucavas novads specializējas gaļas un piena lopkopībā, netradicionālajā un bioloģiskajā
lauksaimniecībā, augļkopībā un pārstrādē, veidojot produkciju ar augstu pievienoto vērtību.
Rucavas novada ekonomiskā specializācija ir atspēriena punkts Lietuvas tirgus apgūšanai.
Vietējo resursu izmantošana (lauksaimniecības zemes, koksne, kūdra, niedres) ir pamats
ekonomikas attīstībai (ko pierāda ilgtermiņā veiksmīgi strādājošie uzņēmumi novada teritorijā),
atjaunojamās enerģijas resursi, pakalpojumu jomas attīstību piekrastes teritorijās (tirdzniecība,
dabas objektu apskate, zvejniecība, citi pakalpojumi). Rucavas novads specializējas niedru
pļaušanā un sagatavošanā iekšējam un ārējam tirgum, derīgo izrakteņu ieguvē.
Papes dabas parka sniegto iespēju izmantošana dabas izziņas un ekotūrisma attīstībā (aktīvās
pastaigas, putnu vērošana, kombinētie pārgājieni, u.c.) ļauj saistīt novada starptautisko
specializāciju ar līdzsvaroti un ilgtspējīgi apsaimniekotām dabas teritorijām un radoši izmantotiem
vietējiem resursiem. Uz dabas izmantošanu balstītas inovācijas – eksperimentālās teritorijas un
rīcības. Rucavas novada loma Kurzemes reģionā un visā 200 km piekrastē no Kolkas raga līdz Kuršu
kāpai – dabas resursu kapitalizācijas centrs. Jaunas uzņēmējdarbības formas un biznesa modeļi,
Papes ekokūrorta attīstība – papildinoša esošajam piedāvājumam piekrastē. Īpaša nacionāla
nozīme – kultūrtūrisma attīstībai, nemateriālā kultūras mantojuma izmantošana ienākumu
gūšanai (Rucavas centra projekts).

Rucavas novads
starptautiskajā mērogā

Rucavas novads Latvijas
mērogā

Rucavas novads
Kurzemes mērogā

Papes dabas parks un Papes
ekokūrorts – dabas resursu
kapitalizācijas, pieredzes un
inovāciju centrs.

Dabas izziņas tūrisms un
nemateriālā kultūras
mantojuma izmantošana
ienākumu gūšanai.

Specializācija tradicionālajā
lauksaimniecībā, augļkopībā,
derīgo izrakteņu ieguvē un
pārstrādē produkcijā ar augstu
pievienoto vērtību;
Netradicionālā lauksaimniecība
un mājražošana,
niedru izmantošana,
vēja enerģijas ieguve,
tūrisms;
atspēriena punkts Lietuvas
tirgus apgūšanai.
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3.4.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES
VĪZIJA

Rucavas novads ir līdzsvaroti saimnieciski un dabai draudzīgi attīstīts novads,
kas atrodas starp diviem reģiona centriem (Liepāju un Klaipēdu), piedāvājot pievilcīgu dzīves
vietu teritorijā, kurā tiek bagātīgi eksponēts kultūrvēsturiskais mantojums.
Novada vizītkarte ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta
Baltijas jūras piekraste.
ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas
Rucavas novada iedzīvotājiem

STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Ekonomiskās aktivitātes
atbalstoša un ienākumus
radoša vide
SM1

Ilgtspējīgi un harmoniski
attīstīta Baltijas jūras
piekraste
SM2

Līdzsvarota un pievilcīga
dzīves vide
SM3

Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā Ilgtermiņa prioritātes
IP3
VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTESPIEKRASTE
S EKONOMISKĀ
POTENCIĀLA
IZMANTOŠANA
IP2
Rucavas dabas resursu
kapitalizācija
IP1

Efektīva novada pārvaldība un ekonomisko aktivitāšu dažādošana
NpEA

Kvalitatīva dzīves vide un
pamata infrastruktūras
izveide
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DzV
Saprātīgi apsaimniekoti
piekrastes dabas un
cilvēkresursi
PR
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3.5.

VIDĒJĀ TERMIŅA PRIORITĀTES, RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI

Stratēģiskais mērķis: Ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide (SM1)
Ilgtermiņa prioritāte: Rucavas dabas resursu kapitalizācija (IP1 )
Vidējā termiņa prioritāte: Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga ekonomiskā aktivitāte
(NpEA)
Rīcības virziens

Uzdevumi

NpEA-1 Tūrisma attīstība

NpEA-1.1. Velotūrisma maršrutu veidošana
NpEA-1.2. Ūdenstūrisma maršrutu veidošana
NpEA-1.3. Apskates objektu un to tīkla izveide
NpEA-1.4. Dabas, piedzīvojumu taku izveide
NpEA-1.5. Tūrisma pasākumu attīstība un kompleksa
piedāvājuma veidošana

NpEA-2 Vietējo resursu
apsaimniekošana un
izmantošana saimniecisko
aktivitāšu attīstībai

NpEA-2.1. Ražošanas teritoriju attīstība

NpEA-3 Ekonomisko
aktivitāšu dažādošana

NpEA-3 .1. Vietējo resursu izmantošana amatniecības ar augstu
pievienoto vērtību attīstīšanai

NpEA-2.2. Lauksaimnieciskās darbības nostiprināšana
NpEA-2.3. Pilnvērtīga mežu un purvu resursu izmantošana
NpEA-2.4. Ūdeņu un ūdensmalu izmantošana

NpEA-3 .2.Sociālā uzņēmējdarbība
NpEA-3 .3. Uzņēmumu piesaiste teritorijai
NpEA-3 .4. Informatīvais atbalsts un kooperācija. Uz
pasākumiem vērsta darbība.
NpEA-4 Mobilo tehnoloģiju
un interneta izmantošana

NpEA-4 .1. Mobilo sakaru un interneta pieejamības uzlabošana

NpEA-5 Lietuvas tirgus
apgūšana

NpEA-5 .1. Rucavas piedāvājuma definēšana

NpEA-4 .2. Interneta lietošanas prasmju uzlabošana
NpEA-5 .2. Pastāvīga preču un pakalpojumu realizēšanas iespēju
Lietuvas tirgū nodrošināšana
NpEA-5 .3. Kopīgu sadarbības projektu attīstība

NpEA-6 Pārvaldības
uzlabošana

NpEA-6.1. Personāla kapacitātes celšana. Profesionālās
darbības efektivitātes paaugstināšana.
NpEA-6.2. E-pārvaldes ieviešana
NpEA-6.3. Vietējā partnerība
NpEA-6.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
NpEA-6.5. Reģionālās, pārrobežu un starptautiskā sadarbība
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Stratēģiskais mērķis: Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste (SM2)
Ilgtermiņa prioritāte: Prioritāte Nr.2. Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana (IP2)
Vidējā termiņa prioritāte: Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi (PR)
Rīcības virziens
Uzdevumi
PR-1 Papes Dabas Parka
attīstība

PR-1.1. Pārvaldes modeļa izveide
PR-1.2. Finansējuma piesaiste
PR-1.3. Infrastruktūras attīstība

PR-2 Papes ciema
ilgtspējīga attīstība

PR-2.1. Rucavas novada Baltijas jūras piekrastes zaļās
infrastruktūras, vides un uzņēmējdarbības revitalizācijas projekts

PR-3 Nidas ciema
ilgtspējīga attīstība

PR-3 Nidas ciema infrastruktūras attīstība

Stratēģiskais mērķis: Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide (SM3)
Ilgtermiņa prioritāte: Prioritāte Nr.3. Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā (IP3 )
Vidējā termiņa prioritāte: Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide (Dzv )
Rīcības virziens
DzV-1 Mūsdienīga
pirmsskolas un vispārējā
izglītība, plašs interešu
izglītības un mūžizglītības
piedāvājums

Uzdevumi
DzV-1.1. Izglītības iestāžu ēku un materiāli tehniskās bāzes
renovācija
DzV-1.2. Pamatskolu darbības kvalitātes uzlabošana
DzV-1.3. Izglītības iestāžu ēku un materiāli tehniskās bāzes
renovācija
DzV-1.4. Atbalsta sniegšana pedagogiem
DzV-1.5. Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma un
nodrošinājuma attīstīšana
DzV-1.6. Mūžizglītības sistēmas izveide
DzV-1.7. Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
DzV-1.8. Atbalsta sniegšana pedagogiem
DzV-1.9. Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma un
nodrošinājuma attīstīšana

DzV-2 Bagātīga kultūras
dzīve

DzV-2.1. Publiska Rucavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma
eksponēšana
DzV-2.2. Novada centru kultūras dzīves kvalitātes celšana
DzV-2.3. Rucavas centra teritorijas labiekārtošana kopā ar
apkārtējo centra teritoriju
DzV-2.4. Bibliotēku renovācija un modernizācija
DzV-2.5. Kultūras dzīves piedāvājumu kvalitātes paaugstināšana.

DzV-3 Pilnvērtīgas aktīvās
atpūtas un sportošanas
iespējas
DzV-4 Kvalitatīva un
pieejama veselības aprūpe

DzV-3 .1. Esošo sporta būvju saglabāšana, modernizēšana un
efektīva izmantošana
DzV-4 .1. Veselības aprūpes infrastruktūras nodrošinājuma
attīstīšana
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Rīcības virziens

Uzdevumi
DzV-4 .2. Kvalitatīvs un efektīvs veselības monitorings

DzV-5 .1. Jaunu sociālo
pakalpojumu attīstīšana

DzV-5 .2. Sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveide un
renovācija
DzV-5 .3. Sadarbības veicināšana ar izglītības iestādēm

DzV-5 Sociālo pakalpojumu
pilnveidošana

DzV-8 Pievilcīga publiskā
ārtelpa

DzV-10 Energo taupīgas
infrastruktūras attīstība

DzV-5 .5. Sociālo dzīvokļu attīstība
DzV-6 .1. Autoceļu seguma kvalitātes uzlabošana
DzV-6 .2. Pārvietošanās iespēju daudzveidība un savienojamība
DzV-6 .3. Droša satiksme
DzV-7 .1. Ūdenssaimniecības pilnveidošana
DzV-8.1. Rucavas centra revitalizācija
DzV-8.2. Lielā krustojuma (A11/Pape-Rucava) rekonstrukcija
DzV-9 .1. Stabila un ātra interneta pieejamības nodrošināšana
Rucavas novadā
DzV-10 .1. Ilgtspējīgi energoapgādes infrastruktūras risinājumi
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3.6.

RĪCĪBAS PLĀNS

3.6.1. Rīcības stratēģiskā mērķa „Ekonomiskās aktivitātes un ienākumu radoša vide (SM1)” sasniegšanai
Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības
partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Stratēģiskais mērķis: Ekonomiskās aktivitātes un ienākumu radoša vide SM1
Vidēja termiņa prioritāte: Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga ekonomiskā aktivitāte NpEA
Rīcības virziens: Tūrisma attīstība NpEA-1
1

NpEA-1.1.
Velotūrismamaršutu
veidošana

Veloceliņu iekārtošana un izbūve, maršrutu izveide (marķēšana dabā,
informatīvo materiālu izgatavošana):
- apkārt Papes ezeram;
- Dunikas pagastā (komplekss savienojums ar piekrasti);
- piekraste - „mini Pape” ( vairāki mazie velotaku loki);
- piekraste - Palanga - Rucava – Jūrmalciems.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem,
iestādēm un
organizācijām

2013- 2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Izveidoti velomaršruti,
publicēti info materiāli,
izveidot aktīvās atpūtas
piedāvājums;
popularizēts veselīgs
veselīga dzīvesveids

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem,
iestādēm un
organizācijām

2013-2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Izveidoti jauni
ūdenstūrisma maršruti,
labiekārtotas atpūtas
vietas.

Novada dome
sadarbībā ar

2014-2018

ES fondi,
pašvaldības

Labiekārtoti esošie un
izveidoti jauni tūrisma

Atbalsts velotūrisma pakalpojumu sniedzējiem – velosipēdu nomas punkti,
remontpakalpojumi, tīklojums.
Velomaršrutu popularizēšana (internets, masu mediji, sociālie tīkli, masu
velobraucienu veidošana, sadarbība ar Lietuvas kaimiņu pašvaldībām un
Liepājas pilsētu).
2

NpEA-1.2.
Ūdens tūrisma
maršrutu veidošana

3

NpEA-1.3.
Apskates objektu un

Ūdenstūrisma maršrutu attīstīšana un laivu piestātņu iekārtošana,
izbūve :
- Papes ezers, Papes kanāls; jūra
- Bārtas upē
- Sventājas upe
Izbraucienu jūrā iespēju nodrošināšana
Esošo apskates objektu pilnveidošana:
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Nr.

Uzdevumi
to tīkla izveide

Pasākumi, aktivitātes
- Muižas kalna un tā apkārtnes labiekārtošana,
- Dunikas purva taka un objekti Dunikā (skābaržu audze u.c.),
- Bajāru rijas ekspozīcijas restaurācija; stāvlaukuma izveide,
- Ķāķišķes dzirnavu iekļaušana tūrisma apskates objektu skaitā.

