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Ievads
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk tekstā – stratēģija) ir ilgtermiņa plānošanas dokuments,
kas iezīmē novada attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīvu - Rucavas novada domes ilgtermiņa politiku laika posmā līdz
2038.gadam. Visi jaunveidojamie attīstības plānošanas dokumenti vai esošo dokumentu grozījumi
jābalsta šajā dokumentā noteiktajās vadlīnijās.
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo LR normatīvo aktu
(Teritorijas attīstības plānošanas likums, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem u.c.) prasībām, ievērojot
„Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.
Stratēģija ir izstrādāta vienota Rucavas novada plānošanas procesa ietvaros, tā ir balstīta uz
attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros veikto situācijas analīzi, darba
grupās un tikšanās reizēs paustajiem viedokļiem. Dokumentos izvirzītie ilgtermiņa mērķi un
prioritātes ir savstarpēji saistīti.
Līdztekus stratēģiskajiem mērķiem, stratēģijā noteiktas prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas
- Rucavas centrs, Baltijas jūras piekraste (Papes centrālā daļa un dabas parka „Pape” teritorija),
Sventājas ieleja un Dunikas pagasts – un sniegtas vadlīnijas to attīstībai un priekšlikumi
kompleksiem, stratēģiski nozīmīgiem projektiem.
Rucavas novada pašvaldības politika vērsta uz teritorijas unikālo priekšrocību izmantošanu un
attīstību ietekmējošo negatīvo faktoru mazināšanu:
1) novada 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.
Pārrobežu sadarbības projekti un projekti ar kaimiņu pašvaldībām radīs iespēju realizēt plānoto.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.-2038.gadam) izstrādāta Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un
attīstības programmas izstrāde" ietvaros. Plānošanas dokumentu izveidoja SIA „Grupa93”
(www.grupa93.lv) eksperti sadarbībā ar Rucavas novada speciālistiem, deputātiem, iestāžu
vadītājiem, darba grupu dalībniekiem, novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
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1.

ATTĪSTĪBAS
PRIEKŠNOSACĪJUMI

1.1. Rucavas novada portrets
Rucavas novads atrodas Eiropā, Latvijā, Kurzemes dienvidrietumos, robežojas ar Nīcas, Grobiņas un
Priekules novadiem, kā arī ar Lietuvas Klaipēdas apriņķa Skodas un Palangas rajoniem.
1.atttēls. Rucavas novads Latvijā

Novada administratīvais centrs Rucava
atrodas 45km no Liepājas, 8km no Baltijas
jūras piekrastes un 25km no Lietuvas
kūrortpilsētas Palangas.
Novada teritoriju šķērso valsts galvenais
nozīmes autoceļš A11 Liepāja – Klaipēda un
reģiona nozīmes autoceļš Grobiņa-BārtaRucava P113, transporta iespējas nodrošina
plašs vietējās nozīmes valsts un pašvaldības
grants ceļu tīkls.
Rucavas novada platība ir 449 km2.
Teritorijas struktūrā lielāko īpatsvaru
aizņem meži (48,3% - 21654,9ha),
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (25% 11209,8ha) un purvi (14% - 6363,6ha).
Izbūvēto teritoriju īpatsvars ir neliels - ceļu
infrastruktūra aizņem 1,8% (825,4ha),
apbūve un pagalmi- 1% (446,5ha), pārējās
teritorijas - 5,3% (2383,3 ha)1. Ūdens platības
aizņem 3,2% (1497,8ha).
Uz 2013.gada 1.janvāri Rucavas novadā bija
deklarēti
1911
iedzīvotāji2.Lielākais
iedzīvotāju skaits ir koncentrēts Rucavas
(700), Sikšņu (180) un Ķāķišķes (80) ciemos.
Piekrastes vēsturiskie ciemi - Pape, Papes
Ķoņu ciems, Priediengals un Nida 1

LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012.gada 1.janvāri. Valsts Zemes dienests,
http://www.vzd.gov.lv
2
Pilsonības un imigrācijas dienesta informācija.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2038

5

raksturīgi ar sezonāli krasi atšķirīgu apdzīvojumu, pastāvīgo iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 cilvēkus,
savukārt vasaras sezonā atpūtnieku pieplūdums šo skaitu palielina līdz 3000cilvēkiem3. Sezonāls
apdzīvojums raksturo arī vasarnīcu (mazdārziņu) ciemus Ječi (1200 mazdārziņi) un Peši (50). Lielākās
vēsturiskās skrajciema tipa apdzīvotās vietas - Dunika, Šuķene, Palaipe - ar iedzīvotāju skaitu mazāku par
50 iedzīvotājiem. Vēsturiskās apdzīvotās vietas ar atsevišķām viensētām vai viensētu grupām – Ģeistauti,
Rucavas muiža, Bajāriņciems, Lankuti, Laņgeris, Lukne, Sedviņi, Slamstu ciems, Sudargu ciems, Jūči,
Katuži, Kliņķi, Līkuma ciems, Pirkuļi, Priediengals, Sviļi, Ģigu ciems un Liepieni.
Iedzīvotāju vecumstruktūrā līdz darbspējas vecumam bija 12% iedzīvotāju, darbspējas vecumā –62,9%, virs
darbspējas vecuma – 25,1% iedzīvotāju4. Iedzīvotāju mirstības līmenis ir augstāks par dzimstības līmeni un
migrācijas saldo ir negatīvs - iedzīvotāju skaits laika posmā kopš 2000.gada tautas skaitīšanas Rucavas
novadā ir samazinājies par 22,8 %5. Paredzams, ka turpmākajās desmitgadēs iedzīvotāju skaits
stabilizēsies un pat pieaugs, pateicoties piekrastes attīstībai.
2.attēls. Rucavas novada teritorija
Ekonomiskās aktivitātes novadā
pamatā
ir
saistītas
ar
lauksaimniecību
un
mežsaimniecību - 42,5% no
nekustamajiem īpašumiem tiek
izmantoti
lauksaimniecības
mērķiem,
47,5%
6
mežsaimniecības
mērķiem .
Novadā tiek iegūti derīgie
izrakteņi - kūdra, smilts un
grants.
Pakalpojumu
jomā
(tirdzniecība
un
tūrisms)
darbojas
atsevišķi
nelieli
uzņēmumi. 2013.gada sākumā
bezdarba līmenis sasniedza 10,7%
(salīdzinoši Kurzemes reģionā
vidēji 8,2 %)7. Lielāko darba vietu
skaitu nodrošina pašvaldība un
tās iestādes.
Pakalpojumu
nodrošinājumu
novadā
raksturo
divas
pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestāde un Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, divas
bibliotēkas, tautas nams un kultūras nams, sporta un atpūtas centrs, sociālais dienests un bāriņtiesa,
ambulance, divas ģimenes ārstu prakses, vetārsta pakalpojumu pieejamība un divi pašvaldības policisti.
Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 1180478 Ls, no tiem nodokļu
ieņēmumi 410807 (18%)8.Rucavas novada attīstības indekss 2011. gadā bija –1,211, Latvijas pašvaldību
attīstības rangā ieņemot 93vietu starp 110 novadiem Latvijā .9
3

Aptuvenās aplēses, SIA „Grupa93” informācija, 2012.
Reģionu attīstība Latvijā 2011, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2012.
5
Saskaņā ar CSP informāciju 2000.gada tautas skaitīšanas datiem Rucavas novadā dzīvoja 2354 iedzīvotāji, pēc
2011.gada tautas skaitīšanas datiem - 1811 iedzīvotāji.
6
LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests,
http://www.vzd.gov.lv
7
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija par situāciju uz 2013.gada sākumu
8
Pašvaldības informācija
9
Reģionu attīstība Latvijā 2011, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2012.
4
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1.2. Attīstību ietekmējošie faktori un priekšrocības
Transportģeogrāfiskais novietojums
Rucavas novads ir viens no Latvijas - Lietuvas pierobežas novadiem, tālākā teritorija Latvijas
dienvidrietumu daļā, attālums no Rīgas - 250 km.

Dabas vērtības un vides kvalitāte
Dabas daudzveidība (meži, purvi, lauksaimnieciskās zemes, jūras piekraste, Sventājas un Bārtas upes,
Papes ezers) un nozīmīgas dabas vērtības (jūras piekraste 21km kopgarumā, Natura 2000 nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas - Papes ezers, Nidas purvs, Ķirbas purvs, Sventājas upes ieleja u.c.) vairāk
kā 12000ha kopplatībā, t.sk. Papes ezers un tam pieguļošās teritorijas - starptautiskas nozīmes piekrastes
mitrājs. Antropogēnās ietekmes salīdzinoši neskarta teritorija ar nozīmīgiem ekotūrisma resursiem un
labu vides kvalitāti. Jūras piekraste vasaras sezonā ir populāra atpūtas vieta, jo īpaši lietuviešu
atpūtniekiem.

Kultūrvēsturiskās vērtības
Novada identitāti raksturo nozīmīgs kultūras mantojums - Rucavas vārds atpazīstams ar tautas tērpiem,
cimdu rakstiem, gadskārtu ieražu u.c. tradīcijām, 19.gs. piekrastes zvejniekciemu etnogrāfisko apbūvi
(Papes Ķoņu ciemā, Priediengalā, Nidā).

Sociāli ekonomiskā situācija
Salīdzinot ar citām Latvijas lauku teritorijām, Rucavas novads ir mazapdzīvots – plaša teritorija ar nelielu
iedzīvotāju skaitu un viszemāko Latvijā apdzīvojuma blīvumu, augstu demogrāfisko slodzi un zemu
iedzīvotāju ienākumu līmeni:
 iedzīvotāju skaits -1911 iedz., ceturtais mazākais novads pēc iedzīvotāju skaita;
2

 apdzīvojuma blīvums - 4,4 iedz./km (Latvijā novados vidēji 17,0 iedz./km );
2

10

 demogrāfiskā slodze - 590,7 sestais augstākais rādītājs Latvijā;
 iedzīvotāju ienākuma nodokļa rādītājs - 136,5 Ls/uz 1 iedz. (salīdzinoši Latvijā vidēji - 240,7 Ls) -

devītais zemākais Latvijā.

10

Līdz un pēc darba spējas vecuma attiecība pret darba spējas attiecību.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2038

7

3.attēls. Rucavas novada transportģeogrāfiskais novietojums

Attīstības centru tuvums
Attīstības potenciāls saistāms ar teritorijas novietojumu starp reģiona mēroga attīstības centriem
Liepāju(45 km) un Klaipēdu (55km), tuvums Lietuvas apmeklētākajam vasaras kūrortam (Palangai) un
Palangas lidostai (25 km).
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1.3. Vietas identitāte
Rucavas novads ir izveidots 2009.gadā, apvienojot Rucavas un Dunikas pagastus. Pagastu„dzīvā
vēsture”- tradīciju uzturēšana, tautas tērpi, cimdu raksti un mutvārdu daiļrade kopīgi ar salīdzinoši maz
pārveidoto dabas vidi veido nozīmīgu teritorijas pamatvērtību - kultūrvēsturiskā mantojuma kopumu, kā
vienu no Rucavas novada teritoriju raksturojošām iezīmēm.
Nākotnē teritorija būs atpazīstama ar savu unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, stratēģija nosaka tā
saglabāšanas nepieciešamību un izmantošanu attīstības procesos.

