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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 izmantošanai 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. 
 
Programmas izstrāde balstīta uz pamatprincipiem, ietverot ekonomisku, teritoriāli un tematiski 
integrētu, kā arī stratēģisku redzējumu par Rucavas novada teritorijas attīstību (vīzija, specializācija, 
prioritātes) un definējot pārdomātu programmas ieviešanas, uzraudzības un novērtēšanas 
mehānismu. Ņemot vērā Rucavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas vienlaicīgumu ar 
novada attīstības programmas izstrādi, programma ir izstrādāta, ievērojot  gan nozarisko un laika 
dimensiju, gan arī telpisko dimensiju (telpisko piesaisti programmā definētajiem stratēģiskajiem 
mērķiem un prioritātēm).  
 
Attīstības programmas dokuments sastāv no trīs daļām: 
I. daļa Pašreizējās situācijas analīze, 
II. daļa Stratēģiskā daļa, 
III. daļa Pārskats par attīstības programmas izstrādi. 
 
Sējumā „Pašreizējās situācijas analīze” 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 (tekstā izcelts slīprakstā), stipro, 
vājo pušu, iespēju un draudu analīze, kā arī svarīgākie secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām 
rīcībām. Esošās situācijas raksturojuma sagatavošanai izmantoti publiski pieejamie dati, darba grupu 
diskusijās un iedzīvotāju aptaujā paustie viedokļi, ekspertu vērtējums.  
 
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. 

http://www.grupa93.lv/
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Tekstā lietotie saīsinājumi 
 
AS Akciju sabiedrība 
CSP Centrālā statistikas pārvalde 
DAP Dabas aizsardzības pārvalde 
ES Eiropas Savienība 
ESF Eiropas Sociālais fonds 
ĪADT Īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
IIN Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 
IKP Iekšzemes kopprodukts 
IT Informācijas tehnoloģijas 
LAD Lauku atbalsta dienests 
LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
LIAS 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
LIZ Lauksaimniecībā izmantojama zeme 
Lursoft SIA „Lursoft IT” uzņēmumu datu bāze, kas tiek veidota sadarbībā ar LR Uzņēmumu reģistru 
LR Latvijas Republika 
LVM Latvijas valsts meži 
LVĢMC Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
NACE Ekonomisko darbību klasifikators (Classification of Economic Activities in the European 

Community) 
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
NĪ Nekustamais īpašums 
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVO Nevalstiskā organizācija 
VA Valsts aģentūra 
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VID Valsts ieņēmumu dienests 
VK Valsts kase 
VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
VZD Valsts zemes dienests 

PFIF Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonds 

PII Pirmskolas izglītības iestāde 
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SVID Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
TEN Eiropas transporta tīkls 
TIC Tūrisma informācijas centrs 
UR Uzņēmumu reģistrs 
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VES Vēja elektrostacija 
VID Valsts ieņēmumu dienests 
VK Valsts kase 
VMD Valsts mežu dienests 
VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
VZD Valsts zemes dienests 
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RUCAVAS NOVADA PORTRETS 

 
 
Rucavas novads ir 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā 
izveidots novads Kurzemes dienvidrietumos, kurā apvienoti 
bijušā Liepājas rajona Dunikas un Rucavas pagasti. Tas 
robežojas ar Nīcas, Grobiņas un Priekules novadiem, kā arī ar 
Lietuvas Klaipēdas apriņķa Skodas un Palangas rajoniem. 
 
 
 

1.attēls. Rucavas novada novietojums Latvijā  
 
Novada teritoriju šķērso valsts galvenais nozīmes autoceļš A11 Liepāja – Klaipēda un reģiona nozīmes 
autoceļš Grobiņa- Bārta – Rucava P113, vietējā nozīmes valsts un ceļu pašvaldības ceļu tīkls. 
 
Novada administratīvais centrs 
Rucava atrodas 44km uz 
dienvidiem no Liepājas, 8km uz 
austrumiem no Baltijas jūras 
piekrastes un 25km no Lietuvas 
lielākās kūrortpilsētas Palangas. 
 
Rucavas novada platība ir 449 km2 - 
pēc teritorijas platības vidēja 
lieluma novads Latvijas mērogā 
(53. lielākais novads valstī).  
 
Uz 2012. gada 1. janvāri Rucavas 
novadā bija deklarēti 1976 
iedzīvotāji, no kuriem līdz 
darbspējas vecumam bija 248 (12 
%) iedzīvotāju, darbspējas vecumā 
– 1242 (62,9%), virs darbspējas 
vecuma – 486 (25,1%) iedzīvotāju.  
 
Līdzīgi kā citās lauku teritorijās, 
mirstības līmenis ir augstāks par 
dzimstības līmeni un migrācijas 
saldo ir negatīvs - iedzīvotāju skaits 
laika posmā kopš 2000.gada 
tautskaites Rucavas novadā ir 
samazinājies par 22,8 %1 . 
 

 
2. attēls. Rucavas novada 
transportģeogrāfiskais novietojums  

 
. 

                                                                 
1  Saskaņā ar CSP informāciju 2000.g. Rucavas novadā dzīvoja 2354 iedzīvotāji – 2011.g.- 1811 iedzīvotāji. 
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Teritorijas struktūrā lielu īpatsvaru aizņem meži (48,3% - 21654,9 ha), lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes (25 % - 11209,8 ha) un purvi (14 % (6363,6ha). Ūdens platības aizņem 3,2% (1497,8 ha). 
Izbūvēto teritoriju īpatsvars ir salīdzinoši neliels - ceļu infrastruktūra aizņem 1,8% (825,4 ha), apbūve 
un pagalmi- 1% (446, 5 ha), pārējās teritorijas - 5,3% (2383,3 ha)2 . Nozīmīgu īpatsvaru aizņem īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas un objekti (aptuveni  12000 ha, t.i. 26 % teritorijas), t.sk. piecas 
Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, viens ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis, 61 dižkoks, septiņi mikroliegumi.  
 
Lauksaimniecības zemju vidējā kadastrālā bāzes vērtība 2011. gadā bija 513,0 Ls/ha, bet meža zemēm 
– 118,75 Ls/ha. 
 
2012.gada sākumā valsts kadastra reģistrā bija reģistrētas 4649 zemes vienības. Saimnieciskās 
aktivitātes pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību - 42,5 % no nekustamajiem 
īpašumiem tiek izmantoti lauksaimniecības mērķiem, 47,5% - mežsaimniecības mērķiem3. Novadā 
tiek iegūti derīgie izrakteņi - kūdra, smilts un grants.  
 
Lielākais iedzīvotāju skaits ir koncentrēts Rucavā (700), Sikšņos (180) un Ķāķišķē (80). Piekrastes 
vēsturiskie ciemi - Pape, Papes Ķoņu ciems, Priediengals un Nida - raksturīgi ar sezonāli krasi atšķirīgu 
apdzīvojumu, pastāvīgo iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30, savukārt vasaras sezonā pastāvīgo 
atpūtnieku pieplūdums vērtējams vairāk par 5000. Lielāko atpūtnieku īpatsvaru veido lietuvieši, 
piekrastē ir izbūvēti vairāki desmiti lietuviešiem piederošu privāto vasarnīcu, kā arī darbojas Lietuvas 
uzņēmumiem piederošas atpūtas bāzes. Ar sezonālu apdzīvojumu ir saistīti arī vasarnīcu 
(mazdārziņu) ciemi – Ječi (1200 mazdāŗziņi) un Peši (50). Citas skrajciema tipa apdzīvotas vietas - 
Dunika, Šuķene, Palaipe - ar iedzīvotāju skaitu mazāk 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.  
 
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 
 
2012. gada sakumā bezdarba līmenis sasniedza 9,9% - līdzīgi kā vidēji Kurzemes reģionā. Individuālo 
komersantu skaits un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2010.gadā bija 13,6, kas ir 
salīdzinoši zemāks rādītājs kā vidēji Kurzemes reģionā (21,9) un Latvijā (32).  
 
Vidējā darba samaksa – sabiedriskajā sektorā 268 Ls bruto (205 Ls neto), vispārējās valdības sektorā – 
269 Ls bruto (207 Ls neto) 4 
 
Ekonomiskās aktivitātes Rucavas novadā ir saistītas pamatā ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un 
kūdras izstrādi. Pakalpojumu jomā (tirdzniecības un tūrisms) darbojas atsevišķi nelieli uzņēmumi 
Lielāko darba vietu skaitu nodrošina pašvaldība un tās iestādes. Lielākie uzņēmumi pēc nodarbināto 
skaita ir kokapstrādes uzņēmums SIA „G.M.KOKS” (30 darba vietas ) un kūdras ieguves uzņēmums SIA 
„COMPAQPEAT” (24 darba vietas)5.  
 
Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2011.g. bija 1 161 058 Ls, no tiem nodokļu 
ieņēmumi 35%. 
 

                                                                 
2 LR  administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
3 LR  administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
4 Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.gov.lv/ 
5 VID dati par situāciju uz 2012.gada sākumu 

http://www.csb.gov.lv/
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Rucavas novada attīstības indekss 2011. gadā bija –1,211, Latvijas pašvaldību attīstības rangā 
ieņemot 98 vietu starp 110 novadiem Latvijā .6 
 
Ietekmējošie faktori un attīstības priekšnosacījumi 
 
 Rucavas novads ir tālākā teritorija Latvijas dienvidrietumu daļā (attālums no Rīgas 250 km) - 
pierobežas novads, 
 Rucavas novada sociāli ekonomiskās situācijas atšķirības starp citiem Latvijas novadiem 
raksturo:  

o zemākais apdzīvojuma blīvums - 4,4 iedz./km2 (salīdzinoši Latvijā novados vidēji 17,0 
iedz./km2), 

o ceturtais mazākais novads pēc iedzīvotāju skaita - 1974 iedz. (salīdzinoši mazāks 
iedzīvotāju skaits ir tikai Baltinavas, Alsungas un Mērsraga novados), 

o sestais augstākais demogrāfiskās slodzes līmenis - 590,7 (augstāka slodze ir tikai 
Vaiņodes, Varakļānu, Saulkrastu, Mazsalacas un Strenču novados), 

o devītais zemākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa rādītājs - 136,5 Ls/uz 1 iedz. 
(salīdzinoši Latvijā vidēji - 240,7 Ls). 

 
 Novada identitāte un nozīmīgs kultūras mantojums (Rucavas vārda atpazīstamība caur 
tautas tērpu, cimdu rakstiem, gadskārtu ieražu u.c. tradīcijām), 19.gs. piekrastes zvejniekciemu 
etnogrāfiskā apbūve( Papes Ķoņu ciemā, Priediengalā, Nidā).  
 
 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. 

 
 Jūras piekraste vasaras sezonā – populāra atpūtas vieta lietuviešu atpūtniekiem. 

 
 Attīstības potenciāls saistāms ar teritorijas novietojumu starp reģiona mēroga attīstības 
centriem Liepāju un Klaipēdu, tuvums Lietuvas apmeklētākajam vasaras kūrortam (Palangai) un 
Palangas lidostai. 

 
 

1. TERITORIJAS DABAS APSTĀKĻI, STRUKTŪRA UN RESURSI 

1.1. FIZISKI ĢEOGRĀF ISKIE APSTĀKĻI  

 
Rucavas novada teritorija atrodas divos Latvijas fizioģeogrāfiskajos rajonos: lielākā teritorijas daļa 
Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā un dienvidaustrumu daļa Rietumkursas augstienē Vārtājas 
viļņotajā līdzenumā. 
 
Rucavas novada rietumu daļa izvietojas Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā. Tas aizņem vairāk 
nekā 70 km garu un 5-20 km platu Baltijas jūras piekrastes joslu Latvijas dienvidrietumos. Bārtavas 
līdzenums ziemeļos robežojas ar Piemares līdzenumu austrumos, ar Rietumkursas augstienes 
Vārtājas viļņoto līdzenumu, iet gar Baltijas ledus ezera stāvkrastu pie Medzes un Kapsēdes, gar 
Grobiņu, Bārtas un Dunikas pacēluma rietumu malu un tālāk gar Rucavu līdz Latvijas robežai ar 
Lietuvu.  
 
Pamatiežu virsma Bārtavas līdzenumā atrodas galvenokārt zem jūras līmeņa. Novada teritorijā ir 
izplatīti karbona, triasa un juras karbonātieži, smilts, smilšakmeņi, aleirolīti un māls. Gan triasa, gan 

                                                                 
6 Reģionu attīstība Latvijā 2010,  Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011. 
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arī juras perioda nogulumiem ir praktiska nozīme. Triasa māli ir izmantojami ķieģeļu ražošanā, 
sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā, kā arī augu eļļas dzidrināšanā. Gaišās juras vecuma 
smiltis izmantojamas stiklrūpniecībā, bet tumšie māli kā ugunsizturīgs materiāls. Pamatiežus klāj 
aptuveni 30 m bieza kvartāra nogulumu sega – glacigēnie un interglaciālie smilšainie un aleirītiskie 
nogulumi. Līdzenuma lielākajā daļā tos sedz dažādo Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu 
glaciolimniskie nogulumi (smilts, smalka grants un aleirīti, kā arī sapropelis (gitija), oļi un laukakmeņi), 
kuru vienlaidu izplatību pārtrauc upju ielejas ar aluviālajiem nogulumiem. Gar Litorīnas jūras krasta 
līniju sastopami laukakmeņu krāvumi. Baltijas jūras piekrastē izplatīti eolie nogulumi, reljefa 
pazeminājumos – purvu nogulumi. 
 
Rucavas novada austrumu daļu fizioģeogrāfiski raksturo Rietumkursas augstienes Vārtājas viļņotā 
līdzenuma apvidus dienvidu daļa. Apvidus ziemeļu daļa atrodas uz pamatiežu Dienvidkurzemes 
pacēluma rietumu nogāzes, dienvidu daļa iesniedzas Baltijas depresijā, kur pamatiežu virsa ir zemāka 
par jūras līmeni. Līdzenuma pamatiežu virsu saposmo vairākas apraktās ielejas, kuras daļēji sakrīt ar 
Bārtas, Vārtājas, Birztalas un Ālandes ielejām un kuru dziļums ir 70-101 m vjl. 
 
Pamatiežu virsā Vārtājas līdzenumā ir liela iežu dažādība. Apvidus dienvidu daļā, kur atrodas Rucavas 
novads 15-20 km platā joslā pamatiežu virsu veido apakšējā karbona smilšakmeņi un smilts. Tie 
atrodas zem kvartāra nogulumiem arī apraktajās ielejās. Teritorijā dominē apakšējā triasa 
sarkanbrūnie, violetie un zaļganpelēkie māli, bet dienvidrietumu galā – augšējā juras tumšpelēkie un 
melnie smilšakmeņi, smilts, vizloti aleirīti un māli. Juras iežu vienlaidu izplatību pārtrauc ielejveida 
iegrauzums, kur sastopami perma un triasa ieži. Pamatiežus pārsedz 20-40 līdz 100-130 m (ielejveida 
iegrauzumos) biezs kvartāra nogulumu slānis. To veido galvenokārt Kurzemes (priekšpēdējā) 
apledojuma morēnas zilganpelēkais vai zaļganpelēkais smilšmāls, ledāja kušanas ūdeņu nogulumi un 
Latvijas (pēdējā) apledojuma sarkanbrūnā morēna. Vēl vecāki kvartāra nogulumi sastopami ielejās. 
Pēdējā apledojuma morēna veido vairāk nekā pusi līdzenuma cilmiežu, it īpaši tā ziemeļu daļā - 
Bārtas, Kalētu un Dunikas pacēlumā. Pazeminājumos glacigēnos nogulumus pārsedz Bārtas pieledāja 
baseina smilšainie nogulumi, lokālo iekšledāja baseinu aleirīti un māli, abpus Bārtas ielejai arī Baltijas 
ledus ezera smilšaini grantainie nogulumi. Vājāk drenētajos pazeminājumos ir ezeru un purvu 
nogulumi, purvu un upju ielejās – alūvijs. 
 
Rucavas novada rietumu daļas reljefs veidojies pēcleduslaikmetā Baltijas ledus ezera un Baltijas jūras 
abrāzijas un akumulācijas procesu ietekmē. Ledāja veidojumi daļēji pārskaloti vai noskaloti. Virsa ir 
līdzena vai nedaudz viļņota, lēzeni pazeminās no 10-20 m vjl. pie austrumu robežas līdz 0-8m vjl. 
vidusdaļā. Gar jūras piekrasti stiepjas kāpu zona. Atsevišķas kāpas vai kāpu grēdas vietām paceļas arī 
līdzenumā. Novada piekrastes ziemeļu daļā atrodas augstākās kāpas, kas iekļaujas uz dienvidiem no 
Liepājas esošo Latvijas augstāko kāpu grēdā. To augstākie punkti novadā ir Pāļu kalns (36,4m vjl., 
garums - 160 m, platums - 120 m) un Lāvas kāpa (25 m vjl.).  
 
Novada piekrastes joslai raksturīgi atšķirīgi mūsdienu ģeoloģiskie procesi un dinamika. Tajā no 
Lietuvas robežas līdz Papes ciemam dominē dinamiskā līdzsvara procesi, ar tendenci uz krasta 
noskalošanos iepretim Nidas purvam (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g. ir mazāka par 10 metriem7). 
Nelielā posmā sanešu materiāla akumulācija vērojama pie Papes ciema (akumulācija 6 – 15 m3/m 
1992. – 2007. g.). Sākot ar Papes ciemu līdz pat novada ziemeļu robežai piekrastē dominē krasta 
noskalošanās procesi (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g. 11 – 20 m). Izvērtējot novada jūras krastu 
pēc noteicošajiem lokālajiem apstākļiem, tā erozijas riska pakāpe kopumā ir novērtēta kā augsta. 
Reljefa virsas augstums novada austrumu daļā pārsvarā ir 40-50m vjl., augstākās vietās tas sasniedz 
70m vjl., bet ielejveida pazeminājumos samazinās līdz 15m vjl. Plaši ielejveida pazeminājumi 
sastopami novada dienvidu daļā starp Dunikas , Kalētu un Bārtas pacēlumiem.  
 
Rucavas novada rietumu daļas klimats vērtējams kā mēreni silts un mitrs ar izteiktu jūras ietekmi, ko 
nosaka valdošie R un DR vēji (it īpaši līdz 6km platā piekrastes joslā). Ziemas ir vēsas, mākoņainas, ar 

                                                                 
7 Eberhards Guntis, Lapinskis Jānis Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants. Rīga: LU, 2008. 
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atkušņiem. Novada piekrastē ļoti bieži novērojama migla. Gada vidējā temperatūra šajā novada daļā 
ir 6.75oC, janvāra vidējā temperatūra -3,0oC, bet jūlijā +16,5oC. Aktīvo temperatūru summa izsakāma 
kā 1850-2000oC. Novērojams visgarākais bezsala periods Latvijā – 173 dienas. Vidējā nokrišņu summa 
700-800mm. Sniega sega vērtējama kā nepastāvīga, veidojas decembra beigās vai janvāra sākumā un 
saglabājas līdz marta vidum. Tās vidējais biezums 10-20 cm. Dažos gados stabila sniega sega Rucavas 
novada Baltijas jūras piekrastes zonā vispār var neveidoties. 
 
Rucavas novada austrumu daļā klimats ir mēreni silts un vidēji mitrs. Nokrišņu summa pārsniedz 
800mm gadā. Gada vidējā t~6*C, janvāra: -4*C, jūlija: +16.5*C-17*C. Bezsala periods variē no 140 līdz 
160 dienām. Tas izskaidrojams ar Baltijas jūras ietekmes samazināšanos virzienā no R uz A. Sniega 
segas biezums svārstās no 15 – 20cm. Novada rietumu daļa atrodas smilšainās Piejūras zemienes 
augšņu rajonā. Raksturīgas tipiskās podzolaugsnes (piekrastes kāpu zonā), velēnpodzolētās 
glejaugsnes un velēnu glejaugsnes. Lielas platības aizņem purvu augsnes. Novada austrumu daļā 
sastopamie augsnes tipi ir velēnu glejaugsne un veleņpodzolētā glejaugsne, velēnu podzolaugsne un 
pseidoglejotā augsne, kā arī purvu kūdraugsne un kūdrainā podzolētā glejaugsne. Pārmitrajās 
ieplakās izveidojušās purvu augsnes, upju palienēs – aluviālās augsnes. Inženierģeoloģiskie apstākļi 
vērtējami kā apmierinoši.  Novada hidrogrāfisko tīklu veido Baltijas jūras mazo upju sateces baseina 
upes Sventāja un Bārta, šo upju pietekas, Papes ezers ar tā sateces baseina upes un kanāli, kā arī 
meliorācijas sistēma, kas nodrošina virszemes ūdeņu noteci.  
 

1.2. TERITORIJAS TELPISKĀ STRUKTŪRA  

 
Teritorijas telpiskās struktūras galvenie elementi Rucavas novadā ir meži, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ar viensētu apbūvi , purvi, jūras piekraste, apdzīvotās vietas (ciemi), ceļu tīkls un 
izteiksmīgas upju ielejas (Sventāja un Bārta), kas vienlaicīgi iezīmē arī novada administratīvās robežas 
ar kaimiņu pašvaldībām. Pēc zemes lietojuma veida lielāko īpatsvaru - 48,3% (21654,9 ha) veido meži, 
25 % (11209,8 ha) - lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 14,9 % (6363,6ha) – purvi, 1,2% (548,4 ha) 
– krūmāji, 3,2% (1497,8 ha) - zeme zem ūdens platībām. Izbūvēto teritoriju īpatsvars ir salīdzinoši 
neliels - ceļu infrastruktūra aizņem 1,8% (825,4 ha), apbūve un pagalmi- 1% (446, 5 ha). Pārējās 
teritorijas - 5,3% (2383,3 ha)8. Atbilstoši nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem, lielākā Rucavas 
novada teritorijas daļa tiek izmantota lauksaimniecībai (42,5 %) un mežsaimniecībai (47,5%) 9.  

 
Attālākās novada teritorijas pret novada 
administratīvo centru  (Rucava) atrodas 
vairāk kā 20 km attālumā.   

 
Lielākais iedzīvotāju skaits ir koncentrēts 
Rucavā (aptuveni 700), Sikšņos (180), Ķāķišķē 
(80).  
 
Piekrastes vēsturiskie ciemi - Pape, Papes 
Ķoņu ciems, Priediengals un Nida ar sezonāli 
krasi atšķirīgu apdzīvojumu (pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30) un būtisku 
atpūtnieku pieplūdumu vasaras sezonā, kuru 
pamatā veido lietuviešu atpūtnieki, t.sk. 
piekrastē atrodas Lietuvas uzņēmumiem 
piederošas atpūtas bāzes, vairāki desmiti 
lietuviešiem piederošu privāto vasarnīcu.  

 
3.attēls. Teritorijas telpiskā struktūra 

                                                                 
8 LR  administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
9 LR  administratīvo teritorju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
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Vasarnīcu (mazdārziņu) ciemi – Ječi (1200 mazdāŗziņi) un Peši (50 mazdārziņi). Lielākās skrajciema 
tipa apdzīvotās vietas: Dunika, Šuķene, Palaipe (iedzīvotāju skaitu aptuveni 50). 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.  
 
Ietekmējošie faktori un attīstības priekšnosacījumi 
 
 Rucavas novada teritorijas struktūra ir neviendabīga - ar krasi atšķirīgu apdzīvojumu un 
saimnieciskās darbības iespējām:  

o jūras piekrastes ciemi, nodalīti ar plašu purvu un mežu masīvu no pārējās novada 
teritorijas,  

o starptautiskas nozīmes autoceļš Liepāja – Klaipēda šķērso novadu Z- D virzienā un 
nodrošina galvenokārt tranzīta satiksmes kustību cauri novadam;  

o izteikti lauksaimnieciskas teritorijas Rucavas pagasta centrālajā daļā (ap Rucavu), 
dienvidu rietumu daļā (ap Ķāķišķes ciemu) un Dunikas pagasta centrālajā daļā, 

o novada nomales (pierobežas) teritorijas ar zemu apdzīvojuma blīvumu un mazaktīvu 
nekustamo īpašumu izmantošanu. Tālākie punkti Dunikas pagasta nomalē no novada 
administratīvā centra Rucavas atrodas vairāk kā 20 km attālumā,  

o lielākā iedzīvotāju skaita koncentrētība pagastu administratīvajos centros – Rucavā 
un Sikšņos; krasi atšķirīgs sezonāls apdzīvojums piekrastē un vasarnīcu ciemos. 

 
 Vāji attīstītas funkcionālās saiknes un nepietiekams infrastruktūras nodrošinājums novada 
teritorijas daļu savstarpējai sasaistei (asfaltēto ceļu trūkums starp pagastu administratīvajiem 
centriem Rucavu un Sikšņiem un piekrastes ciemiem).  
 Ierobežotas iespējas apkārtējo teritoriju sasniegšanai (Bārtas un Sventājas upes veido 
dabiskas barjeras novada un blakus teritoriju sasaistei). 

 
 

1.3. DABAS RESURS I UN TO IZMANTOŠANA  

1.3.1. MEŽI UN PURVI  
 
Mežs novadā ir nozīmīgs saimnieciskais, kā arī bioloģisko daudzveidību un rekreācijas potenciālu 
noteicošais resurss. Lielākie mežu masīvu ir izplatīti novada dienvidu, dienvidrietumu, ziemeļu un 
austrumu daļā. Meži ir neatņema novada ainavas daļa, kā arī viens priekšnoteikums dabas tūrisma 
attīstībai. Papildus meža pamatizmantošanai (malkas un kokmateriālu ieguvei), vietējā ekonomikā 
mežs ir nozīmīgs ogošanas, sēņošanas un medību iespēju resurss. 
 

Atbilstoši Valsts meža dienesta meža inventarizācijas 2012. gada datiem, Rucavas novadā meža 
zemes aizņem 11 070 ha jeb 62 % no kopējās novada platības. Meža zemes Rucavas novadā aizņem 
lielāku platību nekā valstī vidēji – 51 % (2012.g.). Inventarizācijas dati ietver informāciju par mežu, 
mežā ietilpstošiem purviem, laucēm un infrastruktūras objektiem meža zemēs. Mežs, saskaņā ar šo 
informāciju, novadā klāj 51 % novada teritorijas (1. tabula).  

 
Meža platībām novadā tāpat kā visā Latvijas teritorijā ir tendence palielināties, jo turpinās 
lauksaimniecībā neizmantoto zemju dabiska aizaugšana, kā arī to mākslīga apmežošana.  
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4.attēls. Lielāko mežu masīvu izvietojums Rucavas novadā 

 
 
Lielākā daļa (gandrīz 65 %) meža zemju Rucavas novadā pieder valstij (18772,4 ha), no tiem savukārt 
nozīmīgākās valsts meža zemju platības (11042,4 ha) atrodas Dunikas pagastā. Valsts mežus novadā 
apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirknis. 
Privātpersonām novadā pieder nepilni 35 % meža zemju. Pašvaldība ir īpašnieks tikai 6,9 ha meža 
Dunikas pagastā un 145,2 ha - Rucavas pagastā. AS „Latvijas valsts meži” vērtējams kā nozīmīgs 
pašvaldības partneris teritorijas attīstības jautājumos. 
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1.tabula. Rucavas novada meža zemju sadalījums 

Teritoriālā 

vienība 

Īpašuma 

piederība 

Meža zemju struktūras elementu platība, ha 
Meža zeme 

kopā, ha Mežs Purvi* Lauces 
Pārplūstoši 

klajumi 

Infrastruk-

tūras objekti 

Dunikas 
pagasts 

Privāti 3741,5 117,6 85,3 23,7 57,5 4025,6 

Valsts 9162,7 1531,4 62,1 23,7 262,5 11042,4 

Pašvaldība 6,2 0 0,7 0 0 6,9 

Kopā 12910,4 1649 148,1 47,4 320 15074,9 

Rucavas 
pagasts 

Privāti 4067,9 1624,9 87,9 82,5 71,8 5935 

Valsts 5857 1684,2 47 9,8 132 7730 

Pašvaldība 124,5 9,7 0,2 2,1 1,8 138,3 

Kopā 10049,4 3318,8 135,1 94,4 205,6 13803,3 

Rucavas 
novads 
kopā 

Privāti 7809,4 1742,5 173,2 106,2 129,3 9960,6 

Valsts 15019,7 3215,6 109,1 33,5 394,5 18772,4 

Pašvaldība 130,7 9,7 0,9 2,1 1,8 145,2 

Pavisam kopā: 22959,8 4967,8 283,2 141,8 525,6 28878,2 

 
* Ietver atklātus purvus. Ar mežu aizaugušie purvi – purvainie meži ir iekļauti grupā „meži” 

Datu avots: Valsts meža dienests, Meža inventarizācijas dati, 2012. 

 
Novada kopējā meža krāja 2012. gadā ir 4611,359 tūkst. m3, no kuras 49 % veido priede, 34% - bērzs, 
12 % - egle, bet pārējo daļu - citas koku sugas. 
 
Novadam ir raksturīgi skujkoku, galvenokārt priežu meži, purvainās vai mitrāju teritorijās sastopami 
purvaini meži. Tāpat arī sastopami ir jauktie un šaurlapju, galvenokārt bērzu meži. Izplatītākie novadā 
ir skujkoku meži, kas aizņem 57 % no kopējās inventarizētās meža platības (22194,36 ha), dominējoša 
koku suga priede ir 42 % no kopējās novada meža platības, 75 % no skujkoku meža platības. Meži, 
kuros dominējoša koku suga ir bērzi, aizņem 38 %. Nelielās platībās ir sastopami meži, kuros dominē 
baltalksnis, melnalksnis, kā arī apse, ozols, osis, liepa un dižskābardis.  
 
Ievērojot novada teritorijas fiziski ģeogrāfisko situāciju, tādēļ tajā sastopami daudzi gan sausieņu, gan 
slapjo mežu augšanas apstākļu tipi. Izplatītākais meža augšanas apstākļu tips ir slapjais damaksnis un 
damaksnis, kas novadā atbilstoši aizņem 5324 ha (24 %) un 4257,18 ha (19 %). Lāns aizņem 10 %, 
niedrājs un šaurlapu ārenis - 7 % no kopējās inventarizētās meža platības. Izplatīti augšanas apstākļu 
tipi ir arī mētrājs, dumbrājs un vēris (VMD 2012. gada inventarizācijas dati).  
 
Novada mežaudžu vecuma struktūra koncentrējas vecuma klasēs no 40 – 80 gadiem (12 896 ha jeb 
58% no kopējās inventarizētās platības). Tas izskaidrojams ar lielo priežu monokultūru īpatsvaru, kas 
izveidotas pēc vējgāžu postījumiem pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās. Salīdzinoši 
samazinājies lapu koku īpatsvars jaunaudžu vecuma klasē, šī tendence gan mainījusies pēdējos gados, 
kad pieaudzis dabiski atstāto mežaudžu platību apjoms. Neliels ir pāraugušu audžu īpatsvars. Pēc 
pašreizējās mežaudžu vecuma struktūras un valdošo sugu mežaudžu īpatsvara, nākotnē iegūstamais 
lielākais koksnes resurss koncentrēsies priežu, bērzu un arī egļu audzēs.  
 
Meža teritorijas, kurām ir noteikts dažāds aizsardzības režīms (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
mikroliegumi, to buferzonas, krasta kāpu aizsargjosla, ierobežotas saimnieciskās darbības josla, 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, aizsargājami meža iecirkņi) Rucavas novadā aizņem 7763,7 ha 
jeb gandrīz trešo daļu (27 %) no visiem mežiem. Vislielākās meža platības atrodas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās: dabas parkā „Pape” un dabas liegumos. Šie meži, neatkarīgi no īpašuma piederības, 
ir apsaimniekojami atbilstoši LR „Aizsargjoslu likuma”, LR „Likuma par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, LR „Sugu un biotopu aizsardzības likuma”, kā arī LR „Meža likuma” un saistībā ar šiem 
likumiem izdoto normatīvo aktu prasībām.  
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Normatīvo aktu prasību ievērošanu meža apsaimniekošanā novadā uzrauga Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecība.  
 
Pakāpeniski gan dabiski, gan mākslīgi (stādot) notiek meža atjaunošanās cirsmās un lauksaimniecības 
zemēs. Saskaņā ar VMD informāciju, 2012.gadā Rucavas novadā ir atjaunoti vai atjaunojušies 147, 4 
ha, t.sk. mākslīgi atjaunoti ir 100, 6 ha.  
 
Meža zemēs atrodas derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu un kūdras) atradnes, kas ir meža zemju 
papildus izmantošana. Novada meža zemēs atrodas smilts-grants atradnes „Pūces”, „Ērči – Klijāni”, 
„Liepieni IV”, „Priežkalni”, „Liepinieki III” un kūdras atradne Nidas purvā. 
 

Rucavas novada teritorija ir bagāta ar purviem. Baltijas ledus ezeram izzūdot, zemākajās vietās 
ieplakās izveidojās ezeri un purvi (piemēram, Papes ezers un Nidas purvs) vai arī, pārpuvojoties 
sauszemei, kā ir veidojies Tīrspurvs. Purvi novadā pavisam aizņem 4967,8 ha, t.i. 11% no visas novada 
teritorijas. Nozīmīgākie purvi ir Nidas purvs, lielais Ķirbas purvs un Tīrspurvs jeb Dunikas tīrelis.  

Nidas purvā pēdējo 3 - 4 tūkstošu gadu laikā uzkrājušās kūdras biezums sasniedz 4 - 7 m. Purvu 
augšējo daļu veido sfagnu kūdra, bet zemāk par 2 m virs jūras līmeņa - pārejas un zemo purvu koku-
spilvu, koku kūdra. Zem kūdras dažāda biezuma (0.5 -1.5 m) atrodas tipiskie ezera nogulumi - 
sapropelis (gitija), kas bijušās ezerdobes dziļākajās vietās sasniedz 2 - 3 m. Nidas tīrelī sapropelis 
uzkrājies Litorīnas jūras pirmās stadijas regresijas laikā. Nidas purva veģetācijā atspoguļojas to 
veidošanās saistība ar Baltijas jūras attīstības agrākajām stadijām, kas nosaka to, ka purva veģetācija 
ir viena no vērtīgākajām Latvijā, jo tā aptver gan zāļu, gan pārejas, gan arī augstā purva veģetāciju ar 
ciņu-lāmu labirintiem10.  

Purvi ir novada gan kūdras, gan arī nozīmīgs bioloģiskās daudzveidības resurss. Purvu 
apsaimniekošanā jāņem vērā ĪADT statuss. 

 
 

1.3.2.LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES  
 
Pēc zemes lietojuma veida lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) novadā aizņem11 11209,8 ha 
(25 % no kopējās novada platības). Pēc lietošanas veida: aramzemes 8595,8 ha, pļavas 557,5 ha, 
ganības 1934,5 ha, augļu dārzi 122 ha.  

 
Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta datiem12 Rucavas pagasta teritorijā LAD reģistrā ir reģistrēti 871 
lauku bloki13 5833ha kopplatībā, savukārt Dunikas pagastā – 568 lauku bloki 4115ha kopplatībā.  
 
Kā minēts arī iepriekš, Rucavas novadam raksturīgie augsnes tipi ir velēnu glejaugsne un 
veleņpodzolētā glejaugsne, velēnu podzolaugsne un pseidoglejotā augsne, kā arī purvu kūdraugsne 
un kūdrainā podzolētā glejaugsne. Vidējie augsnes auglības rādītāji - 26 – 30 balles14 - ir atzīti kā 
sliktākie bijušajā Liepājas rajonā. Auglīgākās augsnes izplatītas Rucavas centra un Ķāķišķes apkārtnē, 
Sventājas ielejas palienes pļavās, kur uz mālainiem cilmiežiem veidojušās velēnu augsnes (auglība 
sasniedz ap 45 ballēm). Latvijā vidējais svērtais zemes kvalitātes novērtējums ir 38 balles, kas, ņemot 

                                                                 
10 Pakalne M. Reģionālas atšķirības Latvijas augsto purvu veģetācijā. Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konferences materiāli sadaļā 
"Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne". Referātu tēzes. LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 
11 VZD bilance uz 2012.g.1.janvāri 
12 LAD informācija uz 2012.g. 1.martu 
13 Lauku bloku  saits un koplatība objektīvāk raksturo faktisko apsaimniekoto  LIZ stāvokli: lauku bloks ir nepārtraukts lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes gabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai nekustamā īpašuma robežas (minimālā lauku 
bloka platība ir 0.30 ha). Lauku bloku zemes platībai ir jābūt labā lauksaimniecības stāvoklī  saskaņā ar EK regulā Nr.73/2009. 124.pantu. 
14 Zemes kvalitātes novērtējums ir, ievērojot augsnes galvenos raksturojošos faktorus un pazīmes, aprēķināts rādītājs, kas nosaka zemes 
ražotspēju, kur maksimālais rādītājs ir 100 balles. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0099:LV:PDF
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vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, tiek uzskatīts par minimālo auglības līmeni attiecībā uz 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai varētu nodrošināt komerciāli dzīvotspējīgu lauksaimniecību15. 
 

5.attēls. Meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju izvietojums 

 
 
No kopējā lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām 71% (8006ha) ir meliorētas zemes, t.sk. 
4606 ha Rucavas pagasta daļā, 3400 – Dunikas pagasta daļā16.  
 