Atbildīgais/
sadarbības
partneri
uzņēmējiem,
iestādēm un
organizācijām

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

budžets

apskates objektu un
atpūtas vietas.

Jaunu apskates/atpūtas/izklaides objektu izveide piekrastē
- tematiskais atpūtas parks Papē,
- gājēju promenāde jūrā (izmantojot Papes molus),
- labiekārtotas atpūtas vietas piekrastē,
- skatu torņi u.tml.
4

NpEA-1.4.
Dabas un
piedzīvojumu taku
izveide

Princips: „lielā taka” – loks, kombinējama ar mazākiem lokiem.
(dažāda garuma takām : 1.stundas, ½ dienas, 1 diena garuma). Takas un
maršruti attīstāmi pa daļām. Gājēju takas kombinējamas ar velotakām un
ūdens maršrutiem. Galvenie p-ti: Rucavas centrs, piekraste, Sventāja,
Dunika (Dunikas purva taka).

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem,
iestādēm un
organizācijām

2013 - 2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Izveidoti vairāki
tūrisma /aktīvās atpūtas
maršruti, ietverot to
dažādas kombinēšana
iespējas.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem,
iestādēm un
organizācijām

2013 - 2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Sagatavoti informatīvie
materiāli (tūrisma kartes).
Izveidots komplekss
atpūtas piedāvājums

Maršrutu izveide :
- Sventājas ielejas apskatei,
- Rucava – Muižas kalns- Impiltes pilskals,
- vēsturisko ciemu apmeklēšana,
- dažāda garuma un sarežģītības un tematu taku izveide piekrastē un ap
Papes ezeru.
Sadarbība ar AS „Latvijas Valsts meži” ceļu uzturēšanā un līdzdalība taku,
publisko atpūtas vietu izveidē un uzturēšanā
5

NpEA-1.5.
Tūrisma pasākumu
attīstība un
kompleksa
piedāvājuma
veidošana

Kompleksas novada tūrisma kartes izstrāde.
Piedāvāt saistītus tūrisma pasākumus un aktivitātes, iekļaujot: velo
braukšanu, laivošanu virszemes ūdeņos, nūjošanu piekrastē un mežu
takas, Dunikas purva takas apmeklēšanu , ogošanu, sēņošanu, izklaides
u.c. aktivitātes, nakšņošanu.
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības
partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Rīcības virziens: NpEA-2 Vietējo resursu izmantošana un saimniecisko aktivitāšu attīstība
1.

NpEA-2.1.
Ražošanas aktivitāšu
attīstība

Atbalsts infrastruktūras uzlabošanai ražošanas uzņēmumu darbības
attīstībai.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem

pastāvīgi

Pašvaldības ceļu seguma kvalitātes uzlabošana, ņemot vērā ražošanas
uzņēmumu izvietojumu un to vajadzības.

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Uzlabota ceļu un cita
infrastruktūra ražošanas
uzņēmumu vajadzībām.
Piesaistīti investori,
attīstījušies jauni
ražošanas uzņēmumi

Bijušo ražošanas teritoriju apzināšana, izmantošanas iespēju izvērtēšana
un investoru piesaiste.
2.

NpEA-2.2.
Lauksaimnieciskās
darbības
nostiprināšana

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju pieejamības nodrošināšana
(pašvaldības ceļu uzturēšana un ceļu kvalitātes uzlabošana, ņemot vērā
z/s un to zemju izvietojumu).

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem

pastāvīgi

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Nostiprinājušās esošās
saimniecības.
Pieaudzis jaunu z/s
skaits;
apsaimniekotas un
apkoptas teritorijas;
saglabāts raksturīgais
dzīvesveids un ainava;
pieaudzis mājražotāju
skaits.
Pieauguši ienākumi no
lauksaimnieciskās
darbības.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem,

pastāvīgi

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,

Nostabilizējušies esošie
uzņēmumi; Izveidojušies
jauni uzņēmumi.

Sadarbības veicināšanai starp lauksaimniekiem.
Meliorācijas sistēmu atjaunošana, galveno novadgrāvju tīrīšana un
uzturēšana.
Mājražošanas iespēju popularizēšana, konsultāciju sniegšana, noieta tirgu
apsekošana, inovāciju izmantošana augstas pievienotās vērtības radīšanai.
Rucavas kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju atdzīvināšana
lauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā – mazo saimniecību specializēšanās.
Vietējās produkcijas iepirkšana un popularizēšana.

3.

NpEA-2.3
Pilnvērtīga mežu un
purvu u.c. dabas

Visu gadu strādājoša lauksaimniecības produkcijas realizācijas tirgus
izveidošana Rucavas centrā un Lietuvas klientu iegūšana.
Augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanas sekmēšana,
pārstrādājot koksni, kūdru, niedres , u.c. novada teritorijā esošos resursus.
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Nr.

Uzdevumi
resursu izmantošana

Pasākumi, aktivitātes
Mežu atjaunošana.
Atbalsts ogu, sēņu u.c. alternatīvās lauksaimniecības produkcijas
audzēšanai un realizācijai.

Atbildīgais/
sadarbības
partneri
iestādēm un
organizācijām

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Jaunu vietējo produktu attīstīšana (Rucavas alus, vīni, viskijs)
Niedru resursu izmantošanas ilgtermiņa risinājumu izstrāde:
 saimnieciskās darbības sakārtošana ieguves un realizācijas
pārvaldības sistēmas izveide; resursu izmantošanas kontroles
uzlabošana,
 Rucavas, kā niedru apsaimniekošanas un izmantošanas labākās
prakses Latvijā demonstrācijas vietas izveide,
 Inovatīvu risinājumu izstrāde niedru izmantošanai.
4.

NpEA-2.4
Ūdeņu un ūdensmalu
izmantošana
Papes ezera pārvalde
un apsaimniekošana
(ezera kompleksa
pārvaldes un
apsaimniekošanas
modeļa izstrāde un
ieviešana).

Novada dome sadarbībā ar DAP, zemju īpašniekiem

Investīciju piesaiste
Papes ezera
apsaimniekošanai.
Papes ezera
izmantošanas
dažādošana

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

2013 – 2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts
budžets,
privātās
investīcijas.

Izveidots un
ieviests Papes
ezera
apsaimniekoš
anas modelis.
Pilnvērtīgi
apsaimniekots
Papes ezers.
Labiekārtota
jūras
pludmale.
Uzsākta
termālo un
minerālūdeņu
izmantošana .
Izstrādāts
IADT
„Sventāja”
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības
partneri

Laiks /
periods

(makšķerēšanas
sacensības, putnu
vērošana u.c.).

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

dabas
aizsardzības
plāns un
individuālie
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi.

Piekrastes un
pludmales
apsaimniekošana
(īpašumtiesību
sakārtošana).
Termālo ūdeņu un
minerālūdeņu
izmantošanas iespēju
detalizēta izpēte.
Sventājas upes un
upes ielejas
izmantošanas
dažādošana (dabas
lieguma teritorijas
izmantošanas iespēju
precizēšana; DAP
plāna izstrāde).

Rīcības virziens: NpEA-3 Ekonomisko aktivitāšu dažādošana
1.

NpEA-3.1.
Vietējo resursu
izmantošana
amatniecības ar
augstu pievienoto
vērtību attīstīšanai

Amatnieku darbnīcu ierīkošana; speciālistu piesaiste (aušana, adīšana;
podnieki, kalēji, audēji, rokdarbnieki, amatnieki);
Etnogrāfiskā mantojuma un tradīciju, zināšanu saglabāšana un
komercializēšana.
Vietējo amatniecība prasmju demonstrēšana ( niedru jumtu likšana

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

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem

2014-2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Saglabātas un
popularizētās vietējās
amatniecības prasmes.
Izveidotas amatu
demonstrēšanas vieta
(-as) (Rucavas centrā,
Papē).
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības
partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

u.tml.).
Muzeja izveide Rucavā.
2.

NpEA-3.2.
Sociālā
uzņēmējdarbība

Atbalstīta sniegšana dažādu projektu realizācijā.

Attīstījušies vairāki jauni
mājražotāji.
pastāvīgi

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts
budžets,
privātās
investīcijas.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem un
iestādēm

2013-2018

Novada dome

pastāvīgi

Atbalsta sniegšana NVO pieteiktajiem projektiem.
Novada dome sadarbībā ar uzņēmējiem un iestādēm

3.

NpEA-3 .3.
Uzņēmumu piesaiste
teritorijai

Uzņēmējdarbības atbalsta fonda izveide (sadarbībā ar finanšu
institūcijām).
Veiksmīgie piemēri un to popularizēšana.
Novada gada uzņēmējs – īpaša kategorija starp gada balvām.

Izveidoti jauni
sociālie
uzņēmumi
novadā,
jaunas
darba vietas;
attīstītas
prasmes
bezdarbniekie
m un
maznodrošinā
tajiem
ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Telpu, zemju un ūdeņu teritoriju piedāvājums mērķinvestīcijām.
Pašvaldības īpašumu izmantošanas efektivitātes uzlabošana.

4.

NpEA-3 .4.
Informatīvais atbalsts,
kooperācija un uz
pasākumiem vērsta
darbība

Pašvaldības iesaiste NĪ tirgus aktivitātē s (info aprites nodrošināšana,
pirmpirkuma tiesību izmantošana ).
Uzņēmumu informatīvais atbalsts (informācija mājas lapā, semināri,
sapulces); pieredzes apmaiņas braucieni labas prakses piemēru
iepazīšanai.
Atbalsts finansējuma piesaistē (projektu sagatavošanā).
Uzņēmēju sadarbības ar skolām veicināšanas pasākumi (info un

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

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets

Izveidots atbalsta fonds;
gada uzņēmēja balva;
pieaudzis uzņēmīgo
cilvēku skaits;
izveidota sadarbība ar
finanšu institūcijām.
Palielinājusies
ekonomiskā atdeve no
pašvaldības īpašumu
izmantošanas.
Pilnveidots atbalsts
uzņēmējiem.
Uzlabota informatīvā
vide.
Izveidota pastāvīga
sadarbība starp
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības
partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

„ēnu”dienas).

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
pašvaldību un vietējiem
uzņēmumiem.

Novada svētki kā notikums un vienojošs pasākums.

Rīcības virziens: NpEA-4 Mobilo tehnoloģiju un interneta izmantošana
1.

NpEA-4. 1.
Mobilo sakaru
pieejamības
uzlabošana.

Sadarbība ar uzņēmumiem, iestādēm un institūcijām mobilo sakaru
infrastruktūras nodrošinājuma uzlabošanai.

Novada dome
sadarbībā ar IKT
sfēras
uzņēmumiem
un iestādēm

2013-2018

2.

NpEA-4. 2.
Interneta lietošanas
prasmju
apmācību
programmas
iedzīvotājiem

Turpināt sadarbību ar skolām, bibliotēkām, novada pašvaldību un Ķāķišķes
dienas centru interneta pielietošanas apmācībā.

Novada dome
sadarbībā ar IKT
sfēras
uzņēmējiem

2013-2018

Rucavas novada produktu „groza” izveide.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem

Marketinga aktivitātes Lietuvā, primāri tuvējos reģiona centros – Palanga,
Sventāja, Klaipēda, Skoda.
Noieta tirgus atrašana Lietuvā.
Regulāru izbraukumu organizēšana; līdzdalība gadatirgos u.c. plaši
apmeklētos pasākumos.

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem

Komunikācijas un pārdošanas prasmju apguve internetā (etsy, ebay,
google, skype, facebook, internet bankas izmantošana).

ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.
ES fondi,
pašvaldības
budžets ,
valsts budžets,
privātās
investīcijas.

Nodrošināta mobilo
sakaru un interneta
infrastruktūra

2014-2018

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Izveidots Rucavas novada
produkcijas piedāvājums.

2014-2018

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,,
privātais
finansējums

Izveidots pastāvīgs
produktu un
pakalpojumu noiets
Lietuvas tirgū.

Uzlabotas prasmes
interneta iespēju
izmantošanā.

Rīcības virziens: NpEA-5 Lietuvas tirgus apgūšana
1.

2.

NpEA-5.1.
Rucavas produktu un
pakalpojumu
piedāvājuma
definēšana
NpEA-5.2.
Preču un pakalpojumu
realizēšana Lietuvas
tirgū

Lietuvas noieta tirgus pieprasījuma/piedāvājuma izpēte.

Atpūtas pakalpojumu iespēju piedāvāšana lietuviešiem (regulāra maršruta
izveide vasaras sezonā Palanga – Sventāja – Rucava – Pape). Tematisko
ekskursiju piedāvājumi.
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Nr.
3.

Atbildīgais/
sadarbības
partneri
Novada dome

2014-2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Izveidots un darbojas
pastāvīgs sadarbības tīkls.