1.3.1. Rucava
Dokumentos pirmo reizi Rucavas vārds minēts 1253.gada 5.aprīlī, kad
Kursas zeme Duvzare tika sadalīta starp Kurzemes bīskapiju un Vācu
ordeni un saskaņā ar šo līgumu, Pape un Rucava tiek atstātas Livonijas
ordeņa pakļautībā.
Kuršu pēcteči
Novada identitāte sakņojas kuršu apdzīvotās vietas Duvzares attīstības
pirmsākumos (13.gs.). Veiktie arheoloģiskie izrakumi Rucavā liecina, ka tā
ir bijusi kuršu apdzīvota vieta jau 1.gadu tūkstoša beigās p.m.ē. Agrā
dzelzs laikmeta Mazkatužu kapu lauka izrakumi apstiprina liecības par
kuršiem kā jūras braucējiem, karotājiem un amatniekiem.
Galvenā eksponēšanas vieta – Sventājas upes ieleja; projekts „Kuršu ceļš”.
Kurzemes hercogistes laiks. Savu pirmo lielāko uzplaukumu Rucava un tās apkārtne ir piedzīvojusi
Hercoga Jēkaba valdīšanas gados. Rucava 17.gs. sākumā jau bija ievērojama apdzīvota vieta pēc tā laika
mērogiem. Paurupes brīvciema attīstībā ir atzīmēta mežniecība un krogi, tirgotāji un amatnieki, Papes
mazosta. Rucavas nozīmīgumu pastiprināja Jelgavas – Klaipēdas lielceļš jeb pasta ceļš, kurš, sasniedzot
Skrundu, tālāk virzījās caur Priekuli, Bārtu, Rucavu, Sventāju un Palangu. Rucavas novadu šķērsojis arī
ceļš uz Liepāju gar jūru, no Sventājas caur Papi un tālāk uz Bernātiem.
Galvenās eksponēšanas vietas – Rucavas centrs un Papes osta.
Latvijas valsts pirmais neatkarības periods. Šai laikā Rucava tika uzskatīta par vienu no turīgākajām
vietāmKurzemes piekrastē. Trīsdesmitajos gados Pape, ar vairāk nekā 100 mājām, bija otrs lielākais
zvejniekciems Kurzemes jūrmalā. Rucava ir rosīgas saimnieciskās dzīves centrs.
Galvenās eksponēšanas vietas – Rucavas centrs un piekrastes ciemi.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2038

9

1.3.2. Dunika
Dunikas pagasta teritorijas identitāti nosaka tās vēsturiskā attīstība, kurā noteicošais ir bijis tā
novietojums starp trīs lielajiem pagastiem – Rucavas, Nīcas un Bārtas – purvu un mežu masīvu vidū.
20.gs.sākumā ar Dunikas vārdu atpazīstamā teritorija no Rucavas vai Nīcas bija sasniedzama, mērojot
vairāk kā 15 km pa ļoti sliktiem, nekoptiem un purvainiem meža ceļiem. Dunikas pagasta iedzīvotājiem, lai
sasniegtu savu pagasta namu jeb skolu, bija jāmēro tāls ceļš. 1918.gadā dunicnieku vidū radās doma par
pastāvīga pagasta dibināšanu. Tā 1919.gada 3.martā tika pieņemts lēmums par Dunikas pagasta
apstiprināšanu Grobiņas apriņķī, sastāvošu no sekojošiem ciemiem: Sikšņi, Ozolmeži, Liepēni, Slamsti,
Bumbuļi, Dunikas L, Lanģere, Sedviņi, Dunika II, Sudargi, Pampāļi, Upmaļi, Lukne11. Sekoja pagastnama
izbūve uz „Kalnenieku” zemes, Dunikas – Liepājas ceļa pārņemšana valsts rīcībā un satiksmes
atjaunošana, Bārtas skolas ēkas atpirkšana, skolu atvēršana Sudargos, „Roļu – Klētniekos” un „Surbu”
mājās. Tika izveidots Sikšņu kooperatīvs, Dunikas piensaimnieku un Dunikas lauksaimnieku biedrība,
krājaizdevumu sabiedrība, lopkopības pārraudzības biedrība, Dunikas saviesīgā biedrība „Stari” u.tml.
Tika iedibināta Zaļumu svētku svinēšanas tradīcija un brīvdabas teātra izrāžu spēlēšana. 1935.gadā
Liepājas apriņķa Dunikas pagasta teritorija ir bijusi 174,6 km² liela un tajā dzīvojuši 2550 iedzīvotāji.
Darbojusies pienotava, vēja un tvaika dzirnavas, 5 pārtikas un viena vīna tirgotava; trīs bibliotēkas; Sikšņu
pamatskola, Sudargu četru klašu skola, Dunikas pamatskola, Dunikas četru klašu skola; 5 pastatelegrāfa- telefona iestādes12.
Galvenās eksponēšanas vietas – Sikšņu centrs un Dunikas ciems. Izmantojami ciemu un māju nosaukumi, citi
vietvārdi (piemēram, „dambelis” – ceļš cauri purvainai un mežainai teritorijai).

11

„Dunikas pagastam 75”, Dunikas pagasta pārvaldes izdevums, 1994.
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2.

STRATĒĢISKĀ
DAĻA

2.1. Rucavas novads 2038. gadā (vīzija)
Dabai draudzīgs un ekonomiski attīstīts novads, atrodoties starp diviem nozīmīgiem reģiona attīstības
centriem (Liepāju un Klaipēdu), spēj piedāvāt pievilcīgu dzīves vietu un iespējas saimnieciskām
aktivitātēm, balstītām unikālajās dabas vērtībās un bagātīgajā kultūrvēsturiskajā mantojumā.
Novada vizītkarte ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste un sakoptas lauku teritorijas.
Teritorijas pārticība balstās tradicionālajā lauksaimniecībā, augļkopībā, dabas resursu (koksnes, derīgo
izrakteņu, niedru) izmantošanā un pārstrādē produkcijā ar augstu pievienoto vērtību, kā arī tūrisma (jo
īpaši ekotūrisma, dabas, veselības un kultūras tūrisma jomā) un kurortoloģijas nozares attīstībā.
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2.2. Specializācija
Rucavas novads specializējas gaļas un piena lopkopībā, laukkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā,
augļkopībā un pārstrādē, ražojot produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Rucavas novada ekonomiskā
specializācija ir atspēriena punkts Lietuvas un citu ārvalstu tirgus apgūšanai.
Vietējo resursu izmantošana (lauksaimniecības zemes, koksne, kūdra, niedres, termālie ūdeņi,
atjaunojamie enerģijas resursi) un pakalpojumi ir pamats ekonomikas attīstībai.
Rucavas novada starptautisku atpazīstamību veido Papes dabas parks ar plašu dabas tūrisma un
ekotūrisma piedāvājumu (aktīvās pastaigas, putnu vērošana, kombinētie pārgājieni u.c.).
Teritoriju raksturo dabas resursu izmantošanā balstītas inovācijas – eksperimentālās teritorijas un rīcības.
Rucavas novada loma Kurzemes reģionā un visā 200 km garajā piekrastē no Kolkas raga līdz Kuršu kāpai
– dabas resursu kapitalizācijas centrs. Jaunas uzņēmējdarbības formas un biznesa modeļi, Papes kūrorta
attīstība – papildinoša esošajam piedāvājumam piekrastē. Īpaša nacionāla nozīme – kultūras tūrisma
attīstība, nemateriālā kultūras mantojuma izmantošana ienākumu gūšanai (Rucavas centra projekts,
Sventājas upes ieleja un Dunikas pagasts).

Rucavas novads Kurzemes mērogā
Specializācija:
tradicionālā lauksaimniecība, augļkopība, derīgo izrakteņu
ieguve un pārstrāde produkcijā ar augstu pievienoto vērtību;
netradicionālā lauksaimniecība un mājražošana;
niedru izmantošana, vēja enerģijas ieguve, tūrisms;
atspēriena punkts Lietuvas un citu ārvalstu tirgus apgūšanai.

Rucavas novads
starptautiskajā mērogā
Papes dabas parks un Papes
kūrorts
–
dabas
resursu
izmantošana,
pieredzes
un
inovāciju centrs.
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Rucavas novads
Latvijas mērogā

Dabas
tūrisms
un
nemateriālā
kultūras
mantojuma izmantošana
ienākumu gūšanai.
Amatniecība.

12

2.3. Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes

Rucavas novada ilgtermiņa attīstības mērķis:
pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas Rucavas
novada iedzīvotājiem.

Tajā balstīti trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi:
1) ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide,
2) ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste,
3) līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide.

Lai sasniegtu šos stratēģiskos mērķus, Rucavas novada dome
koncentrēs resursus uz sekojošām ilgtermiņa prioritātēm:
1) dabas resursu kapitalizācija13,
2) piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana,
3) radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā.

13

Kapitalizācija - izmantošana, radot visaugstāko pievienoto vērtību.
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2.3.1. Stratēģiskais mērķis: ekonomiskās aktivitātes
atbalstoša un ienākumus radoša vide
Rucavas novada situācija nosaka šī mērķa svarīgumu. Ņemot vērā teritorijas transportģeogrāfisko
novietojumu, apdzīvojuma struktūru un dabas resursu potenciālu, teritorijas ekonomiskā izaugsme nodarbinātība un ienākumu gūšanas iespējas ir balstāmas uz vietējo dabas resursu kapitalizāciju
(ilgtermiņa prioritāte), nodrošinot efektīvu novada pārvaldību un atbalstot ekonomisko aktivitāšu
dažādošanu.

Galvenie rīcības virzieni un uzdevumi:


ekonomisko aktivitāšu dažādošana, ietverot atbalstu esošajiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumu
piesaiste teritorijai; atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai, vietējo resursu izmantošanu amatniecības
ar augstu pievienoto vērtību attīstīšanai, informatīvo atbalstu un atbalstu kooperācijas veicināšanai;



tūrisma attīstība, ietverot dabas, rekreatīvā, veselības, kultūras, aktīvā, ekotūrisma un lauku
tūrisma attīstību (piemēram, apskates objektu un to tīkla izveidi, tūrisma pasākumu un kompleksu
piedāvājumu veidošanu, velotūrisma, ūdenstūrisma, dabas un piedzīvojuma taku izveidi);



vietējo resursu apsaimniekošana un izmantošana, ietverot lauksaimnieciskās darbības
nostiprināšanu, pilnvērtīgu mežu un purvu resursu izmantošanu, ūdeņu un ūdensmalu
izmantošanu, kā arī līdzšinējo – saimnieciskajām aktivitātēm izmantoto ražošanas u.c. teritoriju
izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu;



mobilo tehnoloģiju un interneta izmantošanas iespēju nodrošināšana, ietverot infrastruktūras
(mobilo sakaru un interneta pieejamību), kā arī interneta lietošanas prasmju uzlabošanu;



Lietuvas tirgus apgūšana, ietverot Rucavas novada piedāvājuma definēšanu, preču un pakalpojumu
realizāciju Lietuvas tirgū, kopīgu sadarbības projektu attīstību ar Lietuvas pašvaldībām;



pārvaldības uzlabošana, ietverot pašvaldības speciālistu kapacitātes un profesionālās darbības
efektivitātes paaugstināšanu, e-pārvaldes ieviešanu, sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, pārrobežu
un starptautisko sadarbību.
Sasniedzamie Sasniedzamie
Informācijas
rādītāji
rādītāji
avots
(2018.g.)
(2038.g.)