LIZ pamatā tiek izmantotas piemājas un zemnieku saimniecību vajadzībām. Lauksaimniecības 
produkciju plašākam patēriņam ražo 21 piena lopkopības saimniecības, 4 saimniecības ir 
specializējušās gaļas liellopu audzēšanā, viena - cūkkopībā, divas - augļkopībā (audzē upenes, ābeles, 
zemenes), viena- stādu audzēšanā, divas - graudaugu un kartupeļu audzēšanā. 

                                                                 
15 Valsts zemes politikas pamatnostādnes 2008. -2014.gadam, RAPLM, Rīga, 2008. 
16 VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informācija par situāciju uz 2012.g.sākumu 
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1.3.3 VIRSZEMES ŪDEŅI  
 
Virszemes ūdeņi Rucavas novadā aizņem 1144,5 ha jeb 2,6 % no novada kopējās teritorijas. Atbilstoši 
Latvijas teritorijas iedalījumā upju baseinu apgabalos17 Rucavas novads atrodas Ventas upju baseina 
apgabalā.  

6.attēls. Hidrogrāfiskais tīkls un ūdeņu resursi Rucavas novadā 

 
 
Saskaņā ar upju sateces baseinu iedalījumu apsaimniekošanas vienībās - virszemes ūdensobjektos18 
(turpmāk VŪO) novadā atrodas četri Ventas upju baseina apgabala VŪO: Sventāja (V001), Bārta 
(V006SP), Bārta (V010), Papes ezers (E002) un to tiešie sateces baseini. Novada sauszemes teritorijai 
piekļaujas piekrastes ūdeņu objekts „Dienvidrietumu atklātais akmeņainais krasts” (Piekraste A). 
Informācija par ūdensobjektu tipiem, izvietojumu novada teritoriālajās daļās un LR “Ūdens 

                                                                 
17 Noteikts Ūdens apsaimniekošanas likumā. 
18 Iedalījums virszemes ūdensobjektos atbilstoši MK noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” (19.10.2004.) prasībām. 
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apsaimniekošanas likumā” noteiktajās aizsargājamās teritorijās (Rucavas novadā sastopamās - ūdeņi 
ĪADT, peldvietas un peldūdeņi, prioritārie zivju ūdeņi) apkopota tālāk 2.tabulā. Lielāko daļu novadā 
aizņem Bārtas upes un Papes ezera (40 % un 43 % atbilstoši no novada teritorijas) sateces baseini. 
Pārējā novada teritorija (17 %) ietilpst Sventājas sateces baseinā.  
 

2.tabula. Rucavas novada virszemes ūdensobjekti un to raksturojums 

Kods 
Ūdensobjekta 

nosaukums 
Tips Tipa nosaukums  

LR “Ūdens 
apsaimniekošanas 

likuma” 1. pantā definēto 
novadā esošo 

aizsargājamo teritoriju 
veidi

19
 

Teritoriālā vienība 

V001 Sventāja 4 Potamāla tipa (lēna) vidēja upe L, ĪADT Dunikas pagasts,  
Rucavas pagasts 

V006SP Bārta 6 Potamāla tipa (lēna) liela upe K, ĪADT, P Dunikas pagasts 

V010 Bārta 5 Ritrāla tipa 
(strauja) liela upe 

L, ĪADT Dunikas pagasts 

E002 Papes ezers 1 Ļoti sekls dzidrūdens ezers ar 
augstu ūdens cietību 

K, ĪADT, P Rucavas pagasts 

Piekraste 
A 

Dienvidaustrumu 
atklātais 

akmeņainais 
krasts 

- Baltijas jūras dienvidaustrumu 
atklātā akmeņainā piekraste 

- Rucavas pagasts 

 
 
Bārta (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 34280000 - 34290000) ir pārrobežu upe, kura sākas 
Žemaitijas augstienē Lietuvā. Bārtas upe ir Rucavas novada un ziemeļu robeža. Kopējais garums – 98 
km, Latvijā – 43 km. Kopējais sateces baseins – 1974 km2, Latvijā – 1280 km2. Kritums Latvijā – 11 m, 
0,26 m/km. Novadā upe tek pa Vārtājas viļņoto līdzenumu, upes gultne ir līkumaina. Lejpus Rucavas 
novadam Bārta plūst cauri Nīcas novadam un ietek Liepājas ezera dienvidu galā. Nozīmīgākās Bārtas 
pietekas novadā parādītas 3.tabulā.  
 
Pavasaros Bārta pārplūst. Pēc VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” 
teorētiskajiem aprēķiniem Bārtas maksimālais ūdens līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību Rucavas 
novada teritorijā, Latvijas-Lietuvas robežas šķērsgriezumā ir 14,10 m BS.20 Aprēķini ir balstīti uz 
ilggadīgiem hidroloģiskajiem novērojumiem, kurus uz Bārtas kopš 1949.gada veic stacijā „Dūkupji”.  
 

3.tabula. Bārtas nozīmīgākās pietekas Rucavas novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums Garums, km Sateces baseins, km
2
 

34284000  Kreisā krasta Jēčupe 28 93,1 

34285420 Kreisā krasta Zvirgzdupe 6 15,4 

34285720 Kreisā krasta Naudupe 10 10,6 

34285800 Kreisā krasta Raudupīte 6 14,8 

34287200 Kreisā krasta Sargupe 6 13,9 

34287600 Kreisā krasta Roļu upe 6 14,7 
*ŪSIK - ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 

 
Sventāja (ŪSIK 33610000 - 33650000) ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Tās izteka un arī ieteka Baltijas 
jūrā atrodas Lietuvas teritorijā. Upes kopējais garums – 73 km. Tā 34 km garumā plūst pa valsts 
robežu ar Lietuvu. Kopējais sateces baseins – 471 km2, Latvijā – 78 km2, kritums 50 m jeb 0,7 m/km. 
Sventājas baseina augšdaļā atrodas Žemaitijas augstienes ziemeļu daļā. Par robežupi Sventāja kļūst 
pie tās satekas ar Lukni. Latvijā upes baseins aizņem nelielu daļu Vārtājas viļņotajā līdzenumā un 
Bārtavas līdzenuma dienvidu daļu, ko veido meži un iepretim Rucavai - arī lauksaimniecības zemes. 

                                                                 
19 Ūdens apsaimniekošanas likuma 1. panta pirmajā daļā noteikto aizsargājamo teritoriju veidi un to apzīmējumi (norādītas tikai tās, kuras 
atrodas Rucavas novadā): K – prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi, L – prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi, P - peldvieta, peldūdeņi, IADT - īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas 
20 VSIA „Latvijas, Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2012. gada 30. marta vēstule Nr.4-6/434. 
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Upe uz valsts robežas plūst pa aptuveni 10 m dziļu ieleju. Tālāk Lietuvas teritorijā upes krasti ir stāvi, 
ar 3 – 5 m augstām kraujām. Sventājas pieteka Lietuvā ir no Latvijas plūstošā Kaņava (Kaņeva), kura 
uzņem Nidas purva dienvidu daļas ūdeņus.  
 
Papes ezers ir lielākā novada ūdenstilpne. Ezers atrodas Baltijas jūras piekrastē Papes zemienē. Tā 
vidējais ūdens līmenis ir +0,1 m absolūtajās atzīmēs virs Baltijas jūras līmeņa. No Baltijas jūras to 
atdala 1 - 2 km plata kāpu josla ar augstumu 4 - 7m vjl. Ezera platība ir ap 1205 ha, vidējais dziļums ir 
0,5 m, dziļākajā vietā sasniedz 1,1 m, garums 8,3 km, vidējais platums 2,8 km, 12 salas 21. Papes ezers 
ir caurtekošs, lagūnas tipa ezers ar nelieliem līčiem. Ezeru ar Baltijas jūru savieno Papes kanāls. Ezera 
kopējais tilpums ir 6,02 milj. m3, lietderīgais tilpums22 0,1 milj. m3. Ezers uzņem ūdeņus no Tukleru 
kanāla polderiem (apmēram 50%), no Līgupes (ap 40%) un Paurupes (10%). Ezerā ietek vairāki 
meliorācijas novadgrāvji, kas novada ūdeņus no pieguļošajām platībām.  
 

4.tabula. Papes ezera un Papes kanāla nozīmīgākās pietekas Rucavas novadā 

ŪSIK* kods Pietekas pazīme Nosaukums 
Garums, 

km 
Sateces baseins, 

km
2
 

 33800000 - 33810000  Ietek jūrā  Papes (ezera) kanāls 1 298,3 

 33820000 - 33823000 Kreisā krasta Paurupes - Līgupes kanāls 7 134,3 

 33822000 -33822300 Labā krasta Paurupe* 17 40,8 

 33824000 -33824700 Labā krasta Līgupe* 20 77,5 

 33830000 - 33837000  Papes ezers  163,6 

33832000 Polderī ar mehānisku 
ūdens novadīšanu 

Tukleru kanāls 8 39,2 

*ŪSIK - ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 
** LIFE-Nature projekta “Papes ezers – saglabāšana, aizsardzība un attīstība” ietvaros 2005. gadā atjaunotas Līgupes un 
Paurupes ietekas Papes ezerā. Tādejādi tagad šīs upes pieder Papes ezera sateces baseinam. 

 

Ezera krasta līnijas garums 40,4 km, tā ir ļoti izrobota ar daudziem līčiem un pussalām, krasti 
lielākoties zemi un purvaini. Ezera dibens pārsvarā līdzens un to klāj līdz 5 m biezu dūņu slānis. Papes 
ezers intensīvi aizaug. Kopējais aizaugums ir vismaz 90%. 
 
Papes ezera sateces baseina platības attiecība pret ezera platību ir 19,2:1. Sateces baseinu veido 
piekrastes kāpas, meži, pļavas, tīrumi, Papes tīrelis un Nidas purva ziemeļu daļa. Tās ir bioloģiski 
nozīmīgas teritorijas, kas ietekmē ezera ekoloģisko stāvokli. Papes ezeram, tā piekrastei kopā ar 
Nidas purvu ir noteikts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas parka statuss, kas vienlaikus ir arī 
Latvijas NATURA 2000 teritorija un starptautiskas nozīmes mitrājs – Latvijas Ramsāres konvencijas 

starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā Papes ezers ir publiskie ūdeņi, kā arī prioritārie karpveidīgo zivju 
ūdeņi. 
 
Papes ezers kopš 1830. gada, kad tika uzcelts pirmais koka aizsprosts ezera notecei uz jūru, ir regulēts, 
veicot dažādus hidroloģiskā režīma regulēšanas pasākumus: slūžu būvniecība Papes kanālā, Papes 
poldera izveidošana, Paurupes - Līgupes kanāla būvniecība.  
 
Papes ezera slūžu galvenais uzdevums bija pavasaros un rudeņos ielaist ezerā jūras ūdeņus, savukārt 
vasaras mazūdens periodā aizturēt ūdeni ezerā, lai ezers nekļūtu pārāk sekls un pārāk neuzsiltu. 
Slūžas vairākkārtīgi ir rekonstruētas un pārbūvētas. Kopš 1998. gada tās ir avārijas stāvoklī un 
nenodrošina ūdens režīma regulēšanu ezerā. Līdz 1966. gadam Līgupe, Vidusupe un Paurupe - Papes 
ezera sateces baseina upes ietecēja ezerā. Lai izvairītos no straujām ezera ūdens līmeņu svārstībām, 
īpaši, pavasaros, tika pieņemts lēmums par šo upju noteču regulēšanu, izstrādāts projekts, izbūvēts 
Līgupes – Paurupes apvedkanāls ar ieteku Papes kanālā un regulējamas slūžas uz Līgupes (upes Nīcas 
novada posmā). Papes polderis ezera ziemeļu daļā Nīcas novada teritorijā tika izbūvēts pagājušā 
gadsimta otrajā pusē. Ar tā palīdzību ezerā tika plānots ievadīt ap 3,5 milj. m3 ūdeņus gadā.  

                                                                 
21 Latvijas Daba. Enciklopēdija.4. sējums. Rīga: Preses nams, 1997. un Datu bāze “Ezeri.lv” (www.ezeri.lv) 
22 Lietderīgais tilpums regulētiem ezeriem ir tilpums, kuru iespējams nostrādāt starp normālo ūdens līmeni un zemāko pieļaujamo ūdens 
līmeni, ko pieļauj hidrotehniskās būves tehniskais risinājums 
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Iepriekšminētie hidroloģiskā režīma regulēšanas pasākumi samazināja noteci caur ezeru un līdz ar to 
ūdens apmaiņu ezerā, jūras iesāļā ūdens ieplūšanu ezerā, skābekļa daudzumu ūdenī un ievērojami 
veicināja ezera eitrofikācijas procesu, sekmējot ezera aizaugšanu un atklātās ūdens virsmas 
samazināšanos.LIFE-Nature projekta “Papes ezers – saglabāšana, aizsardzība un attīstība” ietvaros ir 
veikts Papes ezera hidroloģiskā režīma izvērtējums, izstrādāti pasākumi ezera ūdens apmaiņas 
uzlabošanai, atjaunota Līgupes un Paurupes ieteka ezerā, izstrādāts projekts Papes kanāla pārgāzei ar 
zivju ceļu izbūvi.  
 
Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā, lai mazinātu ezera aizaugšanu un uzlabotu ūdens apmaiņu tajā, 
ir būtiski nodrošināt Papes ezera hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus, kas vienlaikus ir arī 
dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna ieviešanas prioritārie pasākumi. 
 
Ietekmējošie faktori un attīstības priekšnosacījumi 
 
 Bārta ir izmantojama ūdens tūrismam, zvejai un makšķerēšanai. Upe visā tās garumā Latvijas 
teritorijā ir publiskie ūdeņi un zvejas tiesības Bārtā pieder valstij23. Bārtas upe  no valsts robežas līdz 
Bārtas – Dunikas ceļa tiltam ir prioritārie lašveidīgie zivju ūdeņi, lejpus minētajam tiltam līdz ietekai 
Liepājas ezerā (Nīcas novada teritorijā) - prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi24. 

 
 Sventājai un tās palienei ar aizsargājamiem biotopiem un retu augu sugu atradnēm ir 
noteikts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – dabas lieguma un Latvijas NATURA 2000 teritorijas 
statuss. Sventāja upe posmā pa Latvijas – Lietuvas robežu ir publiskie ūdeņi un arī prioritārie 
lašveidīgo zivju ūdeņi. Tā ir izmantojama ūdens tūrismam, makšķerēšanai, vienlaikus nodrošinot 
dabas vērtību saglabāšanu atbilstoši dabas lieguma izveides mērķiem.  

 
 Papes ezers ir vērtējams kā viens no nozīmīgākajiem virszemes ūdeņu resursiem, kā arī 
raugoties no dabas izziņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un rekreācijas viedokļa. Ezers, 
ievērojot iepriekšminētos attiecīgos MK noteikumus, ir izmantojams makšķerēšanai, laivošanai, putnu 
vērošanai, niedru ieguvei. 

 
 Rucavas novadā nav Ministru kabineta noteikumos Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība” (10.01.2012.) sarakstā iekļautu peldvietu. Peldēšanai vispiemērotākie un 
visvairāk izmantotie ir Baltijas jūras piekrastes ūdeņi.  

 
 Jūras piekrastes ūdeņi ir plaši izmantojami gan peldēšanas iespējām, gan ir nozīmīgs resurss 
zvejas un ūdenssporta aktivitātēm. Zilā karoga pludmales statusam atbilstošas pludmales 
izveidošana un atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana ir viens no prioritārajiem Rucavas novada 
domes darbiem tuvāko trīs gadu laikā. 

 
 

                                                                 
23 LR Civillikuma Trešās daļas Lietu tiesības 1102.panta nosacījumi un  1.pielikumā, 1117.panta nosacījumi un 3.  pielikums 
24 Nosaka 2002. gada 12. marta Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (2.1 pielikums). 
Prioritārie zivju ūdeņi ir saldūdeņi, kuros nepieciešams veikt ūdens aizsardzības vai ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus. Tos iedala lašveidīgo zivju ūdeņos, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt lašu 
(Salmo salar), taimiņu un strauta foreļu (Salmo trutta), alatu (Thymallus thymallus) un sīgu (Coregonus) eksistenci un karpveidīgo zivju 
ūdeņos, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpu dzimtas (Cyprinidae) zivju, kā arī līdaku (Esox lucius), asaru (Perca fluviatilis) un 
zušu (Anguilla anguilla) eksistenci. 
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1.4. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

 
Rucavas novadā daba kopumā ir maz pārveidota. Tai raksturīga dabas apstākļu dažādība, izteiktas 
reljefa formas piekrastē, jūras piekraste, purvi, Papes ezers, upju ielejas, meži, tīrumi un pļavas. 
Novadā ir saglabājusies Baltijas jūras reģionam tipiskā daba, neskarti biotopi, retu un aizsargājumu 
sugu atradnes un dzīvotnes, kas ir nozīmīgas gan valsts, gan Eiropas līmenī.  
 
Lai aizsargātu un saglabātu vērtīgākās dabas teritorijas un kompleksus novadā, piecām teritorijām ir 
noteikts īpaši aizsargājamas teritorijas statuss (ĪADT) – dabas parkam „Pape”25 un dabas liegumiem 
„Dunika”, „Ķirbas purvs”, „Sventājas upes ieleja” un „Nīcas īvju audze”26. Novada teritorija robežojas 
ar aizsargājamo jūras teritoriju „Nida – Pērkone”27. Visas šīs ir arī Latvijas NATURA 2000 – Eiropas 
nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas. Bez tam novadā ir viens ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais 
dabas piemineklis „Nidas pludmale”28. Īpaši aizsargājamās teritorijas novadā aizņem  aptuveni 11 731 
ha29 (26 % no kopējās novada platības).  
 
Trijām no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām - dabas liegumam “Pape” , dabas liegumam “Nīcas 
īvju audze” un aizsargājamai jūras teritorijai „Nida-Pērkone” - ir izstrādāti un apstiprināti dabas 
aizsardzības plāni. Tie izstrādāti atbilstoši dabas parkam “Pape” laika periodam no 2007. līdz 2018. 
gadam, dabas liegumam “Nīcas īvju audze” – no 2005. līdz 2015. gadam un aizsargājamai jūras 
teritorijai „Nida-Pērkone” – no 2009. – 2018. gadam. Dabas parka “Pape” apsaimniekošanas kārtību 
un funkcionālo zonējumu nosaka 2011. gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.706 
“Dabas parka “Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Pārējo NATURA 2000 
izmantošanu nosaka 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
 

5.tabula. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts Rucavas novadā 

Nr. 
p. 
k. 

Vietas kods Kategorija un nosaukums, kategorija 
NATURA 

2000, tips* 

Dabas aizsardzības plāna, darbības 
laiks/ individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumiem 

1. LV0303500 Dabas parks „Pape” C 
Ir, līdz 2018.g./MK noteikumi Nr.706 

(20.09.2011.) 

2. LV0508300 Dabas liegums „Dunika” C Nav/Nav 

3. LV0521800 Dabas liegums „Ķirbas purvs” B Nav/Nav 

4. LV0526400 Dabas liegums „Sventājas upes ieleja” C Nav/Nav 

5. LV0507700 Dabas liegums „Nīcas īvju audze” B Ir, līdz 2015.g./Nav 

6. LV0900100 
Aizsargājamā jūras teritorija „Nida-
Pērkone”** 

C 
Ir, līdz 2018.g./MK noteikumi Nr.652  

(23.08.2011.) 

7. - 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais 
dabas piemineklis “Nidas pludmale” 

- Nav/Nav 

 
*Tips: B – teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „“Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību””, 

92/43 EEK;C – teritorijas, kas noteiktas atbilstoši ES direktīvai „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409 EEK) un 
direktīvai „“Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”” (92/43 EEK). 

** - Robežojas ar Rucavas novada teritoriju Baltijas jūras piekrastē 

                                                                 
25

 Ministru kabineta noteikumi Nr.83  "Par dabas parkiem" (09.03.1999., ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 24.09.2011.) 
26

 Ministru kabineta noteikumi Nr.212 "Par dabas liegumiem" (15.06.1999., ar grozījumiem līdz 12.02.2011.) 
27

 Ministru kabineta noteikumi Nr.17 "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām" (05.01.2010.) 
28

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 175 "Par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 
(17.04.2001.) 
29

 Platība, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem vektordatiem Rucavas novada teritorijas plānojuma izstrādei 
(2012.g.). IADT robežu precīzā uzmērīšana nav veikta. Precīzas ĪADT platības ir nosakāmas pēc ĪADT robežu uzmērīšanas 
dabā 
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7. attēls. Īpaši aizsargājams dabas teritorijas Rucava novadā 

 
 
Citu nozīmīgu dabas vērtību skaitā ir atzīmējami dabas pieminekļi: Dabas aizsardzības pārvaldes datu 
bāzē „Dižkoki” ir reģistrēts sešdesmit viens aizsargājams koks – dižkoks. Taču dižkoki ir arī citi novadā 
esošie koki, kuri atbilst 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie 
dabas pieminekļi (38.1. punkta) ir arī dižakmeņi – laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk 
kubikmetru un 10 metru josla ap tiem. Liepājas rajona dižakmeņu un kultūrvēsturisko akmeņu 
apzināšanas projektā30, kas norisinājās 2008.gadā, Rucavas novada teritorijā ir konstatēti 7 dižakmeņi 
un 6 akmeņi ar kultūrvēsturisku vērtību . 
 
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā esošo datubāzi, Dunikas pagasta teritorijā, AS 
"Latvijas valsts meži" pārziņā esošajos mežos, ir izveidoti 7 mikroliegumi.  

                                                                 
30 Liepājas rajona akmeņu izpēte. Atskaite. Izpildītāji Latvijas Petroglifu centrs, biedrība, A.Grīnbergs, A.Zabele, D. Vītola, Rīga, 2008. 
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6.tabula. Mikroliegumi31 

n.p.k.  Kods Atrašanās vieta Īpašums Kvartāls Nogabali Platība, ha 

1.  380 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 217. 11., 13., 
16., 17. 

7,9 

2.  381 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 215. 7. 0,7 

3.  382 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 529. 
528. 

15. 
17., 18. 

4,4 
8,2 

4.  383 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 528. 8 2,4 

5.  384 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 
 

538. 
2. 

7. 
1., 2., 3. 

9,7 
2,7 

6.  494 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 518. 1. 0,6 

7.  495 Dunikas pagasts AS "Latvijas valsts meži" 532. 1., 4. 7,7 

 
 
Novadā nav aizsargājamas alejas un dendroloģiskie stādījumi, kuru aizsardzību nosaka Ministru 
kabinets. Tomēr īpaši ir jāatzīmē Nacionālā Botāniskā dārza ieguldījums dendroloģisko stādījumu 
veidošanā. Novadā ir izveidoti augstvērtīgi dendroloģiskie stādījumi - Muižas kalna arboretums un 
apstādījumi pie novada domes ēkas un Rucavas pamatskolas. 
 
Dabas liegums „Ķirbas purvs” 
 
Lieguma teritorija aizņem 1095 ha nenosusināto purva daļu (zāļu purvs, pļavas un mežs) no 2447 ha 
Ķirbas purva kopplatības. Dabas liegums ir izveidots ES Biotopu direktīvas biotopu – kaļķaini zāļu 
purvi un kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi – aizsardzībai. Lieguma teritorijā sastopamas Latvijas 
Piejūras zemienei raksturīgas zāļu purvu augu sabiedrības. Tajā sastopamas tādas īpaši aizsargājamo 
augu sugas kā Buksbauma grīslis, Devela grīslis, ziemeļu grīslis, dižā aslape, fuksa dzegužpirkstīte, 
purva dzeguzene, kā arī īpaši aizsargājamas putnu sugas melnais stārķis, čūskērglis, niedru lija, pļavas 
lija, rubenis, mežirbe, dzērve, mazais mušķērājs, melnā dzilna un pelēkā dzilna. Lieguma teritorija ir 
vistālāk uz rietumiem sastopamās zemā bērza atradne Latvijā. 

Dabas liegums „Sventājas upes ieleja” 
 
Lieguma teritorija aizņem aptuveni 447 ha Sventājas upes labajā krastā, ietverot dažāda platuma 
upes palienes teritoriju, kas dažviet iekļauj visu senleju, citviet daļu no tās, robežojoties galvenokārt 
ar tīrumiem un mežiem.  
 
Sventājas lieguma dabas vērtības raksturo tā biotopu daudzveidība. Ir pārstāvēti dažādu augšanas 
apstākļu tipu meži, pļavas, krūmāji un upes piekraste. Viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur 
sastopams ES Biotopu direktīvas biotops un arī Latvijā īpaši aizsargājams biotops - klajas iekšzemes 
kāpas, kā arī Latvijā tikai dienvidrietumu daļā sastopamie meži - aizsargājams biotops - lapkoku meži 
ar parasto skābardi. Konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, 
kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu. Kā nozīmīgākās vietas dabas liegumā 
ir izdalāmas platlapju (ozolu un liepu) audzes lieguma ziemeļdaļā, ozolu/skābaržu audzes pie 
“Laipniekiem”, smiltājs, priežu audze starp upi un Rucavas Muižas kalnu, virsājs un pļavas lejpus 
“Čukāniem”. 
 
Kultūrvēsturiskās ainavas elementi lieguma teritorijā ir bijušās Rucavas muižas vieta un atsevišķas 
19.-20. gs. sākuma periodā būvētas viensētas. Sventājas upes ielejas un dabas lieguma sakarā jāmin 
arī pašlaik eksistējošais, uzbūvētais aizsprosts, kurš, lai arī aprīkots ar tehniski veidotiem zivju 
migrācijas ceļiem, negatīvi ietekmē kopējo upes ekosistēmas kvalitāti.  
 

                                                                 
31 Datu bāze "Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumi", 2012.g. sākums 

http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1277&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1278&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1279&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1280&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1281&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1518&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
http://oas.vdc.lv:7779/ml_pub/pls/ML_PUB_WWW.mikroliegums?p_ml_id=1519&p_atk_id=1013&p_mezn_id=&p_max_skaits=15
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Dabas liegums „Dunika” 
 
Dabas liegums „Dunika” izveidots 1957. gadā 11 ha platībā parastā skābarža Carpinus betulus L. 
aizsardzībai. Šeit ir lielākā parastā skābarža audze Latvijā, kas atrodas uz sugas izplatības areāla 
ziemeļrietumu robežas. 1977. gadā lieguma platība ir palielināta līdz 161 ha, bet 2004. gadā - līdz 
1802 ha. Dabas liegumā ietilpst arī Dunikas tīrelis, kur no aizsargājamiem biotopiem sastopami: 
neskarts augstais purvs, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos, staignāju meži, ozolu meži un 
purvaini meži. Dabas lieguma teritoriju lielās platībās ieskauj valstij piederoši meži. 
 

Dabas liegumu „Nīcas īvju audze” 
 
Botāniskais liegums parastās īves Taxus baccata aizsardzībai izveidots 1987. gadā 94 ha platībā ar 
mērķi aizsargāt parasto īvi tās dabiskās augšanas vietā. Dabas lieguma „Nīcas īvju audze” statuss 
teritorijai ir noteikts 1999. gadā, platībai ir 108 ha. Dabas liegums reprezentē Piejūras zemienei 
raksturīgus pārmitrus egļu-bērzu, egļu-bērzu mežus ar platlapju (kļavu, ošu, gobu, liepu, ozolu) 
piejaukumu, kā arī staignāju mežus, kaļķainus zāļu purvus (ar pūkaugļu grīsli Capex lasiocarpa, augsto 
grīsli Carex elata, Devela grīsli Carex davalliana) un mitrus zālājus periodiski izžūstošās augtenēs 
(pļavas ar zilgano molīniju Molinia caerulea un ārstniecības brūnvālīti Sanguisorba officinalis). Lai gan 
dabas lieguma mērķis ir aizsargāt parasto īvi, dabas liegumā atrodamas arī citas dabas vērtības: 5 
Eiropas Padomes Biotopu direktīvas I pielikuma biotopi, 6 Putnu direktīvas I pielikuma sugas, 38 
Latvijā īpaši aizsargājamas sugas. Vislielākā nozīme liegumā ir šādu sugu un biotopu saglabāšanai: 
parastā īve, dabiskie meža biotopi, jaukti platlapju meži, melnalkšņu staignāji. 

Dabas parks „Pape”32 
 
Dabas parks „Pape” ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kura izveidota 2003. gadā, tajā ietverot 
Papes ezera un Nidas purva dabas liegumus, tiem blakusesošos bioloģiski vērtīgos mežus, jūras krasta 
kāpu joslu, Papes, Nidas un Ķoņu ciemus, kā arī Baltijas jūras akvatoriju (līdz 30 m izobātai), kas vēlāk 
(2011. gadā), nosakot aizsargājamo jūras teritoriju robežas, izslēgta no dabas parka un iekļauta 
aizsargājamā jūras teritorijā „Nida-Pērkone”. Dabas parks ir izveidots ar mērķi aizsargāt unikālu 
starptautiskas nozīmes mitrāju kompleksu un ligzdojošos un caurceļojošos putnus. Dabas parks skar 
Rucavas un Nīcas novadu teritorijas. Parka kopējā platība ir 10 853 ha, t.sk.  8344 ha  atrodas Rucavas 
novada teritorijā. 
 
Dabas parka teritorijā novērojama liela biotopu dažādība. To nosaka klimatiskie apstākļi un 
novietojums, īpatnējais reljefs un hidroloģiskie apstākļi. Te sastopami gan jūras un jūras krastu, gan 
mežu, pļavu un purvu, kā arī cilvēka pārveidoti biotopi. Dabas parkā „Pape” līdzšinējos pētījumos 
konstatēti 22 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, t.sk. 11 no tiem ir prioritārie biotopi, un 14 
Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Nozīmīgākie no tiem – ezeri un to piekrastes ar dižās aslapes 
audzēm, mezotrofi ezeri ar mieturaļģu augāju, neskarti augstie purvi, staignāju meži, mežainas 
piejūras kāpas, ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, priekškāpas un citi. 
 
Teritorijā konstatētas 632 vaskulāro un 135 sūnaugu sugas, tostarp 62 Latvijā īpaši aizsargājamas 
vaskulāro augu un 10 sūnaugu sugas, kā arī 2 ES aizsargājamas augu sugas. 277 putnu, 1298 tauriņu, 
376 citu bezmugurkaulnieku, 11 abinieku un rāpuļu, 34 zīdītāju, 21 zivju - iekšzemes ūdeņos, 32 zivju 
- Baltijas jūras akvatorijā, 632 vaskulāro un 135 sūnaugu sugas. No tām 84 putnu, 17 zīdītāju, 16 
bezmugurkaulnieku, 62 augu un 10 sūnaugu sugas ir iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu 
sarakstā, bet 2 augu, 75 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu sugas ir aizsargājamas Eiropas Savienībā. 
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Dabas parku šķērso Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Dabas parka piekrastes zona ir īpaši 
nozīmīga zvirbuļveidīgo putnu un sikspārņu migrācijas dēļ, jo starp Papes ezeru un jūras piekrasti 
veidojas t.s. „pudeles kakla” efekts, kas veidojas, migrējošiem dzīvniekiem virzoties gar jūras piekrasti 
uz dienvidiem un koncentrējas šaurajā sauszemes joslā jūras krastā. Sezonā caurceļojošo putnu skaits 
pārsniedz vienu miljonu.  
 
Nidas purva ekosistēma un Papes ezers ir Starptautiskas nozīmes mitrājs (Ramsāres vieta). Dabas 
parkā atrodas divas teritorijas, kuras ir iekļautas Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgo vietu 
(PNV) sarakstā: Pape (kods LV068) un daļa Baltijas jūras akvatorijas - piekraste no Nidas līdz Pērkonei 
(kods 060). 
 
Dabas parkā atrodas Baltijas jūras piekrastē atrodas viens no izcilākajiem Latvijas dabas 
ģeoloģiskajiem - ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem „Nidas pludmale”. Tas ir oļains senās 
Litorīnas jūras krasta valnis un interesanti senie purva nogulumi Baltijas jūras pludmales posmā pie 
Nidas, Rucavas pagastā. Sākoties pie Latvijas un Lietuvas robežas, Nidas oļainā pludmale stiepjas 
ziemeļu virzienā aptuveni 3 km garumā. Pludmali veido 25-30 m plats un vidēji 0,5m augsts dabisks, 
oļu un sīkāku akmeņu krāvums (valnis). Kopš 1962.gada tas ir aizsargājams dabas objekts 8,2ha 
platībā. Tā aizsardzību nosaka 2001.gada 17.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 175 "Par 
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem". 
 
Dabas parka teritorijas aizsardzībai un saglabāšanai dabas aizsardzības plānā ir izvirzīts ilgtermiņa 
mērķis “saglabāt, aizsargāt un atjaunot vienotu mitrāju ekosistēmu kompleksu – Nidas purvu, Papes 
ezeru, jūras krasta kāpas, pļavas un mežus ar daudzveidīgu floru un faunu kā dabisku dzīvotni putnu, 
zīdītāju un bezmugurkaulnieku sugām”. Dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna darbība laikam 
(no 2007. līdz 2012. gada beigām ir izvirzīts 21 īstermiņa mērķis). No tiem prioritārie mērķi ir 
“stabilizēts un atjaunots Papes ezera hidroloģiskais režīms”, “saglabāti Latvijā un Eiropas Savienībā 
aizsargājamie jūras krasta kāpu biotopi 120 ha platībā”, “saglabāti dabiskie un maz ietekmētie zāļu, 
pārejas un augstā purva biotopi, tur sastopamās retās un aizsargāmās augu un dzīvnieku sugas 1913 
ha platībā”, “saglabāti dabiskie meža biotopi un Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamie meža 
biotopi 980 ha platībā” un “saglabāta un atjaunota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība”. Īstermiņa 
mērķu sasniegšanai ir plānots apsaimniekošanas pasākumu komplekss, kas ietver administratīvos, 
hidroloģiskā režīma stabilizēšanas, dabas vērtību saglabāšanas, sabiedrības informēšanas un 
teritorijas labiekārtošanas, kā arī monitoringa un teritorijas turpmākās izpētes pasākumus.  
 
Nozīmīgākie pasākumi ir: Papes ezera hidroloģiskā režīma daļējai atjaunošana tā ekosistēmas 
saglabāšanai, Nidas augstā purva, kāpu, pļavu un meža aizsardzība, dabas parka pārvaldes 
izveidošana un darbības nodrošināšana, kā arī regulāra sabiedrības informēšana par dabas parku un 
tā apsaimniekošanu. Dabas parkā plānota Papes kanāla aizsprosta rekonstrukcija un zivju ceļa 
izveide, Paurupes un Līgupes gultņu atjaunošana, to atjaunoto ieteku Papes ezerā uzturēšana, 
projekta izstrāde hidroloģiskā režīma stabilizēšanai un susināšanas ietekmes novēršanai un dambju 
būve Nidas purvā, pļavu, Papes ezera piekrastes, un lauksaimniecības zemju noganīšana, dabisko 
meža biotopu un īpaši aizsargājamo meža biotopu saglabāšana, kāpu biotopu degradācijas 
pārtraukšana, organizējot atpūtnieku plūsmas un labiekārtojot teritoriju un daudzi citi pasākumi33.  
 
Dabas parkam ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un noteiktas 3 
funkcionālās zonas: dabas lieguma, dabas parka un neitrālā zona (2011. gada 20.septembra Ministru 
kabineta noteikumi Nr.706 “Dabas parka “Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”), kā arī noteiktas ūdensputnu medību aizlieguma zonas, zonas kūdras ieguvei (esošā un 
plānotā teritorija Nidas purvā) un Papes ostas attīstībai plānotā teritorija. 
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Aizsargājamā jūras teritorija „Nida-Pērkone” 
 
Aizsargājamā jūras teritorija „Nida-Pērkone” ir izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai (22 
268 ha liela kopējā zemūdens platība), kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi 
aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju: lielais gaurs Mergus 
merganser un mazais ķīris Larus minutus. Teritorijā  ir sastopami trīs rifu tipi un četri dzīvotņu tipi uz 
mīkstām gruntīm. No rifu tipiem sastopami ir atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar Furcellaria 
lumbricalis veģetāciju, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar sprogkājvēžu Balanus improvisus 
apaugumiem, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku gliemeni Mytilus trossulus. No 
dzīvotņu tipiem teritorijā sastopamas atklātai iedarbībai daļēji pakļautas morēnu nogāzes ar Mytilus 
trossulus un Balanus improvisus, atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar divvāku 
gliemeni Macoma balthica, atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar daudzsartārpiem 
Pygospio elegans un Marenzelleria neglecta un atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar 
kustīgajām sānpeldēm.  
 