Novada dome

pastāvīgi

ES fondi,
pašvaldības
budžets

Paaugstināta pašvaldības
speciālistu un darbinieku
kvalifikācija.
Uzlabota pakalpojumu
sniegšana iedzīvotājiem.
Uzlabota pašvaldības
darba kvalitāte.
Uzlabota lēmumu
pieņemšanas kvalitāte.

Novada domes un pašvaldības iestāžu darbavietu aprīkojuma uzlabošana
(datoraprīkojums, programmatūras)
Informācijas sistēmu ieviešana, t.sk. mājas lapas attīstīšana.
Darbinieku apmācības.
E-pakalpojumu ieviešana.
E-paraksta popularizēšana.
Wi – fi pieejamības paplašināšana .
Sadarbība un atbalsts vietējām NVO ikdienas darbības nodrošināšanā,
pasākumu organizēšanā un finansu piesaistē.
Jaunu sabiedrisko organizāciju izveides iniciēšana (piemēram, Papes ciema
fonds u.tml.).

Novada dome

2014 - 2018

Pašvaldības
budžets ,
valsts budžets

Ieviesta e-pārvalde.
Nodrošināta epakalpojumu pieejamība.
Uzlabotas sabiedrības
līdzdalības iespējas
novada pārvaldē

Novada dome

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, ES
fondi.

Uzlabota sabiedrības
līdzdalības iespējas
novada pārvaldē.

Sadarbība izglītības, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanā. Sadarbība interešu un profesionālā izglītība (sporta,
mākslas, mūzikas skolas).

Novada dome
sadarbībā ar
uzņēmējiem un

pastāvīgi

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,,

Uzlabota pakalpojumu
pieejamība novada
iedzīvotājiem.

Uzdevumi
NpEA-5.3.
Sadarbības projektu
attīstība

Pasākumi, aktivitātes
Sadarbības partneru tīkla izveide (pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas).
Pastāvīgas sadarbības uzturēšana un attīstība ar Lietuvas pašvaldībām un
uzņēmumiem ( tūrisma, kultūras un saimniecisko aktivitāšu jomā).

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Rīcības virziens: NpEA-6 Pārvaldības uzlabošana
1.

NpEA-6.1.
Pārvaldes personāla
kapacitātes
paaugstināšana un
profesionālās
darbības efektivitātes
paaugstināšana

Rucavas novada speciālistu un pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikācijas
uzlabošana ( tālākizglītības pasākumi, pieredzes apmaiņas braucieni u.tml).
Attīstības nodaļas kapacitātes palielināšana; projektu vienību izveide
atsevišķiem projektiem. Ārpakalpojumu piesaiste apjomīgu projektu
sagatavošanās un ieviešanā.
IT risinājumu izmantošanas intensificēšana.
Konsultatīvās padomes/kolēģijas „Rucavas draugi” izveide stratēģiski
svarīgāko lēmumu un projektu izskatīšanai

2.

NpEA-6.2.
E-pārvaldes ieviešana

3.

NpEA-6.3.
Vietējās partnerības
attīstība

4.

NpEA-6.4.
Sadarbība ar kaimiņu
pašvaldībām
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes
Sadarbībā sabiedriskā transporta nodrošināšanas un iedzīvotāju
mobilitātes iespēju uzlabošanas jomā.

5.

NpEA-6.5.
Reģionāla, pārrobežu
un starptautiskā
sadarbība

Kopēji projekti finanšu piesaistei infrastruktūras attīstībai.
Kopēji projekti tūrisma attīstības un teritorijas mārketinga jomā.
Pastāvīgas sadarbības attīstīšana ar Liepājas, Palangas un Klaipēdas
pašvaldībām.
Sadarbība ar Kurzemes plānošanas reģionu reģiona mēroga projektu
realizācijā.

Atbildīgais/
sadarbības
partneri
novada
iestādēm

Novada dome

Laiks /
periods

Finanšu avoti
privātais
finansējums.

pastāvīgi

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Piesaistīts finansējums
infrastruktūras attīstībai
u.c. jomām.
Izveidoti pastāvīgi
sadarbības kontakti.
Piesaistīts finansējums.
Vairota Rucavas novada
atpazīstamība

Sadarbība ar valsts institūcijām (Dabas aizsardzības pārvalde, A/s „Latvijas
valsts meži” u.c.).
Iesaiste starptautiskā sadarbībā ( Baltijas jūras jahtu ostu tīkla attīstība,
EuroVelo attīstība; ĪADT aizsardzība un apsaimniekošana).
Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām kultūras apmaiņas
un biznesa kontaktu attīstībai.
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3.6.2. Rīcības stratēģiskā mērķa „ Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekrastes josla (SM2)” sasniegšanai

Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/
sadarbības partneri

Laiks /
periods

Finanšu
avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Stratēģiskais mērķis: Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekrastes SM2
Vidēja termiņa prioritāte: Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi PR
Rīcības virziens: Papes dabas parka attīstība PR-1
1.

PR-1.1.
Papes dabas
parka pārvaldes
modeļa izveide

2.

PR-1.2.
Finansējuma
piesaiste

3.

4.

Nr.

Pastāvīgas sadarbības un pārvaldes modeļa izveide starp novada
pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, NĪ īpašniekiem, iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, Pasaules daba fondu (PDF) u.c. iesaistītajiem.
Piekrastes būvniecības procesu uzlabošana:

detalizētu teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu
izstrāde;

novada būvvaldes darbības uzlabošana; arhitekta kolēģijas
konsultatīvās padomes izveide.
Investoru piesaiste.
Visa veida finansējuma piesaistes iespēju apzināšana un izmantošana –
fondu apgūšana, privātās investīcijas, ne-finanšu ieguldījumi u.tml.

Novada dome sadarbībā
ar valsts un
nevalstiskajām
organizācijām, privāto
sektoru

2012- 2018

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Izveidota un darbojas
ilgtermiņa piekrastes
pārvaldes organizācija.

Novada dome , DAP, PDF.

pastāvīgi

PR-1.3.
Infrastruktūras
attīstība

Publiskās infrastruktūras attīstība – ceļi (t.sk. Rucava – Pape ceļa
noasfaltēšana), stāvlaukumi, atpūtas vietas, informācijas sistēma,
labiekārtojums , inženiertehniskā infrastruktūra u.tml.
Papes kanāla slūžu rekonstrukcija.

Novada dome, DAP, PDF.

2012-2018

PR-1.4.
Īpašā režīma
iebraukšanas
zonas izveide

Īpašā režīma iebraukšanas zonas noteikšana Rucavas novada teritorijas
plānojumā . Vairāku modeļu izvērtēšana (maksas par iebraukšanu vai
maksa par sevišķiem pakalpojumiem - piemēram, maksas stāvlaukumi).
Saistošo noteikumu izstrāde un ieviešana . Drošības un kārtības
uzlabošana.

Novada dome, DAP, PDF.

2015, 2016

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets
ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets
ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Piesaistīts finansējums
dabas aizsardzības un
publiskās infrastruktūras
nodrošināšanai dabas parka
teritorijā.
Izveidota kvalitatīva un
mūsdienīga parka
infrastruktūra. Uzlabota
parka teritorijas pieejamība.
Paaugstinājusies NĪ vērtība
Mazināti riski dabas vērtību
zaudēšanai. Izveidota un
darbojas pārskatāma
kontroles sistēma.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes
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Atbildīgais/
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Nr.
1

Uzdevumi
PR-2.1.
Nidas ciema
infrastruktūras
attīstība

Pasākumi, aktivitātes
Ceļa seguma Nida – šoseja uzlabošana.
Labiekārtotas stāvvietas iekārtošana.
Nidas – Papes veloceliņa labiekārtošana.
Inženiertehniskās apgādes infrastruktūras uzlabošana.

Atbildīgais/
sadarbības partneri
Novada domes
sadarbībā ar privāto
sektoru

Laiks /
periods
2013-2018

Novada domes
sadarbībā ar privāto
sektoru

2012-2018

Finanšu avoti
ES fondi, citi finanšu
instrumenti,
pašvaldības budžets

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Uzlabota infrastruktūras
ikdienas un tūrisma
attīstībai

Rīcības virziens: PR-3 Papes ciema ilgtspējīga attīstība
1.

PR-3 .1.
Papes centra
revitalizācija

Degradēto teritoriju un objektu sakārtošana.
Detalizēta teritorijas funkcionālā zonējuma izstrāde .
Papes ceļa rekonstrukcijas ekonomiskā un sociālā pamatojuma
izstrāde; projekta realizācija.
Labiekārtotu stāvlaukumu izveide (pie bākas, pie Papes kanāla;
Priediengalā).
Papes „Kūrciema” izveide:
 Vietējā saieta nama izveide „Dzintarvējos” , ietverot
informācijas centra u.c. servisa pakalpojumu piedāvājumu
(ēdināšana, zivju žāvēšana u.tml.),
 Papes dabas parka info mājas iekārtošana (kompleksi ar saieta
namu, pie Papes bākas vai pie ezera)
 Naktsmītņu piedāvājuma uzlabošana.

ES fondi, citi finanšu
instrumenti,
pašvaldības budžets

Izstrādāts un darbojas
piekrastes pārvaldes
modelis; pārvaldes
organizācija; izveidota
mūsdienīga piekrastes
infrastruktūra; attīsti
jauni pakalpojumi,
pilnveidots novada
tūrisma pakalpojumu
piedāvājums

Papes „Kūrciema” kompleksa ietvaros:
1. investora piesaiste atpūtas kompleksa izbūvei;
2. atpūtas iespēju dažādošana (piemēram, mobila pirts
kompleksa izveide);
3. Diferencēta pludmales izmantošanas režīma noteikšana
(aktīvā atpūta un sports pie Pūķa Raga, nūdistu pludmale
pie Ķoņu ciema); Zilā karoga kvalitātes pludmales
kritērijiem atbilstošas pludmales iekārtošana pie Papes
bākas;
4. Papes kanāla izmantošana ūdens tūrismam, atrakcijām;
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Atbildīgais/
sadarbības partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Tematiskā parka izveide;
Dažādu tematisko dabas taku izveide ap Papes ezeru;
Ūdenstūrisma maršutu izveide Papes ezerā;
Labiekārtotu velo apstāšanās vietu izveide no krustojuma
(A11/Pape-Rucava) līdz Papei;
Labiekārtotu atpūtas vietu, pastaigu un piedzīvojumu
takas/-u izveide;
Skatu vietu izbūve;
Tradīciju iedibināšana – ikgadējo sezonas pasākumu
/svētku organizēšana: niedru dienas, putnu vērošanas
sezonas atklāšana u.tml.
Ornitoloģijas centra attīstība
Papes Ķoņu ciema revitalizācija
Papes ostas molu atjaunošana; pastaigu tilta jūrā izveide
Papes jahtu ostas attīstība.
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3.6.3. Rīcības stratēģiskā mērķa „Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide (SM3)” sasniegšanai

Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Stratēģiskais mērķis: Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide SM3
Vidēja termiņa prioritāte: Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide DzV
Rīcības virziens: Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība, plašs interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājums DzV-1
1.

DzV-1.1.
Izglītības iestāžu ēku
un materiāli tehniskās
bāzes renovācija

2.

DzV-1.2.
Pamatskolu darbības
pilnveidošana

PII “Zvaniņš” paplašināšana darbības iespēju paplašināšana.
Ēkas rekonstrukcija (katlu mājas pārbūve, siltināšana un citi
energoefektivitātes pasākumi).
PII „Zvaniņš” un Sikšņu pirmsskolas rotaļu laukumu izveide.
Sikšņu pamatskolas un bērnudārza telpu „Purenītēs” renovācija
(siltināšana un citi energoefektivitātes pasākumi, fasādes
remonts).
Sikšņu un Rucavas skolu materiāli tehniskās bāzes
papildināšana (datori, trenažieri)
Rucavas pamatskolas renovācija (siltināšana un citi
energoefektivitātes pasākumi, jumta nomaiņa; malkas šķūņa
izbūve).
Jauniešu mājas iekārtošana (Pielāgot telpu jauniešu
vajadzībām, lai sekmētu jauniešu līdzdalību)
Visu izglītības iestāžu informācijas komunikāciju tehnoloģiju
attīstīšana.
Jaunu mācību programmu attīstīšana, t.sk. bērniem ar dažādiem
spēju līmeņiem;
Tradicionālā kultūras mantojuma zināšanu padziļināta apguve.

Dome, izglītības
iestādes

2013-2018

ES fondi,
pašvaldības
budžets
(PB),valsts
budžets (VB)

Veikta izglītības iestādes
renovācija, palielināta
energoefektivitāte. Uzlabota
infrastruktūra izglītības
pakalpojumu kvalitatīvākai
nodrošināšanai.

Dome, izglītības
iestādes

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Izstrādātas un licenzētas
jaunas mācību programmas;
Izveidots efektīvs sadarbības
mehānisms ar uzņēmējiem,
NVO un citām institūcijām.
Pilnveidots mācību process.

Dome, izglītības

pastāvīgi

ES fondi, PB,

Interešu izglītības iespēju piedāvājuma dažādošana.
Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO, finanšu institūcijām.
3.