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

Tūristu mītņu skaits

2012

5

20

40

Novada dome

TIC apmeklētāju skaits (maijsseptembris)

2012

1458

3000

9000

TIC

Atpūtnieku un teritorijas
apmeklētāju skaits sezonā

2012

7000

25 000

75000

Novada dome

Ražošanas uzņēmumu skaits
teritorijā

2012

2

4

8

Novada dome

Unikālo Rucavas produktu skaits

2012

0

3

10

Novada dome

Mājražotāju skaits

2012

2

8

25

Novada dome

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora
statistikas vienību skaits

2012

221

250

300

CSP

Uzņēmumu skaits, kas
pakalpojumu un preces pārdod
Lietuvā u.c. ārvalstu tirgos

2012

2

10

30

Novada dome

Pašvaldības iniciētu projektu skaits,
piesaistītais finansējums (gadā)

2012

5
150 000

20
500 000

30
1 500 000

Novada dome

Rezultatīvie rādītāji
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2.3.2. Stratēģiskais mērķis: ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta
Baltijas jūras piekraste
21 km garā Baltijas jūras piekraste ir viens no nozīmīgākajiem Rucavas novada resursiem ar starptautiska
mēroga attīstības potenciālu. Ilgtermiņa prioritāte ir ekonomiskā potenciāla iespēju izmantošanu, kas
balstāma saprātīgā piekrastes dabas resursu apsaimniekošanā un ieguldījumus cilvēkresursos.
Piekrastes attīstības komplicētību nosaka dabas aizsardzības (dabas parka „Pape” – Natura 2000
teritorijas statuss), kultūras mantojuma saglabāšanas un ekonomisko interešu mijiedarbība. Tāpēc
mērķa sasniegšanā noteicošā būs sadarbība starp valsts, pašvaldības un privāto sektoru, sabalansējot
intereses un nodrošinot kompleksu piekrastes teritorijas pārvaldi. Tā balstīta uz kopīgu sapratni par tās
attīstības mērķiem - piekrastes vēsturisko zvejniekciemu (kā vienotas funkcionālās telpas) atjaunošanu
jaunā kvalitātē, sekmējot kvalitatīva tūrisma un rekreācijas piedāvājuma attīstību, teritorijas pastāvīgo
apdzīvotību, respektējot dabas parka „Pape” dabas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu. Kompleksi
attīstāma Papes centrālā daļa, nodrošinot pakalpojumu pieejamību.

Galvenie rīcības virzieni un uzdevumi:


dabas parka „Pape” teritorijas pārvaldes modeļa sadarbībai starp pašvaldību, vides institūcijām un
zemes īpašniekiem izveide, finansējuma piesaiste publiskās infrastruktūras attīstībai;



normatīvās vides uzlabošana (dabas parka „Pape” individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu grozījumu izstrāde, sabalansējot dabas aizsardzības un ekonomiskās intereses un
novēršot nesamērīgus ierobežojumus nekustamo īpašumu, tostarp pašvaldības īpašumu
izmantošanā);



Piekrastes ciemu robežu atjaunošana, ņemot vērā funkcionāli vienoto teritoriju - vēsturisko zemes
īpašumu un apbūves struktūru;

 Papes ezera un tā resursu apsaimniekošanas pārņemšana pašvaldības valdījumā;
 infrastruktūras attīstība, veicinot efektīvu nekustamo īpašumu izmantošanu un pastāvīgu dzīves
vietu veidošanos piekrastes ciemos:
− publiskās pamata infrastruktūras nodrošināšana (Papes ceļa rekonstrukcija, izbūvējot asfalta
segumu, ceļu seguma kvalitātes uzlabošana, veloceliņu tīkla izveide un sasaiste ar Lietuvu,
mobilo sakaru un interneta pieejamības nodrošināšana);
− teritorijas informācijas sistēmas izveide un publiski pieejamo vietu un objektu labiekārtošana
(stāvlaukumi, publiskās pieejas vietas jūrai, kājāmgājēju un velosipēdistu takas);
− inženiertehniskās apgādes uzlabošana: energoapgādes jaudu pieejamība, ūdensapgādes un
kanalizācijas infrastruktūras izbūve;
− ainavas sakārtošana (degradēto teritoriju un objektu sakopšana);
− sociālās infrastruktūras objektu izveide;


valsts (t.sk. vides un kultūras mantojuma aizsardzības) institūciju, pašvaldības, privātīpašnieku un
sabiedrisko organizāciju interešu saskaņošana; vienotas sapratnes, komunikācijas un sadarbības
veicināšana; lietuviešu kopienas integrēšana piekrastes attīstības aktivitātēs;



būvniecības procesu uzraudzības uzlabošana: būvniecības procesā iesaistīto pušu (zemes
īpašnieku, attīstītāju, arhitektu, pašvaldības speciālistu) izglītošana kvalitatīvu un ilgtspējīgu
projektu attīstībai;



turpmākās plānošanas un projektēšanas iespēju izmantošana kvalitatīvu attīstības projektu
veicināšanai: lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrāde, arhitektūras
konkursu un radošo plenēru rīkošana; labas prakses risinājumu popularizēšana;



dažādu finanšu instrumentu pielietošana mērķieguldījumiem piekrastes infrastruktūras attīstībai
(piemēram, nekustamā īpašuma nodokļu politika, speciālas iebraukšanas zonas ieviešana; atsevišķu
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maksas pakalpojumu ieviešana; ārpusbudžeta finansējuma piesaiste, aktīvi izmantojot ES u.c. fondu
iespējas, pašvaldībai sadarbojoties ar Papes dabas parka fondu, Dabas aizsardzības pārvaldi,
kaimiņu pašvaldībām u.c. sadarbības partneriem);


Papes ciema centrālās daļas revitalizācija - kūrorta pakalpojumu izveide, Zilā karoga pludmales
izveide, Papes ostas izbūve, inženiertehniskās apgādes nodrošināšana, u.c.



Nidas ciema publiskās infrastruktūras attīstība (ceļu kvalitāte, stāvlaukumi, ūdensapgāde un
sadzīves kanalizācija).

Rezultatīvie rādītāji
Pastāvīgo iedzīvotāju
skaits piekrastes ciemos
Papes dabas parka
apmeklētāju skaits
Tūrisma uzņēmumu skaits
piekrastē

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība
30

Sasniedzamie
rādītāji
(2018.g.)
100

Sasniedzamie
rādītāji
(2038.g.)
300

2012
2012

5000

20 000

30000

2012

5

20

40

Informācijas
avots
Novada
dome
PDF, Novada
dome
Novada
dome

2.3.3. Stratēģiskais mērķis: līdzsvarota un pievilcīga dzīves
vide
Stratēģiskā mērķa „Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide” sasniegšanai ilgtermiņa prioritāte ir radoša
pieeja un risinājumi pakalpojumu sniegšanā. Stratēģiskā mērķa sasniegšanai pašvaldības politika būs
vērsta uz pamata infrastruktūras izveidi un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie rīcības virzieni un uzdevumi:


mūsdienīga pirmsskolas un vispārējā izglītība, plašs interešu izglītības un mūžizglītības
piedāvājums, ietverot izglītības iestāžu ēku un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, izglītības
iestāžu darba kvalitātes uzlabošanu, atbalstu pedagogiem, bērnu un jauniešu interešu izglītības
piedāvājuma attīstīšanu, mūžizglītības sistēmas izveidi; sadarbības iespējas ar apkārtējiem
novadiem, Liepāju;



bagātīga kultūras dzīve, ietverotnovada kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanas iespēju
nodrošināšanu, bibliotēku modernizāciju, kultūras dzīves dažādošanu; kultūrvēsturiskā
mantojuma apgūšana skolās un pirmsskolas izglītības iestādē kā novadpētniecības programma;



pilnvērtīgas aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas, ietverot esošo būvju saglabāšanu,
modernizēšanu un efektīvu izmantošanu; jaunas būves (Rucavas sporta nams, stadions);



veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pilnveidošana, ietverot veselības aprūpes
infrastruktūras nodrošinājuma attīstīšanu, sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidi
un atbalstu sociālajiem darbiniekiem, sociālo pakalpojumu dažādošanu (sociālo dzīvokļu
nodrošināšanu u.tml.);



iedzīvotāju mobilitātes uzlabošana, ietverot ceļu infrastruktūras uzlabošanu, sabiedriskā
transporta pieejamību, citas – alternatīvās pārvietošanās iespējas;



kvalitatīvas ūdenssaimniecības attīstība, nodrošinot vides kvalitātes prasībām atbilstoša
dzeramā ūdens pieejamību un sadzīves kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu visās apdzīvotajās vietās;



pievilcīgas publiskās ārtelpas attīstība, uzlabojot apdzīvoto vietu labiekārtojumu, satiksmes
drošību;

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2038

16



sakaru modernizēšana, ietverot stabila un ātra interneta un mobilo sakaru pieejamības
nodrošināšanu visā Rucavas novadā;



kompleksi energoefektivitātes pasākumi.

Rezultatīvie rādītāji
atbilstoši rīcības virzieniem

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

Sasniedzamie
rādītāji
(2018.g.)

Sasniedzamie
rādītāji
(2038.g.)

Informācijas
avots

Skolēnu skaits

2012

132

palielinājies

palielinājies

Novada dome

Bibliotēku skaits/lasītāju
skaits

2012

2/500

2/nesamazinās

3/palielinās

Novada dome

Asfaltētā seguma
pašvaldību ceļu īpatsvars
(km)

2012

4,3%
(6,4km)

12%
(20 km)

24%
(40 km)

Novada dome

Interneta pieejamība
novadā

2012

Daļēji
pieejams

Pieejams visā
novadā

Pieejams visā
novadā

Novada dome

2.4. Teritorijas attīstības rādītāji
Esošā situācija
Rādītājs

2018.gads

Gads

Datu avots

Iedzīvotāju skaits

2012

CSP

191114

Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
ieņēmumi Ls/1
iedzīvotāju

2012

CSP

Bezdarba līmenis (%)

2012

Individuālo
komersantu un
komercsabiedrību
skaits uz 1000
iedzīvotājiem

2010

Pašvaldības budžets
(pamatbudžeta
ieņēmumi, Ls)

2012

Novada vieta
teritoriju attīstības
rangā

2012

CSP

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
pašvaldības darbību
kopumā

2012

pašvaldības
aptauja

14

Ilgtermiņā

Bāzes
rādītājs

2025.g.

2038.g.

1800

2000

2300

136,5

Vienādi ar
Kurzemes
reģiona
vidējo
rādītāju

Vienādi ar
Latvijas
vidējo
rādītāju

Augstāki par
Latvijas vidējo
rādītāju

NVD

9,9

8

7

6

CSP

13,6

22

32

42

1 161 058

1 959 000

+ 50%

būtiski
palielinājies

93

80

pirmajā
80-niekā

pirmajā
50-niekā

pašvaldība

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

Pozitīvais
vērtējums
nav zemāks
par 80%

PMLP dati 2012.gada sākumā
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3.

TERITORIJAS TELPISKĀ
PERSPEKTĪVA

Telpiskās attīstības perspektīva nosaka vēlamo teritorijas telpisko struktūru, ietverot nozīmīgākos
esošos telpiskās struktūras elementus:
 apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu;
 galvenos transporta koridorus, kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju tīklus un objektus;
 dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;
 kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgās teritorijas;
 prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas.