Piekraste 
 
Jūras piekrastes josla koncentrē plašu, neskartu pludmali, kāpu joslu un piekrastes mežus. Posmā 
starp piekrasti un Papes ezera ekosistēmu atrodas pļavas un kāpu veidojumi. Pludmalei raksturīga 
skraja veģetācija, kuru veido izklaidus vai grupās augoši augi (piemēram, Baltijas šķēpene, kālija 
sālszāle), tuvāk jūrai esošajās kāpās - graudzāļu sabiedrības, dominē smiltāju kāpu niedre un smiltāja 
kāpu kviesis, sastopamas aizsargājamas augu sugas. Kā unikāli apstākļi piekrastes augu sabiedrību 
attīstībai minami piekrastes zona starp Papes kanālu un bāku, kur baltajās un pelēkajās kāpās 
sastopama ievērojama piekrastes tipisko augu sugu daudzveidība, t.sk. skarainā ģipsene (Gypsophila 
paniculata), kā arī piekrastes josla Nidas purva ziemeļu galā ar kāpām un kūdras slāņiem, kuros ir 
atrodamas kāpām tipiskas sugas: jūrmalas dedestiņa (Lathyrys maritimus), smilts grīslis (Carex 
arenaria), smiltāju kāpu niedre (Ammophila arenaria) u.c.  Nidas, Papes-Ķoņuciems un Papes ciemi 
saskaņā ar dabas parka „Pape”  funkcionālo zonējumu ir iekļauti neitrālajā zonā.  
 
Ietekmējošie faktori un attīstības priekšnosacījumi 
 
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti ir viens no nozīmīgākajiem Rucavas novada 
attīstības resursiem dabas izziņas un ekotūrisma jomā.  
 
 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), kā arī aizsprosta turpmākā izmantošana. 
 
 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.  
 
 Attiecībā uz dabas parka „Pape” teritoriju, Rucavas novada attīstības programmas stratēģijas 
daļā ir integrēti pasākumi, kas līdzšinējā laikā dabas aizsardzības plāna realizācijas ietvaros nav 
ieviesti (piemēram, slūžu rekonstrukcija ezera hidroloģiskā režīma atjaunošanai). Vasarās, ņemot 
vērā apmeklētāju plūsmu ievērojamu pieaugumu, autostāvvietu nodrošinājums un cita pamata 
infrastruktūra (tualetes, atpūtas un skatu vietas) piekrastē un parka teritorijā kopumā ir 
nepietiekama. Nozīmīgākās vajadzības un ieguldījumi parka teritorijā ir saistāmi ar infrastruktūras 
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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 tūrismu, „dzintara tūrismu” jeb dzintara meklēšana, peldēšanās un sauļošanās, aktīvā 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. Piekrastes resursu izmantošana, sabalansējot vides 
un ekonomiskās intereses, ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem Rucavas novada attīstības 
potenciāliem.  

 
 

1.5. DABAS RESURSU IZMANTOŠANA  

1.5.1. BŪVMATERIĀLI UN KŪDRAS RESURSI  

 

Novadā ir sastopami smilts, smilts-grants un kūdras resursi. Nozīmīgākās smilts un grants atradnes ir 
Lejas – Roļi, Liepieni, Liepieni II, Liepieni III, Liepieni IV, Priežkalni, Sanderi, Slamste, Slamsti), kas 
pieder deltu nogulumu grupai. Smilts un grants galvenokārt ir izmantojama būvniecībai, ceļu būvei, 
smilts - ceļu kaisīšanai, atradnē „Dunika”- silikātizstrādājumu ražošanai. Kūdra izmantojama augšņu 
uzlabošanai, pakaišiem un enerģijas ražošanai. 
 
Latvijas derīgo izrakteņu reģistrā34 Rucavas novada teritorijā pavisam ir reģistrētas 21 būvmateriālu 
atradne (smilts, smilts-grants) un 15 kūdras atradnes. Atradņu saraksts un informācija par to 
krājumiem sniegta Vides pārskata pielikumā. Izpētītajās atradnēs novadā ir 3057,21 tūkst.m3 
A kategorijas, 3584,00 tūkst. m3 N kategorijas smilts un 1500 tūkst. m3 P kategorijas smilts, 3716,90 
tūkst. m3, 6922,24 tūkst. m3 N kategorijas un 136557,50 tūkst. m3 P kategorijas smilts-grants, 2010,00 
tūkst. m3 N kategorijas un 15 718,70 tūkst. m3 P kategorijas smilts, smilts-grants (novērtēti kopā), kā 
arī 1025,35 tūkst. m3 A kategorijas, 3021,79 tūkst. m3 N kategorijas un 314,00 tūkst. m3 P kategorijas 
kūdras krājumi. 
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8. attēls. Derīgo izrakteņu resursu potenciāls 

 
 
Tikai neliela daļa būvmateriālu un kūdras resursu tiek izmantoti. Pēdējos gados (2010. un 2011. gadā) 
novadā derīgie izrakteņi tiek iegūti tikai 4 atradnēs: būvmateriālu atradnēs - „Slamsti”, „Priežkalni (II 
laukums)” un kūdras atradnēs „Nida” un „Ķirbas – Tīreļa purvs” (7. tabula). 2011. gadā novada 
darbojošās atradnēs tika iegūts 30,40 tūkst.m3 smilts-grants un 15,74 tūkst. m3 kūdras.  
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7.tabula. Smilts-grants un smilts krājumu bilance Rucavas novada atradnēs (LVĢMC, 2012). 

Nr.  Atradne Teritorija Derīgā 
izrakteņa 

veids 

Derīgā 
izrakteņa 

izmantošana 

Derīgo izrakteņu 
krājumi 

35
 

Uzņēmējsabiedrība, licences 
(atļaujas) Nr., derīguma termiņš, 

izsniedzējs 

342 Slamsti Dunika smilts Ceļu būvei A - 215,93 AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 
Atļauja Nr. 4, 2002.11.04.- 2026.11.03. 

Dunikas pagasta padome smilts-grants Ceļu būvei A - 240.60 

495 Priežkalni 
(II 

laukums, 
1990.) 

Dunika smilts Ceļu būvei A - 901.93 
N - 3 584.00 

SIA "Volarts" atļauja Nr. 1 
2010.07.08.- 2019.08.12., 

Rucavas novada dome smilts-grants Būvniecībai, 
ceļu būvei 

A - 1 620.82 
N - 3 456.00 

11701 Ķirbas – 
Tīreļa 
purvs 

Dunika 
Rucava 

kūdra Lauksaimnie-
cībā 

N - 3 021.79 SIA "ZIEGLER RUCAVA" 
Licence Nr. 8/348, 2008.06.09.- 

2033.06.08.; LVĢMA 

11712 Nidas 
purvs 

Rucava Kūdra Lauksaimnie- 
cībā 

A - 1 025.35 
N - 8 557.00 

SIA "COMPAQPEAT" 
Licence Nr. 8/272, 2005.01.26.- 

2022.12.31.; LVĢMA 
SIA "Meliorators-3" 

Licence Nr. 8/87, 1999.03.16.- 
2018.04.30., VģD 

SIA "Zeme un Lietošana" Licence Nr. 
8/298, 2007.06.15.- 2032.06.14.; LVĢMA 

 
Pašlaik darbojošajās būvmateriālu un kūdras atradnēs esošās ieguves apjomi ir nelieli, salīdzinot ar šo 
atradņu akceptētajiem un prognozētajiem krājumiem. Krājumi, pat palielinot ieguvi teritorijā, ir 
vērtējami kā pietiekami ilgtermiņā. Tā kā daļa kūdras resursu krājumu atrodas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās (dabas parks „Pape” vai dabas liegums „Ķirbas purvs”), kur to ieguve ir atļauta tikai 
atsevišķās vietās (dabas parks „Pape”) vai arī ir aizliegta (dabas liegums „Kirbas purvs”, dabas liegums 
„Dunika”), teritorijas plānojuma ieviešanas laikā var būt nepieciešams veikt jaunu kūdras atradņu 
izpēti to krājumu prognozētajās teritorijās (skat. 8.attēlu).  

 

 

1.5.2. PAZEMES ŪDEŅI, TO IEGUVE UN IZMANTOŠANA 
 
Pazemes ūdeņi ir valsts nozīmes zemes dzīļu resurss.36 Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam 
pazemes ūdensobjektos,37 Rucavas novads atrodas pazemes ūdensobjektā (PŪO) F1 dienvidaustrumu 
daļā. Aktīvās ūdens apmaiņas zonas biezums PŪO F1 teritorijā dienvidu daļā sasniedz ap 315 m. 
Saldūdeņi ir izplatīti kvartāra, Juras, Augšperma, Apakškarbona un Devona ūdens saturošos 
nogulumos griezumā līdz Elejas ūdens vāji caurlaidīgiem nogulumiem. Zem Elejas ūdens vāji 
caurlaidīgiem nogulumiem (D3el) ieguļ ap 120-150 m biezs Pļaviņu – Amulas horizontu komplekss. Tā 
ūdenscaurlaidība ir zema, tajā sporādiski sastopamo ūdeņu kvalitāte nav apmierinoša augstā sulfātu 
satura dēļ. Rucavas novada teritorija pēc pazemes ūdeņu dabiskās aizsargātības tiek vērtēta kā zona 
ar zemu vai vidēju piesārņojuma risku, jo tajā ir artēzisko ūdeņu augšupejošas plūsmas apgabali, kas 
nosaka pazemes ūdeņu zemu piesārņojuma vai atrodas artēzisko ūdeņu tranzīta zonas.38 
 
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015.gadam (2009.), balstoties uz 
ilggadīgiem novērojumu datiem par pazemes ūdens līmeņiem, novērtēts, ka pazemes ūdensobjektu 
F1 kvantitatīvais stāvoklis ir labs. Tas nozīmē, ka pazemes ūdeņu ieguves apjoms nepārsniedz 
pieejamos pazemes ūdens resursus, pazemes ūdeņu līmeņa maiņas netraucē sasniegt noteiktos vides 

                                                                 
35Uz  01.01.2012., tūkst.m3 
36 LR likums “Par zemes dzīlēm”, 02.05.1996., ar grozījumiem, 01.01.2011. redakcija. 
37 Artēziskā baseina daļas, kas ir hidrauliski izolētas viena no otras. 
38 Ziņojums par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību 2010. gadā. Rīga: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2011. 
un Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns. Pilnā versija. Rīga: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 
2009. 
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kvalitātes mērķus ar pazemes ūdensobjektiem saistītajos virszemes ūdensobjektos un nerada 
intrūzijas vai pazemes ūdeņu plūsmas maiņas draudus. 

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informāciju39 novadā ir 
74 ūdensapgādes urbumi, darbojas 13 urbumi.  

Rucavas ciema ūdenssaimniecības projekta ietvaros 2011. gadā ir tamponēti 2 urbumi (LVĢMC Nr. 
3376) un Zundes -1 (LVĢMC Nr. 4065 ). 

Ūdens ieguves apjomi novadā laika periodā no 2006. līdz 2010.gadam ir robežās no 33,27 līdz 75,50 
tūkst.m3/gadā. Šajā periodā nav izteiktas ūdeņu izmantošanas izmaiņu tendences, kas iespējams ir 
saistīts ar uzskaites pilnveidošanu, ieviešot ūdenssaimniecības projektu Rucavas ciemā.  

 

8.tabula. Ūdens ieguves apjomi un ieguves vietu skaits Rucavas novadā 2006.- 2010.gads40 

Pagasts 

Ūdens ņemšana no dabīgiem avotiem, tūkst. m
3
/gadā 

ņemts svaigais ūdens 

Kopā Vietu skaits t.sk. izmērīts Virszemes Pazemes 

2010. gads 

Dunikas pagasts 16.150 2 16.150 0 16.150 

Rucavas pagasts 34.980 2 34.980 0 34.980 

Kopā 51.130 4 51.130 0 51.130 

2009. gads 

Dunikas pagasts 14,2 2 14,2 0 14,2 

Rucavas pagasts 19,07 3 19,07 0 19,07 

Kopā 33,27 5 33,27 0 33,27 

2008. gads 

Dunikas pagasts 18,61 2 18,61 0 18,61 

Rucavas pagasts 46,968 3 46,968 0 46,968 

Kopā novadā 65,578 5 65,578 0 65,578 

2007. gads 

Dunikas pagasts n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

Rucavas pagasts 75,50 3 0,00 0 75,50 

Kopā novadā 75,50 3 0,00 0 75,50 

2006. gads 

Dunikas pagasts n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

Rucavas pagasts 39,80 2 0,00 0 39,80 

Kopā novadā 39,80 2 0,00 0 39,80 

 

Rucavas ciemam centralizēta ūdens apgāde tiek nodrošināta no 2 dziļurbumiem - Zundes – (LVĢMC 
Nr. 14693) un Zundes -2 (LVĢMC nav zināms, plānojuma izstrādes laikā nav nokārtota urbuma pases 
saņemšana). Rucavas pamatskolu ar ūdeni (tehniskām vajadzībām) nodrošina Skolas urbums(LVĢMA 
Nr.3882). Ciemā pie Zundes artēziskajām akām ir izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas stacija. 
Urbumi Zundes un Zundes 2 ir savienoti vienotā ūdens ieguves sistēmā. Urbumiem ir izbūvēti stingrā 
režīma aizsargzonas nožogojumi un uzstādīti ūdens skaitītāji. 2011.g. centralizētos ūdensapgādes 
pakalpojumus Rucavas ciemā izmantoja 76% no ciema iedzīvotājiem41. 

Sikšņu ciema apgāde ar dzeramo ūdeni tiek nodrošināta no artēziskā urbuma Nr.1 „Centrs” (LVĢMC 
Nr.4026) un Nr.2 „Grantskalniņi (LVĢMC Nr.3505). Abiem urbumiem stingrā režīma aizsargjoslas 
rādiuss - 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, bet ķīmiskā aizsargjosla urbumam Nr.1 
ir 325 m un urbumam Nr.2 -100 m. Ūdensapgāde izveidota, lai nodrošinātu Sikšņu ciema 

                                                                 
39

 VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 01.06.2011. vēstule Nr.4-6/778. 
40

 Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens". 
41

 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.LIT-13-248B (ar grozījumiem 2011.g.) informācija 
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4 daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus (~70 cilvēki), 30 privātmāju iedzīvotājus (~85 cilvēki), Sikšņu 
pamatskolas skolēnus, pedagogus un skolas tehniskos darbiniekus (~60 cilvēki), bērnudārza 
audzēkņus (~20 audzēkņi), ambulanci, pagasta pārvaldi, pasta nodaļu un vienu veikalu ar ūdeni 
sadzīves vajadzībām42.  

Pārējā novada teritorijā pazemes ūdeņi dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantoti individuālos 
risinājumos. Iegūtais pazemes ūdens tiek izmantots komunālajām un sadzīves vajadzībām (9.tabula). 
Rucavas novada Rucavas ciema NAI un Sikšņu ciema NAI B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujās 
minēts, ka dzeramais ūdens ciemos tiek izmantots arī lopu dzirdināšanai un vasarās – piemājas 
dārziņu laistīšanai.  

 

9.tabula. Ūdens izmantošana Rucavas novadā 2006. - 2010.gads43 

  Ūdens izmantošana, tūkst. m
3
/gadā 

Pagasts Kopā 

tai skaitā 

Atgriezeniskās 
sistēmās 

Ūdeņu 
zudumi ražošanas 

vajadzībām 
komun., sadzīves 

vajadzībām 

2010. gads 

Dunikas pagasts 16,15 0 16,15 0 0 

Rucavas pagasts 34 0 34 0 0,98 

Kopā 50,15 0 50,15 0 0,98 

2009. gads 

Dunikas pagasts 14,20 0,00 14,20 0,00 0,00 

Rucavas pagasts 18,47 0,00 18,47 0,00 0,60 

Kopā 32,67 0,00 32,67 0,00 0,60 

2008. gads 

Dunikas pagasts 18,61 0 18,61 0 0 

Rucavas pagasts 46,968 0 46,968 0 3 

Kopā novadā 65,578 0,000 65,578 0,000 3,000 

2007. gads 

Dunikas pagasts n.i n.i n.i n.i n.i 

Rucavas pagasts 74,5 0 74,5 0 1 

Kopā novadā 74,500 0,000 74,500 0,0 0,0 

2006. gads 

Dunikas pagasts n.i n.i n.i n.i n.i 

Rucavas pagasts 48,8 0 48,8 0 1 

Kopā novadā 48,800 0,000 48,800 0,0 1,000 

 

Attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas laikā ir nepieciešams precizēt informāciju par urbumu 
turpmāko izmantošanas nepieciešamību. Lai novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, urbumi, kuru 
turpmākā izmantošana nav aktuāla, ir jāiekonservē vai jātamponē.  

                                                                 
42 B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. LI-11-IB-0005 informācija 
43 Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens" 
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1.5.3. NIEDRU RESURSI 
 
Papes ezers ir otrs lielākais no sešiem nozīmīgākajiem ezeriem Latvijā ar ievērojamām niedru 
platībām - 2080 ha (salīdzinoši - Engures ezerā 3194 ha, Liepājas ezerā 1554 ha, Babītes ezerā 494 ha, 
Kaņiera ezerā 432 hektāri). Atbilstoši dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plānam niedru pļaušanai 
atvēlētas apmēram 700 ha teritorijas. Rucavas pašvaldības teritorijā ar niedru pļaušanu līdzšinējā 
laikā ir nodarbojusies pašvaldības kapitālsabiedrība “Spīlas”, pļaujot niedres gan vasaras sezonā 
(ekoloģiskiem mērķiem, lai samazinātu ezera aizaugšanu), gan ziemas sezonā (komerciāliem 
mērķiem, lai pārdotu niedru kūlīšus jumtu būvniecībai). Papes ezera niedres iegūst arī citas juridiskas 
un fiziskas personas. Niedres galvenokārt tiek eksportētas uz ārvalstīm, kā arī tiek izmantotas novadā 
un Latvijā. Līdzšinējā laikā novadā nav izveidota vienota niedru ieguves uzskaites sistēma, līdz ar to ir 
grūti novērtēt kopējos šī resursa izmantošanas apjomus un to potenciālu vietējā ekonomikā. 
Pašvaldības kapitālsabiedrības rīcībā esošā niedru pļaušanas tehnika ir nolietojusies, darbības rādītāji 
liecina par zemu efektivitāti, kas kopumā nosaka nepieciešamību esošās kapitālsabiedrības 
pārrestrukturizācijai. 
 
Kā liecina veiktie pētījumi, niedres ir nozīmīgs vietējais resurss. Niedru izmantošanas iespēju jomā SIA 
„Vides projekti” ir izstrādājis projektu „Niedru biomasas izmantošanas koncepti enerģijas iegūšanai 
un būvniecībai”44 , tā ietvaros ir izstrādāts arī pētījums „Niedru biomasas izmantošanas iespējas 
granulu un brikešu ražošanā” (Dr.sc.ing. Imanta Nulles un Dr.sc.ing. Ērika Kronberga vadībā) un 
„Papes ezera niedru kā izejvielu biogāzes ražošanai pielietošanas iespēju pētījums” (Dr. inž. Viļa 
Dubrovska vadībā). Kā minēts pētījumā, niedres kopumā Latvijā tiek izmantotas nelielos apjomos 
būvniecības vajadzībām. Niedres katru gadu atmirst un pūst ezeru un dīķsaimniecību piekrastēs, 
radot CH4 emisiju atmosfērā. Pieaugot fosilo energoresursu cenām, prognozējams intereses 
pieaugums arī par vietējās biomasas izmantošanas iespējām energoapgādē.  
 
Lai arī lielākie biomasas rādītāji (vidēji ap 7 tonnām uz hektāru) ir konstatēti Latgales ezeros un 
dīķsaimniecībās, piejūras ezeros augošās niedres (jo īpaši Papes ezerā) ir retākas, īsākas un tievākas 
un iegūstamais biomasas daudzums tikai ap 2 tonnām uz hektāru, taču kopumā Papes ezera niedres 
tiek vērtētas kā pietiekami kvalitatīvas un to ieguve kā potenciāli ekonomiski izdevīga.  
 
Attīstības priekšnosacījumi 
 
Niedru saimnieciskās izmantošanas potenciāls: 
 
 niedres kā būvniecības materiāls (ēku jumtu segumi), 
 
 niedres kā enerģijas avots: vasarā nopļautās niedres nav izmantojamas būvniecībā. Tā kā arī 
pēc niedru novākšanas un sasiešanas kūlīšos ziemā paliek pāri atlikumi, tie ir izmantojami pārstrādei 
biomasā. Viens no šādiem pārstrādes veidiem ir brikešu vai granulu ražošana. Niedru izmantošana 
enerģētikā dotu ieguldījumu atjaunojamo resursu izmantošanā un siltumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšanā. 

 
 niedres tūrismā: Papes dabas parkam ir nozīmīgs tūrisma potenciāls, saistībā ar savvaļas 
zirgu un putnu vērošanas iespējām, dabas procesu izziņu u.tml. Dabas parkā ir izstrādātas vairākas 
tūrisma takas, kā arī ir iespēja iznomāt laivas, taču ezera aizaugšanas dēļ tas nav viegli izbraucams. 
Niedrāju teritoriju apsaimniekošana, īpaši kanālu veidošana un ezera ūdens virsmas atbrīvošana ir 
vērtējama kā viena no potenciālajām iespējām ūdenstūrisma maršrutu attīstībai. Atklāto ūdens 
virsmu attīrīšana no skraji augošajām niedrēm uzlabotu ezera pārredzamību. Rekreācijas iespējas 

                                                                 
44

 Niedru apsaimniekošanas rīcības plāns DR Kurzemei, projekts „COFREEN – Niedru biomasas kā vietējā bioenerģijas un 
celtniecības materiāla izmantošanas koncepti”. VSIA „Vides projekti”, 2011. 
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saistāmas ar putnu vērošanu, makšķerēšanu un tml. Pasaulē pēdējā laikā ir populāri labirinti, kas 
izveidoti kukurūzas laukos. Pape ir ideāla vieta šāda labirinta izveidošanai niedrājā. 

 
 niedres daiļamatniecībā un sadzīvē: tā kā Rucavas novads ir atpazīstams ar Papes dabas 
parku, kura neatņemams simbols ir niedres, kā arī piekrastes ciemos būvniecībā niedres vienmēr ir 
tikušas plaši izmantotas, tās var kļūt par Rucavas simbolu vai zīmolu. Niedru izmantošana 
tradicionālajā lauku kultūrvidē patlaban notiek pirmām kārtām niedru jumtu veidošanā. Tajā pašā 
laikā nepietiekami novērtētas un izmantotas ir niedru materiāla izmantošanas iespējas tādos 
virzienos kā:  

o sadzīves vides veidošanā un lauku sētas apsaimniekošanā (ēku iekšējā dizainā, sienu 
un grīdu siltumizolācijā, žogiem, mašas lecektīm u.c.) Niedres ir izmantojamas arī 
bioloģisko attīrīšanas ietaišu niedru lauku ierīkošanai;  

o lietišķajā amatniecībā – sienu dekori, lampu abažūras, aizkari, puzuri, niedru 
stabulītes u.c.; 

o lauku ainavas estētiskajā dizainā, piemēram, veidojot mozaīkveida ezera piekrastes 
niedru joslu kā bioloģiski daudzveidīgi bagātu vidi; 

o pārtikā un dziedniecībā – pavasarī ēdamie sakneņi, niedru diurētisko, sviedrētāja un 
pretdrudža iedarbības izmantošana. 

 
 Niedru apsaimniekošana ir organizējama ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 
20.septembra noteikumus Nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”45 , darbību saskaņojot ar attiecīgajām vides institūcijām.  

 
 Niedru ieguve ir saistāma gan ar pasākumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, gan 
izmantošanai būvniecībā un enerģētikas sektorā. Niedru resursu daudzveidīga un sabalansēta 
izmantošana vērtējama kā viena no ekonomisko aktivitāšu dažādošanas potenciālajām iespējām. 

 
 Niedru resursu izmantošanas iespējas un nosacījumi detalizējami kompleksa Papes ezera 
apsaimniekošanas un pārvaldes modeļa izstrādes ietvaros. 

 
 

1.5.4. VĒJA ENERĢIJAS IEGUVES IESPĒJAS  
 
Lai mazinātu klimata pārmaiņu procesu strauju attīstību, nākotnē ir nepieciešams izmantot 
energoresursu alternatīvos avotus. Viena no šādām alternatīvām ir vēja enerģētikas nozare. 
Apzinoties vēja enerģijas resursu nozīmību, pēc LR Vides ministrijas pasūtījuma 2006. gadā ir veikts 
„Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu 
novērtējums”46. Pētījuma ietvaros ir izvērtēta informācija attiecībā uz visu Latvijas teritoriju. Pētījumā 
Kurzemes teritorijā izdalītas četras vēja zonas ar vidējo vēja ātrumu: >5,0 m/sek, > 4,5 m/sek, > 4,0 
m/sek, < 4,0 m/s. Vēja izmantošanai neefektīva ir zona ar vēja gada vidējo ātrumu < 4 m/s. Pārējās 
zonas ir derīgas komerciālu un vispārēju rūpniecisku vēja parku celtniecībai, tā kā nodrošina 
pieņemamus projektu atmaksāšanas termiņus. Rucavas novada teritorija izvietojas visās četrās zonās. 
No vēja režīma viedokļa visefektīvākā vēja izmantošanai novadā ir jūras piekraste, kā arī pārējā 
Rucavas pagasta teritorija, mazāk piemērota ir Dunikas pagasta centrālā un austrumu daļa.  

 

Pētījumā izvērtēta iespējamā VES parku izvietojuma plānošana saistībā ar VES ietekmi uz 
migrējošajiem vai ligzdojošajiem savvaļas putniem un izveidota karte, kurā izdalītas trīs zonas VES 
attīstībai Kurzemē : vienā zonā, kurā nav pieļaujama VES izvietošana, ietvertas dažādas ornitoloģiski 
nozīmīgas teritorijas un objekti47, citā – buferzonas, kurās nepieciešama papildus izvērtēšana, un 
atsevišķi uzrādīti putnu migrācijas ceļi. 

                                                                 
 

46 SIA „Vides projekti”, 2006.g. 
47 Valsts un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas / Natura 2000; Putniem nozīmīgās vietas (Račinskis 2004) 
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Rucavas novada jūras piekrastē un rietumu daļā koncentrējas ornitoloģiski nozīmīgas teritorijas 
(dabas parks „Pape”, Baltās – Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš, putnu masveida pulcēšanos lielu 
purvu rajonos), kuras ir dabas aizsardzības un vēja enerģētikas potenciāli augstākā konflikta riska 
zonas. Potenciālo riska un konflikta zonu karte atspoguļo zināšanas projekta izstrādes laikā (2006.g.) 
un norāda tās teritorijas, kur VES plānošana nav pieļaujama vai ir stingri izvērtējama.  
 

9. attēls. Vidējais vēja ātrums Rucavas novadā48  

 
 
Izvērtējot kompleksi vēja režīmu un ornitoloģiski nozīmīgu teritoriju izvietojumu, ir izdalītas zonas, 
kurās nedrīkst būvēt vēja parkus un zonas, kurās nepieciešama papildus izpēte, lai izvērtētu vēja 
parku attīstības iespējas. Pētījumā novērtēts, ka Rucavas pagastā praktiski visa teritorija ir labvēlīga 
vēja enerģijas izmantošanai. Vēja gada vidējais ātrums – 5 m/s vējrāža augstumā (10-11 m).  
 

                                                                 
48 Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu izstrāde, SIA Vides projekti, 2006. 
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Būtisks ierobežojums potenciāliem vēja enerģjjas projektiem ir masveida putnu pulcēšanās migrācijas 
maršrutu zona. Tādas zonas izvietotas gar visu jūras piekrasti un Rucavas pagasta ziemeļu daļā, kas 
nosaka to, ka vēja parkus minētajās teritorijās nevar būvēt. Dunikas pagasta teritorijā ornitoloģiskie 
ierobežojumi ir salīdzinoši mazākā mērā.  
 

10. attēls. Teritorijas ornitoloģiskais novērtējums vēja elektrostaciju attīstības iespēju kontekstā49  

 
 
Pētījuma rezultāti parāda, ka vēja parku izvietošanai un vēja enerģijas ieguvei, kaut arī ar mazāku 
efektivitāti, piemērota ir lielākā daļa Dunikas pagasta teritorijas un neliela teritorija Rucavas pagasta 
centrālajā daļā, bet, veicot papildus pētījumus par iespējamo VES ietekmi uz dabas aizsardzībai 
svarīgiem objektiem, vēja parku izvietošanu var plānot Dunikas pagasta rietumu malā un Rucavas 
pagasta centrālajā un austrumu daļā.  
 

                                                                 
49 E. Račinskis Ornitoloģiskā situācija. Nodaļa pētījumā „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu 
pasākumu izstrāde”, SIA Vides projekti, 2006.. 
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Pašlaik spēkā esošajā Dunikas pagasta teritorijas plānojumā ir izdalīta vēja enerģijas zona, kura 
aizņem 562 ha, t.sk. aptverot Sikšņu ciema 98 nekustamos īpašumus, t.sk. 55 apbūvētus zemes 
gabalus. Savukārt Rucavas novada teritorijas plānojumā noteikts, ka lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās, „izstrādājot detālplānojumu, atļautā izmantošana ir vēja 
ģeneratori”. Rucavas novadā ir izstrādāti un apstiprināti 29 detālplānojumi (6 – Rucavas pagastā, 23 – 
Dunikas pagastā) VES izbūvei, no tiem 28 detālplānojumu teritorijām ir izsniegtas būvatļaujas, par 1 
būvatļauju pašvaldībā nav precīzas informācijas50. Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums tiek veikts 
VES, kuru augstums pārsniedz 20 metrus. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) ir pieņēmis lēmumu 
par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu VES izbūvei nekustamajos īpašumos „Apšūtes”, 
„Vecvismini”, „Baltpurviņi”, „Kalni”, „Ģirņi”, „Mežstrauti”, „Vismini 2” (kopā 8 VES būvniecība), piecu 
VES būvniecībai īpašumā „Pļavas” un trīs VES būvniecībai Dunikas pagasta īpašumā „Jaunskrandas”. 
Savukārt atbilstoši VPVB lēmumam (23.09.2011.) tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums SIA 
„Energo Wind” vēja parka būvniecībai51, kur ir plānota trīsdesmit vienas „Enercon E- 101” vēja 
elektrostaciju būvniecība ar jaudu 3 MW katra un torņa augstumu līdz rotora asij 99 m, kopējais 
augstums 149,5 m52.  
 
Attīstības priekšnosacījumi 
 
 Atbilstoši ietekmes uz vidi sabiedriskās apspriešanas materiālu informācijai par vēja parka 
izveidi Dunikā, tas izmainīs Dunikas pagasta centrālās daļas ainavu, būtiski palielināsies trokšņa 
līmenis VES apkārtnē, salīdzinot ar fona līmeni, dažos (4) īpašumos iespējama trokšņa līmeņa 
robežlielumu pārsniegšana, VES darbība radīs mirgošanas (noēnošanas) efektu.  

 
 Kopumā, kaut gan pārsvarā tiks nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana, šī VES 
parka būvniecība būtiski izmainīs dzīves vides apstākļus Silkšņu ciemā un Dunikas pagasta centrā, jo 
vēja elektrostacijas plānots izvietot salīdzinoši tuvu ciema apbūvei un viensētām. 

 
 Ievērojot to, ka atsevišķu VES un vēja parku būvniecība kopumā būtiski izmainīs vides kvalitāti 
novadā, izstrādājot teritorijas plānojumu, ir jāievēro novada līdzsvarotas attīstības un samērīguma 
princips, samērojot vēja enerģijas objektu plānošanu ar sabiedrības, vides un dabas aizsardzības 
interesēm. Ņemot vērā iepriekšminēto, VES izbūves projektu turpmākā izvietošana ir limitējama, 
nosakot papildus ierobežojumus attiecībā uz attālumiem pret esošām dzīvojamām mājām un 
apdzīvoto vietu robežām.  

 
 Teritorijas plānojuma sagatavošanas laikā ir saņemts priekšlikums par vēja parka izveidi 
Ķirbas purva izstrādātajā daļā (~ 20 VES ar jaudu 2,5 MW katrai VES). Šis priekšlikums būtu 
atbalstāms, ņemot vērā novietojumu attālināti no apdzīvotām vietām un viensētām.  

                                                                 
50 Informācija uz 2012.gada 25.septembri 
51 Rucavas novada Dunikas pagastā, nekustamajos īpašumos „Tilti” (kadastra Nr.64520070213), „Vecdobeļi” (kadastra Nr.64520070064), 
„Balbārži” (kadastra Nr.64520120055), „Zālītes” (kadastra Nr.64520120024), „Mežmaļi” (kadastra Nr.64520120025), „Lankas Kalni” 
(kadastra Nr.64520120043), „Pienotava” (kadastra Nr.64520120133), „Dzintari” (kadastra Nr.64520120102), „Jaņi” (kadastra 
Nr.64520120061), „Veldzes” (kadastra Nr.64520100102), „Šuķi” (kadastra Nr.64520110012), „Skrandas” (kadastra Nr.64520120007), 
„Dobeļi” (kadastra Nr.64520070009), „Jaunmāliņi” (kadastra Nr.64520100019), „Mežroļi” (kadastra Nr.64520060028), „Lejas Roļi” 
(kadastra Nr.64520100037), „Jaunie Bergmaņi” (kadastra Nr.64520100267), „Lejas” (kadastra Nr.64520100039), „Vītoli” (kadastra 
Nr.64520100031), „Mazvītoli” (kadastra Nr.64520100159), „Skujas” (kadastra Nr.64520100152), „Egles” (kadastra Nr.64520150026), 
„Timbras” (kadastra Nr.64520150004), „Demes” (kadastra Nr.64520150043), „Grantiņi” (kadastra Nr.64520150066). 
52 http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=2&id=777 , http://www.eiroprojekts.lv/Dunika/ 
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11. attēls. VES attīstības ieceres Rucavas novada teritorijā 

 

1.5.5. PERSPEKTĪVO  DABAS RESURSU POTENCIĀLS  

 

Perspektīvo derīgo izrakteņu grupā tiek apskatīti derīgie izrakteņi, kas atrodas vai tiek prognozēti 
zemes dzīlēs, bet ģeoloģiskās izpētes līmenis par šiem resursiem nav pietiekošs to rūpnieciskai 
izmantošanai.  
 
Rucavas novadā šādi resursi ir nafta, ģeotermālie ūdeņi un bromu saturošie minerālūdeņi. Par 
perspektīvu alternatīvās enerģijas avotu ir uzskatāma vēja enerģija. Nodaļā sniegts īss pārskats par 
perspektīvajiem dabas resursiem Rucavas novadā un to izmantošanas iespējām. Tā sagatavota 
izmantojot Valsts ģeoloģijas fonda materiāla „Pārskats par Liepājas rajona zemes dzīļu resursiem, 
pazemes ūdeņiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem” (Rīga, Valsts ģeoloģijas dienests, 2001.) 
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un atskaites „Vēja enerģētisko iekārtu attīstības zonu identifikācija un ietekmi samazinošu pasākumu 
izstrāde” ( SIA Vides projekti, 2006.) informāciju. 
 

1.5.5.1. ĢEOTERMĀLIE ŪDEŅI 
 
Latvijas teritorijas nogulumiežu un tajos esošo ūdens temperatūru nosaka Zemes iekšējās plūsmas 
intensitāte, kura atšķiras dažādos Latvijas reģionos. Viena no lielākajām siltumplūsmām ir konstatēta 
bijušajā Liepājas rajonā, bet maksimālo lielumu tā sasniedz Rucavas apkārtnē. Paaugstināta 
nogulumiežu temperatūra ir konstatēta venda-kembrija un arī apakš-vidusdevona kompleksu 
ūdeņos, kas tiek uzskatīti par potenciāli perspektīviem ģeotermāliem resursiem praktiskai 
izmantošanai. Venda un kembrija kompleksu ūdens virsmas reģistrētās temperatūras attēlotas 12. 
attēlā. 
 
Venda- kembrija ūdens kompleksa virsmas dziļums Rucavas novada teritorijā vairāk nekā 1700 m. 
Kompleksa ūdens temperatūra pie Nidas un Rucavas ir no 55 līdz 60oC, maksimālā temperatūra 62oC 
ir reģistrēta Nidas ciema urbumā P-45. Dunikas, Nīcas un Rucavas pagastos atrodas termālo ūdeņu 
iecirknis „Rucavas zona, Bārta” ar P kategorijas krājumiem. Novērtētais ieguluma dziļums - no 1750 
līdz 1900 m. Pazemes ūdeņu temperatūra šajā iecirknī pārsniedz 50oC. Aprēķinātā siltuma enerģija 
iecirknī sastāda 884 tūkst. Gcal/gadā, kas atbilst 126,41 tūkst. tonnām nosacītā kurināmā gadā.  
 
Apakš-vidusdevona pazemes ūdens kompleksu veido Ķemeru un Pērnavas svītas smilšakmeņi un 
aleirolīti. To biezums mainās no 70 līdz 190 m. Pazemes ūdens temperatūra Rucavas novada teritorijā 
ir robežās no 20 - 26 oC. Venda- kembrija ūdens kompleksa termālos ūdeņus rekomendē izmantot 
apdzīvoto vietu siltumapgādei, siltumnīcu apsildīšanai un kūrortsaimniecībā. Apakš-vidusdevona 
nogulumu siltie ūdeņi ir izmantojami siltumnīcu saimniecību, atsevišķu ēku siltumapgādei, kā arī zivju 
mazuļu audzēšanā. 
 