DzV-1.3.

Kvalifikācijas celšana , t.i., kvalifikācijas paaugstināšana IKT
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri
iestādes

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Atbalsta sniegšana
pedagogiem

(informācijas komunikāciju tehnoloģijas) lietošanas jomā.
Sadarbības veicināšana.
Kvalifikācijas paaugstināšana iekļaujošās izglītības jomā.

NVO, VB

4.

DzV-1.4.
Bērnu un jauniešu
interešu izglītības
piedāvājuma un
nodrošinājuma
attīstīšana

Novada talantīgo bērnu (sports, mūzika, māksla) atbalstīšana.
Bērnu un jauniešu centra izveide Dunikas pagastā.
Sporta skolas izveide.
Mākslas skolas izveide; mūzikas skolas piedāvājuma
paplašināšana.

Dome, izglītības
iestādes

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

5.

DzV-1.5.
Mūžizglītības sistēmas
izveide

Mūžizglītības pārvaldes modeļa izveide.
Vajadzību novērtējums/piedāvājuma izstrāde.
Novada mūžizglītības centra (tautskolas) izveide Rucavā ar
ievirzi uz amatniecību un vietējo etnogrāfisko mantojumu.

Novada dome

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

6.

DzV-1.6.
Izglītības iestāžu
materiāli tehniskās
bāzes atjaunošana.

Iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Novada pamatskolu akadēmiskās literatūras un mācību
materiālu iegāde.

Novada dome

pastāvīgi

ES fondi, PB,
NVO, VB

Veikta izglītības iestādes
materiāli tehniskās bāzes
atjaunošana.

Novada dome, privātie
uzņēmēji, izglītības
iestādes, NVO.

2014-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Izveidots Lejaskurzemes
mēroga Etnogrāfiskā
mantojuma centrs.
Saglabāts un popularizēts
kultūras mantojums.

Novada dome, privātie
uzņēmēji, NVO.

2014-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Uzlabotas iespējas kultūras
pasākumu norisēm novada
apdzīvotajās vietās.

Atbalstīti talantīgie bērni
atbalsta sistēma
(apbalvojumi, stipendijas,
pabalsti u.c.); Izveidota
novada sporta skola un bērnu
un jauniešu centrs Dunikas
pagastā.
Izveidots novada
mūžizglītības centrs;
Realizētas mūžizglītības
programmas.

Rīcības virziens: DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve
1.

2.

DzV-2.1.
Rucavas novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma un
tradīciju
nostiprināšana un
popularizēšana
DzV-2.2.
Kultūras dzīves
aktivitāšu iespēju
uzlabošana novada
apdzīvotājās vietās

Mantojuma integrēšana visa veida kultūras pasākumos,
projektos un aktivitātēs.
RTKC „Zvanītāji” darbības paplašināšana. Ēkas restaurācija.
Rucavas grāmatas izdošana.
Vispasaules Rucavnieku saieta tradīcijas nostiprināšana
(regulāra organizēšana ne retāk kā 1x 5 gados).
Pārvietojamas koncertskatuves iegāde pasākumu organizācijai
novada teritorijā.
Atbalsta sniegšana ciemu pasākumu organizēšanai.
Saieta nama izveide Sikšņu pašreizējā pagasta pārvaldes ēkā.
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Nr.

Uzdevumi

3.

DzV-2.3.
Rucavas centra
labiekārtošana

4.

DzV-2.4.
Bibliotēku
modernizācija

5.

DzV-2.5.
Kultūras aktivitāšu
dažādošana

Pasākumi, aktivitātes
Estrādes renovācija un apkārtnes labiekārtošana.
(teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde; vides objektu
izvietošana).
Dendroloģisko stādījumu eksponēšana sadarbībā ar Nacionālo
Botānisko dārzu.
Rucavas novada bibliotēku paplašināšana (pārvietošana uz
piemērotākām telpām, pieejamām visām lietotāju grupām).
Bibliotēku grāmatu fonda atjaunošana.
Preses izdevumu ikgadējās abonēšanas nodrošināšana.
Audiogrāmatu un filmu iegāde.
Telpu labiekārtošana – mūsdienīgs, māksliniecisks noformējums
un aprīkojums (mēbeles u.c. literatūras, novadpētniecības
materiālu sakārtošanai, atsevišķa bērnu un jauniešu telpu
iekārtošana).
IT speciālista nodrošināšana.
Informāciju tehnoloģiju uzturēšana, jaunu programmu un
tehnikas iegāde.
Piedāvājumu dažādošana (pulciņi, pašdarbības kolektīvi,
kultūras darbinieku piesaiste šo pulciņu vadīšanai).
Iedzīvotāju jaunrades iespēju paplašināšana.
Kultūras iestāžu personāla kvalifikācijas paaugstināšana.

Atbildīgais/sadarbība
s partneri
Novada dome
Nacionālais
botāniskais dārzs

Laiks /
periods
2014-2018

Novada dome,
bibliotēkas.

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Paplašināts bibliotēkas
literatūras fonds u.c.
pakalpojumu sniegšanas
iespējas. Nodrošināta vides
pieejamība.

Novada dome

pastāvīgi

ES fondi, PB,
NVO, VB

Dažādots kultūras aktivitāšu
spektrs un nodrošinātas
pilnvērtīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas.

Novada dome

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Veikta sporta objektu
renovācija;
Pilnvērtīgi izmantota Sikšņu
sporta zāle;
Rekonstruēts vecais Rucavas
pamatskolas stadions;
Izveidoti 2 jauni bērnu rotaļu
laukums;
.

Finanšu avoti
ES fondi, PB,
NVO, VB

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Renovēta estrāde un
labiekārtota tās apkārtne.

Rīcības virziens: DzV-3. Pilnvērtīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas
1.

DzV-3.1.
Sporta un atpūtas
objektu
infrastruktūras
modernizēšana un
efektīva izmantošana

Rucavas pamatskolas sporta zāles renovācija.
Novada slēpošanas trašu ierīkošana.
Vecā Rucavas pamatskolas stadiona pārveide par futbola
laukumu.
Jauna sporta stadiona, sporta zāles un katlumājas būvniecība.
Sporta materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Sikšņu sporta zāles izmantošanas intensificēšana (vasaras sporta
nometņu rīkošana).
Bērnu rotaļu laukuma izveide Dunikas pagastā (Sikšņos pie
mājām „Granīti”).
Bērnu un jauniešu sporta laukuma izveide Ķāķišķē .
Publiskās atpūtas vietas/peldvietas izveide Rucavas centrā (pie
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

baseina), apkārtnes labiekārtošana.
Labiekārtotas atpūtas vietas izveide Dunikas pagastā (Liepienu
karjers, citi karjeri).

Rīcības virziens: DzV-4 Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe
1.

2.

DzV-4.1.
Veselības aprūpes
infrastruktūras
nodrošinājuma
attīstīšana
DzV-4.2.
Kvalitatīvs un efektīvs
veselības monitorings

Pastāvīgi pieejamu zobārsta pakalpojumu nodrošināšana
sadarbība ar Kurzemes mutes veselības organizāciju (piemēram,
mobilā brigādes izbraukumu nodrošināšana).
Speciālistu konsultāciju nodrošinājums, līdzmaksājums.

Novada dome

2014-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Pastāvīgi pieejams zobārsts

Tuberkulozes monitoringa veikšana.

Novada dome

pastāvīgi

ES fondi, PB,
NVO, VB

Saslimstības ar tuberkulozi
samazināšanās

Novada dome

2013-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Novada dome

2012-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Jaunu sociālo pakalpojumu
pieejamība;
Sociālās dzīves vides
kvalitātes celšanās;
Izveidota sociālā aprūpes
māja;
Pieejami izbraukuma sociālie
pakalpojumi;
Veco cilvēku un cilvēku ar
kustību traucējumiem
integrācija sabiedriskajā
darbā.
Izveidots jauns pakalpojums ierīkotas drošības pogas.
Uzlabota sociālo
pakalpojumu infrastruktūra.
Paplašināts pakalpojumu
piedāvājuma klāsts.
Izveidots dienas centrs

Rīcības virziens: DzV-5 Sociālo pakalpojumu pilnveidošana
1.

DzV-5.1.
Jaunu sociālo
pakalpojumu
attīstīšana

2.

DzV-5.2
Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība

Psihologu un aprūpes speciālistu piesaiste.
Autotransporta nodrošināšana.
Mobilās brigādes izveide izbraukuma sociālās palīdzības
sniegšanai.
Pašvaldības organizēta sabiedriskā transporta reisi reizi vismaz
divās nedēļās līdz novada centram un atpakaļ (pakalpojums
nepieciešams novada attālo ciemu un viensētu iedzīvotājiem).
Pensionāru un cilvēku ar kustību traucējumiem integrācija
sabiedriskajos darbos.
Attīstīt esošos un jaunus alternatīvos sociālās aprūpes
pakalpojumus un nodrošināt pieejamību – aprūpes mājas
pakalpojumu attīstīšana.
Sociālā darba ar pieaugušām personām pakalpojumu attīstīšana.
Ģimenes atbalsta centra pakalpojumu attīstīšana.
Grupu mājas ( dzīvokļu) izveide Rucavā (dzīvokļu izbūve,
remonts, veidošana ar vismaz 30 vietām) ēkā „Sudrabi”.
Dienas centra izveide Sikšņos un pakalpojumu attīstīšana.
Ķāķišķes dienas centra darbības paplašināšana izveidojot
specializēto darbnīcu pakalpojumu attīstību, izveidojot jaunas
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

telpas steļļu un cita veida rokdarbu inventāra uzstādīšanai.
Jaunu alternatīvo sociālo pakalpojumu formu attīstība.
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide ēkā “ Ziediņi”.
Sociālo pakalpojumu attīstība nepilngadīgiem bērniem ārpus
institūcijām.
Izveidot atbalsta centru nepilngadīgām grūtniecēm un
nepilngadīgām mātēm ar bērniem ( sadarbībā ar biedrībām).

3.

DzV-5.3
Sadarbības
veicināšana ar
izglītības iestādēm

Vecāku iesaiste izglītības procesos.
Sociālā pedagoga pakalpojumu nodrošināšana.

Novada dome,
sociālais dienests,
izglītības iestādes

4.

DzV-5.4.
Atbalsts sociālajiem
darbiniekiem

Tālākizglītības iespēju nodrošināšana
Supervīzijas sociālajiem darbiniekiem.
Sociālā darba ģimenēm ar bērniem pakalpojumu attīstīšanaģimenes asistenta apmācība.
Kvalifikācijas paaugstināšana un sociālo atbalsta pasākumu
nodrošināšana darbiniekiem.
Uzlabot sociālo pakalpojumu administrēšanas funkcijas un
sadarbību ar sociālajiem partneriem.
Sadarbības veidošana un attīstīšana ar profesionāļiem,
institūcijām un citiem partneriem.

Novada dome,
sociālais dienests

ES fondi, PB,
NVO, VB

5.

DzV-5.5.

Esošā ēku fonda pielāgošana sociālo dzīvokļu vajadzībām

Novada dome,

ES fondi, PB,
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2012-2018

ES fondi, PB,
NVO, VB

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Dunikas pagastā.
Izveidota grupu dzīvokļu
māja Rucavā personām ar
garīgas attīstības
traucējumiem.
Izveidots jauniešu centrs.
Izveidota māja
audžuģimenēm, kuras
audzina līdz 8 audžubērniem.
Izveidots atbalsta centrs
nepilngadīgām grūtniecēm
un nepilngadīgām mātēm ar
bērniem ( sadarbībā ar
biedrībām).
Izveidota izglītības iestāžu
speciālistu, bērnu vecāku un
sociālā dienesta sadarbības
mehānisms. Uzlabota
izglītības pakalpojumu
kvalitāte.
Uzlabota sociālo darbinieku
kvalifikācija, apmācīts
personāls darbam ar
cilvēkiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, mentori,
asistenti, medicīniskais
personāls, administrācija.
Iesaistīšanas vienotajā datu
bāzē.
Nodrošināta sadarbība ar
citam institūcijām,
profesionāļiem un sadarbības
partneriem.
Izveidoti 5 sociālie dzīvokļi
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Sociālo dzīvokļu
attīstība

Atbildīgais/sadarbība
s partneri
sociālais dienests

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

NVO, VB

Rīcības virziens: DzV-6 Iedzīvotāju mobilitātes iespēju uzlabošana
1.

DzV-6.1.
Ceļu tīkla un
kvalitātes uzlabošana

Ceļu seguma un tiltu rekonstrukcija (prioritāri):

Liepājas –Klaipēdas ceļa seguma rekonstrukcija;

Pape-Rucava – ceļa seguma rekonstrukcijai (asfalta
seguma izbūve);

Kuksines tilta izbūve un ceļa savienojuma izveide; ceļa
Rucava – Palaipe – Kuksines tilts kvalitatīva ceļa stāvokļa
nodrošināšana;

Pašvaldības ceļu rekonstrukcija uz ražošanas
teritorijām/uzņēmumiem;

Ceļa posma Rucava - Grobiņa asfaltēšana;

Piekrastes ciemu pašvaldības ceļu tīkla pilnveidošana
un kvalitātes uzlabošana.