5. attēls. Rucavas novada telpiskās attīstības perspektīva (2038. gads)
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Rucavas novada telpiskajā struktūrā galvenā loma ir mozaīkveida zemes lietojumam, lauksaimniecības,
meža, purvu un ūdeņu resursiem, Baltijas jūras piekrastei, lauku apdzīvojuma struktūrai un ceļu
tīklam.
Apdzīvotās vietas - pagastu administratīvie centri (Rucava, Sikšņi) ir nozīmīgākie vietējie aktivitāšu centri
un pakalpojumu saņemšanas vietas, kurās sociālās infrastruktūras un pakalpojumu objekti ir
koncentrējami un attīstāmi arī turpmāk, nodrošinot ērtu sasniedzamību un pieejamību no apkārtējām
teritorijām. Pakalpojumu pieejamība pārējās apdzīvotajās vietās (Ķāķišķe, Dunika, Palaipe, piekrastes
ciemi Pape un Nida un vasarnīcu ciemi Ječi un Peši ) nodrošināma atbilstoši kopienas mērogam un
ņemot vērā to izaugsmes tempus.
Vēsturiskajām apdzīvotajām vietām –kā Ģeistauti, Rucavas muiža, Bajāriņciems, Lankuti, Laņgeris,
Lukne, Palaipe, Sedviņi, Slamstu ciems, Sudargu ciems, Jūči, Katuži, Kliņķi, Līkuma ciems, Pirkuļi,
Priediengals, Sviļi, Ģigu ciems un Liepieni -to vēsturiskie nosaukumi tiek saglabātiikdienas saziņā un
adresācijā.
Vietējie dabas resursi (lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži, derīgo izrakteņu resursi
(būvmateriālu un kūdras resursi, pazemes ūdeņi, t.sk. termālie ūdeņi, potenciālie ogļūdeņražu resursi),
citi dabas resursi (ģeotermālie resursi, vēja enerģijas ieguves iespējas, niedres), ūdeņi (jūra, Papes ezers,
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Sventāja, Bārta) ir tautsaimniecības un vietējās ekonomikas attīstības pamats. To izmantošana tiek
atbalstīta, individuāli izvērtējot katru projektu.
Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobežotas iespējas izmantot tās citos izmantošanas
veidos (viensētu tipa apbūvei, apbūvei tūrisma un rekreācijas objektu izveidei, apmežošanai,
dīķsaimniecību izveidei, lauksaimnieciskās produkcijas uzglabāšanai, pārstrādei, pārstrādes uzņēmumu
izbūvei) cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un nepasliktina
izmantošanas iespējas blakusesošajos nekustamajos īpašumos.
Mežu resursu izmantošanai novada stratēģija nenosaka papildus nosacījumus nozares normatīvajos
aktos ietvertajiem nosacījumiem.
Ar ražošanu saistītai saimnieciskai darbībai primāri izmantojamas līdzšinējā laikā izmantotās
saimniecisko objektu (esošie ražošanas uzņēmumi, darbnīcas, fermas u.tml.) teritorijas, tās sakārtojot
un intensificējot to izmantošanu, nepieciešamības gadījumā paplašinot teritorijas.
Piekraste ir viens no nozīmīgākajiem novada identitātes elementiem un perspektīvākā izaugsmes
teritorija. Piekrastes teritoriju attīstība, primāri veicinot vēsturisko zvejniekciemu revitalizāciju, publiskās
infrastruktūras nodrošināšanu tūrisma un rekreācijas mērķiem un pastāvīgas dzīves vietas iespēju
nodrošināšanai, vienlaicīgi respektējot īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
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3.1. Apdzīvojuma struktūras un pakalpojumu
attīstība
Novada apdzīvojuma struktūru raksturo ciemi - blīvas apbūves teritorijas (Rucava, Sikšņi, Ķāķišķe) un
vēsturiskie ciemi - apdzīvotās vietas, viensētu grupas un atsevišķas viensētas. Apdzīvojuma struktūras
mērķis ir saglabāt vietu vēsturi un vietas piederības sajūtu.

6. attēls. Rucavas novada apdzīvojuma struktūra (2038. gads)

Pašvaldības politika prioritāri tiks vērsta uz ieguldījumiem, kas veicinātu pastāvīgo iedzīvotāju piesaisti
teritorijai (pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves vides apstākļu nodrošināšanu) un ieguldījumiem aktivitātēs, kas
veicinātu tūristu - teritorijas apmeklētāju skaita palielināšanos.
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7. attēls. Rucavas novada pakalpojumu struktūra (2038. gads)

Rucavas novada telpiskajā perspektīvā apdzīvotās vietas ir definētas sekojoši:
 Rucava - novada nozīmes attīstības centrs;
 Sikšņi - vietējās nozīmes attīstības centrs;
 Ķāķišķē - kopienas centrs;
 tālākā perspektīvā vietējā līmeņa pakalpojumu centra attīstība Papē, kopienas pakalpojumu

centri Nidā, Dunikā, kā arī vasarnīcu ciemos Ječos un Pešos.
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Rucava


Esošo pakalpojumu pieejamības nostiprināšana un pilnveidošana - atbilstoši novada nozīmes
attīstības un pakalpojumu centra attīstībai.



Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana (labiekārtojums gājēju un velosipēdistu ērtībām,
apstādījumu sistēmas pilnveidošana, apgaismojums, satiksmes drošības uzlabojumi).



Centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana.



Daudzdzīvokļu māju renovācija; siltumapgādes pakalpojumu uzlabošana.



Rucavas centra (centrālā laukuma un tās apkārtnes) kompleksa revitalizācija, ar mērķi radīt
pievilcīgu tūrisma galamērķi.

Ķāķišķe


Ņemot vērā iedzīvotāju skaita koncentrētību, apdzīvoto vietu struktūrā Ķāķišķe saglabājama un
attīstāma kā kopienas pakalpojumu centrs15.



Vides sakārtošana, degradēto objektu un to apkārtnes sakopšana.



Centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras izveide.



Sabiedriskā transporta nodrošinājums un kopienas centra darbības paplašināšana.

Sikšņi


Ņemot vērā iedzīvotāju skaita koncentrētību, apdzīvoto vietu struktūrā Sikšņi attīstāmi kā
vietējās nozīmes attīstības un pakalpojuma centrs, saglabājot un pilnveidojot esošos
pakalpojumus (skola, sporta zāle, pagasta pārvalde, saieta nams, bibliotēka, sociālais dienests,
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un sociālais dienests, pasta nodaļa).



Papildus esošajiem pakalpojumiem attīstāms dienas centrs un nodrošināmas telpas
uzņēmējdarbības vajadzībām (izstāžu rīkošanai, tirdzniecībai u.tml.).



Uzturams un pilnveidojams publiskās ārtelpas labiekārtojums: apgaismojums, bērnu rotaļu
laukums, autobusa pieturvieta. Prioritāri jārisina jautājums par graustu sakārtošanu.



Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija.

Dunika


Dunikas ciema vārdam svarīgākā ir vēsturiska nozīme (bijušais pagasta centrs līdz 1927.g.), taču
faktiski tam trūkst blīvi apdzīvotas vietas pazīmju – tās ir savrupas piemājas un zemnieku
saimniecības, šeit dzīvo aptuveni 50 iedzīvotāju. Vēsturiskās piederības saglabāšanai un
sociālajām aktivitātēm nākotnē izveidojams kopienas centrs.

Ječi
•

Ječi ir mazdārziņu kooperatīvu ciemats ar aptuveni 1200 mazdārziņiem. Nākotnē attīstāms
atbilstoši pašreizējai lomai un statusam - mazdārziņu un vasarnīcu ciems, saglabājot esošo
sezonālo raksturu. Galvenie uzlabojumi saistāmi ar īpašumtiesību sakārtošanu un vides kvalitātes
un infrastruktūras uzlabošanu (atkritumu savākšanu, ielu un ceļu uzturēšanu). Nākotnē
izveidojams kopienas centrs.

15

Kopienas centrs: publiski pieejamas telpas sabiedrības vajadzībām - visām iedzīvotāju vecuma grupām, lietderīgai
brīvā laika pavadīšanai un pakalpojumu saņemšanai (piemēram, interneta pieejamība, klientu apkalpošanas punkta
darbība).
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Piekrastes ciemi
Apdzīvoto vietu hierarhijā piekrastes ciemi attīstāmi kā vietējās nozīmes un kopienas pakalpojumu
centri, papildus ņemot vērā sezonalitātes faktoru un katra ciema specifiku. Mājokļa, tūrisma un
rekreācijas objektu izveide, arī tradicionālie piekrastes arodi un zvejniecība.

Pape


Nākotnē Papes centrālā daļa ir visintensīvāk un aktīvāk izmantojamā piekrastes daļa, ņemot vērā
pašreizējo un arī nākotnē prognozējamo piekrastes apmeklētāju plūsmu virzību.



Vietas attīstības potenciālu pamato gan ezera, gan jūras piekrastes pieejamība, atsevišķi
pašvaldībai piederošo zemju un ēku īpašumi – kā pamats publiskās infrastruktūras attīstībai
(„Dzintarvēju” ēka pie Papes kanāla, ēku īpašums „Robežsargi” pie Papes ezera, stāvlaukums
pie Papes bākas).

Papes Priediengals


Papes Priediengals ir teritorija starp jūru un Papes ezeru uz ziemeļiem no Papes centra. Apbūves
struktūrā mijas vēsturiskās zvejnieku sētas ar dažādos laikos un stadijās izbūvētām viensētām un
vasaras mājām, pārsvarā lietuviešiem piederošām atpūtas bāzēm. Raksturīgs skrajš apbūves
raksturs, kas saglabājams arī turpmāk, minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību nosakot
ne mazāk par 0,5 ha.

Papes Ķoņu ciems


Piekrastes ciems uz dienvidiem no Papes centrālās daļas un Papes ostas. Ciemā dominē
dzīvojamā funkcija - pārsvarā vēsturiskās viensētas un atsevišķas mūslaikos būvētas
savrupmājas. Apskatei ir pieejama brīvdabas muzeja filiāle „Vītolnieki”. Papes Ķoņu ciema īpašā
iezīme ir valsts aizsargājamā arhitektūras pieminekļa statuss, kas ietver astoņu viensētu grupu.



Papes Ķoņu ciems attīstāms kā „klusā” piekrastes daļa, respektējot savrupmāju dzīves vidi un
popularizējot piekrastes vēsturiskās apbūves tradīcijas.



Kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai respektējams retinātais apbūves raksturs – kultūras
pieminekļa teritorijā esošās zemes vienības nav dalāmas, savukārt pārējā ciema daļā jaunas
zemes vienības veidojamas ar platību ne mazāku kā 1 ha. Arhitektūras pieminekļa „Papes Ķoņu
ciems” robežas ir atspoguļotas Rucavas novada teritorijas plānojumā.

Nida


Izteikts skrajciems bez publiskās infrastruktūras. Vēsturiskās zvejnieku sētas mijas ar vēlāku laiku
viensētām. Nidā ir izstrādāta virkne detālplānojumu, paredzot jaunu īpašumu izveidi (vairāk kā
70 vienības), galvenokārt savrupmāju un vasaras māju apbūvei.



Realizējot visus līdzšinējā laikā izstrādātos detālplānojumus, apbūvēto zemes īpašumu skaits,
salīdzinot ar esošo situāciju, varētu vismaz trīskāršoties.



Attīstoties apbūvei, izbūvējama publiskā infrastruktūra, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli,
publiskās pieejamības jūrai nodrošināšana, stāvlaukuma ierīkošana, sabiedriskā transporta
pieejamības uzlabošana, kopienas centra izveide.
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3.2. Ceļu un inženiertehniskās infrastruktūras
attīstība
Ceļu infrastruktūra
Rucavas novadu šķērsojošā Liepājas – Klaipēdas ceļa nozīmība ir tieši saistīta ar teritorijas ārējās
sasniedzamības uzlabošanu - Palangas lidostas, Klaipēdas un Liepājas starptautisko ostu pieejamības
nodrošināšanu. Papes jahtu ostas attīstība telpiskajā perspektīvā saistāma ar vienotā Baltijas jūras mazo
ostu tīkla attīstību.
Iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanai būtiskākais priekšnosacījums ir attīstīts ceļu tīkls ar kvalitatīvu
ceļu segumu. Attīstības centru sasniedzamības nodrošināšanai nepieciešams:
 gan asfalta, gan grants ceļu seguma kvalitātes būtiska uzlabošana;
 asfaltēto ceļu seguma īpatsvara palielināšana;
 jaunu savienojumu izveide.

8. attēls. Rucavas novada ceļu tīkls (2038. gads)
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Prioritātes:
 Liepājas - Klaipēdas ceļa seguma uzlabošana;
 Rucavas - Papes ceļa asfalta seguma izbūve;
 Rucava – Bārta – Grobiņa ceļa rekonstrukcija (asfaltēšana);
 iespēju uzlabošana sasaistei ar attīstības centriem Lietuvas pusē (Skoda, Lenkimai) - Kuksines

tilta izbūve, Bārtas – Sedviņu ceļa uzturēšana;
 pašvaldības ceļu rekonstrukcija.