Ģeotermālās enerģijas ieguvei ir jāveic papildus pētījumi, lai noteiktu sāļo ūdeņu ieguves 
piemērotāko tehnoloģiju, izvērtētu pazemes ūdeņu kompleksās izmantošanas iespējas siltumapgādei, 
citiem mērķiem, kā arī precīzāk jānoskaidro šo ūdeņu izmantošanas ekonomiskie aspekti.  
 

1.5.5.2. BROMU SATUROŠIE MINERĀLŪDEŅI 
 
Rucavas novads ir bagāts arī ar bromu saturošajiem pazemes ūdeņos, kas sastopami venda – 
kembrija un apakš-vidusdevona ūdens kompleksā.  
 
Venda-kembrija ūdens horizonta hlorīdu tipa sāļūdeņi ar augstu broma saturu ir sastopami visā 
novada teritorijā. Broma saturs šajos ūdeņos novada teritorijā ir robežās no 446 – 573 mg/l53, kas ir 
uzskatāmi par rūpnieciskiem resursiem. Bez tam šos augstas koncentrācijas minerālūdeņus var 
izmantot ārstnieciskiem mērķiem. Iecirkņa „Rucavas zona, Bārta” P (prognozētie) kategorijas krājumi 
ir 14 tonnas broma produkcijas gadā. Broma saturs iecirknī 526 – 573 mg/l.  
 

 
Apakš-vidusdevona ūdens kompleksā hlorīdu tipa sālsūdeņi arī sastopami visā novada teritorijā: 
dienvidu stūrī ar koncentrāciju >80 mg/l, pārējā daļā – 25 – 80 mg/l (12. attēls). Šie ūdeņi ir 
izmantojami balneoloģiskajām procedūrām. 

                                                                 
53 Minerālūdeņus, kuros broma koncentrācija pārsniedz 250 mg/l, tiek uzskatīti par rūpnieciski izmantojamiem minerālūdeņiem.  



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 38 

 
 Lai noteiktu bromu izmantošanas iespējas, plānojot to ieguves uzsākšanu, konkrētās vietās ir jāveic 
detalizēta izpēte, lai precizētu plānotās ieguves vietas hidroģeoloģiskos parametrus, izvēlētos 
optimālu minerālūdeņu ieguves un izmantošanas tehnoloģiju.  

 
12. attēls. Termālo ūdeņu 

raksturlielumi un bromu 
saturošo minerālūdeņu 

izplatība54  
 
 
Bromu saturošo pazemes 
ūdeņu izmantošana ir 
izvērtējama kompleksi ar 
ģeotermālās enerģijas ieguvi.  
 
 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes, kā arī spēkā esošo 
Rucavas un Dunikas pagastu 
teritorijas plānojumu 
darbības laikā novada 
teritorijā nav ierosinātas 
plānotās darbības ieceres, 
kuras būtu saistītas ar 
termālo bromu saturošo 
pazemes ūdeņu 
izmantošanu. Taču, 
attīstoties ekonomikai, 
pilnveidojoties ģeoloģiskās 
izpētes metodēm un derīgo 
izrakteņu ieguves 
tehnoloģijām, šo resursu 
apguve nākotnē var kļūt 
aktuāla.  

 
 
 
 
Citi minerālūdeņi 
 
Rucavas pagastā atrodas vēl citi pazemes ūdeņu horizonti - 300-400 m dziļumā atrodas devona 
Pļaviņu-Amulas un Arukilas-Amatas horizontu sulfātu-kalcija tipa iesāļūdeņi, kas novērtēti kā galda 
minerālūdeņi.  

                                                                 
54 Pārskats par Liepājas rajona zemes dzīļu resursiem, pazemes ūdeņiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, Valsts ģeoloģijas dienests, 
2001. 
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1.5.5.3. POTENCIĀLIE OGĻŪDEŅRAŽU RESURSII 
 
Ilggadējie ģeoloģiskās izpētes un naftas meklēšanas darbi liecina par to, ka Latvijas teritoriālie ūdeņi, 
ekskluzīvā ekonomiskā zona un rietumu sauszemes teritorija, t.sk. arī Rucavas novads, ir perspektīvi 
ogļūdeņražu ieguvei. Naftas meklēšanas un izpētes darbi ir bijušajā Liepājas rajonā, kur atrodas arī 
Rucavas novada teritorija, ir uzsākti pagājuša gadsimta piecdesmito gadu beigās. Naftas ieguves 
perspektīvas tiek saistītas ar kembrija un ordovika nogulumiem. Kembrija Deimenas svītas (Cm2dm) 
smilšakmeņi un aleirolīti tiek uzskatīti par galveno un visperspektīvāko naftas horizontu Latvijā. 
Potenciālās naftas iegulas galvenokārt tiek prognozētas antiklināla (pacēluma) tipa naftas slazdu 
struktūrās (skat. 13. attēlu). Vairums šo struktūru piekļaujas lūzumiem. Rūpniecisko naftu Lietuvā, 
Kaļiņingradas apgabalā un Polijas šelfā iegūst no šī horizonta. Deimenas svīta ir izplatīta arī visā 
Rucavas novadā.  

 
13.attēls. Naftas resursu 
izpētes vietas novadā55  
 
Tiek lēsts, ka, pastāvot 
optimāliem naftas 
slazdiem, šeit varēja 
izveidoties vērā ņemami 
naftas uzkrājumi, jo 
Lietuvā esošā Telšu naftu 
saturošā zona, kur iegūst 
naftu, atrodas 30 – 40 km 
uz dienvidiem no Rucavas 
novada teritorijas. 
Deimenas svītu raksturo 
gaišpelēki, samērā vāji 
cementēti, smalki līdz 
vidēji graudaini kvarca 
smilšakmeņi un aleirolīti ar 
retiem mālu starpslāņiem.  
 
Perspektīvās slāņkopas 
filtrācijas spējas ir 
salīdzinoši (salīdzinājuma 
ar lielāko bijušā Liepājas 
rajona teritoriju) labas. 

Tiek uzskatīts, ka naftas perspektīvo objekti laukumi ir nelieli: tie, kas piekļaujas lūzumiem, 5 – 
20 km2, bet dažviet līdz 35 km2, savukārt lokālo pacēlumu velvju daļās tie ir parasti 3 reizes mazāki. 
Tas nosaka augstas prasības ģeoloģiskās izpētes precizitātei, seismisko novērojumu tīkla blīvumam un 
profilu izvietojuma sistēmai. Ievērojot to, ka izpētes detalitāte līdz 2001.gadam nav bijusi pietiekama, 
Rucavas novada teritorijā nav gūti panākumi naftas meklēšanā, t.i. izpētes urbumos nav konstatētas 
naftas pazīmes. Tiek pieņemts, ka pēc papildus izpētes kembrija nogulumos, veicot to ar 
mūsdienīgām metodēm, varētu tikt atrasti nelieli naftas ieslēgumi, kas mūsdienu situācijā var izraisīt 
ekonomisko interesi. 
 
Ordovika nogulumus raksturo trīs naftu saturošas svītas: augšordovika - Saldus svīta (O3sl), 
vidusordovika – Dreimaņu un Taurupes svītas (O2drm-tr) un apakšordovika – Krūku svīta (O1kr). 
Ordovika nogulumu naftas potenciāla izpēte atrodas vēl apzināšanas sākumposmā. Nākotnes 

                                                                 
55

 Pārskats par Liepājas rajona zemes dzīļu resursiem, pazemes ūdeņiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, Valsts 
ģeoloģijas dienests, 2001. 
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perspektīvas netiek saistītas ar Rucavas novada teritoriju, bet gan ar augšordovika Saldus svītas 
kalkerenītiem, mazākā mērā ar apakšordovika aleirolītiem Krūku svītā, kuros iespējami naftu saturoši 
perspektīvie horizonti, kas izvietojas uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no Rucavas novada teritorijas. 
Ordovika nogulumu nozīme naftas ieguves perspektīvas kontekstā ir turpmāk pētāma, bet galvenās 
naftas ieguves perspektīvas tiek saistītas ar kembrija sistēmas nogulumiem.  
 
Ogļūdeņražu meklēšana, izpēte un ieguve ir saistīta ar vides riskiem, apkārtējās vides piesārņošanu. 
Tā kā Rucavas novadam raksturīga kopumā laba vides kvalitāte, novada virszemes ūdeņi Sventājas 
upē un Papes ezerā ir tīri. Novadā ir liels īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvars. Izstrādājot teritorijas 
plānojumu, ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves vietām ir būtiski noteikt kritērijus attiecībā uz 
minimālo attāluma ievērošanu no esošām viensētām, ūdenstecēm un īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām  vides kvalitātes saglabāšanai un aizsardzībai pret iespējamu piesārņojumu. 
 

TERITORIJAS STRUKTŪRAS, DABAS APSTĀKĻU UN RESURSU SVID ANALĪZE   

 
10.tabula. Teritorijas struktūras, dabas apstākļu un resursu  
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Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums attiecībā pret reģiona mēroga aktivitāšu 
centriem (Liepāja, Klaipēda, Palanga) 

   + 

21km gara mazpārveidota/dabiska jūras piekraste ar smilšainu liedagu    + 

Unikālas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas    + 

Tālākā teritorija uz dienvidiem Latvijā, lielākais saulaino dienu skaits gadā   +  

Dabas resursu dažādība t.sk. alternatīvo energo resursu u.c. potenciāls (vējš, 
niedres, termālie ūdeņi, ogļūdeņraži) 

  +  

Nozīmīgi kūdras resursi  +   

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
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Novietojums valsts nomalē, pierobežā, vairāk kā 250 km attālumā no 
galvaspilsētas Rīgas  

+    

Zema lauksaimniecībā izmantojamo zemju auglība  +   

Zems infrastruktūras nodrošinājuma līmenis;  
Asfalta seguma ceļu trūkums 

 +   

Savienojumu trūkums +    

ĪADT ierobežojumu slogs +    

Zemie ienākumi uzņēmējdarbības uzsākšanai +    

IE
SP
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Latvijas /Lietuvas pārrobežu projektu sadarbības un starpinstitucionālu 
sadarbības projektu attīstības iespējas 

   + 

Eko tūrisma un dabas izziņas tūrisma attīstības iespējas    + 

Atjaunojamās zaļās enerģijas izmantošanas iespējas; 
Vējš, saule, termālo ūdeņu izmantošanas iespējas. 

+    

Vietējo resursu izmantošanā balstītas ekonomiskās aktivitātes; tradicionālo 
lauku nodarbju dažādošanas iespējas 

+    

Starptautiskas atpazīstamības veidošana (ekotūrisma galamērķis)    + 

Atpūtnieku un teritorijas apmeklētāju piesaistes iespējas (lietuviešu tirgus)   +   

D
R
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Dabas vides noplicināšana atpūtnieku un teritorijas apmeklētāju pieauguma 
un nekontrolētu plūsmu rezultātā  

 +   

Lauku „izmiršana” iedzīvotāju migrācijas un novecošanās procesu rezultātā +    

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un neatgriezeniska ainavas 
degradācija VES projektu attīstības rezultātā 

+    

Pārrobežu ietekmes (Būtiņģe naftas termināla attīstība; Sventājas dziļūdens 
ostas izbūves ietekmes riski). 

  +  

                                                                 
56 S – stiprās puses, V – vājās puses – I – iespējas, D – draudi. 
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Secinājumi 
 
 Lai arī Rucavas novads Latvijas mērogā atrodas galējos valsts dienvidrietumos un līdz ar to 
uzskatāms par nomales teritoriju, tā atrašanās pie Baltijas jūras, 45 km attālums no Latvijas 
Republikas nozīmes pilsētas Liepājas, kā arī tuvums Lietuvas attīstības centriem (Palanga, Klaipēda) 
novadu ģeogrāfisko novietojumu definē kā priekšrocību un pamato tā attīstības potenciālu.  
 
 Novads kopumā ir bagāts ar daudzveidīgiem vietējiem dabas resursiem (tostarp kūdras 
resursiem, kā arī alternatīvajiem energo resursiem). Purvi ir izmantojami kultūraugu plantāciju 
ierīkošanai. Ņemot vērā maigo piejūras zemienes klimatu, teritorija ir piemērota arī siltummīlošu 
augļu un dārzeņu audzēšanai.  

 
 Rucavas novadā atrodas unikālas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. dabas parks 
„Pape” - Eiropas nozīmes mitrājs un putnu migrācijas vieta. 

 
 Rucavas novada viens no nozīmīgākajiem potenciāliem ir nepārveidotā Baltijas jūras 
piekraste - Latvijas jūras piekrastes garums kopumā ir 496 km, 21 km no tās atrodas Rucavas 
novadā. Piekrastes attīstības komplicētību nosaka dabas aizsardzības, kultūras mantojuma 
saglabāšanas un ekonomisko interešu mijiedarbība.  
 
 Dabas daudzveidība ir viens no novada ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumiem, kas 
nosaka plašas iespējas tūrisma un rekreācijas attīstībai, t.sk. piekrastes kūrortsaimniecības attīstības 
jomā.  

 
 Pašlaik tūrisma un rekreācijas resursi netiek pilnvērtīgi izmantoti nepietiekamas 
infrastruktūras nodrošinājuma un menedžmenta pēc. Piekrastes izmantošanas iespējas ietekmē 
aprobežojumi, ko nosaka ES nozīmes IADT teritorijas statuss, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
aizsardzības prasības. Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 
2030), piekraste ir noteikta par nacionālu interešu telpu. Prioritārais uzdevums Rucavas novada 
piekrastes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir infrastruktūras attīstīšana un pārvaldes modeļa 
izstrāde. 

 
 Veiksmīgiem risinājumiem būtiska ir sadarbība starp valsts, pašvaldības un privāto sektoru, 
sabalansējot intereses un nodrošinot kompleksu piekrastes teritorijas pārvaldi, balstītu uz kopīgu 
sapratni par tās attīstības mērķiem. 

 
 

2. VIDES KVALITĀTE  

2.1. GAISA KVALITĀTE  

 
Rucavas novada teritorijā  un tiešā tā tuvumā nav būtisku  gaisa piesāņojuma avotu - autotransporta  
un stacionāro objektu radīto izmešu apjoms ir neliels un ietekme uz  gaisa kvalitāti kopumā ir 
nenozīmīga. Teritoriju šķērso valsts autoceļš Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11). 2011. gada 
vidējā diennakts transporta intensitāte autoceļā A11 Rucavas novada teritorijā ir bijusi 897 – 1246 
transporta vienības, t.sk. ar kravu transporta īpatsvaru 32 – 35 %57. Kaut gan kravu transporta 
īpatsvars ir salīdzinoši liels, kopējā transporta intensitāte nav augsta un transporta ietekme uz gaisa 
kvalitāti vērtējama kā neliela. Autotransporta radītajās emisijās galvenās piesārņojošas vielas ir 
slāpekļa oksīdi, putekļi un oglekļa monoksīds. Transporta ietekmes zonā ir autoceļam tuvumā esošās 
viensētas, bet, ievērojot kopējo nelielo transporta intensitāti, var uzskatīt, ka autoceļa A11 tiešā 
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 AS „Latvijas valsts ceļi” informācija http://www.lvceli.lv/LV/?i=231  

http://www.lvceli.lv/LV/?i=231
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tuvumā gaisa kvalitātes normatīvi, kuri ir noteikti 2009. gada 11. marta noteikumos Nr. 1290 
“Noteikumi par gaisa kvalitāti”, netiek pārsniegti.  
 
Pēdējos gados (2008. – 2010.g.) valsts statistisko pārskatu „2Gaiss” neiesniedz neviens uzņēmums. 
Apkure novada daudzdzīvokļu mājās un citos objektos ir decentralizēta, galvenais kurināmais – malka 
vai šķelda. Rucavas pagasta pamatskolai ir katlu māja, kas nodrošina ēku ar apkuri un silto ūdeni. 
Katlu mājā uzstādīts ar malku kurināms apkures katls (jauda 1,2 MW). Rucavas novada dome skolas 
katlu mājai ir saņēmusi C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu Nr. L/11/C0008 (izdots 
2011. gada 08. februārī). Šis C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums ir vienīgais, ko ir 
saņēmuši novada uzņēmumi teritorijas plānojuma izstrādes laikā58.  
 
Kopumā galveno gaisa piesārņojuma avotu, autotransporta un stacionāro objektu, ietekme uz gaisa 
kvalitāti ir vērtējama kā zema un gaisa kvalitāte ir vērtējama kā viena no teritorijas priekšrocībām 
ilgtermiņā. 

 

2.2. TROKŠŅU LĪMENIS  

 
Trokšņa līmeņu mērījumi Rucavas novada pašvaldības teritorijā netiek veikti. Pēc pieejamās 
informācijas par esošo transporta un stacionāro objektu un radīto trokšņa līmeni var secināt, ka tie ir 
zemi. Augstāks, līmenis var būt attiecināts uz valsts autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) 
tuvāko apkārtni, taču, salīdzinot informāciju par transporta radītajiem trokšņa līmeņiem saistībā ar 
transporta intensitāti un transportlīdzekļu sastāvu ar satiksmes infrastruktūras attīstības projektos 
iegūto informāciju par trokšņa līmeņiem citās pašvaldībās vai citos valsts autoceļu posmos, var 
secināt, ka šīs attīstības programmas izstrādes laikā esošais trokšņa līmenis, tostarp autotransporta 
radītais, nepārsniedz 2004.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.597 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) noteiktos robežlielumus.  
 
Nākotnē, ņemot vērā Rucavas novadā plānoto vēja elektrostaciju (VES) attīstības ieceru mērogus (ir 
izstrādāti un apstiprināti 28 detālplānojumi, tostarp Dunikas pagasta centrālajā daļā ir plānots vēja 
parks ar 31 VES, kā arī atsevišķas vēja elektrostacijas atsevišķos zemesgabalos citur novadā) un 
izvērtējot pieejamo informāciju par plānotajiem trokšņa līmeņiem, var secināt, ka, vēja elektrostaciju 
izbūves un ekspluatācijas uzsākšanas gadījumā, trokšņa līmenis būtiski palielināsies.  
Piemēram, IVN ziņojumā plānoto VES parku Dunikā (aktuālā redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas) 
sniegta informācija, ka maksimālais trokšņa līmenis, ko radīs VES pārsvarā ir 39 dB, bet deviņos 
īpašumos (“Brīviņos” (VES Nr. E-19 apkārtne), "Dzintaros” (E-08),“Jaņos” (E-15),“Saliņos” (E-
15),„Jaunsungālos” (E-30),“Lejas Roļos” (E-30),“Surbos” (E-24),“Urbānos” (E-20), „Vītolos” (E-37)) 
maksimālais trokšņa līmenis var sasniegt 45 dB (pārsniedz MK noteikumu Nr. 597 robežlielumu 
naktij). Tādējādi izbūvējamo VES apkārtnē, kaut arī galvenokārt tiks ievēroti vides kvalitātes normatīvi 
attiecībā uz trokšņa līmeni, salīdzinot ar esošo situāciju, ir sagaidāms ievērojams trokšņa līmeņa 
palielinājums.  
 
Jāatzīmē, ka ne detālplānojumu informācija par prognozēto trokšņa līmeni, ne arī ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojums VES parka būvniecībai Rucavas novada Dunikas pagastā (SIA “ENERGO WIND”, 
2012.) nesatur informāciju par VES izbūves teritorijās pašlaik esošo jeb fona trokšņa līmeni. Taču, 
izvērtējot esošo zemes izmantošanu un saimniecisko darbību (pārsvarā lauksaimniecības zemes, 
viensētas), vietējo ceļu noslogojumu ar transportu, var secināt, ka esošais trokšņa līmenis plānotajā 
VES parka būvniecības teritorijā ir neliels, jo tajā nav pastāvīgu stacionāru trokšņa avotu. Troksni 
pašlaik rada transporta pārvietošanās pa vietējiem ceļiem (zema intensitāte) vai lauksaimniecības 
tehnikas darbība pavasara – rudens periodā uz laukiem (neregulāri), kuru kopējais radītais trokšņa 
līmenis ir nebūtisks. 
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2.3. VIRSZEMES ŪDEŅU  KVALITĀTE  

 
Virszemes ūdeņu kvalitātes prasības un vides kvalitātes mērķus nosaka LR „Ūdens apsaimniekošanas 
likums” (12.09.2002.) un saistībā ar to izdotie normatīvie akti. Līdz 2015.gada beigām visā Eiropas 
Savienībā, t.sk. Latvijā jānodrošina labs virszemes ūdeņu ekoloģiskais stāvoklis, pazemes ūdens 
kvantitāte un kvalitāte. Šo mērķu sasniegšanai izstrādā un ievieš pasākumu programmas.59  

14.attēls. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

 
 
Rucavas novada ūdeņiem noteiktie vides kvalitātes mērķi un pasākumu programmas ir iekļautas 
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015. gadam (2009.). Rucavas novada 
virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālākais vērtējums ir veikts Ventas upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes ietvaros (LVĢMC, 2009.). Informācija par šo vērtējumu, 
tāpat arī ūdens kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un 2015.gadā sasniedzamo ūdensobjektu kvalitāti 
(vides kvalitātes mērķiem) ir apkopota 11.tabulā. 
                                                                 
59 Programmu izstrādi nosaka MK 25.06.2009. noteikumi Nr.646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 

plāniem un pasākumu programmām”. 
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Sventājas, Bārtas (V006SP) un Papes ezera virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitāte ir laba, bet 
Bārtas (V010) – vidēja, jo tās ūdeņos ir paaugstināts kopējā fosfora daudzums, ko galvenokārt nosaka 
pārrobežu ietekme. Dienvidaustrumu atklātā akmeņainā krasta (piekrastes ūdensobjekta A), kas 
robežojas ar novada teritoriju, ekoloģiskā kvalitāte ir slikta. To nosaka Seki dziļuma (ūdens 
caurredzamības) vērtība, kas atbilst vidējai ekoloģiskajai kvalitātes klasei, hlorofila koncentrācija un 
makrofītu audžu izplatības izmaiņas, kas atbilst sliktai ekoloģiskajai kvalitātei.  
 
Piekrastes ūdeņu kvalitāti ietekmē gan pārrobežu piesārņojuma pārnese no Lietuvas teritorijas (gk. 
Palangas un Klaipēdas pilsētām), gan piesārņojums, kas rodas sauszemē un nonāk piekrastes ūdeņos 
ar upēm, gan arī Baltijas jūras kopējais ekoloģiskais stāvoklis.  

 

11.tabula. Ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, to ietekmējošie faktori un vides 
kvalitātes mērķi60 

Kods 
Ūdensobjekta 

nosaukums 

Ekoloģiskā 
kvalitāte/ 

potenciāls, 
2009.g 

 
Ķīmiskā 

kvalitāte, 
2009. 

Kvalitāti 
ietekmējošie 

būtiskākie faktori 

Riska 
ūdensobjekts, 
MK noteikumi 

Nr. 418, 
31.05.2011. 

2015.gadā 
sasniedzamā 

ekoloģiskā 
kvalitāte/ 
potenciāls 

V001 Sventāja 
(Sventājas 
baseins) 

Laba Laba - Nav Laba 

V006SP Bārta 
Laba 

Laba Būtiskā morfoloģiskā 
slodze 

Nav Laba 

V010 Bārta Vidēja Laba Būtiska pārrobežu 
piesārņojuma slodze, 

plūdu risks 

Ir Laba 

E002 Papes ezers Laba Laba - Nav Laba 

Piekraste A Dienvidaustru
mu atklātais 
akmeņainais 

krasts 

Slikta Laba 
Pārrobežu 

piesārņojums, plūdu 
risks, iekšzemes 
ūdeņu stāvoklis 

Ir Vidēja (nosakot 
termiņa 

izņēmumu) 

 
Ventas upju baseina apgabala ūdeņu ķīmiskā kvalitāte, tostarp, Rucavas novadā, kā arī piekrastes 
ūdensobjekta A ķīmiskā kvalitāte, vērtējot pēc prioritāro un bīstamo vielu koncentrācijām virszemes 
ūdeņos, ir laba. Ķīmiskās kvalitātes vērtējums Bārtas ūdensobjektiem ir balstīts uz Bārtas 
ūdensobjektu monitoringa datiem un valsts statistiskā pārskata „2Ūdens” informāciju, kas liecina par 
to, ka Rucavas novada teritorijā netiek novadītas prioritārās un bīstamās vielas.61 
 
Prioritārajiem zivju ūdeņiem Papes ezerā, Sventājā un Bārtā (V006SP) kvalitātes robežlielumu 
pārsniegumi nav konstatēti, bet prioritārajiem lašveidīgajiem zivju ūdeņiem Bārtā (V010) Ventas upju 
baseina apgabala plānā ir atzīmēti kvalitātes robežlielumu pārsniegumi (nepietiekams skābekļa 
daudzums ūdenī)62. Savukārt piekrastes peldūdeņu kvalitāte 2009. gadā ir novērtēta kā atbilstoša 
kvalitātes normatīviem63. 
 
Saskaņā ar 2011. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 418 “Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” noteikto Rucavas novada ūdensobjekts Bārta(V010), kā arī Dienvidaustrumu 
atklātais akmeņainais krasts (piekrastes ūdensobjekta A) ir riska ūdensobjekti, kuriem pastāv risks 
nesasniegt LR “Ūdens apsaimniekošanas likumā” noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā 
likumā paredzētajā termiņā. Galvenais riska cēlonis Bārtai (V010) ir paaugstināts biogēnu vielu saturs 

                                                                 
60 Avots: Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015. gadam, LVĢMC, 2009. 
61 Noteiktas 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 1.pielikumā. 
62 Kvalitātes prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, vērtējums pēc 
Ventas upes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna (2009.) materiāliem. 
63 Šī teritorijas plānojuma sagatavošanas laikā peldūdeņu kvalitātes prasības nosaka Ministru kabineta 2010.gada 06.jūlija noteikumos 
Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”, vērtējums pēc 
Ventas upes baseina apgabala apsaimniekošanas plāna (2009.) materiāliem. 
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ūdeņos pārrobežu piesārņojuma dēļ un plūdu risks, Dienvidaustrumu atklātajam akmeņainajam 
krastam (piekrastes ūdensobjekta A) - pārrobežu piesārņojums, plūdu risks, iekšzemes ūdeņu 
stāvoklis.  
 
 Šo ūdensobjektu apsaimniekošanā gan Rucavas novada teritorijā, gan ārpus tās 
ūdensobjektu tiešajos sateces baseinos, veicot jebkuru darbību, ir īpaši svarīgi ievērot normatīvo aktu 
prasības attiecībā uz piesārņojošām darbībām un piesārņojošo vielu novadīšanu virszemes ūdeņos. 

 
 Virszemes ūdensobjektu kvalitātes mērķu sasniegšanai novadā ir svarīgi nodrošināt esošā 
stāvokļa nepasliktināšanu, notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu novada apdzīvotajās vietās, labas 
lauksaimniecības prakses ieviešanu lauksaimniecībā.  

 
 Nenoliedzami būtiska ir starpvalstu sadarbības līmenī risināmā Bārtas un Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņu pārrobežu piesārņojuma mazināšana no Lietuvas. 

 
 

2.4. PAZEMES ŪDEŅU KVALITĀTE  

 
Atbilstoši Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2010.-2015.gadam (2009.) 
iekļautajam vērtējumam pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā ir laba. Centralizētai ūdensapgādei 
izmantoto Arukilas-Amatas kompleksa horizontu ūdeņi atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma 
obligātajām prasībām,64 izņemot paaugstinātu dzelzs un mangāna saturu, ko nosaka pazemes ūdeņu 
dabiskais sastāvs. Rucavas ciemā, īstenojot ūdenssaimniecības projektu centralizētās ūdensapgādes 
vajadzībām ir izbūvētas atdzelžošanas iekārtas. Citur novadā, tostarp Sikšņu ciemā, citās individuālās 
dzeramā ūdens apgādes vietās, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem, 
teritorijas plānojuma ieviešanas laikā ir jārisina jautājums par iegūtā pazemes ūdens atdzelžošanu.  
 
Pazemes ūdeņu aizsargāšanai no virszemes piesārņojuma dzeramā ūdensapgādes urbumiem un 
ūdensgūtnēm ir noteiktas aizsargjoslas. Informācija par noteiktajām un aprēķinātajām dzeramā 
ūdens ieguves vietu aizsargjoslām tiek ietverta plānošanas dokumenta „Teritorijas plānojums’ 
materiālos.  
 

2.5. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA UN PALIEKOŠAIS PIESĀRŅOJUMS  

 
Notekūdeņu savākšana centralizētājās notekūdeņu savākšanas sistēmās un attīrīšana Rucavas 
novadā tiek veikta Rucavā un Sikšņos .  
 
Rucavas ciemā ūdenssaimniecības projekta ietvaros pilnībā ir demontēta vecās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, un to vietā uzceltas jaunas bioloģiskās iekārtas BIO90 (jauda 90 m3/dnn). Pēc 
attīrīšanas to ūdeņi tiek novadīti Paurupē. NAI dūņas (aptuveni 5 t/gadā, nesatur smagos metālus) 
izmanto lauksaimniecībā. Centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas pakalpojumus 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā izmanto 57 % ciema iedzīvotāju.  
 
Sikšņu ciemā sadzīves kanalizācijas ūdeņi no sabiedriskajiem objektiem, daudzdzīvokļu mājām un 
individuālajām mājām tiek novadīti uz nosēddīķiem (apjoms ~ 100m³), pēc tam attīrīti bioloģiskajos 
pēcattīrīšanas dīķos (mitrājs apstādīts ar niedrēm). Pēc attīrīšanas ūdeņi tiek novadīti meliorācijas 
grāvi, kas pēc 0,9 km ieplūst Ječupē. Sikšņos turpmāk plānots ieviest ūdenssaimniecības projektu, 
ierīkojot papildus nosēddīķus un nodrošinot visu ciematā esošo privātmāju pieslēgšanu 
centralizētajam tīklam. Pašreizējā situācijā no centralizētajiem kanalizācijas tīkliem nepieslēgtajām 
saimniecībām notekūdeņi no krājbedrēm tiek izsūknēti un nogādāti attīrīšanai NAI ar asenizācijas 

                                                                 
64 Nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība”(29.04.2003.). 
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mašīnu. Rucavas ciema un Sikšņu ciema NAI darbību veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā no VVD Liepājas RVP saņemtajām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām: Rucavas 
ciema NAI - atļaujas Nr.LIT-13-248B (izdota 2007. gada 22.augustā, grozījumi 2011.gada 18. augustā), 
Sikšņu ciema NAI - Nr. LI-11-IB-0005 (izdota 2011. gada 21. janvārī). Jāatzīmē, ka šīs ir vienīgās B 
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, ko ir saņēmuši novada uzņēmumi65.  
 
Kopējais attīrītais un apkārtējā vidē novada teritorijā novadītais notekūdeņu daudzums no 2006.-
2010.gadam ir mainīgs: robežās no 30 līdz 75 tūkst.m3/gadā.  2010.gadā gan Rucavā, gan Sikšņos 
notekūdeņu attīrīšana nebija pietiekama. Tie neatbilda Ministru kabineta noteikumos Nr.34 
„Noteikumi pa piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002.) noteiktajām kvalitātes prasībām (12. 
tabula). 2011. gadā situācija ir uzlabojusies, jo Rucavā darbojas jaunas attīrīšanas iekārtas.  
 

12.tabula. Apkārtējā vidē novadīto notekūdeņu daudzumi un to atbilstība normatīvo aktu prasībām66 

Teritoriālā 
vienība 

Novadīšanas 
vietu skaits 
(izplūdes) 

Kopā 
novadītie 

notekūdeņi, 
tūkst 

m
3/

gadā 

tai skaitā  

Ar att. 
norm. 

tīri 

Ar att. 
norm. netīri 

Bez 
att. 

norm. 
tīri 

Bez att. 
norm. netīri 

Lietus Citi 

2010.g. 

Dunikas 
pagasts 

2 12,45 0,00 11,75 0,00 0,70 0,00 0,00 

Rucavas 
pagasts 

2 34,00 0,00 12,95 0,00 21,05 0,00 0,00 

Kopā 4 46,45 0,00 24,70 0,00 21,75 0,00 0,00 

2009.g. 

Dunikas 
pagasts 

2 11,00 7,99 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 

Rucavas 
pagasts 

2 18,47 0,00 10,81 0,00 7,66 0,00 0,00 

Kopā 4 29,47 7,99 10,81 0,00 10,67 0,00 0,00 

2008.g. 

Dunikas 
pagasts 

2 14,39 9,98 0,00 0,00 4,41 0,00 0,00 

Rucavas 
pagasts 

2 43,97 0,00 7,20 0,00 36,77 0,00 0,00 

Kopā novadā 4 58,36 9,98 7,20 0,00 41,18 0,00 0,00 

2007.g. 

Dunikas 
pagasts 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

Rucavas 
pagasts 

2 74,50 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 62,60 

Kopā novadā 2 74,50 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 62,60 

2006.g. 

Dunikas 
pagasts 

n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

Rucavas 
pagasts 

2 47,70 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 

Kopā novadā 2 47,70 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 
 
n.i. – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāzē "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens” nav informācijas 

 
Attīrītajos notekūdeņos paliekošo vielu daudzumi ir apkopti 13.tabulā. Galvenās vielas, kuras tiek 
novadītas apkārtējā vidē, ir komunālo notekūdeņu paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, 
slāpekļa un fosfora savienojumi. Ievērojot to, ka analīžu un uzskaites metožu precizitāte minētajā 
laika periodā ir bijusi atšķirīga, apkopotie dati nav tieši salīdzināmi. 

                                                                 
65

 http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas 
66 Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens”. 
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13.tabula. Attīrītajos notekūdeņos paliekošo vielu daudzumi67 

Teritoriālā vienība 

Vielu daudzumi, t/gadā 

Piesārņ. 
dati 

Suspendē-
tās vielas 

BSP5 ĶSP 
Naftas 

produkti 
SVAV Pkop P-PO4 Nkop 

2010.g.                   

Dunikas pagasts 60,930 3,500 4,020 53,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

Rucavas pagasts 0,617 0,134 0,037 0,427 0,000 0,000 0,002 0,000 0,296 

Kopā 61,547 3,634 4,057 53,827 0,000 0,000 0,002 0,000 0,306 

2009.g.                   

Dunikas pagasts 0,481 0,028 0,040 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

Rucavas pagasts 1,059 0,126 0,064 0,566 0,000 0,000 0,002 0,000 0,296 

Kopā 1,540 0,154 0,104 0,966 0,000 0,000 0,002 0,000 0,306 

2008.g.                   

Dunikas pagasts 0,457 0,030 0,062 0,322 0,000 0,000 0,002 0,001 0,024 

Rucavas pagasts 0,996 0,070 0,035 0,835 0,000 0,000 0,008 0,001 0,034 

Kopā novadā 1,453 0,100 0,097 1,157 0,000 0,000 0,010 0,002 0,058 

2007.g.                   

Dunikas pagasts n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  

Rucavas pagasts 0,612 0,068 0,004 0,282 0,000 0,000 0,053 0,014 0,041 

Kopā novadā 0,612 0,068 0,004 0,282 0,000 0,000 0,053 0,014 0,041 

2006.g.                   

Dunikas pagasts n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  n.i.  

Rucavas pagasts 2,953 0,314 0,596 1,227 0,000 0,000 0,052 0,037 0,382 

Kopā novadā 2,953 0,314 0,596 1,227 0,000 0,000 0,052 0,037 0,382 

 
 

2.6. ATKRITUMU SAIMN IECĪBA  

 
Rucavas novads iekļaujas Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā atkritumu 
apsaimniekošanu nosaka Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008. – 2013. gadam 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 19.novembra rīkojumu Nr.718). Rucavas novadā ar 
atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas divi uzņēmumi – SIA „NORDIA” (Rucavas pagasts) un SIA „Eko 
Kurzeme” (Dunikas pagasts). Savāktos atkritumus nogādā atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas 
novadā.  
 
Pēdējos piecos gados Rucavas novadā radītais kopējais atkritumu daudzums ir robežās no 72 līdz 87 
tonnām gadā (14.tabula), ko veido nešķiroti sadzīves atkritumi. Rucavas novadā nav iestāžu un 
uzņēmumu, kuros veidojas bīstamie atkritumi. 

14.tabula. Rucavas novadā radīto sadzīves atkritumu daudzums68 

Teritoriālā vienība 
  

Radīto atkritumu daudzums, t/gadā 

2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 

Rucavas pagasts 41,52 40,80 24,10 33,30 34,00 

Dunikas pagasts 31,10 31,73 47,5 44,80 53,3 

Kopā novadā 72,62 72,53 71,60 78,10 87,30 

 
Atkritumu apsaimniekotāji novada teritorijā nodrošina: cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
būvniecības atkritumu savākšanu, būvniecības cauruļu īri, auto pacēlāja pakalpojumus (22 m), 

                                                                 
67 Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens”. 
68 Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats par bīstamajiem un sadzīves 
atkritumiem Nr.3-BA". 
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asenizācijas pakalpojumus, irdeno atkritumu savākšana ar krānu/iekrāvēju, bīstamo atkritumu 
transportēšanu, publisko pasākumu apkalpošanu.  
 