Novada dome, VAS
„Latvijas Valsts ceļi”.

2012-2018

ES fondi, PB,
VB

Uzlabota ceļu kvalitāte.
Palielināts asfaltēto ceļu
īpatsvars

Novada
dome,
Satiksmes ministrija
(SM),
Kurzemes
plānošanas
reģions
(KPR)

2012-2018

ES fondi, PB,
VB, uzņēmēju
investīcijas,
privātās
iniciatīvas

Uzlabotas mobilitātes
iespējas novada ietvaros un
saikne ar pilsētām, cilvēku un
preču pārvadāšanai

Jaunas ceļu remonta tehnikas iegāde.
Secīga pārējo pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana.
2.

DzV-6.2.
Pārvietošanās iespēju
dažādošana

Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana.
Skolēnu autobusu plašāka izmantošana;
Kopīgas pārvietošanās stimulēšana („dalītās automašīnas”,
kopīgi braucieni, sīkkravu pārvadājumi, IKT pielietošana);
Pilotprojektu realizācija (vietējie mobilitātes centri „autobuss
+velosipēds+ automašīna”).
Sabiedriskās transporta pieturvietu labiekārtošana.

3.

DzV-6.3.
Satiksmes drošības
uzlabošana

Satiksmes drošības uzlabošana Rucavas centrā, Sikšņos, Ķāķišķē,
Palaipē u.c. apdzīvotajās vietās.

Novada
Satiksmes
(SM)

dome,
ministrija

2012-2018

ES fondi, PB,
VB

Uzlabota satiksmes drošība
novada apdzīvotajās vietās

4.

DzV-6.4.
Veloceliņu tīkla
attīstība

Atbilstošas infrastruktūras izbūve drošas pārvietošanās ar
velosipēdiem iespēju nodrošināšanai.

Novada
Satiksmes
(SM)

dome,
ministrija

2012-2018

ES fondi, PB,
VB

Uzlabotas alternatīvas
pārvietošanās iespējas.
Ierīkoti droši veloceliņi, un
velonovietnes
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Rīcības virziens: DzV-7 Kvalitatīva ūdenssaimniecība
1.

DzV-7.1.
Ūdenssaimniecības
pilnveidošana

Uzsākto projektu ieviešana.

Novada dome

2012-2018

ES fondi, PB,
VB budžets

Uzlabota dzeramā ūdens
kvalitāte.
Mazināta neattīrītu sadzīves
notekūdeņu nonākšana vidē.

Novada dome,
privātais sektors

2012-2018

ES fondi, PB,
VB, uzņēmēju
investīcijas,
privātās
iniciatīvas.

Uzlabota publiskā ārtelpa.
Pilnveidots vietējo
pakalpojumu klāsts; izveidots
un darbojas tūrisma
mērķobjekts. Popularizēta
novada identitāte

Novada dome

2013– 2018

ES fondi, PB,
VB, uzņēmēju
investīcijas,
privātās
iniciatīvas.

Uzlabota publiskā ārtelpa.
Pilnveidots pakalpojumu
piedāvājums. Popularizēta
novada identitāte

Atdzelžošanas un amonjaka attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
ūdens kvalitātes uzlabošanai Rucavas novada centros.
Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pagarināšana
Rucavas ciemā.
Sikšņu ūdenssaimniecības projekta realizācija (rekonstrukcija,
paplašināšana).
Ūdensapgādes uzlabošanas jautājumu risināšana citās
apdzīvotajās vietās (Ķāķīšķe,, piekrastes ciemi, vasarnīcu ciemi).

Rīcības virziens: DzV-8 Pievilcīga publiskā ārtelpa
1.

DzV-8.1.
Rucavas centra
revitalizācija

Rucavas centra kompleksa revitalizācijas projekta izstrāde.
Bijušās dzirnavu ēkas pārbūve saieta nama funkcijām, ietverot
telpu iekārtošanu amatnieku darbnīcām, izstāžu un konferenču
zālei, bibliotēkas telpām, vietējo produktu un preču tirdzniecībai
u.tml.p ubliskām funkcijām).
Rucavas centrālā laukuma atjaunošana.
Baznīcas stāvlaukuma rekonstrukcija.
Rucavas centra upītes apkārtnes labiekārtošana.
Tirgus laukuma izmantošanas intensificēšana.
Bijušā ugunsdzēsēju depo noma vai iegāde tirgus darbības
nodrošināšanai; amatnieku darbnīcu iekārtošana
Centra darbības plāna izstrāde.

2.

DzV-8.2.
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
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Nr.

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgais/sadarbība
s partneri

Laiks /
periods

Finanšu avoti

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

vietējo ražojumu iegāde, vietējās (tradicionālās) virtuves uzkodu
piedāvājums.
Elektrības pieslēgumu nodrošināšana treileru vajadzībām.

Rīcības virziens: DzV-9 Moderni sakari
1.

DzV-9.1.
Stabila un ātra
interneta pieejamības
nodrošināšana
Rucavas novadā

Interneta nodrošināšana visā Rucavas novadā ar mērķi tuvāko 5
gadu laikā nodrošināt vismaz 80% teritorijas pārklājumu.

Dome sadarbībā ar
uzņēmējiem un
novada iestādēm

2012-2018

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Labas kvalitātes un pastāvīgi
interneta pieejamībā visā
novada teritorijā

Novada dome

2014 - 2018

ES fondi, citi
finanšu
instrumenti,
pašvaldības
budžets

Ietaupīti resursi.

Rīcības virziens: DzV-10 Energo taupīgas infrastruktūras attīstība
1.

DzV-10.1.
Ilgtspējīgi energo
apgādes risinājumi

Vides draudzīgu alternatīvo energoapgādes risinājumu ieviešana
(saules paneļi un kolektori; vēja ģeneratori mājsaimniecībām,
siltumsūkņi u.tml.).
Pašvaldību ēku siltumnoturības uzlabošana
Daudzdzīvokļu māju renovācija.
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4. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikumi:
 noteikts atbildīgais par attīstības programmas īstenošanu;
 attīstības programmas īstenošana notiek organizēti;
 attīstības programmas īstenošana ir sasaistīta ar Rucavas novada budžetu;
 pieejams ES fondu finansējums Rucavas novadam.
Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta:
 politiskajā līmenī, ko nodrošina Rucavas novada dome un domes komitejas;
 izpildes līmenī, ko nodrošina novada administrācija, pagastu pārvaldes, iestāžu vadītāji, atbildīgie
speciālisti
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība
Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras palīdzību iespējams:
 izmērīt teritorijas attīstību;
 izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus;
 novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā.
Uzraudzības sistēmas uzdevumi:
 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas pašvaldībā
kopumā un pa jomām;
 nodrošināt pašvaldības attīstības novērtēšanas iespējas;
 sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot
ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, politiķus
un citas ieinteresētās puses;
 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
 veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības koordinētu darbību
pašvaldības attīstības jautājumos.
Uzraudzības process
Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek veikta Attīstības Programmas ieviešanas
uzraudzība sekojošā veidā:
 tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu,
 tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati,
 tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem.
Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības programmas
ieviešanu. Atbildīgais par ikgadējā uzraudzības ziņojuma sagatavošanu ir Rucavas novada Attīstības nodaļa
tā vadītāja vadībā.
Reizi trīs gados papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros tiek veikta novada
iedzīvotāju aptauja par apmierinātību ar pašvaldības darbu, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti utml.
Novērtēšanas procesā papildus jāizmanto arī ekspertu viedoklis un pašnovēŗtējuma iespējas, kā arī Papes
dabas parka konsultatīvās padomes vērtējums un teritorijas apmeklētāju aptauja. Šī procesa tehniskam
atbalstam izmantojami interneta resursi (tādi kā www.visidati.lv), kurā izvietoto aptaujas anketu par
Rucavas novada attīstības progresu aizpilda uzaicinātie 5-10 eksperti un novada domes deputāti.
Ekspertu vērtējums padarāms par publisku procesu, kas vienlaicīgi kalpo arī kā mārketinga pasākums
Rucavas novada popularitātes un atpazīstamības veicināšanai.
konsultāciju uzņēmums „Grupa93” sadarbībā ar Rucavas novada domi, 2012.gads
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Balstoties uz teritorijas attīstības un rezultatīvajiem rādītājiem, iedzīvotāju, teritorijas apmeklētāju un
ekspertu aptaujas rezultātiem, tiek izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par attīstības programmas
īstenošanas sasniegumiem 3 gadu periodā.
Priekšlikums Attīstības programmas Uzraudzības ziņojuma struktūrai
Uzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: ievads, AP ieviešanas izvērtējums, secinājumi un priekšlikumi.
Ievads: Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums
sagatavots, uzraudzības ziņojuma struktūra un sagatavošanā iesaistītie.
Attīstības programmas ieviešanas izvērtējums: ieviešanas process un sadarbība ar sociālajiem
partneriem, izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo rādītāju
izvērtējums un ietekme uz novada attīstību, Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu par
finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu.
Secinājumi un priekšlikumi: galvenās problēmas un iespējas novada turpmākai attīstībai,
secinājumi par nepieciešamo problēmu risināšanu vai padziļinātu izpēti, rekomendācijas un
priekšlikumi Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai.
Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Rucavas novada dome pieņem lēmumu par Attīstības
programmas grozījumiem vai aktualizāciju.
Teritorijas attīstības rādītāji
Rādītājs
Iedzīvotāju skaits

Esošā situācija
Gads
Datu avots
2012
CSP

Bāzes rādītājs

2018.gads

Ilgtermiņā (2025)

1974

1800

1800
Vienādi ar Latvijas
vidējo rādītāju

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi Ls/1 iedzīvotāju

2011

CSP

136,5

Bezdarba līmenis (%)

2012

NVD

9,9

Vienādi ar
Kurzemes
reģiona vidējo
rādītāju
8

Individuālo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz
1000 iedzīvotājiem
Pašvaldības budžets
(pamatbudžeta ieņēmumi, Ls)
Nodokļu ieņēmumi pašvaldības
budžetā (īpatsvars, %)

2010

CSP

13,6

22

32

1 161 058

+ 50%

pirmajā
piecdesmitniekā

2011
2011

pašvaldība
CSP

35

1 959 000
(+5% gadā)
45

Novada vieta teritoriju
attīstības rangā

2011

CSP

98

90

Iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības darbību kopumā

2011

pašvaldības
aptauja

7

55

Pozitīvais
Pozitīvais
Pozitīvais vērtējums
vērtējums nav vērtējums nav nav zemāks par 80%
zemāks par 70% zemāks par 75%

Darbības rezultāti
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Stratēģiskais mērķis

SM1 Ekonomiskās aktivitātes un ienākumus radoša vide

Ilgtermiņa prioritāte

IP1 Rucavas Dabas resursu kapitalizācija

Vidējā termiņa prioritāte

NpEA Efektīva novada pārvaldība un ekonomisko aktivitāšu
dažādošana
NpEA-1 Tūrisma attīstība
NpEA-2 Vietējo resursu apsaimniekošana un izmantošana,
saimniecisko aktivitāšu attīstība
NpEA-3 Ekonomisko aktivitāšu dažādošana
NpEA-4 Mobilo tehnoloģiju un interneta izmantošana
NpEA-5 Lietuvas tirgus apgūšana
NpEA-6 Pārvaldības uzlabošana
Pašreizējā
Sasniedzamie
Informācijas
Bāzes gads
vērtība
rādītāji
avots
(2018.g.)
2011
5
20
Novada dome

Rīcība virzieni

Rezultatīvie rādītāji
Legālo tūristu nakšņošanas mītņu skaits
TIC apmeklētāju skaits (maijs-septembris)
Atpūtnieku un teritorijas apmeklētāju skaits
sezonā
Ražošanas uzņēmumu skaits teritorijā
Unikālo Rucavas produktu skaits
Mājražotāju skaits
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas
vienību skaits
Uzņēmumu skaits, kas pakalpojumu un
preces pārdod Lietuvā
Ieviesta e-pārvalde Rucavas novadā
Pašvaldības iniciētu projektu skaits,
piesaistītais finansējums (gadā)

2011
2011

1458
7000

3000
25 000

TIC
Novada dome

2012
2012
2012
2011

2
0
2
221

4
3
8
250

Novada dome
Novada dome
Novada dome
CSP

2012

2

10

Novada dome

2012
2011

5
150 000

ieviesta
20
500 000

Novada dome
Novada dome

Stratēģiskais mērķis

SM 2 Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste

Ilgtermiņa prioritāte

IP2 Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana

Vidējā termiņa prioritāte
Rīcības virzieni

PR Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi
PR-1 Papes Dabas Parka attīstība
PR-2 Papes ciema ilgtspējīga attīstība
PR-3 Nidas ciema ilgtspējīga attīstība
Pašreizējā
Sasniedzamie
Informācijas
Bāzes gads
vērtība
rādītāji
avots
(2018.g.)
2012
30
100
Novada dome