Veloceliņu tīkls
Veloceliņu tīkls attīstāms ikdienas transporta vajadzībām un tūrisma attīstībai. Velomaršrutu tīkls
izveidojams visā novada teritorijā, savienojot apdzīvotās vietas un interesantus apskates objektus:
veloceliņu infrastruktūras un maršrutu attīstība (velonovietnes, marķētas velotakas, atpūtas vietas);
esošā velomaršruta Palanga – Liepāja pilnveidošana (marķējums, atpūtas vietas u.tml.); iekļaušanās
Eirovelo tīklā.
9. attēls. Rucavas novada veloceliņu tīkls (2038.gads)
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Inženiertehniskā infrastruktūra
 Gājēju maršrutu piedāvājumu attīstība, kontekstā ar tūrisma pakalpojumu attīstību (Sventājas

upes ielejā, piekrastes ciemos, Rucavas apkārtnē, Dunikas Tīrpurvā).
 Publisko pieejas vietu jūrai un labiekārtotu autostāvvietu izveide piekrastē un citās ar tūrisma

apskates objektiem saistītās vietās), kontekstā ar īpašā režīma iebraukšanas zonas izveidi un
nosacījumu izstrādi piekrastes ciemu teritorijām.
 Satiksmes drošības uzlabošana apdzīvotajās vietās (Rucavas centrs, Sikšņi u.c.).
 Visā novada teritorijā jānodrošina energoapgādes jaudu pietiekamība, kvalitatīvu mobilo sakaru

un platjoslas interneta pieejamība.
 Jānodrošina valstī noteiktajām kvalitātes normām un vides aizsardzības prasībām atbilstošu

centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu izveidi
apdzīvotajās vietās. Tuvākajā laikā – Sikšņu ciems, tālākajā perspektīvā – piekrastes ciemi.

10. attēls. Rucavas novada inženiertehniskā infrastruktūra (2038.gads)
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3.3. Dabas teritoriju telpiskā struktūra un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas
Rucavas novada dabas teritorijas veido lauksaimniecības teritorijas, meži, purvi un ūdeņi (Bārta,
Sventāja, Papes ezers, jūra), Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklojums:
dabas parks „Pape”, dabas liegumi „Dunika”, „Ķirbas purvs”, „Sventājas upes ieleja”, „Nīcas īvju
audze”, azsargājamā jūras teritorija „Nida-Pērkone”, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas
piemineklis “Nidas pludmale”.
Sventājas ielejas teritorija ir nozīmīga un interesanta teritorija ne tikai no bioloģiskā daudzveidības
viedokļa, bet arī no ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtību viedokļa. Teritorijas izmantošanas potenciāls
saistāms ar izziņas taku, apskates un atpūtas vietu izveides iespējām, jo īpaši Latvijas/Lietuvas kopīgu
tūrisma attīstības projektu kontekstā. Sezonas laikā – arī laivošanai un makšķerēšanai. Kopīgi ar kaimiņu
pašvaldībām risināms jautājums par papildus savienojumu izveidi upes un ielejas šķērsošanai
(kājāmgājējiem, velosipēdistiem, vieglajam un sabiedriskajam transportam).
Dabas lieguma „Dunika” attīstības potenciāls ir saistāms ar izziņas un ekotūrisma attīstības iespējām,
Eiropā garākās purva takas popularizēšanu un iekļaušanu kompleksos Rucavas novada un Dunikas
pagasta tūrisma maršrutos.
Dabas parka „Pape” teritorijas nozīmīgākās vajadzības un ieguldījumi ilgtermiņā ir saistāmi ar parkā
pārvaldību, infrastruktūras izveidi un labiekārtojuma uzlabošanu, t.sk. ceļu segumu kvalitātes
uzlabošanu, stāvvietu, publisko atpūtas vietu, gājēju un velo maršrutu izveidi un labiekārtošanu parka
apmeklētāju plūsmu organizēšanai, dabas vērtību eksponēšanai un pilnvērtīgas atpūtas un rekreācijas
iespēju nodrošināšanai. Vienotu principu un pārvaldes sistēmas nodrošināšanai dabas parka „Pape”
teritorijā nosakāma īpašā režīma iebraukšanas zona un izveidojams pārvaldes modelis, kompleksi risinot
Papes ezera, piekrastes u.c. dabas teritoriju aizsardzības, apsaimniekošanas un attīstības jautājumus.
Aizsargājamās jūras teritorijas „Nida-Pērkone” izmantošanas potenciāls saistāms ar dabas izziņas
tūrisma, „dzintara tūrisma” jeb dzintara meklēšanas, peldēšanās un sauļošanās iespējām, aktīvas
atpūtas uz ūdens, makšķerēšanas un zvejniecības, niršanas un zemūdens arheoloģijas izpētes iespējām.
Baltijas jūras akvatorija teritorijā un daudzveidīgā piegulošās piekrastes daba ir nozīmīgākie
priekšnoteikumi rekreācijas attīstībai novada teritorijā. Vasaras sezonā piekraste ir intensīvi apmeklēta,
antropogēnā slodze tajā ir augsta un esošais tūrisma infrastruktūras piedāvājums (piekrastes
labiekārtojums kāpu aizsardzībai, naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumi, autostāvvietas, cita rekreācijas
infrastruktūra) ir nepietiekams. Nākotnē Papes ciemā veidojama Zilā karoga pludmale.

Teritorijas attīstības vadlīnijas
 Dabas daudzveidība ir viena no novada lielākajām vērtībām. Dabas teritorijas iesaistāmas novada

tēla un zīmola veidošanā un popularizēšanā.
 Dabas teritorijās ir saglabājama to ekoloģiskā, kultūrvēsturiskā estētiskā, rekreatīvā un sociālā

vērtība.
 Ir veicināma dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, kas sekmē novada kopējo attīstību, resursu

ziņā efektīvu un videi draudzīgu ekonomiku.
 Dabas teritorijas iesaistāmas aktivitātēs tūrisma, atpūtas un rekreācijas piedāvājuma veidošanā.

Tajās veidojama atbilstoša infrastruktūra.
 Dabas teritorijas ir nozīmīgs kūrorta attīstības resurss, kam ir neaizstājama nozīme kūrorta,

veselības uzlabošanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībā.
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 Dabas teritorijās ir veicināmas ekonomiskās aktivitātes, kas ir savienojamas ar dabas teritoriju un

to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķiem.
 Novada attīstībā tiek līdzsvarotas dabas aizsardzības intereses ar novada ekonomiskās

stabilitātes un izaugsmes centieniem. Izvērtējot prioritātes attiecībā uz saimnieciskās darbības
ierobežojumiem vai attīstības aktivitātēm, ir piemērojams samērīguma princips. Normatīvās vides
uzlabošanai prioritārā kārtā ir izstrādājami īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas parka „Pape”
individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu grozījumi, dabas liegumu „Kirbas
purvs” un „Sventājas ieleja” dabas aizsardzības plāni un individuālo aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi, ņemot vērā visu iesaistīto pušu (valsts institūcijas, pašvaldība,
privātie zemes īpašnieki) intereses.
 Pašvaldībai piederošie un piekritīgie īpašumi piekrastē, daba parka „Pape” teritorijā un citās

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir stratēģiski nozīmīgi investīciju objekti, kuru izmantošana ir
nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu, t.sk. sociālo un ekonomisko interešu apmierināšanai.
 Nākotnē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība netiek palielināta.

11. attēls. Rucavas novada dabas teritoriju struktūra (2038. gads)
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3.4. Kultūrvēsturiskās un ainaviski nozīmīgās
teritorijas
Rucavas novada kultūras mantojuma vērtīgākā daļa ir arhitektūras, vēstures un arheoloģijas mantojums
un kultūrainava. Vietas, kur koncentrēts vairums šo vērtību, veido novada kultūrvēsturiski nozīmīgās
teritorijas. Tās ir: piekrastes vēsturiskie ciemi ar saglabājušos 19.gs. beigu – 20.gs.sākuma arhitektūru un
ainavu, Sventājas ieleja ar nozīmīgiem arheoloģiskajiem pieminekļiem un 19.gs. lauku apbūvi ir
izteiksmīgākā vietzīme un dominante ainavā. Nozīmīgi elementi ir arī savrupi objekti – arheoloģijas un
arhitektūras pieminekļi.
Arhitektūras, vēstures, arheoloģijas un nemateriālais kultūras mantojums kopumā ir viens no
nozīmīgākajiem Rucavas novada attīstības resursiem, kas nosaka plašas iespējas tūrisma, īpaši dabas
izziņas tūrisma, kultūras tūrisma un ekotūrisma jomā.
Nozīmīgākās ainaviski vērtīgās teritorijas Rucavas novadā daļēji pārklājas ar īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām. Tās ir:
− Bārtas un Sventājas upju ielejas;
− Papes ezers;
− krasta kāpu komplekss.

Teritorijas attīstības vadlīnijas


Ilgtermiņa prioritāte ir kultūras mantojuma aizsardzība, saglabāšana un popularizēšana(t.sk.
iekļaujot mācību programmā novada izglītības iestādēs), vairojot kultūrvēsturiski nozīmīgo
teritoriju estētisko kvalitāti un izmantojot to rekreatīvo potenciālu.



Jaunajā apbūves struktūrā respektējami tradicionālie Rucavas novadam raksturīgie apbūves
kompozīcijas un arhitektūras principi. Ēku izvietojumam, būvapjomam un arhitektūrai
harmoniski jāiekļaujas kopējā kultūrvēsturiskajā vidē.



Attīstot apbūvi vēsturiskajos piekrastes zvejniekciemos - Papes ciemā, Papes Ķoņu ciemā, Papes
Priediengalā un Nidas ciemā, ar mērķi saglabāt piekrastes ciemu unikālo identitāti, veicot
būvniecību, zemes robežu pārkārtošanu vai citu saimniecisko darbību, saglabāt vēsturiski
izveidojušos ainavas struktūru un pilnveidot šādus svarīgākos kultūrvēsturisko vidi veidojošos
elementus:
− plānojuma sistēmu;
− vēsturisko zemesgabalu dalījuma struktūru;
− apbūves mērogu;
− apbūves raksturu;
− raksturīgās arhitektūras iezīmes;
− apbūves panorāmu un siluetu, raksturīgos skatus ceļu perspektīvās;
− ainavisko vidi, ko veido reljefs, dabas elementi, apstādījumi, labiekārtojums un vides dizaina
elementi.



Ainaviskās teritorijas kā nozīmīgs resurss iesaistāmas aktivitātēs tūrisma, atpūtas un rekreācijas
piedāvājuma veidošanā.



Ainaviskajās teritorijās ir saglabājama to ekoloģiskā, estētiskā, rekreatīvā un sociālā vērtība.



Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru īpašumā atrodas valsts aizsargājami kultūras pieminekļi,
kā arī Rucavas novadam raksturīga un kultūrvēsturiski nozīmīgas apbūve, sniedzams atbalsts
ēku un būvju atjaunošanai un uzturēšanai .
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12. attēls. Rucavas novada kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgās teritorijas (2038. gads)
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3.5. Prioritārās - kompleksi attīstāmās
teritorijas un stratēģiskie projekti
Teritorijas ir noteiktas, ņemot vērā to potenciālo ietekmi uz kopējo novada attīstību: Rucavas centrs,
Papes centrālā daļa un dabas parka „Pape” teritorija, Sventājas ieleja. Dunikas pagasta teritorija
iekļauta, lai sekmētu pagasta sociālās vides saglabāšanu. Šo teritoriju attīstībai ir realizējami kompleksi
projekti, iesaistot dažādus sadarbības partnerus (privāto sektoru, nevalstisko sektoru, valsts institūcijas
un kaimiņu pašvaldības). Šo projektu apraksti ietverti 1. pielikumā.
13. attēls. Rucavas novada kompleksi attīstāmās teritorijas
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4.

KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS
UN JAUTĀJUMI.
PĀRROBEŽU UN KAIMIŅU
NOVADU SADARBĪBAS PROJEKTI.

Liepāja un Klaipēda


Tuvākie lielākie preču un pakalpojumu noieta tirgi un darba vietas. Starptautisko kravas ostu
pieejamība 45 km attālumā. Plašākā visa veida pakalpojumu pieejamība. Rucavas novada
iespējas – teritorijas piedāvājums atpūtai, tūrismam un rekreācijai; nekustamā īpašuma iegādei
pastāvīgas dzīves vietas vai „otro māju” izveidei.
14. attēls. Rucavas novada kopējo interešu teritorijas
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Palanga


Palangas lidostas izmantošana; sadarbība ar Palangas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un
tūrisma operatoriem Rucavas novada tūrisma produktu un pakalpojumu pārdošanā. Klientu
piesaiste Rucavas teritorijas apmeklēšanai. Piekrastes resursu izmantošana; jahtu ostu attīstība.
Kopīgu aktīvās atpūtas un rekreācijas iespēju attīstīšana (velomaršrutu tīkls).

Skoda, Lenkimai, Impilte, Darbenai


Pierobežu infrastruktūras attīstība rietumu - austrumu (piekraste – iekšzeme) saikņu
nodrošināšanai; savienojumi pāri Sventājas upei (Kuksine, Impilte) un citi robežas šķērsojumi
(Sedviņi, Lankuti).



Sadarbība kopīgu tūrisma maršrutu, produktu un pakalpojumu izveidē, piedāvāšanā, mārketinga
aktivitātes. Vēsturiski vienotas - Senās Kursas/Duvzares laika liecību izmantošana teritorijas
popularizēšanā.



Sadarbība informācijas apmaiņas, kultūras, izglītības un sporta jomās.



Sadarbība operatīvo dienestu pieejamības uzlabošanā.



Sadarbība uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībā – informācijas apmaiņas, vienotas ekonomiskās
telpas - produktu un pakalpojumu tirgus attīstība.

Kopējo interešu jautājumi

Iespējamie sadarbības partneri

1.

Kopīgu /kompleksu tūrisma piedāvājuma pakalpojumu Baltijas jūras piekrastes pašvaldības
attīstība
Kurzemes plānošanas reģions
(velomaršruti, ūdens tūrisma maršruti, pastaigu maršruti u.c.). AS „LVM”, valsts institūcijas
Pasākumu plānošana un koordinēšana.

2.

Bārtas upes popularizēšana ūdenstūrisma attīstībai.

Grobiņas novads, Priekules novads
Valsts institūcijas

3.

Dabas parka „Pape” apsaimniekošana un pārvalde:
- Papes ezera apsaimniekošana;
- īpašā režīma iebraukšanas zonas noteikšana.
Tūrisma piedāvājuma paplašināšana.

Nīcas novads
Dabas aizsardzības pārvalde
Papes dabas parka fonds
Valsts institūcijas

4.

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

Nīcas novads
Valsts institūcijas
Baltijas jūras piekrastes pašvaldības

5.

Liepājas – Klaipēdas autoceļa seguma atjaunošana.

Nīcas novads, Liepājas pilsēta
Valsts institūcijas

6.

Autoceļa P113 (Grobiņa – Bārta – Rucava) asfaltēšana.

Grobiņas novads, valsts institūcijas

7.

Sabiedriskā transporta attīstība.

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

8.

Kultūras mantojuma popularizēšana (kuršu laiki, Duvzares Grobiņas novads, Nīcas novads
vienojošā vēstures konteksta izmantošana, Nīcas, Bārtas un Kurzemes plānošanas reģions
Rucavas nemateriālais kultūras mantojums).
Valsts institūcijas

9.

Lietuvas – Latvijas robežas infrastruktūras sakārtošana.

10. Izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.
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5.

STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

Stratēģiju ievieš, īstenojot Rucavas novada plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas
plānojumu, tematiskos plānojums, lokālplānojumus un detālplānojumus) un realizējot attīstības
projektus. Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms katrām pašvaldības
vēlēšanām, kā arī pirms jauna ES daudzgadu budžeta perioda – 2020.gadā un 2027.gadā.
Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo Stratēģijas ieviešanas ziņojumu.
Ziņojumā ietver:
 aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus;
 vērtējumu par stratēģiskā mērķa un prioritāšu sasniegšanas progresu;
 vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas progresu;
 vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu tendencēm un
politiskajām nostādnēm;
 priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams.
Attīstības indikatoru rādītājiem izmanto publiski pieejamu informāciju avotus, kā arī kvalitatīvus
pētījumus.
Pašvaldība nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību mājas lapā, organizē diskusiju
sabiedrībā par nepieciešamību veikt izmaiņas stratēģiskajos mērķos, vīzijā, attīstības prioritātēs un
telpiskās attīstības struktūrā.
Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ņem vērā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam
un Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa plānošanas dokumentu ieviešanas ziņojumus.
Par stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu atbild Rucavas novada domes Attīstības nodaļa.
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1. pielikums

Stratēģiskie projekti
Stratēģijā noteiktas prioritārās - kompleksi attīstāmās teritorijas: Rucavas centrs, Papes centrālā daļa,
Sventājas ieleja, Dunikas pagasta teritorija.
Katrai no teritorijām ir izveidots tai atbilstošs stratēģiskā projekta apraksts, kurā aprakstīts projekta
mērķis, sniegts teritorijas raksturojums, doti ieteikumi šīs teritorijas attīstībai – gan konkrētu projektu,
gan organizējamu pasākumu formātā.

Stratēģiskais projekts „Rucavas centra attīstība”
Pamatojums
Rucavas centra kā stratēģiskas nozīmes kompleksa projekta nozīmību pamato:
− Rucavas (Paraupes) ciema vēsturiskā attīstība (saglabātais centra vēsturiskais plānojums ar
20-to gadu apbūvi);
− iedzīvotāju īpatsvars un pakalpojumu koncentrētība - novada centrs;
− ģeogrāfiskais novietojums;
− pašvaldības un citi nekustamo īpašumu resursi (zeme, ēkas).

Teritorija
Projekta teritorijas „kodolu” veido centrālais laukums un to iekļaujošās ēkas: tālākās robežas „Zvanītāji”, Rucavas domes /kultūras nama ēka, estrāde ar apkārtējo parku un dīķīšiem, Rucavas muiža,
Bajāru rija, centra upīte, bijusī dzirnavu ēka, pirmsskolas izglītības iestāde, skola, bijusī pienotava, sporta
laukums aiz daudzdzīvokļu mājām.
15.attēls. Rucavas centrs
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Projekta mērķis
Rucavas centra kompleksa revitalizācijas projekta izstrādes mērķis ir radīt pievilcīgu tūrisma galamērķi
Rucavas kultūrvēsturisko vērtību un identitātes demonstrēšanai, regulāru tirgus un citu pasākumu
norisēm un tradīciju popularizēšanai.
Projekts ir vērsts un esošo objektu (baznīca, tirgus laukums u.c.) efektīvāku izmantošanu, publiskās
ārtelpas sakārtošanu, ilgstoši neizmantoto ēku (bijušo dzirnavu ēkas, ugunsdzēsības depo u.c.)
iekļaušanu ekonomiskajā apritē, rekonstruējot tās tirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumu piedāvāšanai,
vēsturisko un mūsdienu amatu un prasmju demonstrēšanai, Rucavas novada vēstures ekspozīcijas
izvietošanai, tūrisma informācijas centra darbības pilnveidošanai.
Projekta būtība ir izveidot labiekārtotu vidi ar interesi piesaistošu programmu vismaz 2-3 stundu
pavadīšanai Rucavas centrā - vietu regulāru, īpašu un tematisku aktivitāšu un pasākumu organizēšanai.
Koncentrēts objektu un pakalpojumu kopums, t.sk. būtiskāko pakalpojumu koncentrēšana Rucavas
centrā (informācijas centrs, pasts, bibliotēka, vienota vēstures un etnogrāfijas ekspozīcija).
Katram esošajam elementam, objektam vai teritorijai Rucavas centrā ir sava specifiska loma un
izmantošanas potenciāls, kuru attīstot vienotas koncepcijas ietvaros tiek dotas iespējas interesanta un
savstarpēji papildinoša piedāvājuma izveidei.
Saistošais elements ir publiskā ārtelpa (ielas/ceļi, centra upīte un tās apkārtne, zaļās teritorijas un
apstādījumi), kur galvenā uzmanība vēršama labiekārtošanai un ērtību nodrošināšana kājāmgājējiem un
velosipēdistiem, papildinot labiekārtojumu ar puķudobēm un vides objektiem.
Centra teritorija ir attīstāma pa daļām (piemēram - estrādes un tās apkārtnes labiekārtošanas projekta
realizācija), kā arī iekļaujot tādus ikdienas sadzīvei svarīgu jautājumu risināšanu kā īpašumu sakārtošana
un uzturēšana, daudzdzīvokļu māju renovācija, satiksmes drošības uzlabošana, sabiedrisko ēku
siltināšana, sporta laukuma izveide.

Galvenie objekti:
 baznīca;
 centrālais laukums un to iekļaujošā apbūve;
 etnogrāfiskā māja „Zvanītāji” (saglabāt un pilnveidot; plašākas iespējas amatniekiem);
 tirgus laukums;
 bijušais ugunsdzēsēju depo – ēkas noma vai iegāde Rucavas vēstures un etnogrāfijas vienotas

ekspozīcijas izvietošanai, bibliotēkas un tūrisma informācija centra izvietošanai; amatnieku
darbnīcu un tirgus darbības nodrošināšanai ziemas sezonā, „zaļā biznesa un sociālās
uzņēmējdarbības inkubatora” izveidei; vieta, kurā visi novada un apkārtējo novadu lauku
uzņēmēji var darboties un saņemt atbalstu, radīt idejas, produktus;
 bijušo dzirnavu ēka – ēkas pārbūve vietējo produktu un preču tirdzniecībai, biznesa aktivitātēm

(Rucavas alus darītava; siernīca; blakus – sadzīves pakalpojumi bijušajā pirts mājā).

Galvenie risinājumi:
1) Rucavas ekspozīcija;
2) „Dzīvā vēsture” – tradīciju pasākumi „Zvanītājos”;
3) Rucavas suvenīri, amatnieku darinājumi, līdzdalības iespējas amatnieku darbā; „meistarklases”
un produktu baudīšana; Rucavas ēdieni un dzērieni (dzirnavās);
4) informācija un dzīvesstāsti par visiem objektiem laukuma apkārtnē; informācija par novada
tūrisma un atpūtas piedāvājumu kopumā;
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5) rotaļu un aktīvās atpūtas iespējas bērniem;
6) vides objektu izstāde;
7) iespējas uzkāpt Rucavas baznīcas tornī (drošības uzlabošana);
8) ierakstu studija un veco mūzikas instrumentu muzejs (iespējas izmēģināt);
9) foto salons 30-to gadu stilā; pārģērbšanās iespējas tautas tērpā;
10) vēsturiskā mazbānīšana atjaunošana (sliežu fragments ar bānīša vagona modeli un interaktīvu
ekspozīciju) - tālākā perspektīvā.

Servisa pakalpojumu attīstība:
1) informācija par novada piedāvājumu kopumā - objektiem un maršrutu izvēli vairākās valodās,
drukātā un interaktīvā formātā, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas; gidu pieejamība;
2) inventāra noma; velosipēdu maršrutu piedāvājumi - Rucavas centrs un „cilpas” no Rucavas
centra;
3) ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums: vecās Dzirnavās, vecā pienotava; sadarbība ar skolas
virtuvi; saieta nama virtuvi;
4) sadzīves pakalpojumi ikdienas vajadzībām (veļas mazgātava, sadzīves tehnikas remonts,
sadzīves pakalpojumu sniegšanas vieta);
5) DUS – Papes ceļa krustojumā.