Rucavas ciemā cieto sadzīves atkritumu savākšanai izvietoti 28 standarta konteineri. Konteinerus 
2 reizes mēnesī izved atkritumu apsaimniekotājuzņēmums SIA „Nordia”, Sikšņu ciemā izvietoti - 
13 konteineri, kurus savukārt 2 reizes mēnesī izved SIA „EKO Kurzeme”. Dalītās atkritumu sistēmas 
ieviešanai Rucavā ir uzstādīti divi PET un divi stikla šķirošanas konteineri, arī Sikšņos ir uzstādīti 
atkritumu dalītās vākšanas konteineri. Novada bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve ir rekultivēta. 
 
 Vides kvalitātes nodrošināšanai popularizējama atkritumu šķirošanas prakse.  
 
 Sadarbībā ar Vides institūcijām pilnveidojama uzraudzība par sanitāro tīrību piekrastē un 
pludmalē. 

 
 Turpmāk atbilstoši 27.12.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi” 85.punkta nosacījumiem rekultivētajās izgāztuvēs vismaz 20 gadus pēc rekultivācijas 
darbu izpildes ir jāveic monitoringa un kontroles pasākumi.  

 
 
 

2.7. RISKA OBJEKTI UN TERITORIJAS  

 
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir pasargāt iedzīvotājus, tautsaimniecību un vidi no iespējamo 
ārkārtējo situāciju potenciālajām briesmām, ko var izraisīt dabas un tehnogēnās katastrofas un 
avārijas. Riska situācijas cilvēku veselībai, kā arī apdraudējumu to īpašumiem var radīt dabas 
apstākļu, esošās un bijušās rūpnieciskās un saimnieciskās darbības objekti.  
 
Rucavas novadā var izdalīt šādus riska objektus un teritorijas:  
 jūras krasta erozijas zona, 
 applūstošās teritorijas 
 plūdu riska teritorijas 
 bīstamo kravu pārvadājumu maršruts 
 potenciāli piesārņota vieta 
 riska virszemes ūdensobjekti 
 paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas 

 
Minēto teritoriju un objektu izvietojums ir parādīts 15. attēlā  „Riska objekti un teritorijas”. 
 

2.7.1. JŪRAS KRASTA EROZIJA 
 
Balstoties uz jūras krasta ilggadīgo pētījumu rezultātiem (Eberhards G., Lapinskis J., 2008., Lapinskis J. 
2010.), izvērtējot lokālos apstākļus, procesus un to prognozes kopumā, Rucavas novada teritorijā 
jūras piekrastes erozijas riska pakāpe ir augsta. Pašlaik (1992. – 2007.g. dati) krasta noskalošanās ir 
izteikta iepretim Nidas purvam (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g. ir mazāka par 10 metriem69) un, 
sākot ar Papes ciemu līdz pat novada ziemeļu robežai (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g. 11 – 20 m). 
Balstoties uz jūras krasta procesu izpēti (LU ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Eberhards G., 
Lapinskis J.),  līdz 2022. gadam70 ir prognozēta krasta atkāpšanās posmā no Nidas līdz Papes Ķoņu 
ciemam no 0 m līdz 15 m, posmā Papes Priediengals – novada ziemeļu robeža – no 0 m līdz 20 m. 

                                                                 
69 Eberhards Guntis, Lapinskis Jānis Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants. Rīga: LU, 2008. 
70 Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam.  Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskats. Rīga, 
VARAM, 2011. 
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Prognozēts, ka saglabāsies dinamiskā līdzsvara procesi no Papes Ķoņu ciema līdz Papei. Krasta 
erozijas prognoze 2022. gadam ir ņemta vērā nosakot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu.  
 
Krasta erozijas procesu attīstību teritorijas plānojuma ieviešanas laikā noteiks arī jūras piekrastē 
plānotā Papes ostas attīstība, kuras molu izbūve atkarībā no to izvietojuma un tehniskā risinājuma 
var sekmēt smilšu uzkrāšanos uz dienvidiem no ostas dienvidu mola un savukārt veicināt erozijas 
procesus uz ziemeļiem no ostas teritorijas, t.i. pretī Papei, kur pašlaik raksturīgi dinamiskā līdzsvara 
procesi. Tādēļ, attīstot Papes ostu un izstrādājot tās tehniskos risinājumus jau būvniecības ieceres 
izstrādes stadijā, īpaša uzmanība ir jāpievērš jūras krasta erozijas riska mazināšanai.  
 
Lietuvā pašlaik ir uzsākta Sventājas valsts jūras ostas atjaunošana. Tās ietekmes uz apkārtējo vidi 
novērtējuma atskaites kopsavilkumā (2011.) izklāstīts, ka ostas atjaunošanai tiek izvērtētas 3 
alternatīvas. Atskaitē71 secināts, ka attīstot 2B alternatīvu, jūras piekrastes straumju struktūra un 
sanesumi mainīsies minimāli, savukārt, atjaunojot ostu atbilstoši 3E alternatīvai, var ievērojami 
mainīties sanesumu plūsmas un akumulācijas procesi piekrastē, t.i. ievērojami pastiprināties erozija 
uz ziemeļiem no Sventājas ostas, kas tad ietekmētu Latvijas piekrasti Rucavas novadā un dabas parku 
„Pape” (Latvijas NATURA 2000). Pēc teritorijas plānotāju rīcībā esošās informācijas lēmums par 
izvēlēto variantu Sventājas ostas atjaunošanai vēl nav pieņemts. Kā risinājums ietekmes mazināšanai 
uz Lietuvas piekrastes ziemeļu daļu un arī Latvijas piekrasti, tiek ierosināts ostas tīrīšanas darbos 
izņemto smilti izmantot no ostas uz ziemeļiem esošo pludmaļu uzturēšanai. 
 
Rucavas novada pašvaldībai un Dabas aizsardzības pārvaldei sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju teritorijas plānojuma ieviešanas laikā ir jāsadarbojas ar Klaipēdas 
valsts jūras ostas direkciju (Lietuvas Republika) un Lietuvas vides un dabas aizsardzības institūcijām, 
lai tiktu ieviesti risinājumi erozijas riska mazināšanai Rucavas novada piekrastē. 

 
 
 
 
 

2.7.2. APPLŪSTOŠĀS UN PLŪDU RISKA TERITORIJAS  
 
Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes laikā novadā ir precizētas applūstošās 
teritorijas saskaņā ar LR MK noteikumos Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” (03.06.2008.) norādītajā metodikā minēto pazīmju sastopamības dabā un atpazīstamības 
ortofoto kartē, ņemot vērā arī Bārtai aprēķinātās 10% applūduma varbūtības atzīmes, pašvaldības un 
iedzīvotāju sniegto informāciju (pētījums veikts teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros „Applūstošo 
teritoriju noteikšana.” L.Eņģele, 2012.).  
 
Applūstošās teritorijas ir identificētas Sventājai un Papes ezeram. Šīs teritorijas attēlotas teritorijas 
plānojuma III. Grafiskajā daļā kartē „Galvenās aizsargjoslas un  aprobežojumi”.  

                                                                 
71 Sventājas valsts jūras ostas atjaunošanas ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējuma atskaite. Kopsavilkums. Viļņa, Lietuvas 

enerģētikas institūts, 2011. 
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15.attēls. Riska objekti un teritorijas 

 
 
 

2.7.3. POTENCIĀLI PIESĀRŅOTA VIETA 
 
Rucavas novadā atbilstoši VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes 
„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas viena potenciāli piesārņota 
vieta (reģ.nr. 64848/1307) - bijusī armijas degvielas bāzes noliktava pie „Pliķu” kapiem Rucavas 
pagasta teritorijā, piekrastē, Papes Priediengalā. Tā atrodas dabas parka „Pape” dabas lieguma un 
dabas parka funkcionālajās zonās.  
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2.7.4. BĪSTAMO KRAVU PĀRVADĀJUMU MARŠRUTI  
 
Caur Rucavas novadu pa autoceļu Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) (A11) tiek pārvadātas bīstamās 
kravas, kas avārijas gadījumā var radīt apkārtējās vides piesārņojumu autoceļa tiešā tuvumā.  
 
 
 

2.7.5. RISKA VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI 
 
Bārta (VŪO V010) un Dienvidaustrumu atklātais akmeņainais krasts (piekrastes ūdensobjekta A) 
saskaņā ar 2011.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.418 „Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” noteikto ir ūdensobjekts, kuram ir risks 2015. gadā nesasniegt vides kvalitātes 
mērķi „laba ekoloģiskā kvalitāte”. Šo risku rada paaugstināts biogēnu vielu (slāpekļa un fosfora 
savienojumu) saturs ūdeņos pārrobežu piesārņojuma dēļ, plūdu risks un iekšzemes ūdeņu stāvoklis. 
 
 
 

2.7.6. PAAUGSTINĀTAS UGUNSBĪSTAMĪBAS TERITORIJAS 
 
Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas vasarās ugunsbīstamajā periodā ir meži, īpaši sauso 
augšanas apstākļu veidi un purvi sausās vasarās, kad var aizdegties kūdra, kā arī nekoptās 
lauksaimniecības zemes pavasarī, kad tajās bieži vien tiek dedzināta kūla, kas var izraisīt ugunsgrēkus 
plašākās teritorijās, skart ēkas, būves un apdraudēt cilvēku drošību.  
 
Rucavas novadā nav ražošanas objektu, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.532 
„Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
(19.07.2005.) ir jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskati vai civilās 
aizsardzības plāns, kā arī nav objektu, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Noteikumi 
par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, 
apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” (18.09.2007.) 
nosacījumiem būtu iedalāmi paaugstinātas bīstamības objektu grupā.  

 
 
 

2.7.7. DEGRADĒTĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 
Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika apzināti grausti u.c. ainavu 
degradējoši objekti un teritorijas. Degradēto teritoriju un objektu shēma ir iekļauta Vides pārskata 
materiālos.    
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VIDES SITUĀCIJAS SVID ANALĪZE UN SECINĀJUMI  

 
15. tabula. Vides situācijas SVID analīze  
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Laba vides kvalitāte    + 

Novadā nav būtisku vides piesārņojumu radošu objektu  +   

Laba ekoloģiskā kvalitāte VŪO Pape, Sventāja, Bārta un Vārtāja  +   

Pašvaldībā strādā Vides speciālists +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Paaugstināts dzelzs (Fe
+3

) saturs u.c. kvalitāti pasliktinoši faktori dzeramajā 
ūdenī Rucavas ciemā 

+    

Mazs centralizēto NAI pieslēgumu skaits +    

Kāpu zonas noslodze (izbraukāšana, atkritumi)  
Nelegālas būvniecības problemātika. 

 +   

Vasarnīcu/mazdārziņu kooperatīvu teritoriju nesakoptība  +    

Neatrisināts Papes slūžu izbūves jautājums +    

Degradētās teritorijas un objekti  +    

Vides kontroles dienestu attālināta pieejamība     

Īpašumu nesakoptība, nekustamo īpašnieku bezatbildīga attieksme pret 
īpašumu uzturēšanu kārtībā 

+    

ES fondu finansējuma piesaiste virszemes ūdens objektu kvalitātes 
uzlabošanai(vai tā ir vājā puse, mums liekas, ka iespēja), ciematu 
ūdenssaimniecības projektu nākošo kārtu attīstībai 

+    

IE
SP

ĒJ
A

S 

Finansējuma piesaiste degradēto teritoriju revitalizācija (prioritāri - Papes 
centrs) 

+    

Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu +    

Finansējumu piesaiste piekrastes infrastruktūras izveidei un labiekārtošanai 
ieviešot īpašā režīma zonu un nosacījumus piekrastes ciemu apmeklētājiem 

+    

Zilā karoga pludmales kvalitātes prasībām atbilstošas piekrastes attīstība  +   

Starptautiski atpazīstamas ilgtspējīgas un līdzsvaroti attīstītas teritorijas labas 
prakses vietas attīstība 

   + 

D
R

A
U

D
I 

Būtiņģes naftas termināla iespējamā avārija   +  

Pārrobežu piesārņojuma pārnese  +   

Papes ezera aizaugšana neatrisinot hidroloģ. režīma regulēšanu  +   

Ainavas degradācija un trokšņa piesārņojums attīstot VES parkus +    

Kāpu biotopu iznīcība nenovēršot bezkontroles uzturēšanos un iebraukšanu 
kāpu zonā 

+    

 
 
Secinājumi 
 
Rucavas novada viena no lielākajām priekšrocībām ir antropogēnās ietekmes salīdzinoši maz skartā 
teritorija, kas var lepoties ar ļoti labiem vides kvalitātes rādītājiem. Nepastāv apdraudējums gaisa 
kvalitātei. Veicot atbilstošus pasākums, ir iespējams labā kvalitātē nodrošināt arī pazemes ūdeņus. 
Varbūtējo pārrobežu piesārņojuma risku mazināšanai jāsadarbojas ar Lietuvas pusi, lai kontrolētu 
virszemes ūdeņu kvalitāti. 
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3. TERITORIJAS APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA  

3.1. VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA  

 
Rucava ir sens Kurzemes novads. Veiktie 
arheoloģiskie izrakumi Rucavā liecina, ka tā ir 
bijusi kuršu apdzīvota vieta jau 1.gadu 
tūkstoša beigās p.m.ē. Agrā dzelzs laikmeta 
(2. - 4. gs.) Mazkatužu kapu lauka izrakumi 
apstiprina liecības par kuršiem kā jūras 
braucējiem, karotājiem un amatniekiem.  
 
Par nosaukumu „Rucava” izcelsmi un nozīmi ir 
izteiktas vairākas versijas. Par tā senāko 
formu valodnieki uzskata „Rukiava”, taču šā 
vārda skaidrojumam, kā norāda vēsturnieks 
Muntis Auns, īpaša uzmanība nav pievērsta. 
Pēc Latvijas vēstures institūta valodnieka 
Ojāra Buša un M. Auna domām, visticamāk ir 
divas versijas: vārda nozīme ir saistāma vai nu 
ar miglu (lietuviski – rūkas), vai, vēl ticamāk, 
ar jēdzienu „aizaugt” (rukt, sarukt). 
 
Dokumentos pirmo reizi Rucavas vārds minēts 
1253. gada 5. aprīlī, kad Kursas zeme Duvzare 
tika sadalīta starp Kurzemes bīskapiju un Vācu 
ordeni, ko parakstīja Kurzemes bīskaps 
Heinrihs no Licelburgas un Vācu ordeņa 
mestra vietnieks Livonijā Sainas Eberhards.  

 
16. attēls. Rucavas novada teritorija Senās Kursas laikā (13.gs. )72 

 
Šajā un 1253. gada 20. jūlija dokumentā vietas apzīmējums „Rutzowe” ir identisks gan vācu, gan 
latīņu valodā rakstītajos tekstos. Saskaņā ar 1253.gada līgumu, Pape un Rucava tiek atstātas Livonijas 
ordeņa pakļautībā. Krievijas ķeizarienes Katrīnas Lielās laikā Kurzeme tika pievienota Krievijai. Šai 
laikā ap lielo Rucavas muižu atradās arī Kāķišķu, Meirišķu, Papes un Nidas muižas.  Ievērojamu laika 
posmu Rucava ir  bijusi  arī vienota teritorija ar Būtiņģi un Sventāju. Gandrīz visā pastāvēšanas laikā 
Livonijas ordenis ļoti rūpējās par Livonijas – Prūsijas tirdzniecības un kara ceļa nostiprināšanu un 
drošību. Šis ceļš no Rīgas cauri Tukumam, Kandavai veda uz Kuldīgu, tad caur Aizputi, Durbi, Grobiņu 
un Rucavu, tālāk uz Klaipēdu un Prūsiju. Šim ceļam bija būtiska nozīme Rucavas novada 
ekonomiskajās norisēs un tas sekmēja amatnieku un tirgotāju brīvciema – Paurupes (tagadējais 
Rucavas centrs) izveidošanos.  
 
Toreizējo Grobiņas apgabalu, kurā ietilpa arī bijušās Duvzares teritorija šaipus Sventājas upei, ordeņa 
mestrs GothardsKetlers 1560. gada pavasarī ieķīlāja Prūsijas hercogam. 17. gs. sākumā Gotharda 
Ketlera jaunākais dēls Vilhelms, apprecēdams Prūsijas hercoga meitu, pūrā ieguva Grobiņas apgabalu 
un pievienoja to Kurzemes hercogistei. Gandrīz pusgadsimtu Rucavas novads atradās Prūsijas 
hercogu pārvaldīšanā un aizsardzībā. Vēsturiskās liecības liecina par daudzpusīgiem sakariem ar 
Prūsijas hercogistes pilsētām; vācu tautības amatnieku un tirgotāju ierašanos Paurupes brīvciemā un 
vācu draudzes nodibināšanos73. 
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 Arhīva materiāli 
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 „Kurzemes baznīcu vēsturē” , arhīvu materiāli. 
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Pēc Kurzemes atkalapvienošanās, Grobiņas apgabalu pārveidoja par apriņķi un sadalīja iecirkņos. 
Katra apriņķa teritorijā zināma daļa bija t.s. domēnes – hercoga rīcībā esošais nekustamais īpašums, 
no kura apsaimniekošanas un citiem ienākumiem hercogs sedzis valsts un galma izdevumus. Par šādu 
hercoga kroņa muižu kļuva arī Rucava, kas 17. gs. sākumā jau bija ievērojama apdzīvota vieta pēc tā 
laika mērogiem, fiksēta 1607. gadā Amsterdamā izdotajā ģeogrāfisko karšu atlanta kartē „ Livonia, 
siveLiefland”. Pamatojoties J. Juškēviča grāmatas „Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē” (1931. g.) 
datiem, var apgalvot, ka hercoga Jēkaba valdīšanas gados Rucava un tās apkārtne ir piedzīvojusi savu 
pirmo lielāko uzplaukumu. 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. 
 
Hercoga Jēkaba laikā Rucavā, Paurupes ciemu ieskaitot, darbojusies vadmalas austuve un veltuve, 
linu austuve, salpetra vārītava, krāsotava, dzintara virpotava, dažos avotos ir arī norādes, ka 
darbojusies arī zvanu lietuve un šauteņu darbnīca. Rucavas vadmalas austuve (pavisam hercogistē 
bija 10) darbojās apmēram no 1661. g. līdz 18. gs. Austuvei bija liela nozīme visā apgabalā. Tur auda, 
piemēram, holandiešu meistaru uzraudzībā tā sauktos flāmšu audumus, lai ar tiem atvietotu no 
Flāmijas (Holandes) ievestās flāmšu drānas, kā arī tā sauktās airišu drānas.  
 
Rucavas salpetra vārītavai, tāpat kā citām, bija svarīga loma stikla un šaujamā pulvera ražošanā. Bez 
tam salpetris bija dārga eksportprece un deva labus ienākumus hercoga kasei. Krāsotavās ne tikai 
krāsoja audumus, bet arī izgatavoja visādas krāsas, gan pulverveida, gan eļļas krāsas veidā. Veltuves 
darbības laiks apmēram sakrīt ar austuves darbības periodu. Tās produkciju – tūbu izmantoja segu, 
zābaku, sedlu, cepuru ražošanā, kā arī citām vajadzībām. Par Paurupes linu austuvi ir zināms, ka tā 
strādāja līdz pat 18. gs. nogalei. Rucavā un Nīcā vairākās vietās pastāvēja arī dzintara virpotavas. 
Senās dzintara apstrādes tradīcijas vairākās paaudzēs piekopa Zvīnaiņu dzimta Rucavas pagasta 
Papes ciemā.  
 
Hercoga Jēkaba pēcteču valdīšanas laikā līdz pat 1795. gadam, kad hercogisti pievienoja Krievijai, kā 
politiskajās, tā ekonomiskajās norisēs raksturīgi gan kāpumi, gan kritumi. Zināms saimnieciskās dzīves 
uzplaukums vērojams periodā no 19. gs. vidus līdz 19. gs. beigām un 20. gs. sākumam (līdz pirmajam 
pasaules karam). Savukārt laika posmā no 1920. līdz 1940. gadam saimniecisko un sabiedrisko 
darbību sekmēja patērētāju kooperatīva „Pašpalīdzība” (dibināts 1920.g.) un vēl 16 biedrību un 
organizāciju darbība. 
 
Liela nozīme pasažieru un kravas 
pārvadāšanā bija Liepājas – Rucavas 
(Paurupes) šaursliežu (600 mm) dzelzceļam, 
jo īpaši pēc tā pārbūves 30-to gadu sākumā 
(700 mm) un ritošā sastāva modernizācijas. 
Vācijas okupācijas iestādes dzelzceļu 
izbūvēja Pirmā pasaules kara gados, lai 
nodrošinātu Bārtas un Rucavas mežu 
kokmateriālu ērtu pārvešanu uz Vāciju. Pēc 
kara dzelzceļa līniju sāk izmantot pasažieru 
pārvadāšanai uz Liepāju. Pēc Otrā pasaules 
kara dzelzceļš ir likvidēts.  

17.attēls. Rucavas centrālā daļa, 20.gs. 30.gadi74 
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18.attēls. Piekrastes ciemu apdzīvojums 19.g. 30.gados75. 

Latvijas valsts neatkarības periodā 
Rucava tika uzskatīta par vienu no 
pārtikušākajiem reģioniem Baltijā. 
Trīsdesmitajos gados Pape ar 
vairāk nekā 100 mājām, bija 
lielākais zvejniekciems Kurzemes 
jūrmalā aiz Pāvilostas. Otrā 
pasaules kara gados novads tika 
stipri izpostīts (saistībā ar 
karadarbību tā saucamajā 
Kurzemes katlā).  

 
Daudzi novada iedzīvotāji smagi 
cieta pēckara represijās, daļa 
pārcēlās uz dzīvi pilsētās. 
Būtiskākās izmaiņas Rucavas 
pagasta teritorijas izmantošanā un 
apdzīvojuma struktūrā saistītas ar 
padomju varas gadiem, kad 
Rucavas pagasts ieguva pierobežas 
teritorijas statusu, līdz ar to 
iznīkstot vienam no galvenajiem 
vietējo iedzīvotāju nodarbošanās 
veidiem - zvejniecībai, ierastajai 
lauksaimnieciskai darbībai. 
Iedzīvotāju pārvietošana tālāk no 
militārajiem objektiem, brīvas 
sazināšanās un saiknes ar pārējo 
latviešu sabiedrību ierobežojumi (t.sk. iebraukšana teritorijā), ir faktori, kas lielā mērā noteikuši 
pašreizējo Rucavas pagasta teritorijas reto apdzīvojumu, t.sk. piekrastes ciematu situāciju76. 
 
Salīdzinoši par Dunikas pagasta teritorijas vēsturisko attīstību publiski ir pieejami mazāk faktu. 
Teritoriju ir skārušas  vairākkārtīgas administratīvo robežu izmaiņas. Sākotnēji Dunikas pagasts ir 
izveidots 1919. gadā. 1935. gadā Liepājas apriņķa Dunikas pagasta teritorija ir bijusi 174,6 km² un tajā 
dzīvojuši 2550 iedzīvotāji.[2] 1945. gadā pagastā izveidotas Dunikas un Sikšņu ciema padomes. 1949. - 
1959. gados Sikšņu ciems ietilpa Priekules rajonā, bet no 1959. gada - Liepājas rajonā. 1954. gadā 
Sikšņu ciemam pievienoja Kāķišķes ciemu (daļu teritorijas, ne visu), 1968. gadā - Bārtas ciema kolhoza 
«Nākotne» teritoriju, bet Sikšņu ciema kolhoza «Padomju Latvija» teritoriju pievienoja Rucavas 
ciemam. 1989. gadā Sikšņu ciemu pārdēvēja par Dunikas ciemu.[3] 1990. gadā ciemu reorganizēja par 
pagastu. Kopš 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas Dunikas pagasts ir iekļauts Rucavas 
novadā. 
 
 

3.2. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

 
Rucavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību raksturo saglabājusies 19. gs. beigu un 20. gs. 
sākuma apbūve piekrastes zvejniekciemos Papē un Nidā, Sventājas ielejas teritorijā, arheoloģijas 
pieminekļi (senkapi un senās kulta vietas), “dzīvā” vēsture – tradīcijas, tautas tērps, dzīves stāsti. 
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Kopīgi ar salīdzinoši maz pārveidoto dabas vidi tas veido nozīmīgu teritorijas pamatvērtību - kultūr-
vēsturiskā mantojuma kopumu, kā vienu no Rucavas novada teritoriju raksturojošām iezīmēm. 
 

3.2.1. ARHITEKTŪRAS UN ARHEOLOĢIJAS MANTOJUMS 
 
Saskaņā ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr. 123 (29.10.1998.) "Par valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstu" Rucavas novadā ir 30 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, no tiem lielākais 
īpatsvars ir valsts nozīmes pieminekļi. Pēc pieminekļa veida 19 ir arheoloģijas pieminekļi (senkapi un 
kulta vietas), 11 arhitektūras pieminekļi, t.sk. 19.gs. zemnieku /zvejnieku sētas piekrastes ciemos, 
industriālais mantojums - Papes bāka.  

19.attēls. Zvejnieku sēta „Vītolnieki” Papes Ķoņu ciemā 
Lielākais Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu skaits ir koncentrēts Rucavas 
pagasta teritorijā, t.sk. no apskates 
viedokļa interesantākie objekti - zvejnieku 
sētas Papes Ķoņu ciemā, Nidas un Papes 
Priediengala ciemos, Papes bāka.  
 
Kā publiski pieejami tūrisma apskates 
objekti plašākam interesentu lokam ir: 
Papes Ķoņu ciema sēta “Vītolnieki” 
(Latvijas Brīvdabas muzeja filiāle), 
Rucavas luterāņu baznīca, kā arī Leju 
senkapi un Upuravots (kulta vieta).  

 
Papes bāka celta 1890. g., bākas augstums ir neliels - 21 m virs jūras ūdens līmeņa. Labas redzamības 
apstākļos to var saskatīt pat 30 km attālumā. Bāka atrodas Liepājas ostas apsaimniekošanā. 2003. 
gadā veikta bākas rekonstrukcija un karkasa nostiprināšana, atjaunotā klasicisma stilā celtā bākas 
administrācijas ēka. 

20.attēls. Industriālā mantojums piemineklis - Papes bāka  

Valsts aizsargājamo mākslas pieminekļu 
skaitā novada teritorijā ir vairāki kapu 
pieminekļi: krusts Ozolu ģimenei Ozolmežu 
kapos (20.gs.), krusts Palapju kapos ( 
1900.g.), krusts M.Palapei Palapju kapos ( 
1909.g.); ērģeles Sikšņu (Golgātas) luterāņu 
baznīcā (19.gs).  
 
Jaunatklāto vērtību skaitā jāatzīmē 2012.g. 
vasarā atklātais Vecvisminu bedrīšakmens77 
- kā īpaši nozīmīgs ne tikai salīdzinot ar 
līdzšinējiem bedrīšakmeņiem Rucavas 
novadā (Pērkonu, Klaustiņu, Gauru un 
Luknē), bet arī Latvijas mērogā kopumā. 
Vecvisminos atrastajam akmenim ir 
ievērojami daudz vairāk bedrīšu kā visos 
citos Rucavas novadā atklātajās kulta vietās 
kopā un tas nozīmē, ka Vecvisminu bedrīšakmens senatnē pirms mūsu ēras, domājams, bijis plašākās 
apkārtnes kulta vieta un lietots ilgstoši78.  

                                                                 
 
78 28.martā ekspedīcijā pa senajām kulta vietām Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas finansētā projekta “Senās Kulta Vietas - Baltijas 
Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” (CULT IDENTITY) ietvaros. Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas projekta “CULT IDENTITY” mērķis 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 57 

 
21.attēls. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izvietojums 

 

                                                                                                                                                                                                        
ir veicināt tūrisma attīstību projekta aptvertajos reģionos, kā resursu izmantojot senās kulta vietas kā arī nemateriālo kultūras mantojumu, 
kas saistās ar šiem objektiem 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 58 

16. tabula. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts . 
 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības grupa Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta 

1400 valsts nozīmes Nidas senkapi (Zviedru kapi)  Nidā pie Miltiņiem. 

6116 valsts nozīmes Papes Ķoņu zvejnieku ciems Papes Ķoņu ciems 

1402 valsts nozīmes Bakupu senkapi (Pēčkapi)  Pie Bakupiem 

1401 valsts nozīmes Bašķu senkapi Pie bij.Bašķiem Sventājas upes labajā 
krastā 

1403 valsts nozīmes Ģeistautu senkapi Pie Ģeistautu skolas 

1421 valsts nozīmes Leju senkapi un Upuravots, kulta 
vieta 

Pie bij. Lejām Sventājas upes labajā 
krastā 

1415 valsts nozīmes Timbru senkapi Pie bij. Timbriem 

1404 valsts nozīmes Cibuku viduslaiku kapsēta (Zviedru 
kapi) 

Pie Cibukiem  

1405 valsts nozīmes Dzintarnieku viduslaiku kapsēta Pie Dzintarniekiem 

1406 valsts nozīmes Čukānu laukakmeņu žogs un 
apmetne 

Pie Čukāniem 

1407 valsts nozīmes Geču senkapi Pie Gečiem 

1408 valsts nozīmes Kalna Urbānu senkapi Pie Kalna Urbāniem 

1409 valsts nozīmes Klaustiņu akmens, kulta vieta Pie Klaustiņiem 

1410 valsts nozīmes Gauru apmetne Pie Klētniekim 

1411 valsts nozīmes Balču senkapi Pie Laipniekiem, Sventājas upes labajā 
krastā 

1413 valsts nozīmes Mazkatužu senkapi Pie Mazkatužu veikala 

1414 valsts nozīmes Pūcu senkapi Pie bijušās Rucavas slimnīcas ; 
„Vairogiem”. 

1416 valsts nozīmes Pūpes kapi – senkapi Pie Žimantiem, Sventājas upes labajā 
krastā 

6114 valsts nozīmes Zemnieku sēta “Peses”, tagad 
“Mežaudzes” 

Rucava 

6117 valsts nozīmes Zemnieku sētas “Spauguri” laidars Rucavas Spauguros 
sagruvis 

6118 valsts nozīmes “Žubru” dzīvojamā ēka Rucava 

6119 valsts nozīmes Zemnieku sēta “Gaiļi” Nidas Gaiļos 

6115 valsts nozīmes Zvejnieku-zemnieku sēta 
„Jūrmalnieki” 

Nida 

6120 valsts nozīmes Zemnieku sēta „Agatnieki” Pape 

6121 valsts nozīmes Zemnieku sēta „Boži” Pape, Priediengals 

6122 valsts nozīmes Zemnieku sēta „Ezermaļi” Pape vairs neeksistē 

6123 valsts nozīmes Zemnieku sēta „Jūrkalni” Pape, Priediengals 

1313 vietējās nozīmes  arheoloģijas piemineklis – Sanderu 
viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) 

Dunikas pagasta Z daļā 

1314 vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis – Rātu 
viduslaiku kapsēta 

Dunikas pagasta Z daļā 

8569 vietējās nozīmes  Industriālā mantojuma piemineklis 
Papes bāka  

Pape 

* vietējās nozīmes  arhitektūras piemineklis – Sikšņu 
ev.lut. baznīca (Golgātas) – 20.gs. 
30. gadi. 

iekļauts kultūras pieminekļu projektā 
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3.2.2 NEMATERIĀLAIS MANTOJUMS  
 
Rucavas tautas tērps 
 
Kurzemes tērpos, pateicoties aktīvai tirdzniecībai, 19.gs. beigās ienāca Latvijai netradicionāli 
materiāli. Tērpu apdarei bagātīgi izmantoja ievestas lentas, vizuļus, pērles, zīda un samta audumus. 
Rietumkurzemē ir saglabājušās arī ļoti arhaiskas, pat vairāku gadsimtu senas sieviešu apģērba daļas, 
kā spangu vainags un tumši zilās mēlenes, daudzu gadsimtu senais villaiņu darināšanas un segšanas 
veids uz viena pleca Dienvidkurzemē. Kurzemnieces savu bagātību izrādīja ar daudzām bagātīgi 
rotātām villainēm, vienlaicīgi sedzot pat 3 villaines, saspraužot tās ar lielām kaltām sudraba un pat 
zelta saktām. Īpaši greznas ir lielās sudraba apzeltītās saktas, rotātas ar sarkaniem vai zaļiem slīpēta 
stikla akmeņiem. No seniem viduslaikiem mantoti sievu galvasautu un lakatu siešanas paņēmieni. 
Jāmin ādas jostas ar metālā kaltām greznām sprādzēm vīriešu tautas tērpiem un metāla jostas 
sleņģenes. Kurzemes tērpi rāda tipiskas Latvijas 19.gadsimta otrās puses kopīgās apģērbu attīstības 
tendences79. Latvijā viena no vecākajām sieviešu galvassegām, kas valkāta kopš viduslaikiem, ir 
visdažādāko sējumu galvas auti. Līdz 19.gs. sākumam tie saglabājušies tikai Augšzemē, Latgalē un 
Rucavā. 
 

22.attēls. Rucavas tautas tērps 
„Meitas Rucavas pagastā 
tradicionālo vainagu vietā ir 
nēsājušas t.s. kaspines – 
krāsainas, ar dažādiem 
ornamentiem un puķu vai 
lapiņu attēliem rotātas zīda 
lentes. Pirms kaspines 
aplikšanas matus vajadzēja 
sapīt t.s. "ragos" katrā pusē 
galvai, pēc tam aplika kapseni 
un to pie pakauša sasprauda 
kopā. Apsieta kaspine vairāk vai 
mazāk atgādināja Nīcas vai 
Bārtas vainagus.  
 
Sievas sedza "nāmatu" – tā Rucavā sauca galvasautu. Arī sievas matus sakārtoja "ragos". Nāmats pēc 
apsiešanas apņem galvu no visām pusēm un atstāj redzamu vienīgi seju. Audumu nāmatam auž 
atlasa dreļļa audumā un tā galus rotā ar baltu, knipelētu linu diegu mežģīni. Rucavā nēsāja baltas 
sagšas, kuras galos un apakšējā malā bija izšūtas sarkaniem, ziliem vai oranžiem rakstiem. Malas 
noslēdz īsas bārkstis, kuras sakārtotas krāsainos, maiņu rindā saliktos posmos. Pāri sagšai vēl mēdza 
segt "mārģeni" – rūtainu, divkārtīgu villaini sagšas lielumā, bet tai virsū vēl galdaini austo linu 
snāteni. Gar mārģenes galiem un vienu malu parasti iešuva krāsainas bārkstis, savukārt snātenes 
malas rotāja ar tamborētu kokvilnas diegu mežģīni.  
 
Visas trīs segas sasprauda ar tādām pašām saktu čupām kā Nīcā un Bārtā. Sagšas nesedza pār plecu, 
bet ar saktu čupu saspraustos galus uzlika virs labās rokas elkoņa un tā nēsāja. Krekli bija balti ar 
izšūtiem krāsainiem rotājumiem, parasti piedurkņu plecu galos. Ir sastopami Rucavas krekli arī ar 
ieaustu rakstu joslu piedurkņu augšgalos un uzpleču galos.  
 
Krekla saspraušanai lieto vienu vai vairākas krekla saktiņas. Rucavas novada brunčiem gar pašu 
apakšmalu šuva brokāta lentes. Lai brunčiem piedotu lielāka kupluma iespaidu, to apakšmalā iešuva 

                                                                 
79 http://www.senaklets.lv 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 60 

auklu. Ņieburus gatavoja no tāda paša auduma un krāsas materiāla kā brunčus. Arī ņieburs bija 
greznots ar sudraba un zelta brokāta lentām, kā arī ar uzšūtām sarkanām aukliņām. Zeķes adīja gan 
baltas, gan rakstainas. 
 
Vīriešu tautastērpam praktiski nav gandrīz nekādu atšķirību Nīcas, Bārtas un Rucavas novadā. 
Raksturīga galvassega ir melna vai tumši pelēka ratene ar zemu vai vidēji augstu dibenu. Ratenēm 
apkārt sien krāsainos sieviešu galvas lakatiņus. Kreklam ir plata izrakstīta un atlokāma apkakle. 
Biežāk sastopami ir krāsaini izšūti krekli, rotājumi balto darbu tehnikās ir sastopami retāk. Kreklu 
aizsprauž ar vienu mazu sudraba saktiņu vai aizsien ar zīda lakatiņu. Pāri lakatiņam pēc sasiešanas 
atloka apkakli. Rucavā apkārt apkaklei sēja austu vai adītu kakla saiti. Senākie goda svārki ir balti. 
Tomēr 19.gs. visparastākais audums svārkiem ir pelēkā vadmala. 
 
Rucavas novadā nēsāti tikai garie un īsie svārki. Tomēr garos svārkus valkā samērā reti. Īsajiem 
svārkiem ir stāva, neatlokāma apkakle, kas kakla priekšdaļu atstāj neaizsegtu – krekla apkakle un 
krūtis parasti paliek redzamas. Īsos svārkus parasti valkā neapjoztus. Toties garajiem svārkiem 
piederējās melna ādas josta ar misiņa sprādzi un apkalumiem. Goda svārki vienmēr izrotāti ar sīkiem 
uzšūtiem rakstiem melnā krāsā. Bikses baltas, galdos austas (drellis) vai no pelēkas vadmalas 
pašūtas. Tās nekad nebija platas. Zeķes – baltas un īsas, nelieliem, viscaur ieadītiem rakstiem. Zeķes 
vilka pāri bikšu galiem.80 
 
Rucavas cimdu raksti 

23.attēls. Rucavas cimdu raksti 
 

Latviskā cimda filozofija kopumā ir 
unikāli bagāta savā rakstu 
daudzveidībā, krāsu salikumā un 
pielietojumā. Latviešu cimdi 
visspilgtāk izsaka latvisko gaumi, 
radošo prieku un izdomu, amata 
prasmi, latvisko pasaules izpratni. 
Cimdi ir viena no īpatnējākām un 
skaistākām latviskās identitātes 
izpausmēm, kas turpina saglabāties 
arī mūsdienās. Arheoloģiskie 
izrakumi liecina par to, ka cimdu 
adīšanas un valkāšanas tradīcijas 
Latvijā sākušās ap 10.gs. Tie ir 
visvecākie cimdu paraugi visā 
Ziemeļ- un Austrumeiropā.  
 