Rezultatīvie rādītāji
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits piekrastes
ciemos
Papes dabas parka apmeklētāju skaits

2011

5000

20 000

Tūrisma uzņēmumu skaits piekrastē
Zilā karoga pludmales statuss Papes
pludmalei
Labiekārtotu atpūtas vietu skaits

2011
2012

5
nav

20
ir

PDF, Novada
dome
Novada dome
Novada dome

2012

2

7

Novada dome

Ieguldījumi piekrastes infrastruktūrā, t.sk.
piesaistītais ārpusbudžeta finansējums
Iebraukšanas maksas apjoms

2012

-

400 000 LVL

Novada dome

2012

-

30 000 LVL

Novada dome

Stratēģiskais mērķis

SM3 Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide
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Ilgtermiņa prioritāte
Vidējā termiņa prioritāte
Rīcības virzieni

IP3 Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā
DzV Kvalitatīva dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide
DzV-1 Mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība, plašs interešu
izglītības un mūžizglītības piedāvājums
DzV-2 Bagātīga kultūras dzīve
DzV-3 Pilnvērtīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas
DzV-4 Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe
DzV-5 Sociālo pakalpojumu pilnveidošana
DzV-6 Iedzīvotāju mobilitātes nodrošinājums
DzV-7 Kvalitatīva ūdenssaimniecība
DzV-8 Pievilcīga publiskā ārtelpa
DzV-9 Moderni sakari
DzV-10 Energo taupīgas infrastruktūras attīstība

Rezultatīvie rādītāji atbilstoši rīcības
virzieniem
Pamatskolu skaits novadā
Skolēnu skaits

Bāzes gads
2012
2012

Pašreizējā
vērtība
2
132

Sasniedzamie
rādītāji (2018.g.)
2
nav samazinājies

Informācijas
avots
Novada dome
Novada dome

Tautskola Rucavas novadā;
dalībnieku skaits
Kultūras kolektīvu skaits
Rucavas centra kā kultūrtūrisma
galamērķa un demonstrāciju vietas
darbība
Bibliotēku skaits/lasītāju skaits
Sikšņu sporta zāles noslogojums
Ārstu prakšu skaits novadā
Saslimšanu skaits
Sociālās aprūpes centrs
Asfaltētā seguma pašvaldību ceļu
īpatsvars ( km)
Ceļu kopgarums
Sabiedriskais transports Rucava-Liepāja
(nedēļā)
Interneta pieejamība novadā

2012

-

1/150

Novada dome

2012
2012

7
-

9
darbojas

Novada dome
Novada dome

2012
2012
2012
2011
2012
2012

2/500
daļējs
2

2/nesamazinās
visa gada garumā
2
samazinājies
1
12%
(20 km)
240 km
pieaudzis

Novada dome

Pieejams visā
novadā
20 000

Novada dome

realizēts
Laba kvalitātes

Novada dome
Novada dome

Realizēti
renovācijas
projekti

Novada dome

2012
2012

4,3%
(6,4km)
223 km
12

2012

Daļēji pieejams

Ieguldījumi publiskās ārtelpas
labiekārtošanā
Rucavas centra labiekārtojuma projekts
Dzeramā ūdens kvalitāte

2012

5000

2012
2012

Renovēto daudzdzīvokļu māju skaits

2012

daļēji
atbilstoša
kvalitāte.
-
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Novada dome
Novada dome
Novada dome
Novada dome
Novada dome
Novada dome

Novada dome
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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. Investīciju plāns sastādīts laika posmam no 2012. gada līdz 2018.
gadam. Kopējā investīciju plānā iekļautā summa sastāda aptuveni 8 miljonus latu.

5.1. PROJEKTU PĒCTECĪBA
Investīciju plānā iekļautie projekti ir turpinājums iepriekšējo gadu attīstības aktivitātēm. Tabulā norādīta realizēto projektu saikne ar attiecīgajiem rīcības
plāna uzdevumiem un investīciju plānā iekļautajiem projektiem. (projekti tabulā atspoguļoti realizācijas/izstrādes secībā).
Pēdējo 3 gadu laikā realizēti un izstrādes stadijā 10 projekti, ieguldot 734 377,48 Ls (t.sk. pabeigtais ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts Rucavas
centrā 313 753 Ls) ; sagatavoti 4 projektu par kopējo sumu Ls 211 715,02.
n.p.k.

Projekta nosaukums

Mērķis/rezultāti

Saikne ar rīcības plāna
pasākumiem
Atbilstoši rīcības
virzieniem

Īstenošanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas

ESF
finansējum
s atbalsts

Pašvaldības
finansējums

1.

Aktīvā tūrisma attīstība
pierobežas reģionā
(Latvijas /Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekts)

NpEA-1,1NpEA- 1.5

Pabeigts
2011.g

55 194,27

46 915,13

8 279,14

2.

Tiltu rekonstrukcija pār
Paurupi un Kaņavu

Projekts uzlabot aktīvā tūrisma ceļu/maršrutu
pieejamību Lietuvas-Latvijas robežas zonā:
- Labiekārtots atpūtas laukumos Rucavas
centrā
- TIC speciālista apmācība tūrismā
- izgatavoti jaunie tūrisma bukleti; 3 dalības
tūrisma izstādēs – (Rīgā, Viļņā un Berlīnē)
- izstrādāts velotūrisma attīstības pētījums.
Rekonstruēti 2 tilti (pār Paurupi un Kaņavu)

DzV-6.2.

Pabeigts
2011.g.

77 273,38

65 682,37

11 591,01
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n.p.k.

Projekta nosaukums

Mērķis/rezultāti

Saikne ar rīcības plāna
pasākumiem
Atbilstoši rīcības
virzieniem

Īstenošanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas

ESF
finansējum
s atbalsts

Pašvaldības
finansējums

Priekšizpēte
ūdenssaimniecības attīstība
Rucavas pagasta Rucavas
ciemā

-

DzV-7 .1.

Pabeigts
2011.g.

313
753,78

266
690,71

15 687,69

-

atdzelžošanas iekārtas u.c. ūdens kvalitātes
uzlabošanas pasākumi
izbūvēta 1jauna artēziskā aka, tamponētas
divas akas, veikta 1 akas renovācija
jauni ūdensapgādes tīkli 1201 m,
jauni kanalizācijas tīkli 2615 m garumā,
3jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas
jaunas attīrīšanas iekārtas, līdz ar to tiek
nodrošināta attīrītu kanalizācijas ūdeņu
novadīšana Paurupē

3.

Rucavas novada attīstība
piesaistot speciālistus

Paaugstināta Rucavas novada pašvaldības
kapacitāte, izveidotas 3 jaunas darba vietas –
finansists,
teritorijas plānotājs
un vides eksperts

NpEA-6

Pabeigts
2011.g.

16 509,23

16 509,23

-

4.

Transporta saiknes
restaurācija
starp Skodas un Rucavas
pašvaldībām

Tiks izstrādāts Kuksines tilta atjaunošanas
tehniskais projekts
Tiks veikta priekšizpēte Rucavas – Skodas
pierobežas reģiona satiksmes infrastruktūras
ilgtspējīgai attīstībai.

DzV-6.2.

Pabeigts
2014.g.

57 000,00
EUR

48 450,00
EUR

3112,50
EUR

5.

Izglītības iestāžu
informatizācija

DzV-1.1

Pabeigts
2012.g

19 591,89

17 060,44

2531,45

6.

Rucavas novada teritorijas
plānojuma
un attīstības programmas
izstrāde

Rucavas un Sikšņu pamatskolas saņems
9 stacionāros, 2 portatīvos datorus,
2 multimēdju komplektus
un tiks izveidoti lokālie datortīkli.
Tiks izstrādāta Rucavas novada attīstības
programma 2012.-2018.gadam

NpEA-6

Pabeigts
2012.g.

44 997,00
EUR

44 997,00

-

Tiks izstrādāts Rucavas novada teritorijas
plānojums 2012.-2024.gadam
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n.p.k.

Projekta nosaukums

Mērķis/rezultāti

Saikne ar rīcības plāna
pasākumiem
Atbilstoši rīcības
virzieniem

Īstenošanas
periods

Kopējās
projekta
izmaksas

ESF
finansējum
s atbalsts

Pašvaldības
finansējums

Rucavas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana

23 Rucavas novada pašvaldības darbinieki
apmeklēja apmācības «ES politikas instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu sagatavošana, īstenošana
un vadība»

NpEA – 6

Pabeigts
2012.g

12 407,70

-

-

7.

Ģimenei draudzīgas vides
izveidošana Rucavas pagastā”

Izveidots atpūtas un rotaļu laukums Sikšņu
ciemā

DzV-8

Pabeigts
2011.g

31 421,70

26708,44.

4713,26

8.

Administratīvās ēkas daļas
rekonstrukcija par Saieta
namu Rucavas novada
Dunikas pagasta «Purenītēs

Tiks rekonstruēta Dunikas pašvaldības
administratīvās ēkas daļa, izveidojot tajā
Saieta namu, tādējādi veicinot izglītošanās,
kultūraktivitāšu un brīvā laika pavadīšanu
Dunikas pagastā

DzV-2

Pabeigts
2013.g.

154
750,23

9.

Projekts „Mēs paši”

Ārtelpas labiekārtojums Sikšņu ciematā bērnu
un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.

NpEA – 6

400

10.

Piekrastes zvejniecības
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un
popularizēšana Papes ciemā
Publiskās piekļuves vietas
Baltijas jūrai-Papes bākas
stāvlaukuma labiekārtojuma
rekonstrukcija
Rucavas «Centra dzirnavu»
ēkas
rekonstrukcija par Saieta
namu

ēkas „ Dzintarvēji” Papē telpu rekonstrukcija
(1.kārta) (ekspozīcijas telpu iekārtošanai, jumta
rekonstrukcija u.,c,)
Stāvlaukuma rekonstrukcija un labiekārtošana

PR-2

iesniegts HB
2012.gada
augustā
Pabeigts
2013.g

54 537,75,

49 083,98

PR-2

Pabeigts
2014.g.

60 079,00,

54 071,10

ēkas rekonstrukcija Rucavas centrā par Saieta
namu (amatniecības prasmju un kultūras
aktivitāšu iespēju nodrošināšanai

DzV-2
DzV-8,

Sagatavots
tehniskais
projekts

96 698,27

86 400,00

11.

12.
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5.2. PLĀNOTIE PROJEKTI

Projekts
n.p.k.
1.

Infrastruktūras attīstības
Papes dabas parka
teritorijā:
Koka laipu izveide pie Papes
bākas, Nidas skolas

Projektu
savstarpējā
saistība
1.-9., 18, 26,
27, 54.

Indikatīvās
izmaksas,
EUR

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

60000

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Urnu ierīkošana, nomaiņa DP Pape, 70 EUR
gabalā /uzstādītas 30 urnas

2200

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Aizliegumu zīmju
uzstādīšana

Zīmju uzstādīšana, nomaiņa DP
Pape/uzstādītas 50 zīmes

7200

DAP,ES fondi

DAP, PDF

IADT piktogrammu
izvietošana

Zīmju uzstādīšana, nomaiņa DP Pape
/ uzstādītas 80 zīmes

1200

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Dabas parka robežzīmju
uzstādīšana

Zīmju uzstādīšana, nomaiņa DP Pape/
uzstādītas 80 zīmes, 15 EUR viena zīme

1200

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Barjeru uzstādīšana

Norobežojošu barjeru uzstādīšana DP Pape
/ uzstādītas 25 barjeras/100 EUR viena
barjera
Tualešu uzstādīšana Papes DP teritorijā
/uzstādītas 10 tualetes

2500

DAP,ES fondi

DAP, PDF

8500

DAP,ES fondi

DAP, PDF

norobežojumi apmeklētāju plūsmas
virzīšanai
/ uzstādīti 12 norobežojumi
18 solu, 8 galdu, ugunskura vietu,
informācijas stenda un piktogrammu
izvietošana pie „Dedestiņiem”, „Zirgiem”,
Miķeļa Golta piemiņas vietas,
„Dzintarvējiem”, „Dandziņiem”, muzeja
„Vītolnieki” un Papes bākas/uzstādīts
norādītais aprīkojums
Putnu vērošanas torņu uzstādīšana
„Dedestiņos” (pie Papes bākas) un Miķeļa
Golta piemiņas vietā/uzstādīti 3 torņi

2900

DAP,ES fondi

DAP, PDF

8500

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Tualetes
Norobežojumu izveide

3.

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM2, IP2
PR

Koka laipu izveide dabas parkā Pape
/izveidoti 2 km laipu

Atkritumu urnu ierīkošana

2.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Ugunskuru un pikniku vietu
veidošana (atpūtas vietu
labiekārtošana )

Putnu vērošanas torņu
uzstādīšana
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Gatavības
stadija

Es fondi
20142020
KF SAM
5.4.1.,
LEADER,
EZF

SM2, IP2
PR

1.-9., 18, 26,
27, 54.