Pasākumi:
1) „ceturtdienas” tirgus aktivizēšana: papildus reklamēt kā dienu, kurā katrs var pārdot visu ko
vēlas; nodrošināt ērtības (ierobežot transporta kustību centrā);
2) lielie – gadskārtējie un tematiskie tirgi: „Tirgus pirms 100 gadiem” (apģērbs, atrakcijas, tēlu un
figūru imitēšana, piemēram, no finiera izgrieztas figūras, ja pietrūkst vīriešu);
3) pasākumi – lielie notikumi:
− rucavnieku saiets - regulāri (reizi 5 gados);
− pārrobežu saieti – kapelu sadziedāšanās; Nīcas un Rucavas apdziedāšanas pasākums – kā
ikgadējs pasākums.

Teritorijas labiekārtošana:
1) īpašumu sakārtošana;
2) informācijas zīmes un centra shēmas/stends;
3) esošo puķu dobju un apstādījumu atjaunošana, regulāra kopšana, papildināšana –
labiekārtojuma projekts „Ziedošā Rucava”;
4) izstrādāto labiekārtojuma projektu realizācija – dīķu apkārtnes un estrādes labiekārtošana;
5) centra labiekārtojuma kompleksa projekta izstrāde, ietverot:
− laukuma rekonstrukciju satiksmes organizācijas uzlabošanai, Rucavas vietzīmes izveide;
− baznīcas stāvlaukuma rekonstrukcija;
− labiekārtojums gājējiem un velosipēdistiem;
− apstādījumu un upītes apkārtnes labiekārtošana;
− tirgus laukuma un tā apkārtnes labiekārtošanu (papildus nojumes, puķu dobju atjaunošana;
− labiekārtojums bērnu nodarbēm (kāpelēšanas, ūdensobjekti u.tml.);
− labiekārtotu gājēju taciņa un glītu tiltiņu posmā - Rucavas skola – centrs;
− velonovietņu izbūve;
− vides objektu ekspozīcijas izvietošana teritorijā starp Rucavas domi/kultūras namu un centru;
− objektu izgaismošanu (prioritāri – baznīca);
6) sporta laukuma pilnveidošana;
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7) slidkalniņa izveide graustu vietā (bijušo darbnīcu teritorijā);
8) peldvietas labiekārtošana;
9) jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas izveide (brīvo telpu virs veikala izmantošana); atbalsts
jauniešu brīvā laika organizēšanai – sadarbība ar mazpulkiem, skautiem - sadarbības iespējas ar
lielajām sabiedriskajām organizācijām.

Saistītie pasākumi:
1)
2)
3)
4)
5)

daudzdzīvokļu māju renovācija; fasāžu krāsošana; saimnieciskā sektora un teritorijas apkārtnes
labiekārtošana; drošības pasākumi siltumapgādes jomā;
rekonstruēt „Sudrabu” ēku, iekārtojot sociālos dzīvokļus;
Rucavas sporta halles izbūve, piesaistot ES finansējumu;
apkures modernizācija – vienota siltummezgla izbūve skolas, ambulances un bērnudārza
apkalpošanai;
Rucavas centra revitalizācijas kontekstā attīstāma arī Liepājas – Klaipēdas – Rucavas- Papes ceļa
krustojuma apkārtne un tās sasaite ar Rucavas centru.

Lielā krustojuma (A11/Pape-Rucava) rekonstrukcijas projekta attīstība:
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, vietējās (tradicionālās) virtuves uzkodu piedāvājums.
Elektrības pieslēgumu nodrošināšana treileru vajadzībām. Detālplānojuma izstrāde.

Projekta realizācijas uzsākšana:
1) objektu izvietojuma shēma;
2) īpašumu inventarizācija - ēku uzskaitījums, īpašumpiederības un ēku stāvokļa precizēšana;
iespējamās funkcijas un pasākumi katrā no tām vai saistībā ar to;
3) īpašnieku saraksta izveide un vienošanās par neizmantoto ēku turpmākās izmantošanas
iespējām; turpmākajā attīstībā jāsaglabā centrālo laukumu iekļaujošās ēkas – 20.gs. 30-to gadu
raksturīga koka apbūve;
4) sadarbības partneru saraksts, iesaistīto personu apzināšana - kādi amatnieki un meistari Rucavā
ir atrodami;
5) arhīva materiālu atrašana/saprašana/pielāgošana pārdošanai - viss, kas saistīts ar Rucavu un
Rucavas vārdu – ko varam izmantot centra izveidē, atspoguļot, parādīt, ieinteresēt; informācijas
papildināšana par vēsturiski nozīmīgām vietām, personām (veco kapu kalniņš - bijušās baznīcas
vieta; personu dzīvesstāsti);
6) centra darbības plāna izstrāde;
7) pieejamā finansējuma saraksta izveide;
8) Rucavas zīmola, suvenīru izveide:
− Rucavas pastkaršu sērija;
− suvenīru sērijas izveide - sadarbībā ar Liepājas mākslas skolām;
− īpašie Rucavas produkti;
9) novada zīmola (atpazīstamības zīmes) izveide– norādēs, arhitektūrā - kas simbolizē
kultūrvēsturisko identitāti;
10) Rucavas tirgus programmas izstrāde 2013. gada sezonai;
11) pilsētplānošanas plenēra sarīkošana (aprīlis, 2013) – plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti, dizaina
speciālisti u.c.
Projekta apraksts kalpos par pamatu finansējuma piesaistei.
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Stratēģiskais projekts „Sventājas upes ielejas attīstība”
Pamatojums
Sventājas upes ielejas, kā stratēģiskas nozīmes kompleksa projekta nozīmību pamato:
 kopīga ar Lietuvu upes ieleja;
 dabas vērtības - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 statuss;
 kultūras mantojums - potenciālu apskates objektu koncentrētība (10 valsts aizsargājamie

kultūras pieminekļi); Senās Kursas - Duvzares laika vēstures liecības;
 19.gs. - 20.gs. viensētu apbūve, vēsturiskās apdzīvotās vietas un vietvārdi;


„Muižas kalns”, dendroloģiskie stādījumi un „Leju svētavots” - esošie apskates objekti; tūrisma
apskates objekti Lietuvā (Impiltes pilskalns u.c.);

 Sventājas

– ūdensteces rekreatīvais
pavasara/rudens sezonā, piknika vietas).

potenciāls

(makšķerēšana;

laivošanas

iespējas

16.attēls. Sventājas upes ieleja
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Projekta mērķis:
Pārrobežu sadarbības iespēju izmantošana aktīvās atpūtas un izziņas tūrisma piedāvājuma attīstībai.

Galvenie risinājumi (pasākumi un aktivitātes):
1) dabas izglītojošās takas - individuālai apskatei vai gida pavadībā;
2) specializētie vai kombinētie maršruti - kājāmiešanai, ar velosipēdu, zirgu izjādes vai laivojot
(pavasara /rudens sezona), slēpošana, ietverot:
− atpūtu dabā, dabas objektu un procesu izzināšanu (īpaši aizsargājamie augi un biotopi, bebru
dzīve, putni u.tml.), makšķerēšanu;
− kultūras mantojuma izzināšanu (arheoloģija, vietvārdi, teikas un stāsti);
− ēdināšanas un nakšņošanas iespējas (lauku sētā, telšu vietās);
− zivju dīķu izveidi; svaigu zivju pieejamību;
− labas prakses zemnieku saimniecību apmeklēšanu (kārklu audzēšana, piena produktu
ražošana, zemeņu audzēšana); degustācijas, produktu iegādi;
3) pasākumi un aktivitātes saistībā ar Rucavas muižas eksponēšanu;
4) pasākumi un aktivitātes izmantojot Senās Kursas, Duvzares un kuršu vārda motīvus - kuršu laika
eksponēšana:
− pasākumu, mācību ekskursiju un programmas piedāvājums – skolēniem, studentiem u.c.
mērķgrupām (pārgājieni, vasaras nometnes, ekspedīcijas, brīvdabas novadpētniecības
mācību stundas);
− vēstures rekonstrukcijas pasākumi (svētki, rituāli);
− senās kuršu apmetnes piemēra izveide (apmetnes makets);
− sadzīves priekšmeti (kuršu laivas, bezvirpas māla trauki; kuršu apģērbs, bezvīļu tērpi,
rotaslietas u.tml.) un to izgatavošanas pieredzes gūšana, motīvu izmantošana - produktu
zīmolam, suvenīriem, tematiskajiem pasākumiem; interaktīva produkta izveide („novada
mācības kurss”- interneta versijā);
− „Sventājas mājas” – darbnīcas iekārtošana - sadzīves eksponēšanai (dzīves veids, apģērbs,
amatniecība/podniecība, būvniecība, mutvārdu daiļrade);
− vieta vēsturisko pārmaiņu eksponēšanai;
− gidu nodrošinājums; kuršu tērpa izmantošanas gidu apģērbā; iesaistīt vietējos skolēnus gidu
pakalpojumu sniegšanā.

Turpmākās darbības:


materiālu apkopošana un sistematizēšana, t.sk. kuršu vietvārdi;



mācību ekskursiju un programma izstrāde – skolēniem, studentiem;



izglītojoša projekta ”Novada mācības kurss interneta versijā” izveide (lekciju kurss, video);



maršrutu izstrāde;



informācijas zīmju un stendu izvietošana; maršrutu marķēšana;



atpūtas vietu iekārtošana;



kājnieku – velosipēdistu tiltiņu izbūve nokļūšanai uz Impiltes pilskalnu.

Rucavas muižas apkārtnes attīstība:


skatu torņa izbūve;



slēpošanas nobrauciena trase;



dendroloģisko stādījumu paplašināšana;



Leju svētavota apkārtnes labiekārtošana.

Aktivitāšu piedāvājuma izveide „ Kuršu ceļa” apkārtnē.
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Stratēģiskais projekts „Dunikas pagasta attīstība”
Pamatojums
Stratēģiskas nozīmes kompleksu projektu nepieciešamību Dunikas pagasta teritorijas - Dunikas
identitātes stiprināšanai un saimnieciskās darbības atbalstam nosaka:
 pagasta vēsturiskā attīstība, kurā noteicošais ir bijis tā novietojums starp trīs lielajiem pagastiem –

Rucavas, Nīcas un Bārtas – purvu un mežu masīvu ieskautā, grūti pieejamā nomalē;
 sociāli ekonomiskie procesi – iedzīvotāju skaita sarukšana, ekonomisko aktivitāšu samazināšanās;
 Dunikas un Rucavas pagastu apvienošana, pašvaldības nosaukumā saglabājot Rucavas vārdu;
 nākotnē sagaidāmās būtiskas ainavas pārmaiņas, saistībā ar VES projektu attīstības vērienīgumu –

kas papildus var ietekmēt un mazināt pievilcību dzīves vietas izvēlei un tūrisma attīstībai.
Pagastu raksturo - pašreizējā dabiskā vide, lauku ainavas ar tālām skatu perspektīvām un līkumotiem
ceļiem, viensētu apbūves raksturs, Sikšņu ciems ar tur pieejamajiem pakalpojumiem (skola, sporta zāle,
pagasta pārvalde, pasts, sociālais dienests); vēsturiskās apdzīvotās vietas Dunika, Šuķene, Sudargi, Lukne,
Sedviņi un Slamsti; nelielu, bet stabilu zemnieku saimniecību darbība; atsevišķu apskates objektu esamība
(garākā purva taka Eiropā, dižskābaržu audze); vēstures fakti, personas. Tie ir nozīmīgākie resursi un
Dunikas pagasta vietas identitāti veidojošie elementi.
17.attēls. Dunikas pagasts
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Projekta mērķi:
Dunikas pagasta attīstības vīzija 2038.gadam
 saimnieciskās aktivitātes ir saistītas mājražošanu, nelielu vietējo zemnieku saimniecību darbību,

t.sk. bioloģiskās saimniekošanas attīstības iespējas;
 infrastruktūras nodrošinājums tādā mērā, kas ļauj ērti dzīvot Dunikā, bet izbraukāt uz darbu ārpus

Dunikas pagasta teritorijas vai strādāt attālinātās darba vietas formātā (izmantojot interneta
sakaru pieejamību);
 nav neapdzīvotu māju – Dunika ir pievilcīga „otro māju” vai īslaicīgu atpūtas /naktsmītņu vieta;
 Bārtas upe tiek aktīvi izmantota ūdenstūrismā;
 miers un klusums, laba starptautiskā sasniedzamība, izmantojot Palangas lidostas tuvumu veicina

bijušos dunicnieku - ārzemju latviešu izvēli atpūtai dabā izvēlēties iespēju periodiski iegriezties
Dunikas pagastā;
 skolas specializēšanās dabas izglītības jomā;
 darbojas veco ļaužu pansionāts - senioru ciemats u.c. iespējas.