Ar cimdiem rokās latvieši strādāja (darba cimdi) un īpaši greznojās (goda cimdi). Ir pierādīts, ka 
neviena tauta cimdus nelieto tādā daudzumā kā latvieši. Latvietim cimdi ir ne tikai praktisks apģērba 
gabals, bet arī priekšmets ar dziļu simbolisku jēgu - tā saucamie dāvināmie vai ceremoniju cimdi.  
 
Sarežģītiem rakstiem bagātie Rucavas cimdi ir vieni no skaistākajiem un krāsainākajiem latviešu 
cimdiem.  
 
Gadskārtu ieražu un citas tradīcijas, goda mielasti, apdziedāšanas tradīcija 
 
Pateicoties „Rucavas tradicionālās kultūras centra” (RTKC), Rucavas bibliotēkas, etnogrāfiskā 
ansambļa un citām aktivitātēm, Rucavas novadā tiek saglabātas, uzturētas un popularizētas 
gadskārtu ieražu, goda mielastu, apdziedāšanas u.c. tradīcijas pasākumos, kas tiek organizēti 

                                                                 
80 Rucavas tautastērpi, http://www.liis.lv/ 

http://www.liis.lv/
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„Zvanītājos”, Latvijas brīvdabas muzeja filiālē „Vītolniekos”, „Mikjāņos” Papes Ķoņu ciemā, kā arī 
piedaloties dažādos kultūras pasākumos ārpus Rucavas.  

Nozīmīgu vietu Rucavas nemateriāla kultūras mantojuma popularizēšanā ieņem „Zvanītāji „- 19.gs. 
beigās celta koka ēka, kura joprojām saglabājusies savā pirmsākumu izskatā – masīviem dziedu 
griestiem, lielu saimes istabu mājas dienvidu galā ar mūrīti un maizes krāsni, netapsētām sienām un 
dabīgu, nekrāsotu koka grīdu. Ķēķī joprojām saglabājies manteļskurstenis. Kopš 2000. gada, 
gatavojoties Vispasaules Rucavnieku saietam, māja tika iekārtota kā muzejs ar 19. gs. beigām 
raksturīgu iedzīvi – stellēm, saimes galdu, gultām, skapi, šūpuli, dažādiem saimniecībā izmantotiem 
priekšmetiem un rīkiem, tāpat Rucavai raksturīgo tautastērpu, cimdiem, zeķēm utt. Kopš 2002. gada, 
kad mājā sāk rosīties Rucavas tradicionālās kultūras centrs, māja atdzīvojas jaunai dzīvei, tiek turētas 
vakarēšanas, pieskandinot māju ar Rucavas dziesmām, gatavojot Rucavnieku riezi, balto sviestu, 
darinot cimdus, zeķes ar etnogrāfiskajiem Rucavas rakstiem, stellēs top raibie lupatu celiņi, vasarās 
uzņemot bērnus un visus citus interesentus amatu nedēļas nometnēs, kad ir iespēja katram 
līdzdarboties gribētājam iemēģināt roku kādā amatu prasmē, ļauties mūzikas valdzinājumam spēlējot 
kokli, stabulīti vai ģitāru, vai vienkārši kopīgi uzdziedot un uzdancojot dančus. Vasaras sezonā māja 
atvērta katram interesentam. Tūristu grupas, iepriekš piesakoties, tiek nodrošinātas ar 
kultūrizglītojošu programmu, iesaistoties improvizētā „Vakarēšanā” vai „Rucavas goda mielastā”, 
dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, dziedātājiem un muzikantiem, un 
nobaudot kādu no iemīļotajiem Rucavnieku ēdieniem – īstu rupjmaizi, sklandaraušus, ko šeit arī sauc 
par žogaraušiem, balto sviestu ar kartupeļiem, riezi vai kartupeļu kukulīšus.  

Attīstības priekšnosacījumi 
 
 Arheoloģijas pieminekļi (senkapi, kulta vietas) ir grūti pamanāmi bez speciālas to kopšanas, 
informācijas zīmju izvietošanas. To saglabāšanās var tikt apdraudēta intensīvas lauksaimniecības 
gadījumā.  

 
 Vēsturiskās celtnes – arhitektūras pieminekļi Rucavas novadā pamatā ir privātā 
apsaimniekošanā, t.sk. daļa Lietuvas pilsoņu īpašumā, un tiek izmatotas atpūtai vasaras sezonā. 
Rucavas piekrastes ciemos redzami vairāki labas prakses piemēri, kā vēsturiskās celtnes tiek 
saglabātas un apsaimniekotas (piemēram, „Dižie” un „Jūrmalnieki” Nidā), savukārt lielu daļu 
vēsturisko ēku saglabāšanu apdraud to fiziskā novecošanās, nolietojums, apkārtnes nesakoptība. 
Attīstoties zemju tirgum un jaunai būvniecībai, pastāv draudi vēsturisko piekrastes ciemu apbūves 
rakstura un ainavas zaudēšanai, ko rada krasi kontrastējoši jauni apjomi, vietas piederībai sveši 
arhitektoniski risinājumi, reljefa un dabiskās veģetācijas izmaiņa, atšķirīgi no piekrastes ciemu 
vēsturiskā un dabiskā rakstura veidots labiekārtojums un apstādījumi. 

 
 Arhitektūras, arheoloģijas un nemateriālais kultūras mantojums kopumā ir vērtējams kā 
nozīmīgs Rucavas novada attīstības resurss un potenciāls un pamato kultūrtūrisma un ekotūrisma 
attīstības iespējas novadā.  

 
 Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām turpināmi sadarbības 
projekti kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā (piemēram, Centrālbaltijas INTERREG IV 
A programmas projekta “CULT IDENTITY” iestrādes81). 

 

                                                                 
81 projekta  “CULT IDENTITY” projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību projekta aptvertajos reģionos, kā resursu izmantojot senās kulta 
vietas kā arī nemateriālo kultūras mantojumu, kas saistās ar šiem objektiem.  Seno kulta vietu izmantošanas iespējas kultūrtūrisma 
attīstībā,  sadarbojoties ar dažādiem jomas ekspertiem turpinot apzināt pēc iespējas vairāk senās kulta vietas Kurzemē, kā arī padarīt tās 
pieejamākas un saistošākas gan kurzemniekiem, gan arī reģiona viesiem; definēt šo vietu aizsardzības un saglabāšanas pasākumus,  
akcentējot senā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību. 
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3.3. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA  

 
Apdzīvojuma struktūras attīstību Rucavas novadā ir ietekmējuši virkne faktoru, t.sk. teritorijas 
vēsturiskā attīstība, sociāli ekonomiskie procesi. Novada apdzīvojuma struktūru raksturo ciemi (blīvas 
apbūves teritorijas), vēsturiskās apdzīvotās vietas, viensētu grupas un atsevišķas viensētas.  
 
Neatkarīgi no administratīvi teritoriālās reformas, funkcionālās saiknes starp Rucavas un Dunikas 
pagastu apdzīvotajām vietām vērtējamas drīzāk kā neizteiktas. Teritorijas fiziskās struktūras īpatnības 
(piemēram, piekrastes ciemu nošķirtība no pārējā novada ar purvu un mežu masīviem), attālumi un 
ceļu seguma kvalitāte, pakalpojumu pieejamība un izvēles iespējas ārpus novada (vidējās izglītības 
iestāžu pakalpojumi, mazumtirdzniecības preču iegāde, Degvielas uzpildes stacija (DUS), banku, 
lauksaimniecības tehniskas remonta u.c. sadzīves pakalpojumi) raksturo situāciju, kurā, piemēram, 
Dunikas pagasta iedzīvotājiem ikdienas saiknes ir ciešākas ar Grobiņu vai Skodu, nevis ar novada 
centru Rucava.  

 
24.attēls. Apdzīvoto vietu izvietojums82 

 
 
                                                                 
82 Apdzīvoto vietu klasifikācija, atbilstoši pētījumam „Latvijas apdzīvotās vietas” ( J. Turlais, G.Milliņš, Rīga, 1998.g.) 
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Apbūves raksturs 
 
Viensētas ir dominējošais apbūves veids Rucavas novadā. No kopējā viensētu skaita (740) pastāvīgi 
apdzīvotas ir 370 (t.sk. Rucavas pagastā 224, Dunikas pagastā 146), savukārt 130 viensētas tiek 
apdzīvotas tikai vasaras sezonā (lielākā daļa (100) piekrastē). Neapdzīvoto viensētu skaits vērtējams 
ap 40, ar līdzīgu sadalījumu Rucavas un Dunikas pagastos. Par aptuveni 200 viensētām trūkst precīzas 
informācijas83.  
 
Daudzdzīvokļu māju apbūve nav raksturīga Rucavas novadā un to īpatsvars ir nebūtisks (29,5ha 
kuriem nekustamā īpašuma lietojuma mērķis ir noteikts „Daudzdzīvokļu apbūve”, 16 divu līdz trīs 
stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rucavas ciemā un Sikšņos ar 224 dzīvokļiem)84. Daudzdzīvokļu 
māju dzīvojamais fonds ir būvēts galvenokārt 20.gadsimta 70.gados un māju tehniskais stāvoklis 
lielākoties ir nolietojies. 
 

25.attēls. Viensētu apdzīvotība  

                                                                 
83 SIA „grupa93”izpētes materiāli 
84 pašvaldības pārziņā esoši dzīvokļi, t.sk.  96  ir neprivatizēti 
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Apdzīvotās vietas Rucavas pagasta teritorijā 
 
Rucava 
Rucava (vēsturiskais nosaukums Paurupe) ir kādreizējais Rucavas pagasta un tagadējais Rucavas 
novada administratīvais centrs. Rucavā ir koncentrēts lielākais iedzīvotāju skaits (700) un novadā 
pieejamo pakalpojumu klāsts. Rucavas telpisko struktūru raksturīgs astoņdesmito gadu kolhozu 
ciematu centru apbūves iezīmes (atsevišķās daudzdzīvokļu mājas), ražošanas zona (darbnīcas, kaltes), 
„Līvānu” tipa dzīvojamo ēku apbūve, blīva vienģimeņu dzīvojamu māju apbūve, taču vienlaicīgi ir 
saglabājies 19.gs. vēsturiskā centra plānojums un tā galvenie elementi – baznīca, parks, centrālais 
laukums un to iekļaujošās 1,5 – 2 stāvus augstas koka ēkas. 90.gados ir atjaunots tirgus laukums.  
 
Priekšrocības salīdzinoši ar citām apdzīvotajām vietām : 

- novietojums attiecībā pret galvenajiem ceļiem (tuvums valsts galvenās nozīmes autoceļam 
Liepāja – Klaipēda),  

- salīdzinoši bieža sabiedriskā transporta kustība,  
- sociālās infrastruktūras nodrošinājums novada dome un pašvaldības dienesti (sociālais 

dienests, komunālā daļa u.t.t.), kultūras nams, skola, mākslas skola, mūzikas skola, bibliotēka, 
pirmsskolas izglītības iestāde, ģimenes ārsta prakse, baznīca, pasts, vairāki veikali, tirgus 
laukums, Tūrisma informācis centrs (TIC), vasaras estrāde, „Zvanītāji” (Rucavas tradīciju sēta), 

- inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums (centralizēta ūdensapgāde, sadzīves 
notekūdeņu savākšana un attīrīšana, wi-fi interneta pieejamība publiskajās iestādēs un to 
apkārtnē), 

- iedzīvotāju skaita un pakalpojumu koncentrētība, 
-  kultūrvēsturiskā vide. 

 
Rucavas ciema attīstības priekšnosacījumi un iespējas85 
 
 Esošo pakalpojumu pieejamības nostiprināšana un pilnveidošana - atbilstoši novada nozīmes 

pakalpojumu centra attīstībai. 
 
 Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana (labiekārtojums gājēju un velosipēdistu ērtībām, 

apstādījumu sistēmas pilnveidošana, apgaismojums, satiksmes drošības uzlabojumi). 
 
 Bankomāta un valūtas maiņas iespēju nodrošināšana. 
 
 Centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana. 
 
 Daudzdzīvokļu māju renovācija; siltumapgādes jautājumu uzlabošana.  
 
 Rucavas centra (centrālā laukuma un tās apkārtnes) kompleksa revitalizācija, projekta izstrāde ar 

mērķi radīt pievilcīgu tūrisma galamērķi Rucavas kultūrvēsturisko vērtību un identitātes 
demonstrēšana,  regulāru tirgus pasākumu  un citu tradīciju popularizēšanai. Bijušās dzirnavu 
ēkas, ugunsdzēsības depo u.c. neizmantoto ēku atgriešana ekonomiskā apritē, rekonstruējot tās 
tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu piedāvāšanai, vēsturisko un mūsdienu amatu un 
prasmju demonstrēšanai, telpu iekārtošana saieta nama u.tml. vajadzībām. Tūrisma informācijas 
centra darbības pilnveidošana. Regulāru pasākumu un aktivitāšu organizēšana Rucavas vārda un 
tradīciju popularizēšanai. 

 

                                                                 
85 Iedzīvotāju un  darba grupas viedoklis 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 65 

Ķāķišķe 
 
Ķāķišķe ir bijušais kolhoza ražošanas iecirknis aptuveni 5 km attālumā uz ziemeļaustrumiem no 
Rucavas centra, sasniedzams pa valsts reģiona nozīmes ceļa „Rucava – Grobiņa”. Apdzīvotās vietas 
struktūru raksturo plašas kolhoza laika saimniecisko objektu apbūves teritorijas (kaltes, darbnīcas 
u.tml.), šobrīd maz izmantotas, daļēji pamestas; dažu daudzdzīvokļu māju un individuālo dzīvojamo 
māju apbūve. Ciemā dzīvo aptuveni 80 iedzīvotāji. Sociālas infrastruktūras un pakalpojumu 
pieejamību raksturo ģimeņu centra darbība, bibliotēka, viens veikals. Sabiedriskā transporta 
pieejamība vērtējama drīzāk kā neapmierinoša. Citu novada teritoriju sasniedzamību ietekmē 
asfaltēto ceļu trūkums. Kā priekšrocība novada mērogā jāatzīmē auglīgākās LIZ augsnes šīs apdzīvotās 
vietas apkārtnē. 
 
Ķāķišķes ciema attīstības priekšnosacījumi un iespējas 
 
 Ņemot vērā iedzīvotāju skaita koncentrētību, apdzīvoto vietu struktūrā Ķāķišķe saglabājama 
un attīstāma kā vietējās nozīmes pakalpojuma centrs. 
 
 Nākotnes attīstības iespējas saistāmas ar vides sakārtošanu, primāri - degradēto objektu un 
to apkārtnes sakārtošanu. 

 
 Centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras 
modernizācija.  

 
 Sabiedriskā transporta kursēšanas grafika uzlabošana. 
 
 Valsts autoceļa „Rucava – Grobiņa” autoceļa seguma uzlabošanu (asfaltēta seguma izbūve). 

 
 Ģimeņu centra darbības paplašināšana. 

 
Piekrastes ciemi  
 
Starp pārējām novada apdzīvotajām vietām kā īpaša ir izceļama Baltijas jūras piekrastes josla, kurā 
izvietojušies vēsturiskie piekrastes zvejnieku ciemi – Pape, Papes Ķoņu ciems, Papes Priediengals un 
vistuvāk Lietuvas robežai esošā Nida.  
 
Šo teritoriju izvietojumu noteikuši dabas apstākļi (atrašanās starp Baltijas jūru rietumos un Papes 
ezeru un Nidas purvu austrumos) un vēsturiskās īpatnības. Teritorijā saglabājušās 19. gs. beigās un 
20. gs. sākumā celtās zvejnieku un zemnieku sētas, kas nosaka to kultūrvēsturisko vērtību – apbūve 
eksponē tā laika tautas celtniecības un arhitektūras vērtības, piekrastes iedzīvotāju mentalitāti un 
dzīvošanu saskaņā ar specifisko jūras ekosistēmu un dabas ritmiem.  
 
Māju ģeogrāfiskais novietojums tika pakļauts jūras brīzēm (perpendikulāri krasta līnijai), ēkas ir 
nelielas un ansamblis tipiski veidots kā divu pagalmu sēta. Dominē niedru jumti. Kā celtniecības 
materiāls praktiski tiek izmantots tikai koks. Tomēr situācija mūsdienās ir mainījusies un, realizējot 
dažādus jauna tipa apbūves projektus, kopējā ciemu vēsturiskā ainava un vērtība tiek ietekmēta.  
 
Piekrastes teritorijai kopumā raksturīgs sezonāli krasi atšķirīgs apdzīvojums – pastāvīgo iedzīvotāju 
skaits ir niecīgs - visā novada piekrastes daļā (21 km kopgarums) dzīvo apmēram 30 pastāvīgie 
iedzīvotāji, savukārt vasaras sezonā ir ievērojams gan latviešu gan lietuviešu atpūtnieku pieplūdum. 
Teritorijai raksturīga vāji attīstīta infrastruktūra, slikta ceļu kvalitāte, sabiedrisko pakalpojumu 
(tirdzniecības, ēdināšanas, servisa uzņēmumu u.c. pakalpojumu) trūkums. Saimniecisko darbību un 
jaunas apbūves iespējas būtiski ierobežo ĪADT dabas parka „Pape” statuss, tā ietvaros noteiktās 
funkcionālās zonas. Jāatzīmē, ka daļa vēsturisko ciemu apbūves ir iekļauta dabas parka lieguma zonā, 
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kas pēc būtības ierobežo jaunas apbūves attīstību vietās, kur tā nav bijusi. Būtisks faktors ir arī valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu statuss un to aizsardzības zonu aprobežojumi. 
 
Kā viens no iemesliem Rucavas novada piekrastes unikālās ainavas un telpas degradācijai jāmin 
Latvijas laiks PSRS sastāvā, kurā jūras piekrastes teritorija  tika noteikta faktiski par slēgto zonu, 
pakārtotu valsts aizsardzības un armijas vajadzībām. Pagājušā gadsimta politiskā situācija faktiski  
izveidoja pārrāvumu piekrastes saimnieciskās un kultūras dzīves pārmantojamībā. Kādreizējā 
ekonomikas politika, kā arī šo ciemu pierobežas statuss ir teju pilnībā pārtraucis tradicionālo 
piekrastes viensētu dzīvi. 
 
Jaunas tendences šo piekrastes ciemu apbūvē ievieš arvien pieaugošais atpūtnieku pieplūdums, 
vasarnīcu un viesu namu būvniecības interese, nereti neatbilstošā tradicionālajiem jūrmalas ciemu un 
viensētu apbūves principiem. Iepriekšminētie procesi atstāj negatīvu ietekmi uz kultūrvides ainavu. 
Nekustamo īpašumu īpašnieku atšķirīgās intereses, nepietiekami viennozīmīgi interpretējamie 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, atšķirīga arhitektūras kvalitāte un nepietiekama 
būvniecības procesa uzraudzība rada riskus dabas vērtību un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai.  
 
Piekrastes ciemu attīstības priekšnosacījumi un iespējas: 
 
 Inženiertehniskās un sociālās infrastruktūras nodrošināšana, veicinot efektīvu nekustamo 
īpašumu izmantošanu un pastāvīgas dzīves vietas izvēli piekrastes ciemos: 

o  publiskās pamatinfrastruktūras nodrošināšana (Papes ceļa rekonstrukcija, izbūvējot 
asfalta segumu, pārējo ceļu seguma kvalitātes uzlabošana, mobilo sakaru un 
interneta pieejamības nodrošināšana), 

o teritorijas informācijas sistēmas izveide un publiski pieejamo vietu un objektu 
labiekārtošana (stāvlaukumi, publiskās pieejas vietas jūrai; kājāmgājēju un 
velosipēdistu takas), 

o inženiertehniskās apgādes uzlabošana: energo jaudu pieejamība, dzeramā ūdens 
kvalitātes nodrošināšana, sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšana u.tml., 

o ainavas sakārtošana (degradēto teritoriju un objektu sakopšana), 
o publiski pieejamas sociālās infrastruktūras objekta izveide (piemēram, „Dzintarvēji” 

(bijušās „fišerijas”) ēkas renovācija Papes centrā informācijas centra, saieta nama, 
u.tml. vietējās nozīmes pakalpojumu centra izveidei).  

 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 novada attīstības aktivitātēs. 
 Normatīvu aktu regulējuma pilnveidošana, mazinot nepamatotus teritorijas izmantošanas 
ierobežojumus (krasta kāpu aizsargjoslas robežas, dabas parka „Pape” funkcionālo zonu robežas; 
ciemu robežas). Jautājuma risināšana par ciemu robežu pārskatīšanu, iekļaujot krasta kāpu 
aizsargjoslas un pludmales teritorijas. 
 Detalizētu un viennozīmīgi interpretējamu piekrastes teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu izstrāde. 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.  
 Būvniecības procesu uzraudzības uzlabošana. Būvniecības procesā iesaistīto pušu (zemes 
īpašnieku, attīstītāju, arhitektu, pašvaldības speciālistu) izglītošana kvalitatīvu un ilgtspējīgu projektu 
attīstībai. 
 Finanšu instrumentu apzināšana un ieviešana mērķieguldījumiem piekrastes infrastruktūras 
attīstībai (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļu pārskatīšana piekrastes teritorijai; speciālas 
iebraukšanas zonas ieviešana; atsevišķu maksas pakalpojumu ieviešana; ārpusbudžeta finansējuma 
piesaiste, aktīvi izmantojot ES u.c. fondu iespējas, pašvaldībai sadarbojoties ar Papes dabas fondu, 
Dabas aizsardzības pārvaldi, kaimiņu pašvaldībām u.c. sadarbības partneriem. 
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Lai arī kopumā piekrastes ciemiem ir vienots turpmākās attīstības mērķis – ilgtspējīga teritorijas 
attīstība tūrisma un rekreācijas mērķiem (2x) - ciemu līdzšinējā vēsture, esošā situācija un vietas 
konteksts nosaka katra ciema/tā daļas specifisko un īpašo lomu. Apdzīvoto vietu hierarhijā piekrastes 
ciemi attīstāmi kā vietējās nozīmes pakalpojumu centri, papildus ņemot vērā sezonalitātes faktoru. 

 
Pape 

 Pape ir Rucavas novada piekrastes centrālā daļa starp jūru, Papes ezeru un Papes 
ezera kanālu. Atšķirībā no pārējās piekrastes daļas, tajā nav raksturīgās vēsturiskās zvejnieku 
sētas. Nozīmīgs vertikālais akcents ir Papes bāka (valsts aizsargājams industriālā mantojuma 
piemineklis). Ainavā dominē bijušās armijas objektu degradētās teritorijas, klajas pelēkās 
kāpas un griežu pļavas un atsevišķas lietuviešu atpūtas bāzes un viensētas. 

 
 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 („fišerijas” ēka pie Papes kanāla, ēku īpašums 
„Robežsargi” pie Papes ezera, stāvlaukums pie Papes bākas). Papes ostas teritorijas attīstība 
tālākā nākotnē. 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.  

 
 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. Papes ostas, 
kā jahtu ostas attīstības iespējas pamato novietojums Baltijas jūras mazo ostu tīklā86 (attīstības 
iespēju detalizēts raksturojums sniegts sadaļā „Infrastruktūra”). 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 finansu 
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.   

  
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, 

 
 Teritorijas apbūvē vienlīdz iespējas kā mājokļu tā komercapbūves attīstībai.  

 
 

                                                                 
86 skat.projekta „Suoprtnet” materiālus 
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Papes Ķoņu ciems 
 
 Piekraste 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 filiālie „Vītolnieki” . Papes Ķonu ciema 
īpašā iezīme ir valsts aizsargājamais arhitektūras pieminekļa statuss, kas ietver astoņu 
viensētu grupu.  

 
 Nākotnē 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 mazāk kā 1 ha. Arhitektūras pieminekļa 
„Papes Ķoņu ciems” robežas ir atpoguļotas Rucavas novada teritorijas plānojumā  
 

Nida 
 
 Piekrastes ciems aptuveni 10 km attālumā uz dienvidiem no Rucavas centra, pie 
Lietuvas robežas. No pārējās novada teritorijas to atdala Nidas purvs. Izteikts skrajciems bez 
publiskās infrastruktūras. Vēsturiskās zvejnieku sētas mijas ar vēlāku laiku viensētām. Nidā ir 
izstrādāti virkne detālplānojumu, paredzot jaunu īpašumu izveidi galvenokārt savrupmāju un 
vasaras māju apbūvei.  
 Realizējot visus līdzšinējā laikā izstrādātos detālpānojumus, apbūvēto zemes īpašumu 
skaits, salīdzinot ar esošo situāciju, varētu vismaz trīskāršoties.  
 Attīstoties apbūvei, risināms jautājums par publisko infrastruktūru, t.sk. 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, publiskās pieejamības jūrai nodrošināšanu, 
stāvlaukuma ierīkošanu, sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu .  

 
Citas apdzīvotās vietas 
 
Peši - padomju laikos izveidots dārzkopības sabiedrību (vasarnīcu) ciems - ar aptuveni 50 mazdārziņu 
un vasarnīcu zemes vienībām. Turpmākajā attīstībā saglabājama esošā loma – mazdārziņu un 
vasarnīcu ciems. Galvenās vajadzības saistītas ar vides kvalitātes nodrošināšanu (atkritumu 
saimniecības sakārtošanu u.tml). 
 
 
Vēsturiskās apdzīvotās vietas 
 
Citas vēsturiskās apdzīvotās vietas lielākoties raksturojamas kā skrajciema tipa apdzīvotās vietas, ko 
veido viensētu grupas: lielākās no tām Rucavas pagasta teritorijā - Palaipe (50 iedzīvotāji), Ģeistauti 
(30 iedzīvotāji).  
 
Adresācijas vajadzībām, kā vēsturisko apdzīvoto vietu nosaukumi Rucavas pagastā tiek lietoti arī 
Meirišķe, Bajāriņciems, Līkumciems, Mangaļi, Sviļu ciems, Katuži - faktiski tās ir atsevišķu viensētu 
kopas. Apdzīvotās vietas novada nomalē (kā piemēram, Līkumciems, Mangaļi) ir ļoti reti apdzīvotas.  
 
Lauku teritorijā primārās vajadzības ir nodrošināt pamata infrastruktūru: labu ceļu kvalitāti, mobilo 
sakaru un interneta pieejamību. 
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Apdzīvotās vietas Dunikas pagastā 
 
Dunikas pagasta daļā ir salīdzinoši izteiktāks viensētu apdzīvojuma raksturs. Lielākais iedzīvotāju 
skaits ir koncentrēts Sikšņu ciemā.  
 
Sikšņi  
 
Silkšņu ciemā dzīvo aptuveni 180 iedzīvotāju. Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību 
raksturo pamatskola, sporta zāle, pagasta pārvalde, veikals, pasts, bibliotēka, ģimenes ārsta prakses 
vieta. Ir pieejama centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija. 
 
Sikšņu ciema attīstības priekšnosacījumi un iespējas 
 Ņemot vērā iedzīvotāju skaita koncentrētību, apdzīvoto vietu struktūrā Sikšņi attīstāmi kā 
vietējās nozīmes pakalpojuma centrs, saglabājot un pilnveidojot esošos pakalpojumus. 
Nozīmīgākās vajadzības un  risinājumi87: 
 iekārtot  saieta namu, izmantojot telpas pagasta pārvaldes ēkā, 
 līdzšinējā līmenī un reisu skaita ziņā jāsaglabā sabiedriskais transports, 
 apkārtnes tūrisma objekti jāiekļauj vienotā Rucavas novada tūrisma tīklojumā, 
 jāsaglabā policista postenis, nedēļas nogalēs jāveic reidi, 
 smagās transporta tehnikas plūsma jāvirza apejot Sikšņu centru, 
 jāuzlabo ceļu infrastruktūra, 
 jāveic ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovācija, novēršot paaugstināto dzelzs un 
amonjaka saturu, 
 intensīvāk jāizmanto Sikšņu sporta zāle, 
 jāveicina NVO attīstība un jāatbalsta iedzīvotāju pašorganizēšanās, 
 jāiekārto bērnu rotaļu laukums, 
 jāsaglabā izglītības iestādes Dunikas pagastā (bērnu dārzs, skola un sporta halle), 
 jāsakārto grausti Sikšņu centrā („Vaivariņi” un maizes ceptuves” drupas”), novēršot nelaimes 
gadījumu risku, 
 jāpapildina bibliotēkas fondus, 
 jāsakārto autobusa pieturvietas, jārūpējas par tīrību un kārtību, 
 jāsaglabā veselības apkalpošanas punkts – ar ambulanci, aptieku, ģimenes ārsta praksi un 
medmāsu, 
 kāds no dzīvokļiem Sikšņu daudzdzīvokļu mājās jāatremontē dienesta dzīvokļa vajadzībām,  
 jāsaglabā centra ielu apgaismojums diennakts tumšajā laikā, 
 jāsaglabā sociālais dienests Dunikas pagastā, 
 jāatrod vieta nelielas kapličas izbūvei, no kuras izvadīt mirušos, 
  jāatrod telpas uzņēmējdarbības vajadzībām (izstāžu rīkošanai, tirdzniecībai u.tml.).  
 

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, dzīvo aptuveni 50 iedzīvotāju. Dunikā nav publiski izmantojamu sociālās infrastruktūras 
objektu un centralizētas inženiertehniskās infrastruktūras tīklu. Galvenās vēlmes un vajadzības 
pakalpojumu un infrastruktūras attīstībai Dunikas pagasta teritorijā 88 : 
 vēlams atvērt/atrast telpu iedzīvotāju apkalpošanas punktam īstajā Dunikā, lai tas strādātu 
un būtu pieejams vismaz dažas stundas reizi divās nedēļās, 
 atrast iespēju organizēt mūžizglītības kursus un pasākumus arī Dunikas pagastā, 
 rūpēties par satiksmes autobusu saglabāšanu līdzšinējā daudzumā (pēc pašreizējā grafika), 
 saglabāt policista posteni,  

                                                                 
87

 Iedzīvotāju viedokļi 
88

 Iedzīvotāju viedokļi 
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 Rucavas novada tūrisma tīklojumā un ceļvežos iekļaut skābaržu birzi un Purva laipu,  
 sakārtot atpūtas vietas pie Purva takas, grantsbedrēm un  pie Bārtas upes, 
 rūpēties par ceļu infrastruktūru,  
 piedāvāt nodokļu atlaides uzņēmējdarbības attīstībai arī Dunikas pagastā. 

 
Ječi 
Ječi ir mazdārziņu kooperatīvu ciemats ar aptuveni 1200 mazdārziņiem kopskaitā. 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). 
 
Citas vēsturiskās apdzīvotās vietas Dunikas pagastā – savrupas viensētas vai viensētu grupas - 
Šuķene (25) , Sudargi (20), Lukne (15), Sedviņi (25), Slamsti (mazāk par 10) 89 . Līdzīgi, kā visā novada 
lauku teritorijā, primāri nodrošināma pamata infrastruktūra: laba ceļu kvalitāte, mobilo sakaru un 
interneta pieejamība.  
 
 

4. DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA 

4.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

4.1.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 
 
Saskaņā ar Pilsonības un imigrācijas dienesta datiem, uz 2012. gada 1. janvāri Rucavas novadā 
pastāvīgi dzīves vietu bija deklarējuši 1976 iedzīvotāji. Salīdzinoši, saskaņā ar Centrālās statistikas 
pārvaldes sniegtajiem provizoriskajiem pēdējās tautas skaitīšanas rezultātiem, Rucavas novadā dzīvo 
1811 iedzīvotāju. 
 
Kā liecina iedzīvotāju skaita dinamika pēdējo 12 gadu laikā, iedzīvotāju skaitam saglabājas tendence 
samazināties (skat. 26.attēlu). Līdzīgi kā Latvijā kopumā, mirstības līmenis ir augstāks par dzimstības 
līmeni, kā arī migrācijas saldo ir negatīvs, kā rezultātā laika posmā kopš 2000.gada tautskaites 
iedzīvotāju skaits Rucavas novadā ir samazinājies ievērojami - par 22,8 %90  
 

 
26. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Rucavas novadā91 

                                                                 
89  Iedzīvotāju skaits 2006.g. , ”Latvijas ciemi”, Lģia, 2007.g.  
90  Pēc CSP datiem, pēc tauskaites informācijas, 2000.g. Rucavas novadā dzīvoja 2354 iedzīvotāji – 2011.g.- 1811 iedzīvotāji. 
91 Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā – Rucavas novads. Centrālā statistikas 
pārvalde , 2012.g. 
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17. tabula. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Rucavas novada teritorijā   

 
 
Pēc vecumstruktūras līdz darbspējas vecumu iedzīvotāju skaits Rucavas novadā ir 248 (12%) 
iedzīvotāju, darbspējas vecumā – 1242 (62,9%), virs darbspējas vecuma – 486 (25,1%) iedzīvotāju. 
Virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits gandrīz divreiz pārsniedz iedzīvotāju skaitu līdz darbspējas 
vecumam un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Kurzemes reģionā.  
 
Pagastu griezumā Rucavas pagastā jaunieši skaits vecumā no 10-19 gadiem ir 220, Dunikā attiecīgi 
148, bet vecuma grupā no 20-29 gadiem Rucavas pagastā dzīvo 189 un Dunikā – 91 iedzīvotāji. 
Pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēki, kuri vecāki par 60 gadiem, Rucavā ir 369, bet Dunikā 188.  
 
Kopumā, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Kurzemes reģionā, Latvijā un apkārtējiem novadiem, 
Rucavas novadā līdz darba spējas vecuma un darba spējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir mazāks, 
virs darba spējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir augstāks, līdz ar to arī demogrāfiskā slodze ir 
ievērojami augstāka (skat. 18.tabulu).  

18. tabula. Demogrāfisko pamatrādītāju salīdzinājums  
Teritorija Platība 

(km
2
) 

Iedzīvotāju 
skaits 
2011.g.sākumā 

Iedz. 
blīvums 
2011.g.sāk
umā 

Iedz.sk. 
izmaiņas 
2006.-
2011.g.sāk. 

Demogrā 
fiskā 
slodze 

Iedz. līdz 
darbspējas 
vecumam 

Iedz. 
darbspējas 
vecumā 

Iedz.virs 
darbsp. 
vecuma 

Latvijā 64 559 2 229 641 34,5 -2,8% 519,5 13,7% 65,8% 20,5% 

         

Kurzemes 
reģions 

13 596 296 529 21,8 -3,9% 534,1 14,6% 65,3% 20,1% 

         

Nīcas 
novads 

351 3842 10,9 -1,3% 528,2 12,6% 65,4% 22% 

Grobiņas 
novads 

490 10 234 20,9 -0,4% 534,3 15,3% 65,2% 19,5% 

Priekules 
novads 

520 6540 12,6 -4,6% 557,9 14,9% 64,2% 20,9% 

Rucavas 
novads 

449 1976 4,5 -6,4% 596,2 12,5% 62,9% 24,6% 

 
Iedzīvotāju mehānisko kustību raksturo 59 iebraukušo cilvēku skaits gada laikā (2010.g.), savukārt 
izbraukušo skaits ir tikai nedaudz augstāks – 62 cilvēki. Iedzīvotāju kopējā skaita samazinājums 
galvenokārt ir saistāms ar negatīviem dabiskās kustības rādītājiem - mirušo skaits vidēji 2 reizes 
pārsniedz jaundzimušo skaitu. (skat. 19.tabulu). 
 

19. tabula. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji Rucavas novadā.  
gads Noslēgtas laulības Šķirtas laulības Dzimuši Miruši Dabiskais 

pieaugums 

Absol. 
skaitļos 

uz 
1000 
iedz. 

Absol. 
skaitļos 

uz 1000 
iedz. 

Absol. 
skaitļos 

uz 1000 
iedz. 

Absol. 
skaitļos 

uz 
1000 
iedz. 

Absol. 
skaitļos 

uz 1000 iedz. 

2009 6 3.0 9 4.5 17 8.5 34 17.0 -17 -8.5 

2010 3 1.5 7 3.5 15 7.5 33 16.6 -18 -9.1 

 

Gads 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Iedz.sk. 2370 2304 2291 2260 2235 2177 2147 2078 2053 2014 1997 1976 1974 
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4.1.2. VECUMA UN DZIMUMA STRUKTŪRA  
 
Pēc iedzīvotāju dzimumstruktūras sieviešu un vīriešu skaits novadā 2011.gadā bija līdzīgs (skat. 
20.tabulu). 