SAM
5.5.1.

KF SAM
5.4.1.,
LEADER

SM2, IP2
PR

1.-9., 18, 26,
27, 54.

150000

DAP,ES fondi

DAP, PDF

KF SAM
5.4.1.,
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Projekts
n.p.k.
4.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM2,IP2
PR

Projektu
savstarpējā
saistība
1.-9., 18, 26,
27, 54.

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
22000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

DAP,ES fondi

DAP, PDF

Peldvietu labiekārtošana
(Papes ezers, jūra)

Peldvietu labiekārtošana ap Papes ezeru un
pludmalē – pie Ķoņu ciema, blakus Papes
bākai, Papes Priediengalā
/labiekārtotas 4 peldvietas

5.

Ainavas veidošanas
pasākumi

1.-9., 18, 26,
27, 54.

9250

DAP,ES fondi

DAP, PDF

6.

Velosipēdu novietnes un to
labiekārtošana

1.-9., 18, 26,
27, 54.

3500

DAP,ES fondi

DAP, PDF

7.

Laivu bāzu izveide Papes
dabas parkā

Krūmu izciršana, teritorijas sakopšana
/labiekārtoti 50 ha/180. 00
EUR/ ha
Velo novietošanas inventārs, atpūtas vietas
velo braucējiem/izveidotas 10
velonovietnes/250.00 LVL vienas novietnes
cena + cits inventārs
Laivu bāzu izveide, inventāra noma, laivu
piestātnes, makšķernieku laipu izveide
/izveidotas 2 laivu bāzes un laipas

1.-9., 18, 26,
27, 54.

22000

DAP,ES fondi

DAP, PDF

8.

Bākas apkārtnes
iekārtošana tūristu
vajadzībām

1.-9., 18, 26,
27, 54.

214000

DAP,ES fondi

DAP, PDF

9.

Drošības kameru
izvietošana Papes dabas
parkā

Papes bākas apkārtnes padarīšana par
tūristiem draudzīgu un aktīvu vietu teritorijā
līdz tiltam, slūžām un Priediengalam
/realizēts Papes centra labiekārtojuma
projekts
Novērošanas kameras pie svarīgākajiem
tūrisma apskates objektiem (Papes bāka,
slūžas, putnu torņi, ceļš Pape,
Nida)/uzstādītas 30 novērošanas
kameras/200.00 LVL (vienas kameras cena)
Ceļa posma rekonstrukcija B014: Skrāblas –
Ķoņi
/rekonstruēts ceļa posms

1.-9., 18, 26,
27, 54.

9000

DAP,ES fondi

DAP, PDF

ES fondi, PB
(pašvaldības
budžets), VB
(valsts budžets)

DAP, PDF

10. Ceļa rekonstrukcija

SM3, IP3
DzV-6.1.
DzV-6.2.

1., 23., 54

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020
LEADER

ERAF
SAM
3.3.1.,
ELFLA
8.2.3.3.
Apakšpa
sākums
4.3.,
ELFLA
8.2.5.
pasāku
ms - 7
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Projekts
n.p.k.
11. Piekrastes sasniedzamības
un pieejamības uzlabošana

12. Ceļa rekonstrukcija

13. Ceļa rekonstrukcija

14. Ceļa rekonstrukcija

15. Ceļa rekonstrukcija

16. Ceļa rekonstrukcija

17. Ceļa rekonstrukcija

18. Ceļa rekonstrukcija

19. Ceļa rekonstrukcija

20. Ceļa rekonstrukcija

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji
Nobrauktuvju izveide speciālajam,
operatīvajam transportam, piebraucamo ceļu
pie jūras izveide, gājēju celiņu izbūve un
pieeju izbūve cilvēkiem ar kustību
traucējumiem/izveidotas 2 nobrauktuves
Ceļa posma rekonstrukcija B033: Plēsumi –
Tursi
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija B034: Plēsumi –
Skrāblas
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija A026: Robežlauki
– Boži
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija B048: Robežsargi
– Bāka
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija B041: Ezers –
Līzenieki
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija A027 Zvirgzdiņi –
Atvari
/ rekonstruēts ceļa posms
Asfalta seguma izbūve V1221: Rucava – Pape
(9 km) (prioritārs projekts piekrastes
sasniedzamības uzlabošanai)/izbūvēts asfalta
segums
pašvaldības ceļa Nr.6484B037 (Ceplis –
Kuksine) posma rekonstrukcija - 0,7 km
/ rekonstruēts ceļa posms
Ceļa posma rekonstrukcija B014: Skrāblas –
Ķoņi (pagarinājums līdz LT robežai)
/rekonstruēts ceļa posms
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Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei

Projektu
savstarpējā
saistība
1., 18., 10., 12

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
214000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

Gatavības
stadija

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

Veikta
vajadzību
izpēte

1., 18., 10., 12

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

ERAF
SAM
3.3.1.,

1., 18., 10., 12

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

1., 18., 10.,
12; 54

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

ELFLA
8.2.3.3.
Apakšpa
sākums
4.3.,

1., 18., 10.,
12; 54

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

1., 18., 10.,
12; 54

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

1., 18., 10.,
12; 54

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

SM2, IP2
PR

1.-9., 18, 26,
27, 54.

2561169

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

SM3, IP3
Dzv- 6

54., 1., 11., 22

114000

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

SM2, IP2
PR

54., 1., 11., 22

-

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

SM3, IP3
Dzv
SM3, DzV-6.1.

Es fondi
20142020
LAtLit

ELFLA
8.2.5.
pasāku
ms – 7
(A6
mērķis)
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Projekts
n.p.k.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

21. Ceļa remonts

Ceļa remonts apkārt Papes ezeram atbilstoši
ĪADT vienotajam stilam (27km)/
/ nodrošināta ezera apbraukšana

22. Pastaigu tilts izveide Papē

Pastaigu promenādes, tilta jūrā izbūve Papes
ciema piekrastē
/izveidota pastaigu promenāde

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei

SM2, IP2
PR

Projektu
savstarpējā
saistība
54., 1., 11., 22

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
-

54., 1., 11., 22

114000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

ES fondi, PB, VB

DAP, PDF

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

KF
SAM
5.4.1.,
LEADER,

23. Stāvlaukumu izveide Papes
dabas parkā

5 labiekārtotu stāvlaukumu izbūve Papes
dabas parka teritorijā
/izveidoti 5 stāvlaukumi

54., 1., 11., 22

114200

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība,
privātie
investori

EZF
KF
SAM
5.4.1.
LEADER,
EZF

24. Papes hidroloģiskā režīma
regulēšana

Slūžu rekonstrukcija, efektīvas un
funkcionālas pārgāzes izbūve pie Papes tilta

SM2, PR-3

0

60000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

25. Jahtu ostas izveide

Molu rekonstrukcija, Papes kanāla tīrīšana un
jahtu ostas izveide Papes kanālā
/izveidota Papes osta

SM2, PR-3

18

3557180

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

26. Sabiedriskās kārtības
uzturēšanas kapacitātes
celšana Rucavas novada
piekrastē

Pašvaldības policijas aprīkojuma un
rīcībspējas efektivitātes celšana
/nodrošināts aprīkojums

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

PR-3

1.-9., 18, 26,
27, 54.

29000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība,
privātie
investori
DAP, PDF,
pašvaldība,
privātie
investori

DAP, PDF,
pašvaldība

ERAF
SAM
5.1.1.
LAtLit,
Centrālā
Baltijas
jūras
reģiona
program
ma
EST -LAt
LatLit
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Projekts
n.p.k.
27. Velotransporta
infrastruktūras attīstība
Rucavas novadā

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji
Velomaršrutu izveide 80km garumā
/nomarķēti un izveidoti 80 km maršrutu

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM3, DzV-6.4.

Projektu
savstarpējā
saistība
46., 52., 58.,
57

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
15000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība,
SM

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020
KF
SAM
5.4.1.
LEADER,
EZF

28. 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

-

160000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība,
Brīvdabas
Muzejs,
Kultūrkapitā
la fonds

LAtLit
KF
SAM
5.5.1.,
LEADER,
EZF

29. Ornitoloģijas stacijas
pakalpojumu klāsta
paplašināšana
30. Vides prakses centra
veidošana –vides izglītības
centrs, informācijas centrs

Ornitoloģijas stacijas rekonstrukcija, funkciju
paplašināšana un tūrisma piedāvājuma
komplekta radīšana
Vides prakses centra un dienesta viesnīcas
izveide
/izveidots centrs

SM2, PR-3 P

-

29000

SM2, PR-3

1.-9., 18, 26,
27, 54.

540700

31. Vides inspektoru piesaiste
Papes dabas parka pārvaldē

Vides inspektoru apmācība, finansēšana
/realizētas apmācības

SM2, PR-1

1.-9., 18, 26,
27, 54.

32. 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
Elektrības jaudu palielināšana
/ palielinātas jaudas

SM2, PR-1

1.-9., 18, 26,
27, 54.

33. Inženiertehniskās
infrastruktūras attīstība
Rucavas novada Baltijas
jūras piekrastē

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

SM2, PR-1.3.

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas
ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība,
LU
DAP, PDF,
pašvaldība

4270

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība

355717

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

DAP, PDF,
pašvaldība

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Latvenergo

99601

KF
SAM
5.4.1.
LEADER,
EZF
ERAF
SAM
5.4.2.
LEADER,
EZF
ERAF
SAM
3.3.1.
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Projekts
n.p.k.
34. Projekts „Rucavas villaine”

35. Alternatīvu sociālo
pakalpojumu izveide
Rucavas novadā
36. Publisko pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
Sikšņu ciemā
37. Sociālo pakalpojumu
attīstība

38. Sociālo dzīvokļu attīstība
Rucavas novadā
39. PII “Zvaniņš” paplašināšana

40. Sikšņu pamatskolas
renovācija

41. Rucavas pamatskolas
kompleksa renovācija

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji
Uzšūt un izšūt 10 tautiskos sieviešu kreklus,
noaust 4 baltās un 4 rūtainās villaines,
iegādāties 4 komplektus tautiskās saktas;
uzsūt 2 vīriešu dreļla uzvalkus, izgatavot 4
salmu cepures/izgatavots apģērbs

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM3, DzV-2

Projektu
savstarpējā
saistība
54., 52

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
2000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Brīvdabas
muzejs,
Kultūras
ministrija,
Kultūrkapitā
la fonds
-

Grupu mājas izveide Rucavā (dzīvokļu izbūve,
pielāgošana, remonts, pansijas veidošana 30
vietām) ēkā „Sudrabi” personām ar garīgas
attīstības traucejumiem.
Ēkas „Ziediņi” remonts publiskas
izmantošanas iespēju nodrošināšanai izveidots jauniešu centrs

SM3, DzV-5

37., 38.

214000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

SM3, DzV-5

44., 45

85400

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

Dienas centra pieaugušajiem Dunikas
pagastā – Ambulances pagrabstāvā.
Ambulances ēkas „Līvas” siltināšana un citi
enerogefektivitātes pasākumi Sadarbībā ar
biedrību „Absinte” pakalpojumu attīstība.
Esošā ēku fonda pielāgošana sociālo dzīvokļu
vajadzībām, 5 jaunu sociālo dzīvokļu izveide
/izveidoti 5 dzīvokļi

SM3, DzV-5

35., 38.

22000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

SM3, DzV-5

35.37

14300

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

PII “Zvaniņš” paplašināšana, jaunu grupu
veidošana (ēkas kapitāla rekonstrukcija),
siltināšana un citi enerogefektivitātes
pasākumi, siltuma avota rekonstrukcija
/renovēts objekts
Sikšņu pamatskolas renovācija (siltināšana un
citi enerogefektivitātes pasākumi, fasādes
remonts,)
/renovēts objekts

SM3, DzV-1

36.

100000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

SM3, DzV-1

41.

128000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

Rucavas pamatskolas un Saieta nama
renovācija (siltināšana un citi
enerogefektivitātes pasākumi, malkas šķūņa
izveide, radiatoru renovācija, skolas jumta
nomaiņa) /renovēts objekts

SM3, DzV-1

42

200000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

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

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

NOTICIS

Izstrādāts
ēkas
tehniskais
projekts

Izstrādāta
izmaksu
tāme 3
grupas
atvēršanai
Izstrādāts
ēkas
renovācija
s
tehniskais
projekts

ERAF
SAM
4.2.2.

ERAF
SAM
4.2.2.
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Projekts
n.p.k.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM3, DzV-1

Projektu
savstarpējā
saistība
41., 42., 46

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
3000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Privāti
investori

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

42. Rucavas pamatskolas
80.gadu jubileja.
Vispasaules Rucavnieku
saiets
43. Esošo sporta būvju
saglabāšana,
modernizēšana un efektīva
izmantošana Rucavas
pagastā

Absolventu salidojums, koncerts, balle,
bukleti, gada grāmata
/realizēti pasākumi
Rucavas pamatskolas sporta zāles renovācija;
novada slēpošanas trašu ierīkošana
/ renovēta zāle; izveidotas trases.
Skolas sporta un atpūtas laukuma
pilnveidošana.