Galvenie risinājumi:
1)

pamata infrastruktūra nodrošināšana:
− esošo ceļu kvalitātes uzlabošana un kvalitatīvu visu veida sakaru pieejamība (internets,
telefons, televīzija) – tuvāko 10 gadu prioritāte;
− asfaltētu ceļu īpatsvara būtiska palielināšana;
− Sikšņu centra ūdenssaimniecības rekonstrukcija;

2)

esošo pakalpojumu saglabāšana un atbalsts to pilnveidošanai:
− pagasta pārvalde, ietverot visas klientu apkalpošanas centra funkcijas, renovētās pagasta
pārvaldes ēkas/ saieta nama pilnvērtīgas darbības nodrošināšana;
− lauksaimniecības konsultants un visi citi līdzšinējie pakalpojumi (pamatskola, sociālais dienests,
pasts, primārās veselības aprūpes pakalpojumi);
− dienas - sadzīves pakalpojumu centra izveide (veļas mazgātuve, frizieris, telpas brīvā laika
lietderīgai pavadīšanai visām iedzīvotāju vecuma grupām);
− Sikšņu sporta zāles vissezonas noslogošana; naktsmītņu piedāvājuma nodrošināšana; sporta
nometņu rīkošana;
− skolas specializēšanās iespējas – dabas un vides izglītība;

3)

atbalstošas politikas realizēšana jauniešu un jauno ģimeņu piesaistei (atbalsts nekustamā īpašuma
atrašanai un iegādei dzīves vietas izveidei, pabalsti, brīvpusdienas skolā bērniem u.tml.);

4)

bijušo novadnieku vai Dunikas pagasta teritoriju pakārtoti saistīto personu un personību iesaiste
Dunikas pagasta teritorijas popularizēšanai (V. Vīķe – Freiberga, diriģents Ziemelis, Austra Pumpure
u.c.), jaunu kontaktu veidošana un pieaicināšana pasākumu norisēm - „krusttēvi” un „patroneses ”
(piemēram – Raimonda Bergmaņa piedalīšanās skolas sporta dienā u.tml.);

5)

vietējās identitātes un lokālpatriotisma stiprināšana:
− Dunikas pagasta vēstures popularizēšana - izdevuma „Dunikas pagastam 75 gadi” ietvaros
apkopotās informācijas publiskās pieejamības nodrošināšana;
− novada mācību stundu organizēšana skolā;

6) atbalsts vietējā novadpētniecības muzeja uzturēšanā un tālākā attīstībā:
− vēsturiskās ēkas Sikšņos izmantošanas iespēju nodrošināšana muzeja krājumu eksponēšanai
un krājumu paplašināšanai;
− atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma tālākai izzināšanai, materiālu apkopošanai un
sistematizēšanai (vietvārdi un vietzīmes, māju vārdi, dzimtu stāsti, nostāsti un vietējās
tradīcijas);
− sabiedrisko organizāciju izveide, atbalsts finansējuma projektu sagatavošanā un piesaistei;
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7) atbalsts sabiedriskām aktivitātēm, t.sk. Birzes estrādes izmantošanai– vasaras pasākumu un brīvdabas
teātra izrāžu tradīciju uzturēšana un popularizēšana;
8) kaimiņu sadarbības attiecību stiprināšana un atbalsts kooperēšanās un kooperatīvu izveidei (piemērs
„Latgales zaļais grozs” );
9) tūrisma un atpūtas pakalpojumu piedāvājuma attīstība, izmantojot Eiropas garākās purva takas vārdu,
Bārtas upes rekreatīvo potenciālu utt.; nekustamo īpašumu apzināšana „otro māju” vai īslaicīgu
atpūtas /naktsmītņu piedāvājuma izveidei.

Stratēģiskais projekts „Papes attīstība”
Pamatojums
Nākotnē Papes centrālās daļas attīstības iespējas saskatāmas kā visintensīvāk un aktīvāk izmantojamā
piekrastes daļa, ņemot vērā pašreizējo un arī nākotnē prognozējamo piekrastes apmeklētāju plūsmu
virzību. Pape ir nozīmīgākais galamērķis piekļuvei jūrai (faktiski vienīgais Liepājas-Klaipēdas šosejas un
piekrastes savienojuma galapunkts ar publisku stāvlaukumu pie Papes bākas).
Vietas attīstības potenciālu pamato gan ezera, gan jūras piekrastes pieejamība, atsevišķi pašvaldībai
piederošo zemju un ēku īpašumi – kā pamats publiskās infrastruktūras attīstībai („Dzintarvēju” ēka pie
Papes kanāla, ēku īpašums „Robežsargi” pie Papes ezera, stāvlaukums pie Papes bākas). Sadarbībā ar
vides institūcijām ir diskutējams jautājums par dabas parka „Pape„ funkcionālo zonu robežu precizēšanu,
piemēram, pārskatot esošās apbūves pie Papes ezera iekļaušanas pamatotību dabas lieguma
funkcionālajā zonā.

Projekta mērķi un galvenie risinājumi:
Papes ciema attīstības sekmēšanai Rucavas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2024.gadam ir noteikts
īpašs – centra apbūves teritorijas zonējums, akcentējot tūrisma infrastruktūras, atpūtas un rekreācijas
komercobjektu attīstības iespējas (atpūtas bāzes, viesnīcas, SPA) un ar to saistītie pakalpojumi, skatu
vietas, dabas un izziņas informācijas centrs, tostarp nosakot blīvākas un augstākas apbūves iespējas
salīdzinājumā ar pārējo ciemu teritoriju. Centra daļai („Papes kūrciems”) ir izstrādājama vienota
koncepcija, risinājumu detalizējot lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes ietvaros.
Papes centrālās daļas attīstība tālākā perspektīvā ir saistāma ar Papes ostas attīstību. Ostas teritorijas
attīstības uzsākšanai izstrādājama ostas attīstības programma, ietverot ekonomisko pamatojumu, veicot
detalizētu situācijas un ietekmējošo faktoru izpēti. Teritorijas telpiskais risinājums izstrādājams
detālplānojuma ietvaros. Jāveic sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējums. Ostas attīstība, ņemot vērā
finanšu ieguldījumu apjomu, realizējama pakāpeniski, paredzot molu atjaunošanu un tālākus secīgus
soļus ostas infrastruktūras attīstībai. Papes ostas statusa nostiprināšanai jāveic ostas robežu
apstiprināšana normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Pašvaldībai piederošie un piekritīgie īpašumi piekrastē un daba parka „Pape” teritorijā kopumā ir stratēģiski
nozīmīgi investīciju objekti, kuru izmantošana ir nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu, t.sk. sociālo un
ekonomisko interešu apmierināšanai.
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18.attēls. Papes centrs
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2. pielikums

Pārrobežu sadarbības projekti
1. Tūrisma attīstība
 Maršruti pa bijušo Kursas zemi – vēsture, notikumi;
 tūrisma maršrutu piedāvājums: autotūrisms, velotūrisms, gājēju takas;
 tūrisma maršrutu piedāvājums: kultūras, reliģiskā (sakrālā mantojuma) tūrisma un ekotūrisma

jomā;
 sadarbība tūrisma darbinieku savstarpējās komunikācijas un informētības uzlabošanai;
 tūrisma informācijas centru sadarbība, sniedzot iespējas uzzināt par kaimiņu pašvaldību aktuālo

piedāvājumu;
 kopīgu publicitātes un mārketinga pasākumu plānošana un organizēšana;
 tūrisma darbību un papildus pakalpojumu attīstības jomās (naktsmītnes, ēdināšana, izklaide);
 kopīgu tūrisma maršrutu, karšu u.c. informatīvo materiālu izveide;
 kultūras pasākumi – festivāli u.c. tematiskie pasākumi (arī kopīga informācijas plūsmas

nodrošināšana);
 prezentēt un piedāvāt pierobežu kā Kursas zemi – gan kā tūrisma galamērķi, gan vietējo

produktu, zīmolu u.tml. mērķiem.

2. Sadarbība starp pašvaldībām
 Sadarbība infrastruktūras attīstības jomā - projekta „Kuršu ceļš”– Lenkimai – Pape savienojuma

izveide;
 sadarbība informācijas apmaiņas nodrošināšanā par gaidāmajiem pasākumiem to apmeklētības

veicināšanai. Rucava gada beigās iesniedz informāciju Skodas pašvaldībai par Rucavas novadā
gaidāmajiem svētkiem, pasākumiem, lai Skoda savā ikgadējā pasākumu kalendārā varētu iekļaut
šo informāciju un izplatīt iedzīvotājiem;
 interneta mājas lapu aktualizācija, nodrošinot ziņas par kaimiņu pašvaldībās notiekošajiem

pasākumiem, pakalpojumiem u.c. aktualitātēm;
 sadarbība transporta nodrošināšanā pasākumu apmeklēšanai;
 sabiedriskā transporta u.c. alternatīvo transporta pakalpojumu organizēšana

(piekrastes,

attīstības centru sasniedzamības uzlabošanai);
 sadarbība kultūras, sporta u.tml. aktivitāšu jomā;
 sadarbība kopīgas ekonomiskās telpas - preču un pakalpojumu noieta tirgus attīstības

veicināšanā, uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanā, tirdzniecības iespēju uzlabošanā;
lietuviešiem svarīgākais - jūras piekrastes apmeklēšanas iespējas un atpūtas iespēju dažādošana,
latviešiem – noieta tirgus.
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3. Sadarbība neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumu
nodrošināšanā
 Savienojumu un ceļu infrastruktūras nodrošināšana operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamības

uzlabošanai (Sventājas upes šķērsošana);
 izmantojot Igaunijas un Latvijas sadarbības piemēru, risināt pārrobežu sadarbību starp Latvijas un

Lietuvas neatliekamās palīdzības dienestiem pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā;
 pakalpojumu saņemšanas - sniegšanas vienošanās un līgumu noslēgšana;
 tehnisko risinājumu izstrāde operatīvās informācijas saņemšanai un rīcībai; saziņas uzlabošanai

(„pirmās nepieciešamības vārdnīcas” latviešu/lietuviešu valodā izstrāde);
 līdz savstarpējās palīdzības līguma noslēgšanai risināt jautājumu par sadarbību lokāli starp Skodas

neatliekamās palīdzība dienestu un Latvijas Neatliekamās palīdzības dienestu (pilotprojekta
realizācija);
 ugunsdzēsības un glābšanas jomā – sadarbības pilotprojekta realizācija pieredzes apmaiņai un

Rucavas vietējā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju aprīkojuma un prasmju uzlabošanai.

19. attēls. Sadarbība neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumu nodrošināšanā
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