 
20. tabula. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma Rucavas novadā92 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sievietes 1180 1156 1134 1109 1096 1050 1033 1014 1006 988 

Vīrieši 1111 1104 1101 1068 1051 1028 1020 1000 991 988 

 
 
Salīdzinoši sieviešu un vīriešu skaita attiecības 
dažādās vecumgrupās ir atšķirīgas: līdzīgs 
sieviešu un vīriešu kārtas iedzīvotāju vecumā 
līdz 14 gadiem, vīriešu kārtas pārsvars jauniešu 
un darba spējas vecumā, savukārt vecumā pēc 
60 gadiem - vairāk ir sieviešu (skat. 27.attēlu). 
 
 

4.2. NACIONĀLAIS SASTĀVS  

 
Rucavas novads ir raksturojams kā viens no 
latviskākajiem novadiem Latvijā: pēc PMLP 
datiem uz 2011.gada 1. janvāri, procentuālais 
sadalījums ir:  
 latvieši – 90.34% (1814), 
 lietuvieši – 5.83% (117). 
 krievi – 1.7 % (35), 
 citi – 2.09% (42). 
 
Pēc PMLP datiem, 2011.gada 1.janvārī Rucavas 
novadā lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Latvijas 
pilsoņi (1906), 84 nepilsoņi un 18 citu valstu 
pilsoņi. 
 
 
 

27. attēls. Iedzīvotāju dzimumstruktūra  
 

4.3. IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅU PROGNOZES93 

 
Iedzīvotāju skaita prognoze tika analizēta divos scenārijos:  
1) pesimistiskais scenārijs - pie pieņēmuma, ka demogrāfiskie rādītāji turpina pasliktināties (mirstība 
pieaug, dzimstības samazinās, migrācija pieaug, darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazinās), kā 
rezultātā iedzīvotāju skaits turpina samazināties vidēji 37.3 iedzīvotāji gadā. Pēc 40 gadiem 
iedzīvotāju skaits novadā var sarukt līdz 533 iedzīvotājiem. 
 
2) optimistiskais scenārijs - pie pieņēmuma, ka demogrāfiskie rādīji stabilizējas, t.i. saglabājas 
2010.gada līmenī un ārējie faktori būtiski nepasliktinās. Ņemot vērā Eiropas un Latvijas 

                                                                 
92 CSP dati, 2012.g. 
93 “Grupa93” ekspertu viedoklis 
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demogrāfiskās situācijas tendences94, iedzīvotāju skaita samazināšanos 40 gadu laikā var prognozēt 
salīdzinoši „mērenāku” – līdz 1534 iedzīvotājiem novada teritorijā 2050.gadā.  

28. attēls. Iedzīvotāju skaita prognoze (pesimistiskais scenārijs) 
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29. attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņu prognoze ( pesimistiskais scenārijs)  
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30. attēls. Iedzīvotāju skaita prognoze (optimistiskais scenārijs) 
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31. attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņu prognoze ( optimistiskais scenārijs)  
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94 „Eiropas valstīs iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, kā rezultātā iedzīvotāju skaits nepārtraukti samazinās un vidējais vecums 
pieaug. Ja imigrantu plūsma uz Eiropu strauji nepieaugs, līdz 2030. gadam Eiropas iedzīvotāju skaits samazināsies par vairāk nekā 24 
miljoniem iedzīvotāju, bet ekonomiski aktīvo (no 15 līdz 65 gadiem) – par 52 miljoniem. Arī Latvijā iedzīvotāju skaits turpina samazināties, 
turklāt Latvija atrodas vienā no visstraujāk novecojošiem Eiropas reģioniem. Pēc demogrāfu aprēķiniem, līdz 2030. gadam Latvijas 
iedzīvotāju skaits samazināsies par 12,6%, un vidējais vecums palielināsies”, Latvijas IAS „Latvija 2030”, 2011.g. 
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DEMOGRĀFISKĀS SITUĀC IJA SVID ANALĪZE UN SECINĀJUMI  

 
21. tabula. Demogrāfiskās situācijas SVID analīze 
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ST
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R
Ā

S 

P
U
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Augsts latviešu īpatsvars (nacionāls novads) 
 

  +  

Salīdzinoši neitrāls migrācijas saldo +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Mazs iedzīvotāju skaits novadā kopumā  +    

Nelabvēlīga vecumstruktūra +    

Negatīvi dabiskās iedzīvotāju kustības rādītāji - iedzīvotāju mirstība 
ievērojami pārsniedz dzimstību 

+    

Augsts demogrāfiskās slodzes līmenis + 
 

   

IE
SP

ĒJ
A

S 

Veicināt iedzīvotāju skaita stabilizēšanos, uzlabojot dzīves vides apstākļus +    

Jaunu darbavietu izveides atbalstīšana +    

Valsts un ES fondu izmantošana cilvēkresursu attīstībai  +   

Teritorijas apmeklētāju piesaiste   +  

D
R

A
U

D
I 

Novada teritorijas iztukšošanās +    

Jauniešu emigrācija uz ārpus novada esošiem attīstības centriem un 
ārvalstīm 

  +  

Sociālās spriedzes pieaugums +    

Kvalificēta darbaspēka resursu trūkums +    

Sociāli nelabvēlīgo faktoru ietekmes pieaugums  +   

 
Secinājumi 
 
Salīdzinot demogrāfiskās situācijas rādītājus un attīstības tendences ar situāciju kaimiņu novados, 
Latvijā vidēji un Kurzemes reģionā, var secināt, ka: 
 iedzīvotāju skaits ir neliels un saglabājas izteikta tendence tam samazināties; 
 iedzīvotāju blīvums ir ievērojami zemāks gan kā vidēji Latvijā, gan Kurzemes reģionā, gan 
starp apkārtējiem novadiem;  
 demogrāfiskās situācijas rādītāji un attīstības tendences liecina, ka gan optimistiskā , gan jo 
īpaši pesimistiskā attīstības scenārijā, iedzīvotāju skaits turpinās samazināties; 
 iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas, vecuma un dzimuma struktūra, demogrāfiskās situācijas 
tālākās attīstības prognozes kopumā liecina par to, ka vietējie cilvēkresursi ir un būs ļoti ierobežoti; 
 nelielais iedzīvotāju skaits un teritorijas zemais apdzīvojuma blīvums ir būtiski negatīvs 
faktors vietējās ekonomikas attīstībā;  
 
Iepriekšminētais nosaka nepieciešamību pašvaldības politiku prioritāri vērst uz ieguldījumiem, kas 
veicinātu pastāvīgo iedzīvotāju  piesaisti teritorijai (pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves vides apstākļu 
nodrošināšanu)  un  ieguldījumiem aktivitātēs, kas veicinātu tūristu- teritorijas apmeklētāju piesaisti.   

 

                                                                 
95 S – stiprās puses, V – vājās puses – I – iespējas, D – draudi. 
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5. EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES 

 

5.1. NODARBINĀTĪBA  UN UZŅĒMĒJDARBĪBA  

 
 

Nodarbinātības iespējas Rucavas novadā, līdzīgi kā citos lauku novados bez izteiktiem attīstības 
centriem, ir vērtējamas kā ierobežotas. Pamatā tā ir pašnodarbinātība piemājas un zemnieku 
saimniecībās un darba vietas vietējā pašvaldībā un tās iestādēs. Rucavas novadā nav lielu uzņēmumu 
– darba vietu devēju. Kopējā ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaitā Rucavas 
novadā lielāko īpatsvaru sastāda pašnodarbinātas personas (110) un zemnieku saimniecības (57). Pēc 
nodarbināto skaita, lielāko daļu darba vietu nodrošina pašvaldības institūcijas - Rucavas novada dome 
(101 darba vieta ) un Dunikas pagasta pārvalde (44 darba vietas) un divi uzņēmumi: SIA „G.M.KOKS'” 
(30 darba vietas), SIA „COMPAQPEAT” (24 darba vietas). Vairāk par desmit darba vietām nodrošina 
uzņēmums SIA „BALTIC BERRIES”(13), un SIA „GROBIŅAS KB (12). Citos uzņēmumos un iestādēs -  
pāris darba vietas. Ņemot teritorijas attālumu no tuvākā attīstības centriem un salīdzinoši neērto 
sabiedrisko transportu, izmantot darba iespējas ārpus novada pašreizējā situācijā ir sarežģīti.  
 
Kā liecina vidējais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms - 136, 5 Ls uz 1 iedzīvotāju, Rucavas novadā 
tas ir 9.zemākais rādītājs starp novadiem Latvijā (Latvijā vidēji šis rādītājs ir 240,7 Ls). 
 
Nodarbinātības aktivitāšu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām, salīdzinājumā ar kaimiņu 
novadiem, Kurzemes reģionu un situāciju Latvijā sniegts 22.tabulā.  
 
Bezdarba līmenis ir augstāks kā vidēji Kurzemes reģionā un Latvijā, gan arī augstāks kā kaimiņu 
novados, izņemot Priekules novadu (skat. 22.tabulu.). Bezdarbnieku skaitā izteikti lielākais īpatsvars ir 
ilgstošie bezdarbnieki (skat. 23.tabulu). Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas rādītāji 2010. un 
2011.g. salīdzinājumā ir atspoguļoti 24.tabulā.  
 

22. tabula. Ekonomisko pamatrādītāju salīdzinājums96 
 

Teritorija IĪN 
ieņēmumi 
uz 1 iedz.  

Bezdarba 
līmenis 

(2011.g.) 

Pašnod. 
personas 

Ind. 
komersanti 

Komercsabi
edrības 

Z/S un 
zvejn.saimn. 

Sk.uz 1000 
iedz. 

IK un 
komercsab.s

k. uz 1000 
iedz. 

(2009.g.) 

Latvijā 285,1 11,0% 45 279 8232 62 769 11 876 56,8 31,5 

         

Kurzemes 
reģions 

243,4 11,7% 7168 1473 5072 2517 54,0 21,8 

         

Nīcas 
novads 

201,6 9,5% 195 14 56 74 87,2 18 

Grobiņas 
novads 

224,0 8,9% 255 28 158 113 54,5 18,3 

Priekules 
novads 

165,7 16,4% 310 5 48 149 76,9 8,0 

Rucavas 
novads 

130,4 14,4% 110 3 15 57 92,3 9,0 

 

.  
 
 

                                                                 
96 Reģionu attīstība Latvijā 2010, Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Rīga, 2011. 
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23. tabula. Bezdarbnieku struktūra Rucavas novadā97 
 

 
Bezdarbnie

ku skaits 
Sievietes Vīrieši 

Ilgstošie 
bezdarbnie

ki 

Invalīdi 
bezdarbnie

ki 

Jaunieši no 
15-24 

gadiem 

Pirmspensij
as vecuma 
sievietes 

Pirmspen
sijas 

vecuma 
vīrieši 

Dunikas 
pagasts 

56 28 28 31 4 9 2 1 

Rucavas 
pagasts 

71 43 28 34 2 4 8 5 

kopā  127 71 56 65 6 13 10 6 

 
24. tabula. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Rucavas novadā (LVL ) 98 

2010.gads 

Rucavas novads 
Pavisam, bez privātā sektora 

kom. ar nod.sk. <50 
Sabiedriskajā sektorā Vispārējās valdības sektorā 

..pašvaldības 
struktūrās 

Bruto 330 331 345 345 

Neto 252 253 263 263 

 
2011.gads 

Rucavas novads 
Pavisam, bez privātā sektora 

kom. ar nod.sk. <50 
Sabiedriskajā sektorā Vispārējās valdības sektorā 

..pašvaldības 
struktūrās 

Bruto 361 366 368 368 

Neto 269 273 274 274 

 

Pēc vienību skaita, nozīmīgākā uzņēmējdarbības forma novadā ir ir zemnieku saimniecības. Saskaņā 
ar Rucavas novada domes lauku atbalsta konsultanta sniegto informāciju ar lauksaimniecību novadā 
nodarbojas 128 zemnieku saimniecības, no kurām produkciju lielākā apjomā kā pašpatēriņam ražo 
vairāk nekā 20 zemnieku saimniecības.Nozaru griezumā galvenās lauksaimniecības apakšnozares 
Rucavas novadā ir piena un gaļas lopkopība. Attīstās saimniecības arī augļkopībā. Trīs uzņēmumi ir 
specializējušies ogu audzēšanā (SIA „Ogu Aģentūra”, kas Palaipē nodarbojas ar zemeņu audzēšanu, 
SIA „Purva Dzērvenīte” un SIA „Baltic Berries”) – ar dzērveņu audzēšanu. Graudkopības attīstība nav 
izvērtusies saistībā ar novada relatīvi zemo augšņu auglību, salīdzinot, piemēram, ar Zemgali.  
 

25. tabula. Rucavas novada lielākās zemnieku saimniecības99 
Juridiskā adrese Darbības joma / nozare 

Dunikas pag., „Mētras”-6 Piena lopkopība 

Dunikas pag., Šuķene, „Atvari” Gaļas liellopu audzēšana 

Rucavas pag., Bajāriņu ciems, „Kalna Urbāni” Bioloģiskā saimniecība 

Rucavas pag., „Bidiņi” Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Bumbuļi" Kartupeļu audzēšana, biškopība 

Dunikas pag., "Demes" Gaļas liellopu audzēšana 

Rucavas pag., "Avotkalni" Cūkkopība, graudkopība 

Rucavas pag., "Kalēji" Piena lopkopība 

Dunikas pag., "Kalvaiti" Graudkopība 

Rucavas pag., "Laipnieki" Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Purvmaļi" Piena lopkopība, biškopība 

Rucavas pag., Rucava, "Prīlapi" Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Liedagi"-13 Stādu, krāšņumaugu un dārzeņu audzēšana 

Dunikas pag., "Vecvagari" Augļkopība (pamatā āboli un zemenes) 

Dunikas pag., "Veldzes" Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Ķīburi" Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Šēperi" Piena lopkopība 

Rucavas pag., "Žvaģini" Gaļas liellopu audzēšana 

                                                                 
97 NVA, apkopotā statistika 2012.g. marta mēnesī 
98 Centrālā statistikas pārvalde, iedzīvotāji un sociālie procesi. Statistikas datubāzes, 17.04.2012. 
99 Pašvaldības dati 
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26. tabula. Nodarbināto skaits uzņēmumos un iestādēs100 
n.p.k.  Nosaukums Darbinieku 

skaits 
Sektors 

1.  'AIZSARDZĪBAS ĪPAŠUMU VALSTS AĢENTŪRA' 1 sabiedriskais 

2.  'APTIEKA RUCAVĀ' individuālais komersants 1 privātais 

3.  'AULAUKIO BALTIJA' SIA 2 privātais 

4.  'B.V.L.' SIA 1 privātais 

5.  'BALTIC BERRIES' SIA 13 privātais 

6.  'BIRZKALNI 1' SIA 2 privātais 

7.  'COMPAQPEAT' SIA 24 privātais 

8.  'D.S. DARBNĪCAS' SIA 1 privātais 

9.  'DĀLDERI-1' SIA 1 privātais 

10.  'DŪMA & VIZBULES ZOBU TEHNIKA' SIA 1 privātais 

11.  'G.M.KOKS' SIA 30 privātais 

12.  'GRIEZE M' SIA 1 privātais 

13.  'GROBIŅAS KB' SIA 12 privātais 

14.  'JAUNJOˇI' SIA 2 privātais 

15.  'JUMĪTIS' biedrība 3 sabiedriskais 

16.  'KENTAURS' SIA 3 privātais 

17.  'KRĪGENS UN CO' Krīgena individuālais uzņēmums 2 privātais 

18.  'LATVIJAS ETNOGRĀFISKAIS BRĪVDABAS MUZEJS' valsts aģentūra 1 sabiedriskais 

19.  'LATVIJAS KRĀJBANKA' AS 1 privātais 

20.  'LATVIJAS PASTS' valsts AS 8 sabiedriskais 

21.  'LIEPĀJAS FEDORA' SIA 1 privātais 

22.  'MELIORATORS 3' SIA 5 privātais 

23.  'PAPES ČAKSTES' SIA 3 privātais 

24.  'PLĀNS A' SIA 1 privātais 

25.  'PURVA DZĒRVENĪTE' SIA 4 privātais 

26.  'RETĒJS' SIA 1 privātais 

27.  'RUCAVAS MEISTARS' SIA 6 privātais 

28.  'RUCAVAS NOVADA DOME' 101 sabiedriskais 

29.  'RUCAVAS NOVADA DUNIKAS AMBULANCE' pašvaldības aģentūra 3 sabiedriskais 

30.  'RUCAVAS NOVADA DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE' 44 sabiedriskais 

31.  'RUCAVAS SEGLIŅI' individuālais komersants 1 privātais 

32.  'SPĪLAS' SIA 3 sabiedriskais 

33.  'VESTA 2' SIA 4 privātais 

34.  'ZIEGLER RUCAVA' SIA 7 privātais 

 

Pēc darba vietu skaita novadā lielākie uzņēmumi ir kokapstrādes un kūdras ieguves uzņēmumi:  
- SIA „GM Koks” - nodarbojas ar mežistrādi , kokmateriālu ieguvi un apstrādi, 
- SIA „CompaqPeat” – nodarbojas ar kūdras ieguvi un apstrādi, kūdras substrātu ražošanu un 
eksportu. 
 
Uzņēmējdarbības aktivitātes tūrisma pakalpojumu jomā raksturo viens kempings „Pūķarags” Papē, 
četras saimniecības, kas piedāvā naktsmītnes:  „Bajāri”, „Saktas”, „Šimji”, hostelis „Rucavas saieta 
nams”.

                                                                 
100 Lursoft uzņēmumu reģistrs, informācija uz 2012.g. sākumu 
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EKONOMISKĀS VIDES SVID ANALĪZE UN SECINĀJUMI  

27. tabula. Ekonomiskās vides SVID analīze 
SV

ID
10

1   
 

Raksturojums 

V
ie

tē
ja

is
 

m
ēr

o
gs

 

R
e

ģi
o

n
āl

ai
s 

m
ēr

o
gs

 

V
al

st
s 

m
ēr

o
gs

 

St
ar

p
ta

u
ti

sk
a

is
 m

ē
ro

gs
 

ST
IP

R
Ā

S 
P

U
SE

S 

Salīdzinoši izdevīgs teritorijas novietojums attiecībā pret reģiona mēroga 
attīstības centriem Liepāja – Klaipēda 

 +   

Vietējo dabas resursu daudzveidība   +  

Iestrādes kokapstrādes un kūdras resursu ieguvē +    

Konkurētspējīga piena un gaļas lopkopība; iestrādes augļkopībā un ogu 
audzēšanā 

+    

Iedzīvotāju vēlme attīstīt jaunas uzņēmējdarbības formas +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Neliels skaits darba devēju +    

Mazs eksportprodukcijas ražotāju skaits +    

Vājš pamata infrastruktūra nodrošinājums (asfaltēto ceļu trūkums, 
neapmierinoša interneta sakaru pieejamība u.tml.) 

+    

Ierobežotie darba spēka resursi (skaits, kvalifikācija) +    

Lietuvas, kā noieta tirgus iespējas faktiski netiek izmantotas +    

Nelegālā uzņēmējdarbība piekrastē (lietuviešu atpūtas bāzes un viesu nami) +    

Mazs tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaists un šaurs piedāvājuma spektrs +    

Teritorijas attālums no citiem aktivitāšu centriem  +   

IE
SP

ĒJ
A

S 

Saimnieciskās darbības dažādošana, izmantojot vides kvalitāti, vietējo dabas 
resursu dažādību un ģeogrāfisko novietojumo, attiecībā pret Lietuvas tirgu.  

+    

Kompetences centru attīstības iespējas, ņemot vērā īpašos resursus un 
pieredzi to izmantošanā (niedru ieguve un apstrāde; kūdras ieguve un 
apstrāde) 

 +   

Tūrisma pakalpojumu jomas attīstības iespējas   +  

Lietuvas noieta tirgus izmantošanas iespējas  +   

Sabiedriskā un privātā sektora partnerības attīstība +    

Produkcijas ar  augstu pievienoto vērtību attīstības iespējas  +    

D
R

A
U

D
I 

Vispārēja inflācija   +  

Komersantu zemā konkurētspēja reģionālā un valstiskā mērogā  + +  

Valsts un pašvaldības atbalsta trūkums +    

Darba spējas vecuma iedzīvotāju aizplūšana darba meklējumos ārpus novada 
un Latvijas  

+    

 
Secinājumi 
 Rucavas novada uzņēmējdarbības vides pašreizējās situācijas stāvoklis ir saistāms ar novada 
kopējo sociāli ekonomisko situāciju: nelielo iedzīvotāju skaitu, teritorijas ģeogrāfisko stāvokli un 
ģeopolitisko vēsturi, infrastruktūras nodrošinājumu. Aktivitāšu līmenis uzņēmējdarbībā vērtējams kā 
zems, arī tūrisma pakalpojumu jomā.  

 
 Par būtiskākajām problēmām jāatzīmē pamata infrastruktūras trūkums (labas kvalitātes ceļi, 
interneta pieejamība), ierobežotie cilvēkresursi (iedzīvotāju skaits, vecumstruktūra, uzņēmīgu cilvēku 
un kvalificēta darba spēka trūkums). 

 
 Ņemot vērā teritorijas ģeogrāfiskā novietojuma specifiku, Lietuvas tirgus vērtējams kā viens 
no novada attīstības potenciāliem, kas līdzšinējā laikā faktiski nav izmantots. 

 
 Līdzšinējā laikā nav rasts risinājums uzņēmējdarbības legalizēšanai piekrastē – lietuviešu 
atpūtas bāzu un viesu namu darbība nedod ieguldījumu novada nodokļu ieņēmumos. 

 

                                                                 
101 S – stiprās puses, V – vājās puses ,  I – iespējas, D – draudi. 
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5.2. TŪRISMA ATTĪSTĪBA  

 
Kā viens no nozīmīgākajiem 
tūrisma un rekreācijas attīstības 
resursiem Rucavas novadā ir 
vērtējama 21 km garā jūras 
piekraste ar smilšainu un plašu 
liedagu, lielākais Latvijā saulaino 
dienu īpatsvars, Papes dabas 
parks ar savvaļas zirgiem un 
putnu vērošanas iespējām, 
Papes ezers ar makšķerēšanas 
un laivošanas iespējām, Nidas 
oļainā pludmale; apskates 
objekti - senās zvejnieku un 
zemnieku sētas piekrastes 
ciemos, Papes bāka, Papes Ķoņu 
ciems un Latvijas etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja filiāle 
„Vītolnieki”.  
 
Papildus piekrastei un Papes 
dabas parka teritorijai, tūrismam 
un atpūtai piedāvājami virkne 
apskates objektu: Leju svētavots 
un Muižas kalns, Rucavas ev. 
Luteriskā baznīca, Jāņa Pūķa 
instrumentu kolekcija, 
etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”, 
sadzīves priekšmetu kolekcija 
“Bajāru rijā”, dižskābaržu audze 
Dunikā. 
 
Aktīvās atpūtas iespējas: dabas 
procesu taka Papes dabas parkā, 
Dunikas purva taka (garākā 
Eiropā), Sventājas un Bārtas 
izteiksmīgās upju ielejas ar 
laivošanas un pastaigu iespējām, 
makšķerēšana ezerā un jūrā, 
velomaršruts Palanga – 
Liepāja102. 
 
 Bagātīgs nemateriālais kultūras 
mantojums un iespējas 
piedalīties tā izzināšanā - 
tradīcijas un godus 
popularizējošos pasākumos.  
 
 

32.attēls. Tūrisma resursi Papes dabas parka teritorijā 

                                                                 
102 Velomaršruts ir pilnveidojams, uzlabojot norādes zīmju izvietojumu, atpūtas vietas, celiņu segumu u.tml. 
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Tūrisma pakalpojumu un servisa objektu piedāvājumu pašreizējā situācijā raksturo:  
- daļēji labiekārtots stāvlaukums pie Papes bākas, stāvlaukumi pie Nidas estrādes, „Dandziņi”, 
„Līzenieki” un „Kāpmalas”, 
- daļēji labiekārtotas atpūtas vietas pie Papes bākas un Muižas kalnā, 
- atsevišķas laivu piestātnes  un laivu noma pie Papes kanāla un Papes ezerā, 
- velo noma Rucavas TIC un kempingā „Pūķarags”.  
 
Naktsmītņu piedāvājumu pašreizējā situācijā raksturo 5 vietas: viesu mājas „Šimji”, „Saktas”, „Bajāri”, 
hostelis „Rucavas saieta nams” un kempings „Pūķarags”. Vasaras sezonā tiek piedāvāts arī telšu 
laukums saimniecībā „Jauntilībi”. Naktsmītņu piedāvājums ir orientēts uz vasaras sezonu, servisa 
līmenis un izvēles iespējas  ir salīdzinoši nelielas. 
 
Piekrastes ciemos darbojas vairākas lietuviešu uzņēmumiem piederošas atpūtas bāzes un viesu nami, 
taču to darbība ir pilnībā orientēta uz lietuviešu tirgu un uzņēmējdarbība faktiski nenes nekādu 
ieguldījumu Rucavas novada vietējā ekonomikā. 
 
Pēc Rucavas TIC sniegtās informācijas var secināt, ka TIC apmeklētāju skaits vasaras sezonā (jūnijs-
septembris) sasniedz aptuveni 1000 apmeklētājus. 
 
Attīstības priekšnoteikumi 
 
 Rucavas novada teritorijā ir daudzveidīgi tūrisma attīstības resursi, jo īpaši ekotūrisma, dabas 
izziņas, aktīvās atpūtas un kultūrtūrisma jomā. 
 Pašreizējais tūrisma pakalpojumu piedāvājuma līmenis, salīdzinot ar attīstības potenciālu 
vērtējams kā zems. 
 Pašreizējā situācijā trūkst:  

- kvalitatīvas pamatinfrastruktūras, jo īpaši attiecībā uz piekrastes izmantošanu (pilnvērtīgi 
aprīkoti stāvlaukumi, skatu vietas, pludmales labiekārtojums, labiekārtotas atpūtas vietu un 
naktsmītņu izvēle, tūrisma informācija, inventāra noma u.tml.), 

- piedāvājumi un produkti attiecībā uz aktīvās atpūtas iespējām (jo īpaši attiecībā uz ūdeņu 
resursu potenciāla izmantošanu).  

 Esošais kultūrtūrisma piedāvājums, salīdzinoši ar potenciālu (pasākumi tradīciju, amata 
prasmju, piekrastes ciemu kultūrvēsturiskās apbūves un Rucavas centra kultūrvides un vēstures 
eksponēšanai) ir maz izmantots un ir pilnveidojams. 
 Dabas daudzveidība un teritorijas struktūra nosaka iespējas attīstīt un piedāvāt ļoti dažādus 
aktīvās atpūtas tūrisma maršrutus, tos savstarpēji kombinējot gan pēc tēmām, gan maršrutu 
garuma, gan pārvietošanās veida (velo, kājāmiešana, laivošana) un apskatei iekļaujamajiem 
objektiem. 
 Novadā maz tiek izmantots  izziņas tūrisma potenciāls, saistībā ar specifisko resursu esamību 
un to izmantošanas iespējām (niedres to ieguve un apstrāde, purvu izmantošana (kūdras ieguve un 
apstrāde; kultūraugu audzēšana)); putnu vērošana un ar to saistītās iespējas. 
 Novada piedāvājumā trūkst īpašo tūrisma produktu un suvenīru, kā arī kopīga teritorijas 
marketinga. 
 Līdzšinējā laikā ir realizētas atsevišķas iestrādes ar kaimiņu pašvaldībām kopīga tūrisma 
piedāvājuma izveidē (piemēram, Palanga – Liepāja velomaršruts), taču pastāvīga sadarbības ar 
kaimiņu pašvaldībām un koordinēta pasākumu plānošana un organizēšana ikdienā nenotiek. 
 Vēsturiski izveidojusies situācija – lietuviešu atpūtnieku pieplūdums un ieinteresētība atpūtai 
vasaras sezonā piekrastē, arī Lietuvas apmeklētākā kūrorta Palangas tuvums nosaka iespējas 
tūrisma piedāvājumā orientēties primāri uz lietuviešu atpūtnieku mērķauditoriju un, ņemot vērā 
Palangas lidostas tuvumu, arī apmeklētāju piesaistei starptautiskā mērogā. Tālākā nākotnē kā 
teritorijas apmeklējuma mērķim ir iespējas attīstīties arī Papes jahtu ostai.  
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33.attēls. Pašreizējais tūrisma piedāvājums Rucavas novadā  
 

 
 
 Veiksmīgai tūrisma nozares attīstībai ir nepieciešami būtiski ieguldījumi atbilstošas 
infrastruktūras izveidē, pārdomāta piekrastes un Papes dabas parka pārvaldības modeļa izveide, 
sadarbība starp iesaistītajām pusēm (pašvaldība, Papes dabas fonds, privāto īpašumu īpašnieki, 
valsts institūcijas (Dabas aizsardzības pārvalde, A/S „Latvijas Valsts meži”) un sadarbības 
pilnveidošana ar kaimiņu pašvaldībām, tūrisma jomas operatoriem u.c. potenciālajiem partneriem 
Kurzemes reģionā un plašākā mērogā. 
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TŪRISMA JOMAS SVID ANALĪZE  

 
 28. tabula. Tūrisma jomas SVID analīze 
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ST
IP

R
Ā

S 
P

U
SE
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Ievērojamas neskartas dabas teritorijas, to dažādība    + 

Ekotūrisma iestrādes (dabas procesu taka Papes dabas parkā, savvaļas 
zirgu apskates iespējas) 

  +  

Teritorija ir populārs Lietuvas atpūtnieku galamērķis  +   

Piekrastes zvejniekciemu etnogrāfiskā apbūve un ainava    +  
Garākā purva taka Eiropā    + 

Augstvērtīgas dabas rekreācijas resursu potenciāls. Laba vides kvalitāte  +   

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Īpašumu sadrumstalotība; interešu dažādība un konflikti +    

Degradētas teritorijas un objekti +    

Nekustamo īpašumu nesakoptība  +    

Vājš infrastruktūras nodrošinājums un servisa pakalpojumu piedāvājums. 
Nepamierinoša ceļu un sakaru kvalitāte 

+    

Ekonomiskā situācija un ierobežoti finansu līdzekļu tūrisma pakalpojumu 
un infrastruktūras attīstībai 

+    

Nelegālais tūrisma bizness piekrastē (lietuviešu atpūtas bāzes un viesu 
nami) un nespēja to ietekmēt  

 +   

Izteikta sezonalitāte   +  

Attālums no nozīmīgākajiem Latvijas aktivitāšu centriem (Rīga)    +  

IE
SP

ĒJ
A

S 

Lauku tūrisma, ekotūrisma , dabas izziņas un kultūrtūrisma attīstības 
iespējas 

 +   

Piekrastes tūrisma kompleksa (kūrortsaimniecības) attīstības iespējas  +   

Starptautiskas atpazīstamības iespējas un apmeklētāju piesaiste   +  

Sezonalitātes faktora mazināšana, attīstot aktīvās atpūtas piedāvājumu un 
specifiskos teritorijas apmeklēšanas galamērķus un iemeslus (piemēram, 
putnu vērošana migrācijas laikā pavasaros un rudeņos); rekreācijas iespēja 
„klusajā” sezonā - savrupa atpūta, nodrošinot īpašu/privātu un augstas 
kvalitātes servisu, rekreācijas un naktsmītņu piedāvājumu. 

   + 

D
R

A
U

D
I 

Piekrastes ciemu ainavas degradācija un publiskas pieejamības 
samazināšanās piekrastei intensīvas un nekontrolēta būvniecības 
gadījumā 

 +   

Būtiņģes nafta termināla tuvums un iespējamā avārija (jūras un piekrastes 
piesārņojuma varbūtība) 

+    

Krasta erozijas procesi    +  

ĪADT noplicināšana un bioloģiskās daudzveidības samazināšana    +  
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5.3. BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS AKTIVITĀTES  UN ZEMES VĒRTĪBA  

 
Līdzšinējā periodā Rucavas novada teritorijā ir izstrādāti 42 detālplānojumi Rucavas pagasta teritorijā 
(pamatā piekrastē) un 24 detālplānojumi Dunikas pagasta teritorijā (pamatā VES projektu attīstībai).  
 
Būvniecības aktivitātes laika posmā no 2007.g. sākuma līdz 2011.gada nogalei raksturo 53 izsniegtas 
būvatļaujas, no kurām 34 ir saistītas ar vēja elektrostaciju izbūves iecerēm.  
 
Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju,Rucavas novadā 2011.gada laikā (01.01.-31.12.)103 ir 
veikti 73 darījumi ar zemi un 32 darījumi ar zemi un ēkām. Lielākais īpatsvars – Rucavas pagasta 
teritorijā ( 37 darījumi ar zemi un 23 darījumi ar zemi un ēkām).  
 
2011. gadā kopējā nekustamo īpašumu darījumu summa Rucavas novadā bija 401,86 tūkst. Ls, t.sk. 
Dunikas pagastā – 186,96 tūkst. Ls, Rucavas pagastā 214,90 tūkst. Ls. Savukārt, darījumu, kas saistīti 
ar zemju ar ēkām pirkšanu vai pārdošanu, summa Rucavas novadā sastādīja 260,51 tūkst. Ls, t.sk. 
Dunikas pagastā 38,70 tūkst. Ls un Rucavas pagastā 221,81 tūkst. Ls. 
 
Turpinoties iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma tirgus tendencēm, lielākais piedāvājums ir 
īpašumiem piekrastē. Kā liecina publiskie NĪ tirgus portāli (www.ss.lv) – zemju piedāvājums pārsniedz 
pieprasījumu, cenas neapbūvētai zemei vai zemei ar sliktā stāvoklī esošu apbūvi, atkarībā no īpašumu 
novietojuma piekrastē, svārstās robežas no 1 Ls/m2 līdz 9Ls/m2 . 
 
Zemes kadastrālo vērtību atšķirības novada teritorijā noteiktas trīs zonu ietvaros:  

- Baltijas jūras piekraste; 
- Rucavas centrs; 
- Rucavas pagasta lauku teritorija ārpus Rucavas centra un Dunikas pagasta teritorija. 

 

Meža zemēm ir izdalītas 4 kvalitātes grupas, LIZ zemēm - 7 grupas.  
 

29. tabula. Rucavas novada LIZ kadastrālās bāzes vērtības104 

Administratīvais iedalījums atbilstoši Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.315 „Noteikumi par 

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību 
klasifikatoru” (redakcija uz 2011. Gada 3. Janvāri) 

Vērtību zonas 
numurs 

Kvalitātes grupas ( bāzes vērtība Ls/ha)  

Pašvaldība Teritoriālā vienība Kods I II III IV V VI VII 

Rucavas nov. Dunikas pag. 0648552 1-0648552-009 50 310 370 420 480 550 630 

Rucavas nov. Rucavas pag. 0648584 1-0648584-007 55 400 470 510 580 660 740 

 

30. tabula. Rucavas novada meža zemju kadastrālās bāzes vērtības105 

Administratīvais iedalījums atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo 

teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru" (redakcija uz 2011. 
gada 3. janvāri) 

Vērtību zonas 
numurs 

Kvalitātes grupas (bāzes vērtība 
Ls/ha) 

Pašvaldība Teritoriālā vienība Kods I II III IV 

Rucavas nov. Dunikas pag. 0648552 2-0648552-002 45 70 145 215 

Rucavas nov. Rucavas pag. 0648584 2-0648584-002 45 70 145 215 

 

                                                                 
103

 Valsts Zemes dienests, Latvijas NĪ tirgus statistiskie rādītāji, 2011. 
104

 VZD dati, 2011.g. 
105

 VZD dati, 2011.g. 

http://www.ss.lv/
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Pa ēku tipiem kadastrālās vērtības Rucavas un Dunikas pagastā faktiski neatšķiras (skat. 31.tabulu) 
 

31. tabula. Ēku tipu kadastrālās bāzes vērtības106 
Administratīvais 

iedalījums 
atbilstoši Ministru 

kabineta 
2010.gada 
30.marta 

noteikumiem 
Nr.315 "Noteikumi 
par Administratīvo 

teritoriju un 
teritoriālo vienību 

klasifikatoru" 
(redakcija uz 2011. 

gada 3. janvāri) 
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Teritoriālā vienība 
 

12710
101 

12710
102 

12710
103 

12710
104 

12710
105 

12710
106 

12710
107 

12710
108 

12710
109 

Ls/kub.
m. 

Ls/kub.
m. 

Ls/kub.
m. 

Ls/kv.
m. 

Ls/kv.
m. 

Ls/kv.
m. 

Ls/kv.
m. 

Ls/kv.
m. 

Ls/kub.
m. 

Dunikas pag. 
 

1-0648552-
009 

1,70 0,40 3,00 1,50 3,00 2,00 2,00 1,50 1,70 

Rucavas pag. 
 

1-0648584-
007 

1,70 0,40 3,00 1,50 3,00 2,00 2,00 1,50 1,70 

 

 

Pēc nekustamo īpašumu un lietojumu mērķiem kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves 
nekustamo īpašumu grupām Rucavas novadā starp Rucavas un Dunikas pagastu lauku teritorijām 
neatšķiras, savukārt Rucavas centrā bāzes vērtība ir vidēji par 0,05 – 0,10 Ls/m2 dārgāka kā lauku 
teritorijās, savukārt apbūvei – vidēji 4 kārtīgi augstāka vērtība (skat. 32.tabulu). 
 