SM3, DzV-1

44. Stadiona izveide Rucavā

Vecā Rucavas pamatskolas stadiona pārveide
par futbola laukumu.
Jauna sporta stadiona, sporta zāles un
katlumājas būvniecība/ labiekārtots objekts
Bērnu un jauniešu sporta laukuma izveide
Ķāķišķē blakus vecajām darbnīcām /
labiekārtots objekts
Uzpludinātā dīķa kā publiskās peldvietas
izveide un apkārtnes labiekārtošana
/ labiekārtots objekts

SM3, DzV-1

43., 44., 45.

342000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

LEADER

SM3, DzV-1

43., 44., 45.

7000

-

LEADER

SM3, DzV-1

52., 58

14300

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas
ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

LEADER

47. Izglītības iestāžu ēku un
materiāli tehniskās bāzes
renovācija Rucavas novadā,
Sikšņi
48. Sikšņu pamatskola un
vecāki

Sikšņu pamatskola - pievedceliņa bruģēšana
un esošā bruģa skolas priekšā remonts
/ labiekārtots objekts,

SM3, DzV-1

47.. – 49.

14300

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

LEADER

Vecākus izglītojošs apmācības projekts pāris
gadu garumā par dažādām tēmām

SM3, DzV-1

47. -49.

2000

-

49. Pirmsskolas izglītības
rotaļu laukumu
atjaunošana

Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupa bērnu rotaļlaukuma atjaunošana bērnudārza
teritorijā un PII „Zvaniņš” rotaļu laukuma
atjaunošana

SM3, DzV-1

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas
ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

50. Sikšņu ūdensvada
rekonstrukcija,
atdzelžošanas iekārtu
uzstādīšana

Uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtas,
nomainīt maģistrālo ūdensvadu .
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana,
notekūdeņu attīrīšanas sistēmas
uzlabošana.

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

45. Brīvā laika pavadīšana
Ķāķišķē
46. Atpūtas vietas Rucavas
centrā

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

43., 44., 45.

128000

NOTICIS

ERAF
SAM
4.2.2,
LEADER

SM3, DzV-7 .1.

8000

-

214000

-

NOTIEK
Izstrādāti
projekti,
veiktas
cenu
aptaujas

LEADER

KF
SAM
5.3.1.
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Projekts
n.p.k.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

51. Rucavas novada iedzīvotāju
uzskaites sistēmas izveide

Novada iedzīvotāju datu bāze ar digitālo karti
/izveidota datu bāze

52. Rucavas centra projekts

Dzirnavu ēkas rekonstrukcija;
Rucavas centrālā laukuma atjaunošana,
baznīcas stāvlaukuma rekonstrukcija,
Paurupes apkārtnes labiekārtošana, bijušā
ugunsdzēsēju depo noma vai iegāde, telpu
iekārtošanas vissezonas tirgus darbības
nodrošināšanai; amatnieku darbnīcu
iekārtošana; teritorijas kompleksa
labiekārtošana (graustu nojaukšana utml.)
/izveidots tūrisma galamērķis - Rucavas
vēsturiskais centrs.
Kluba dārza labiekārtošana.
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
Labiekārtojuma infrastruktūras izveide
(laipas/celiņi, vides objekti, estrāde, skatu
vieta, laivu piestātne Papes kanālā u.tml.)
kontekstā ar ēkas „Dzintarvēji” attīstību.
/izveidots parks

53. Lielā krustojuma

(A11/Pape-Rucava)
rekonstrukcija

54. Tematiskā aktīvās atpūtas
parka izveide Papes
centrālajā daļā

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM1, SM3, NpEA-6.1.

Projektu
savstarpējā
saistība
-

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
24000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

SM3, DzV-8

58., 46.,

SM3, DzV-8

SM2, PR-2

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020
SAM
2.2.1.

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

600000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

Izstrādāts
„Dzirnavu
ēkas
tehniskais
projekts

LEADER

52., 54., 1.

256000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

ERAF
SAM
3.3.1.

1.-9., 18, 26,
27, 54.

327000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

KF
SAM
5.4.1.,
LEADER,
EZF

55. Sventājas upes dabiskā zivju
migrācijas ceļa atjaunošana

Sventājas aizsprosta likvidēšana
/atjaunota zivju migrācija

56. Kuksines tilta izbūve

Savienojuma izbūve pāri Sventājas upei
/izbūvēts tilts

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

SM1, NpEA-2.4.

SM3, DzV-6-2

1.-9., 18, 26,
27, 52.

100000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

214000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

Izstrādāti
tehniskie
projekti
tiltam un
pievadceļ
am

LatLit
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Projekts
n.p.k.
57. Dunikas tūrisma objektu
attīstība

58. Muižas kalna un tā
apkārtnes labiekārtošana

59. Centralizētās
siltumapgādes izveide
Rucavā un Sikšņos
60. Sventājas upes piekrastes
attīstība

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji
Dunikas purva takas atjaunošana,
informācijas zīmes Dunikas pagastā, skābaržu
audzes norādes
/ labiekārtots objekts
Arborētuma paplašināšana, teritorijas
labiekārtojums, Svētavota apkārtnes
labiekārtošana
/labiekārtots objekts, Skatu torņa izveide
Izstrādāta centralizētas siltumapgādes
koncepcija, tehniskie projekti, veikta
rekonstrukcija
Tūrisma sekmēšana Sventājas upes
piekrastē, infrastruktūras izveide un
teritorijas labiekārtošana.

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM1, NpEA-1.3.

Projektu
savstarpējā
saistība
27., 56., 54.,
52., 58.

SM1, NpEA-1.3.

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
138000

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

25700

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

-

LEADER

Noticis

SM3, IP3, DzV

39 - 41

1000000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

ERAF
SAM
4.3.1.

NpEA -1.2., NpEA
-2.4.

1-6

40000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privāti
investori

LAtLit,
SAM
5.5.1.
LEADER

61. Atkritumu
apsaimniekošana

Atkritumu dalītās šķirošanas laukumu
izveide novadā, četri laukumi.

62. Materiāli tehniskās bāzes
paplašināšana Sikšņu un
Rucavas pamatskolām

Datorklašu papildināšana ar jaunu tehniku,
trenažieru iegāde.

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

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

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

PR -1.3.

1, 22

50000

ES fondi, PB

KF
SAM
5.2.1.

DzV – 1.1., DzV - 1.6.

40, 47

10000

ES fondi, PB

LEADER

NpEA -5.1.

46, 52, 57

2000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Apzināti
pieejamie
materiāli
par
Rucavas
tradicionā
lajiem
ēdieniem,
uzsākts
reģistrācij
as process
ES
pārtikas
shēmā
„Baltajam

LEADER

65
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Projekts
n.p.k.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei

Projektu
savstarpējā
saistība

Indikatīvās
izmaksas,
EUR

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

sviestam”

64. Meliorācijas sistēmu
uzlabošana Rucavas
novadā

Meliorācijas sistēmu uzlabošanas Rucavas
novada teritorijā, prioritāte Pape

NpEA -2.2.

10., 12 -21

500000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

ELFLA

65. Muzeja izveide Rucavā

Muzeja izveide (telpu iegāde), telpu
remonts un iekārtošana. Ekspozīcijas
materiālu restaurācija, sagatavošana
ekspozīcijai.
Jauniešu mājas izveide Rucavā un Sikšņos
-telpu iekārtošana, vajadzīgā inventāra
iegāde.

DzV – 3.1., NpEA
-3.1., DzV 2.1. , DzV
2.4.

46, 52, 57, 60

600000

ES fondi, PB, VB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

SAM
5.5.1.

DzV -1.4.

35, 43, 44

20000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

LEADER

Neiekārtoto telpu rekonstrukcija,
pielāgošana privātā sektora komercdarbībai
( veikals, kafejnīca), tūrisma informācijas
centra izveide, info zīmju izvietošana, ēkas
estētiskā skata uzlabošana.

NpEA -3.1.,

1, 2, 4, 6

100000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

68. Skatu torņa Papē izveide

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

NpEA – 1.3.,

1, 22, 25

20000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

69. Bārtas upes piekrastes
attīstība

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

NpEA -1.2.,
NpEA -1.5.,
NpEA -2.4.

6

30000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

66. Jauniešu mājas izveide

67. Ēkas „Dzintarvēji”
rekonstrukcijas 2.posms.

Izstrādāts
ēkas
Dzintarvēj
i
tehniskais
projekts

LEADER,
EZF

LEADER,
EZF
Privātais
sektors

SAM
5.5.1.,
LEADER
,

70. Kompleksu tūrisma
pakalpojumu izveide

71. Īpašās režīma zonas
ieviešana

Jaunu tūrisma pakalpojumu izveide, lai
paplašinātu tūrisma piedāvājumu un
padarītu to saistošu tūristiem. Mārketings.

NpEA – 1.3.,
NpEA -5.1., NpEA 5.2.

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

PR – 1.4.
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1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 22, 23, 25,
32, 54, 57,58

10000

18

22000

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors

EZF
LEADER,
EZF,

PB
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Projekts
n.p.k.

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM3, DzV-5

Projektu
savstarpējā
saistība
73,74,75,76,7
7,78,79

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
-

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

72. Ģimenes atbalsta centra
attīstība

Personāla apmācība, izveidots jauns
pakalpojums - drošības pogu ierīkošana.

73. Ķākiškes dienas centra
labiekārtošana un darbības
paplašināšana.

Izveidots dienas centrs paplašinot darbību
ar specializēto darbnīcu pakalpojumu
attīstību. Telpu remonts, pielāgošana,
inventārs, personāla apmācības.
Supervīzijas Rucavas novada sociālajiem
darbiniekiem. Uzlabota sociālo

SM3, DzV-5

72,74,75,76,7
7,78,79

-

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

SM3, DzV-5

73,72,75,76,7
7,78,79

-

ES fondi, PB

75. Sociālā darba ar ģimenēm
un bērniem pakalpojumu
attīstīšana.

Ģimenes asistentu apmācības.

SM3, DzV-5

73, 74, 72,
76,77,78,79

-

ES fondi, PB

76. Uzlabot sociālo

Administrācijas kapacitātes celšana ,
iesaistīšanas vienotajā datu bāzē.

SM3, DzV-5

73,74,75,72,
77,78,79

-

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors,
biedrības

77. Sadarbības veidošana un

Nodrošināta sadarbība ar citam
institūcijām, profesionāļiem un
sadarbības partneriem.

SM3, DzV-5

73,74,75,76,
72,78,79

-

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors,
biedrības

78. Sociālo pakalpojumu

Izveidot māju audžuģimenēm, kuras
audzina līdz 8 audžubērniem.

SM3, DzV-5

73,74,75,76,
77,72,79

-

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors,
biedrības

74. Rucavas novada sociālo
darbinieku kvalifikācijas
celšanas pasākumi.

pakalpojumu
administrēšanas
funkcijas un sadarbību ar
sociālajiem partneriem.
attīstīšana ar
profesionāļiem,
institūcijām un citiem
partneriem sociālajā
-jomā.

attīstība nepilngadīgiem
bērniem ārpus
institūcijām.

Gatavības
stadija

Es fondi
20142020

ES fondi, PB

Privātais
sektors,
biedrības

darbinieku kvalifikācija, apmācīts
personāls darbam ar cilvēkiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, mentori,
asistenti, medicīniskais personāls,
administrācija.
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Projekts
n.p.k.
79. Atbalsta centra izveide

nepilngadīgām
māmiņām un
grūtniecēm.
80. Energoefektivitātes
uzlabošana Dunikas
pagasta pārvaldes ēkā
„Purenītes”
81. Energoefektivitātes
uzlabošana Rucavas
novada domes ēkā
„Pagastmāja”

Plānotās aktivitātes
/rezultatīvie rādītāji

Izveidot atbalsta centru nepilngadīgām
grūtniecēm un nepilngadīgām mātēm ar
bērniem ( sadarbībā ar biedrībām).

Atbilstība
stratēģiskajam
mērķim un prioritātei
SM3, DzV-5

Projektu
savstarpējā
saistība
73,74,75,76,
77,78,72

Indikatīvās
izmaksas,
EUR
-

Finanšu avots

Sadarbības
partneri

ES fondi, PB,
privātas
investīcijas

Privātais
sektors,
biedrības

Energoefektivitātes uzlabošana:
siltināšana un citi energoefektivitātes
pasākumi.

SM3, DzV-1

100000

ES fondi SAM
4.2.2., PB

Energoefektivitātes uzlabošana:
siltināšana, siltuma avota izvietošanas
atsevišķā ēkā un citi energoefektivitātes
pasākumi.

SM3, DzV-1

200000

ES fondi SAM
4.2.2., PB
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Gatavības
stadija

Es fondi
20142020
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