32. tabula. Zemes bāzes vērtības (vērtības norādītas Ls/m2) 

Administratīvais iedalījums 
atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta 
noteikumiem Nr.315 „Noteikumi 
par Administratīvo teritoriju un 
teritoriālo vienību klasifikatoru” 

(redakcija uz 2011. Gada 3. 
Janvāri) 

Vērtību zonas 
numurs 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nosaukums/kods 
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Teritoriālā vienība 
 

0601 0600 0701 0702 0703 0704 0700 

Dunikas pag. 
 

3-0648552-001 0,40 0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 

Rucavas pag. (piekraste) 
 

3-0648584-001 
(piekraste) 

2,00 0,80 2,00 2,00 2,00 2,00 0,80 

Rucavas pag. (Rucavas centrs) 
 

3-0648584-002 
(Rucavas centrs) 

0,50 0,15 0,50 0,50 0,50 0,50 0,15 

Rucavas pag. 
 

3-0648584-003 0,40 0,10 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 

 

Līdzīga attiecība ir noteikta arī komercdarbības un sabiedriskās apbūves zemes bāzes vērtībai 
(piemēram, bāzes vērtība Rucavas un Dunikas lauku teritorijā ir 0,40 Ls/m2, savukārt Rucavas centrā – 
0,45 , bet piekrastē – 2 Ls/m2 ). 
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 VZD dati, 2011.g. 
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6. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA  

6.1. CEĻU TĪKLS  UN TRANSPORTA APKALPES INFRASTRUKTŪRA  

 
Novada teritorijas rietumu daļu ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso galvenās nozīmes valsts autoceļš 
A11 Liepāja – Klaipēda (posma garums Rucavas pagasta teritorijā 22km). Citus nozīmīgākos 
savienojumus nodrošina: reģiona nozīmes autoceļš P113 Grobiņa – Bārta – Rucava un vietējās 
nozīmes valsts autoceļi: V1219 Ječi – Bārta – Sedviņi, V1220 Nīca – Ječi – Peši, V1236 Sikšņi – 
Bentnieki – Lejas, V1250 Ječi – Šuķene, V1221 Rucava – Pape. 
 
Kopējais ceļu tīkla garums novadā ir 222,13 km, no tiem pašvaldības ceļi - 122,73 km, valsts ceļi 88,4 
km. Vidējais ceļu tīkla blīvums - 0,49km/km2 (Latvijā vidēji - 1,122 km/1 km2). Asfaltēto ceļu īpatsvars 
ir neliels -  4,3 % pašvaldības ceļu un 20 % valsts ceļu.  
 

33. tabula. Rucavas novada pašvaldības ceļu tīkls 
 Garums Segums 

Pašvaldības ceļi
107

:  km grants asfalts 
A grupas autoceļi 91,35 88,51 2,84 

B grupas autoceļi 42,38 38,75 3,63 

kopā 133,73 127,26 6,47 

Valsts autoceļi
108

:    

Valsts galvenās nozīmes ceļi 17,8 - 17,8 
Reģiona nozīmes ceļi 24, 5 22,5  

Vietējās nozīmes ceļi 46, 1 46 2 

kopā  88,4 68,6  

Pavisam kopā 223,13 km 195,8 30,74 

 
Nozīmīgu ieguldījumu kopējā ceļu tīkla infrastruktūras attīstībā ieņem arī A/S „LVM”, kas plānveidīgi 
rekonstruē un uztur uzņēmuma pārziņā esošos mežsaimniecības ceļus. 
 

Rucavas novada automobilizācijas līmeni Rucavas novadā raksturo 
reģistrēti 757 transporta līdzekļi, t.sk. 560 vieglie, 43 kravas, 3 
autobusi, 26 piekabes, 86 motocikli, 1 kvadricikls, 38 mopēdi109. 

 
 

Teritorijas sasaistei ar tuvākajiem reģiona mēroga attīstības 
centriem (Liepāju, Palangu) svarīgāko lomu ieņem Liepājas – 
Klaipēdas šoseja. Satiksmes intensitāte 2011.gadā fiksēta vidēji 
1246 automašīnas diennaktī, t.sk. 432 kravas auto110.  

 
 
 
 
 
 
 
 

34. attēls. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2011. gadā uz ceļa Liepāja – Klaipēda  
 
 

                                                                 
107 Pašvaldības ceļu reģistra dati, 2011.g. 
108 AS „LVC” dati, 2011.gads 
109 CSDD  dati uz 01.01.2012. 
110 AS „LVC” informācija 

Rīga 



Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Pašreizējās situācijas analīze 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads 86 

35.attēls. Ceļu struktūras Rucavas novadā 
 

 
 

Attīstības priekšnoteikumi 
 
 Autoceļu tīkls novadā vērtējams kā optimāli blīvs, taču kvalitāte ir neapmierinoša, tostarp 
asfaltēto segumu īpatsvars ir ārkārtīgi zems, jo īpaši attiecībā uz piekrasti un Dunikas pagasta 
teritoriju. 

 
 Būtiskākās vajadzības: 

- 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. 
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 Veloceliņu infrastruktūras un maršrutu attīstība (velonovietnes, marķētas velotakas, atpūtas 
vietas); esošā velomaršruta Palanga – Liepāja pilnveidošana (marķējums, atpūtas vietas u.tml.). 
 
 Labiekārtotu autostāvvietu izveide (piekrastē u.c. ar tūrisma apskates objektiem saistītās 
vietās; Rucavas – Papes ceļa krustojumā. 
 
 Gājēju maršrutu attīstība, kontekstā ar tūrisma pakalpojumu attīstību (Sventājas ielejā, 
piekrastes ciemos, Rucavas apkārtnē). 
 
 Satiksmes drošības uzlabošana apdzīvotajās vietās (Rucavas centrs, Sikšņi u.c.).  

 
 Īpašā režīma iebraukšanas zonas izveide un nosacījumu izstrāde piekrastes ciemu teritorijām. 
 

 

6.2. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

 
 
Rucavas novadā sabiedriskā transporta kustību novada teritorijā nodrošina divi uzņēmumi: AS 
„Liepājas autobusu parks” un SIA „Liepājas Tūre”. AS „Liepājas autobusu parks” nodrošina trīs 
maršrutus uz Rucavas novadu: viens maršruts – Liepāja – Rucava – Nida (abos virzienos), otrs 
maršruts – Liepāja – Rucava (abos virzienos), trešais maršruts – Liepāja – Šuķene. Maršruts Liepāja – 
Rucava – Nida – tiek nodrošināts katru darba dienu pa divām reizēm abos virzienos. Sestdienā un 
svētdienā tiek nodrošināts viens reiss abos virzienos. Savukārt maršruts Liepāja – Rucava tiek 
nodrošināts vienreiz dienā, izņemot svētdienu. 
 
SIA „Liepāja Tūre” nodrošina trīs maršrutus uz Rucavas novadu: Liepāja – Bārta – Sikšņi – Rucava 
(abos virzienos). Maršruts tiek nodrošināts katru dienu, izņemot otrdienu un ceturtdienu. Pirmdien, 
trešdien un piektdien maršrutā tiek nodrošināti divi reisi abos virzienos, savukārt sestdienā un 
svētdienā pa vienam reisam abos virzienos. Brauciena cena vienā virzienā 2.60 Ls. Otrs maršruts ir 
Liepāja – Palanga (abos virzienos). Maršruts tiek nodrošināts divreiz dienā, izņemot svētdienu. 
Brauciena cena 1.70 Ls. Trešais maršruts Liepāja – Klaipēda (abos virzienos). Maršruts tiek 
nodrošināts tikai svētdienās.  
 

Attīstības priekšnoteikumi 
 
 Sabiedriskā transporta pilnveidošana, uzlabojot teritorijas sasniedzamību gan teritorijas 
iekšienē, gan saistībā ar apkārtējām teritorijām. 

 
 Nozīmīgākās ikdienas vajadzības ir nokļūšanas iespēju nodrošināšana uz/no darba uz Liepāju- 
pašreizējais sabiedriskā transporta biežums un atiešanas laiki nav piemēroti. Reģiona mērogā 
risināms jautājums par starpvalstu pārvadājumu maršrutu pieejamību. 

 
 Sabiedriskā transporta maršruta izveide vasaras sezonā maršrutā Palanga – Sventāja – 
Rucava - Pape. 
 Alternatīvu izmantošana valsts dotēto sabiedriskā transporta pakalpojumu nepietiekamības 
kompensēšanai (piemēram, skolēnu autobusā izmantošanas iespēju apzināšana plašākam lietotāju 
klāstam). 
 Mobilitātes iespēju uzlabošana, attīstīt vietējā mēroga multimodālos centrus (Rucava – 
autoosta/velosipēdu novietne, velo noma) u.c. alternatīvas sabiedriskā transporta iespējas. 
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36. attēls. Sabiedriskā transporta pieejamība Rucavas novadā 
 

’ 

 
 
 

6.3.PERSPEKTĪVĀ PAPES OSTAS ATTĪSTĪBA  

 

 

Teritorija Papes ostas attīstībai saskaņā ar Papes dabas parka funkcionālo zonējumu ir noteikta 
aptuveni 15 ha platība, ietverot valstij piederošo pludmales daļu starp vēsturiskajiem ostas moliem 
un vairāku juridisko un fizisko personu īpašumus abpus Papes kanālam. 
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37. attēls.  Vēsturiskā Papes ostas 
teritorija 

Kā ostas infrastruktūras objekti ir 
atzīmējami: Papes kanāls, vēsturiskie 
ostas dienvidu un ziemeļu moli.  

Īpašos nosacījumus nosaka teritorijas 
novietojums dabas parkā „Pape” (Natura 
2000 teritorijā), kā arī aizsargājamā jūras 
teritorija „Nida-Pērkone”. 

 

 

 

 

Ostas attīstības vēsture  

20.gadsimta pirmajā pusē Pape bija viens no lielākajiem zvejnieku ciemiem Kurzemē ar vairāk nekā 
100 mājām. Papes ezera ūdens līmeņa regulēšanai tā notekā Zemkopības ministrija 1925.gadā 
izbūvēja aizsargslūžas. 1929.gadā Papes ciemā pie jūras tika ierīkota glābšanas stacija, kuras koka ēka 
ar uzkrāsotu emblēmu saglabājusies arī tagad. Papē glābšanas ēka bijusi aprīkota ar modernāko tā 
laika tehniku, kā arī arī glābšanas komanda  ir bijusi labākā piekrastē. Vienā no pirmajām vietām 
Latvijas piekrastē 1928.g. sākās zvejnieku ostas izbūve, notika Papes bākas rekonstrukcijas darbi. 
Bākas un ostas aizsardzībai no 1934.–1936.gadam izbūvēja dienvidu un ziemeļu molus. Dienvidu 
mola garums bija 431,6 metri, ziemeļu mola – 281,9 metri. Zvejniecības veicināšanai pagastā 
uzbūvēja zivju uzglabāšanas un pārkraušanas ēku – fišereju. Pēckara gados zvejniecība Rucavas 
piekrastē panīka. To izraisīja aizliegums zvejot jūrā. Pēdējos 20 gados piekrastes izmantošana un loma 
Latvijas tautsaimniecībā ir mainījusies. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991.gadā lielākajā 
piekrastes daļā tika atcelts PSRS pierobežas statuss, kas tās izmantošanu ierobežoja gandrīz 50 gadus. 
Līdz ar zivju krājumu izsīkšanu un to pārvaldības orientēšanu uz zivju resursu atjaunošanu, 
samazinājās zvejas aktivitāte.  

Projekts „SuPortNet” 

2003.g tika izstrādāts projekts "SuPortNet Latvia" ES Phare programmas projekta "Interreg II C” 
ietvaros. Projekts tika īstenots sadarbībā ar 27 vietējām un reģionālajām pašvaldībām no Vācijas, 
Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ar mērķi izveidot pārrobežu 
sadarbības kontaktu tīklu jahtu tūrismam, integrētu ar sauszemes transporta infrastruktūru, veicinot 
reģionālo attīstību un sniegt ieguldījumu to piekrastes zonu integrētā pārvaldē, kurās ir laivu tūrisma 
potenciāls, īstenot pieredzes apmaiņas aktivitātes, uzlabot apstākļus privātajiem investoriem, 
demonstrējot projektu dzīvotspēju un pieņemamas attīstības koncepcijas; starpsektoru sadarbības 
veicināšana vietējo un reģionālo pašvaldību līmenī, kontaktu tīklu veidošana dažādu ostu starpā.  

Projekta rezultātā tika izstrādāti rīcības plāni laivu piestātņu tīklu attīstībai, tika papildinātas iesaistīto 
partneru zināšanas par to, kā veicināt laivu tūrismu, saskaņā ar dabas un ainavas aizsardzību, kā arī 
apdzīvoto vietu attīstību. Galvenie darbības virzieni tika orientēti ne tikai uz Baltijas jūras piekrastes 
apdzīvoto vietu ilgtspējīgu attīstību un jaunu investīciju piesaisti vienotam Baltijas jūras jahtu ostu 
tīklam, bet arī uz modernu informācijas apriti, saskaņotu burāšanas sezonas pasākumu kalendāru, kā 
arī jauno burātāju izglītošanu un apmācību.  

Papes osta projektā norādīta kā „perspektīvā jahtu osta”. Balstoties un SuportNet projekta vīzijām un 
iestrādnēm, ir iespēja turpmāk piesaistīt ES projektu līdzekļus Papes ostas atjaunošanai un jahtu 
ostas izveidei. Iekļaujoties starptautiskajā apritē, arī tāda salīdzinoši neliela piestātne kā Papes osta 
var kļūt par vienota tīkla elementu. 
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38.attēls. Papes ostas attīstības iespējas Baltijas jūras Latvijas piekrastes mazo ostu attīstības tīkla 
kontekstā  

 

Attīstības priekšnoteikumi 
 Vēsturiska ostas vieta un esošās infrastruktūras (Paurupes kanāls un moli), 
 projekta SuportNet iestrādes,  
 sadarbības iespējas ar tuvējiem pārrobežu partneriem jahtu ostu tīkla ietvaros: Liepājas osta 
/ Papes jahtu osta / Sventājas jahtu osta / Klaipēdas osta, 
 ostas attīstība, kontekstā ar piekrastes dzīvesveida popularizēšanu un tūrisma aktivitātēm, 
piekrastes zveju un makšķerēšanu, veidojot kompleksu pakalpojumu piedāvājumu (zveja, zivju 
apstrāde un pagatavošana, atpūta, tūristu izmitināšana), 
 projektējot un izbūvējot infrastruktūras objektus ir jāizvēlēlas risinājumi ar vismazāko 
negatīvo ietekmi uz piekrastes dabu, tās vērtībām, 
 ES atbalsta programma piekrastes zvejniecībai. 
 
Ierobežojošie faktori  
 Uz šo brīdi projektu SuportNet realizē tikai Sventāja, 
 atbalsts piekrastes infrastruktūras attīstības projektiem ir nepietiekams, 
 piekļuves ceļi Nidas un Papes ciemiem ir ar grants segumu un tie atrodas sliktā tehniskā 
stāvoklī, īpaši tūrisma sezonas laikā, kad uz šiem ceļiem ir ļoti liela satiksmes intensitāte,  
 hidrotehnisko būvju ierīkošana piekrastē ir viens no galvenajiem darbības veidiem, kas var 
ietekmēt un veicināt krasta erozijas procesus, 
 piekrastes hidrotehnisko būvju veidošana un atjaunošana var veicināt sanešu plūsmas 
izmaiņas. Pirms minētajiem darbiem nepieciešams veikt sanešu plūsmas modelēšanu. 
 piekrastes zvejas aktivitātes ir maz attīstītas, t.sk. ES atbalsta programmas ir vērstas uz to 
samazināšanu. 

 

Iespējas: 
 Pārrobežu projekta attīstība ostu un burāšanas tīkla izveidei - EKO ostu pāris (Papes mazosta 
– Sventājas osta) ar jahtu un zvejas laivu piestātnēm.  
 Pastāvīgo (“mājas flote”) piestātņu ierīkošana laivu skaitam līdz 25 jahtu vietām  
 Akvatorija kapacitāte – 50-100 laivu vietu ierīkošanai, kas dotu iespēju pieteikumiem 
starptautisko regašu norisēm. 
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 Kopējās izmaksas ostas izveidei (ap 1,5-2mlj.Ls, no kuriem ~30% tiek izmantoti jahtu un 
zvejas laivu piestātņu izveidei un 70% jahtu ostas kompleksa un ostas infrastruktūras būvniecībai. 
 Eroziju ierobežojošo būvju izbūve. 
 Glābšanas dienestiem nepieciešamās un publiskās infrastruktūras izveide. Jahtsmeņu 
servisam paredzētu ēku izbūve.  
 Kuršu laivu būvniecības demonstrēšanas iespējas. 
 Mūžizglītības programmas izveide, kas balstīta uz teritorijas tradicionālo nozaru 
popularizēšanu – zvejniecību, burāšanu, molu, laivu un jahtu būvniecību.  

 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA SVID ANALĪZE  

 
34. tabula. Transporta infrastruktūras SVID analīze  
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Novadu šķērso valsts galvenās nozīmes autoceļš Klaipēda-Liepāja (A11) un 
reģiona nozīmes ceļš Rucava – Grobiņa (P113) 

 +   

Optimāls ceļu tīkla blīvums  +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Neapmierinoša ceļa kvalitāte valsts autoceļiem   +   

Neapmierinoša pašvaldības ceļu kvalitāte  +    

Asfaltēto ceļu trūkums +    

Nepietiekama sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība +    

Nepietiekams mobilo sakaru pārklājums un interneta pieejamība  +   

Nepietiekami droša transporta kustības organizācija Rucavas centrā +    

Nekoptas ceļmalas +    

IE
SP

ĒJ
A

S 

Asfaltēto ceļu īpatsvara palielināšana +    

Kvalitatīva platjoslas interneta pieslēguma sakaru /wi –fi nodrošināšana 
novada teritorijai 

+    

Pašvaldības ceļu rekonstrukcija +    

Veloceliņu, maršrutu un infrastruktūras attīstība  +   

ES fondu finansējuma piesaistīšana ceļu infrastruktūras uzlabošanai +    

Veidot maksas stāvlaukumus piekrastē +    

Izveidot īpašā režīma iebraukšanas zonu piekrastē  +    

D
R

A
U

D
I Valsts un pašvaldības līdzekļu trūkums ceļu uzturēšanā  +   

Valsts dotāciju samazinājums 
 
 

  +  
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 S- stiprās puses, V – vājās puses, I – iespējas, D - draudi 
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7. INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE  

7.1. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA. MELIORĀCIJA  

 
Situācijas raksturojums Rucavas pagastā 
 
Pagasta teritorijā ūdensapgādei tiek lietoti pazemes ūdeņi (teritorijā pieejami 27artēziskie urbumi), 
viensētās un piemājas saimniecībās pamatā tiek izmantots akas ūdens (gruntsūdens vai satekakas un 
dziļurbumi). Centralizēta ūdensapgāde pieejama Rucavas centra iedzīvotājiem, iestādēm un 
uzņēmumiem, kā arī Ķāķišķē (tiek organizēta privāti). Pārējā pagasta teritorijā esošie artēziskie 
urbumi līdz ar objektu privatizāciju ir nodoti privātā apsaimniekošanā. 
 
Centralizētā ūdensvada garums Rucavas ciemā – 7281 m, no tiem ūdenssaimniecības attīstības 
projekta ietvaros rekonstruēti 1201 m. Centralizētās sadzīves kanalizācijas tīklu garums – 4735 m, no 
tiem projekta ietvaros rekonstruēti un paplašināti 2615 m. Centralizēta ūdensvada lietotāju skaits – 
480. Centralizētās kanalizācijas lietotāju skaits – 285. Rucavas ciema ūdenssaimniecības projekta 
ietvaros pilnībā tika demontēta vecā attīrīšanās iekārta un tās vietā tika uzceltas jaunas attīrīšanas 
iekārtas. 
 
 
Situācijas raksturojums Dunikas pagastā 
 
Pagasta teritorijā pēc pieejamās informācijas ir 8 dziļurbumi. Pašvaldības pārziņā atrodas un 
centralizētai ūdensapgādei tiek izmantoti divi dziļurbumi Sikšņu ciemā. Centralizais ūdensvads 
izbūvēts 1972. gadā. Līdzšinējā laikā rekonstrukcija nav veikta, ir izstrādāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas TEP. Daļa ciemata mājsaimniecību, kas nav pieslēgti centralizētai 
ūdensapgādes sistēmai, ūdeni iegūst no gruntsūdens akām un dažāda dziļuma privātajiem urbumiem.  
 
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas ir ierīkotas Sikšņu ciemā. Sadzīves kanalizācijas ūdeņi 
no sabiedriskajiem objektiem, daudzdzīvokļu mājām un individuālajām mājām tiek novadīti uz 
nosēddīķiem (apjoms ~ 100m³). Plānots ierīkot papildus nosēddīķi, kā arī nodrošināt visu ciematā 
esošo privātmāju pieslēgšanu centralizētajam tīklam. Ūdensvada garums Sikšņu ciemā – 3,3 km. 
Centralizētās sadzīves kanalizācijas tīklu garums – 2,3 km. Centralizēta ūdensvada lietotāju skaits – 
200. Centralizētās kanalizācijas lietotāju skaits – 150. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir renovētas 
2008. gadā.  
 
Meliorācija 
 
Pēc meliorācijas kadastra datiem Rucavas novada teritorijā kopumā ir 5292ha112 meliorētas zemes. 
Pamatojoties uz LR Lauksaimniecības ministrijas 1993. gada 6. jūlijā apstiprināto valsts meliorācijas 
būvju sarakstu un LR 2003. gada 20.novembra likumu „Meliorācijas likums”, pagasta teritorijā ir 
18,15 km valsts meliorācijas sistēmu. Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzskaitījumu skat. 35. un 
36.tabulās). Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu šim nolūkam paredzēto budžeta 
līdzekļa ietvaros nodrošina Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kā to nosaka 
Meliorācijas likums. 

35. tabula. Dunikas pagasta meliorācijas sistēmas 
n.p.k.  Valsts ūdensnoteku nosaukums Piketi Ūdensnotekas garums, km 

1.  Ječupe 104/00-166/00 6.200 
2. Bukupe 0/00-10/00 1.000 

3.  Novadgrāvis 135-N-2 0/00-39/70 3.970 
4.  Novadgrāvis 460-N-1 0/00-36/80 3.680 

5. Liepienu gr. 884 0/00-33/00 3.300 

                                                                 
112 pēc LAD datiem - 3299 ha 
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36. tabula. Rucavas pagasta meliorācijas sistēmas 

 
39.attēls. Nozīmīgāko ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras objektu izvietojums 

 

 
 
 
 

Nr.p.k. Valsts ūdens noteku nosaukums Piketi Ūdensnotekas garums (km) 

1. Papes ezera izteka – 526 0/00 – 12/00 1.2 
2. Nidas apvakanāls 323-A-I 60/00 – 112/00 5.2 

3. Līgupe – 53 24/23 – 183/73 15.95 

4. Paurupe – 191 20/00 – 111/40 9.14 
5. Vārnupe – 344 0/00 – 22/00 2.2 

6. Ģeistautu novadgrāvis 239-1 0/00 – 40/90 4.09 
7. Novadgrāvis 236-N-6 0/00 – 21/00 2.1 

8. Līgupes-Paurupes apvadk. -470 0/00 – 50/00 5.0 

9. Līgupes-Paurupes dambis   5.0 (dambis) 
10. Nidas apvadkanāls .232-D-I  5.2 (dambis) 
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7.2. ELEKTROAPGĀDE  

 
Novada teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S „LATVENERGO” Rietumu elektrisko tīklu Liepājas 
apkārtnes elektrotīklu rajona struktūra. Novada teritorija ir elektrificēta. Teritoriju šķērso PV A/S 
„Latvenergo” filiālei “Augstsprieguma tīkli” piederoša 330 kV līnija. Apdzīvoto vietu vajadzībām 
izbūvētas 20 kV, 0.4 kV elektropārvades līnijas un 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijas. Galvenās 
problēmas elektroapgādes jomā saistītas ar elektrolīniju novecošanos un atsevišķu posmu slikto 
kvalitāti, augstajām izmaksām to rekonstrukcijai un jaunu pieslēgumu izbūvei. 
 

40. attēls. Nozīmīgāko elektroapgādes tīklu un objektu izvietojums 
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7.3. SAKARI 

 
Novada teritorijā fiksēto telekomunikāciju pieejamību nodrošina uzņēmums SIA „Lattelecom” 
Kurzemes nodaļa. Teritorijā atrodas SIA „Latvijas Mobilais Telefons” piederošas sakaru 
infrastruktūras būves, kā arī SIA „Tele 2” bāzes stacijas. Teritoriju skar arī SIA „BITE” uztveršanas 
zona.  

41.attēls. Nozīmīgāko sakaru infrastruktūras objektu izvietojums  
 

 
 
 Interneta sakari Rucavas novada teritorijā ir pieejami nevienmērīgi un ar atšķirīgu kvalitāti. 
Problemātisks ir sakaru nodrošinājums novada nomalēs, t.sk. piekrastes teritorijās. 

 
 Mobilo sakaru un interneta pieejamības uzlabošana ir viens no aktuālajiem infrastruktūras 
attīstības jautājumiem Rucavas novadā.  
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7.4. SILTUMAPGĀDE  

 
Pašreizējā situācijā Rucavas novadā centralizēta apkures sistēma ir divās daudzdzīvokļu ēkās Sikšņu 
ciemā (30 lietotāji) un Rucavas ciemā „Ozolos”. Sabiedriskajiem objektiem (skola, bērnudārzs, novada 
dome) ir izveidotas atsevišķas apkures sistēmas. Pārējā novada teritorijā ir individuālās apkures113. 
 
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji siltumapgādi dzīvokļos Rucavas ciemā risina individuāli. Lielākoties 
dzīvokļos ir iemūrētas krāsnis, tiek lietotas arī t.s. “taupības” krāsniņas, nereti radot risku no 
ugunsdrošības viedokļa. Nav atrisināts jautājums par malkas novietošanu. 
 

INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES SVID ANALĪZE  

 
37. tabula.  Inženiertehniskās apgādes SVID analīze 
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Novada centros ir pieejama centralizēta ūdensapgāde. 
Ir veiktas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu 1.kārtas  
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Ir nodrošinātas iespējas atkritumu šķirošanai +    
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Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas neaptver visas ciemu (blīvi 
apdzīvoto vietu mājsaimniecības) 

+    

Ierobežotie finansu līdzekļi ūdenssaimniecības sakārtošanas un tīklu 
attīstības projektu 2.kārtas turpināšanai 

+    

Daudzdzīvokļu māju decentralizētā siltumapgāde  +    

Mobilo sakaru pārklājums ir nepilnīgs. Trūkst interneta pieejamības Stils +    
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Vietējo resursu izmantošanas iespējas apkures jautājumu risināšanā 
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Attīstīt ilgtspējīgus un dabai draudzīgus inženiertehniskās apgādes 
risinājumus 
 

+    
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I „Taupības” krāsniņu radītais ugunsdrošības risks +    

Vides kvalitātes pasliktināšanās neattīrītu kanalizācijas ūdeņu 
iepludināšanas gruntī  rezultātā  
 

+    

 

7.5. KAPSĒTAS  

 
Rucavas novada teritorijā atrodas vairāk kā 30 kapsētu, t.sk. Slamstu, Liepienu, Ozolmežu, Ķervju, 
Palapju, Smiltnieku, Ģedertu, Ziemeļu, Tamužu, Kalvaitu, Atvaru, Pekneru, Roļu, Šķirceļu, Peču, 
Lankutu, Pampāļu, Sudargu, Mikņu, Apšūtes, Prīlapu, Dreižu, Miemju, Sviļu, Mangaļu, Ģigu, Zaunicu, 
Miltiņu, Nidas, Ķoņu, Pliķu, Embrekšu, Brušvitu kapi, Centra kapi. Esošās kapsētu teritorijas ir 
pietiekamas – teritoriju paplašināšana vai jaunu kapsētu izveide tuvāko 12 gadu periodā novadā 
netiek plānota. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, sanitāro prasību nodrošināšanai ap kapsētām, kurās 
tiek veikti apbedījumi, teritorijas plānojumā ir noteikta 300 m sanitārā aizsargjosla. 

                                                                 
113 Līdz 1995.g. Rucavā pastāvēja centralizēta apkures sistēma, tika nodrošināta siltā ūdens piegāde. Pamatojoties uz katlu mājas un 
siltumapgādes sistēmu nolietojumu, iedzīvotāju nespēju samaksāt par apkuri, 1995.g. pavasarī siltumapgādes centralizēta nodrošināšana 
tika pārtraukta un sistēma demontēta.  
114 S- stiprās puses, V – vājās puses, I – iespējas, D - draudi 
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8. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS UN PAKALPOJUMI 

8.1. IZGLĪTĪBA  

 
Rucavas novadā ir divas pamatskolas (Rucavas pamatskola un Sikšņu pamatskola), pirmskolas 
izglītības iestāde „Zvaniņš”  Rucavā, kā arī pirmskolas izglītības programmas apguves iespējas ir 
nodrošinātas Sikšņu pamatskolā. 
 
Rucavas pamatskola 
 
2011./2012. mācību gadā Rucavas pamatskolā mācījās 73 skolēni115. Skolā strādā 14 pedagogi, t.sk., 5 
izglītības zinātņu maģistri. Tehnisko darbinieku skaitā ietilpst pulciņu un pagarinātās grupas skolotāji, 
mācību priekšmetu kabinetu laboranti. Atbalsta personālu veido logopēds, koriģējošās vingrošanas 
speciālists, sociālais darbinieks un psihologs. 
 
Pamatskola piedāvā vispārējo pamatizglītības programmu un speciālo pamatizglītības programmu 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 
 
Skolēniem Rucavas pamatskolā ir iespējas piedalīties 9 skolas pulciņos un dažādās fakultatīvajās 
nodarbībās, mācīties Nīcas mūzikas skolas Rucavas filiālē, trenēties Liepājas Sporta skolas Rucavas 
treniņu grupās, kā arī apmeklēt Rucavas evaņģēliski luterāņu baznīcas Svētdienas skolu (trīs vecuma 
grupās).  
Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi (1.-3. klašu koris, 4.-8. klašu koris, teātris, vides 
mākslas dizains, galda teniss, mūsdienu dejas, šahs, velo, novuss).116 
 
Sikšņu pamatskola 
 
2011./2012. mācību gadā pamatskolā mācījās 50 skolēni117. Pirmsskolas izglītības programmā – 21 
audzēknis. Skolā pamatdarbā strādā 10 pedagogi, 4 pedagogi strādā amatu apvienošanas kārtībā, kā 
arī 9 tehniskie darbinieki. Visiem skolotājiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, vairāki 
pedagogi  ir ieguvuši otro un arī trešo specialitāti, ir 3 pedagoģijas maģistri.  
 
Pēdējo desmit gadu laikā skola ir guvusi atzīstamus sasniegumus skolēnu izglītošanā – kopš 
2005.gada Sikšņu pamatskola regulāri ir saņēmusi Liepājas rajona Izglītības pārvaldes atzinību par 
sasniegumiem olimpiādēs un konkursos mazo pamatskolu grupā, vairākas Draudzīgā aicinājuma 
ceļojošās balvas par sasniegumiem valsts olimpiādēs un zinātniskajā pētniecībā. Skolēnu interešu 
centra organizētajā nomināciju konkursā ir saņemtas godalgotas vietas nominācijās „Sprīdītis”, 
„Līdzdalība”, „Zaļā” , kā arī „Varavīksnes” balva par daudzpusību.  
 
Skolēni ar labiem panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos rajonā – 
matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, mājturībā un tehnoloģijā zēniem, angļu valodā, latviešu valodā. 
Matemātikā un dabaszinībās, zinātniskajā pētniecībā skolēni ar ļoti labiem rezultātiem startējuši 
valsts mēroga olimpiādēs. Rajona mēroga sporta sacensībās skolēniem ir izcili rezultāti vieglatlētikā, 
basketbolā, volejbolā.  
 
Skolēniem ir iespēja savus talantus un spējas izkopt interešu izglītības pulciņos – sporta, svešvalodu, 
mūzikas, lietišķās mākslas, novadpētniecības, skatuves mākslas, jaunsargu, Profesora Cipariņa klubā. 
Skolēnu atbildību, pilsonisko stāju un spēju pieņemt lēmumus veicina darbošanās skolēnu 
līdzpārvaldē. Domu, viedokļu un notikumu atspoguļotāja jau daudzus gadus ir skolas avīze 
„Starpbrīžu stāstiņi”. 

                                                                 
115 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/2011_2012/adreses_VS_11.xls 
116 Rucavas novada Rucavas pamatskola mājas lapa. http://www.rucava.edu.lv/ 
117 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/2011_2012/adreses_VS_11.xls 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Registri_statistika/2011_2012/adreses_VS_11.xls
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Pirmsskolas izglītība 
 
Rucavas novadā darbojas divas pirmsskolas izglītības iestādes: bērnudārzs „Zvaniņš”  Rucavā un 
pirmsskolas sagatavošanas grupas Sikšņu pamatskolā. 2011./2012.mācību gadā  PII kopumā 
apmeklēja 61 izglītojamie. Lielāko audzēkņu skaitu uzņem pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” (40).  
Rucavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” ir Rucavas novada pašvaldības dibināta 
izglītības iestāde. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz 
licencētu pirmsskolas izglītības programmu. „Zvaniņš” strādā 5 dienas nedēļā – darba dienās no plkst. 
7.30 – 18.00. Strādā 8 darbinieki: pirmskolas skolotājas, mūzikas skolotāja, logopēds, medicīnas 
māsa, skolotājas palīgi, pavāre. 
 
Esošā pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra ir pilnībā noslogota  un bērnu uzņemšanai vecuma 
grupā no 1,5 līdz 4 gadiem veidojas  rinda. Pašvaldībai ir jārisina jautājums par  papildus vietu PII 
nodrošināšanas iespējām. 
 
 
Pieaugušo izglītības un mūžizglītības iespējas 
 
Pieaugušo izglītības un mūžizglītības iespēju organizēšanai pašvaldība algo pieaugušo izglītības 
metodiķi. Darba ietvaros regulāri tiek organizētas dažādas vispārizglītojošas un apmācību aktivitātes, 
pieredzes apmaiņas ekskursijas, kā arī nodarbības praktisku iemaņu un prasmju attīstīšanai un 
pilnveidošanai.  
 

8.2. KULTŪRA 

 
Bibliotēkas 
 
Rucavas novadā bibliotēkas darbojas Rucavā un Sikšņu ciemā. Ikgadējais budžets katrai no 
bibliotēkām sastāda aptuveni 8000 Ls118. Atsaucoties uz bibliotekāru sniegto informāciju, katru dienu 
bibliotēkas vidēji apmeklē 30 cilvēku – ir mainījušies bibliotēku lietošanas paradumi un to sniegto 
pakalpojumu klāsts.  
 
Dunikas pagasta Sikšņu bibliotēka ir akreditēta 2008.gadā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 
statuss. Bibliotēka, kā Dunikas pagasta Sikšņu kultūras centrs, ieņem arvien nozīmīgāku vietu pagasta 
dzīvē. Tā nodrošina visiem lietotājiem brīvu un neierobežotu piekļuvi iespiestās un elektroniskās 
informācijas resursiem. Informācijas pakalpojumus nodrošina bibliotēkas krājums, LNB informācijas 
resursi, Liepājas CZB un novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, Kurzemes novada bibliotēku 
elektroniskais kopkatalogs, interneta meklētāji u.c. 
 
Bibliotēkāri aktīvi strādā ar bērniem un pusaudžiem. Bērniem tiek organizēti interesanti pasākumi. 
Skolēnus apmāca, kā sameklēt informāciju grāmatās un internetā, kā izmantot šo informāciju 
mācībām, pašizglītībai, saturīga brīvā laika pavadīšanai. Regulāri un ar labiem panākumiem bibliotēka 
strādā projektā "Bērnu žūrija”.  
 
2009.gadā iekārtota atsevišķa telpa bērnu literatūras krājumam. Sikšņu bibliotēkas krājums 
papildināts, piedaloties VKKF kultūrprogrammās. Bibliotēkas klienti tiek apkalpoti 
elektroniski, nodrošinot automatizētu lietotāju pieprasījuma izsniegšanu/saņemšanu. 
 
Bibliotēkas sadarbības partneri ir Sikšņu pamatskola, Liepājas CZB, Liepājas novadu bibliotēkas, 
Sikšņu bērnudārzs un tās lietotāju rīcībā ir 6 datori ar pastāvīgu interneta pieslēgumu, viens kopētājs 
un multifunkcionālā iekārta. 
 

                                                                 
118Rucavas novada 2012.gada budžets, http://www.rucava.lv/index.php/pasvaldiba/budzets 
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Rucavas pagasta bibliotēka ir akreditēta 2008.gada decembrī un tā pilda komunikācijas un 
informācijas centra funkcijas. Bibliotēkas apkalpojamās mērķa grupas ir pirmsskolas iestādes 
audzēkņi, mācību iestāžu – pamatskolu un vidusskolu – skolēni, studenti, iestāžu, uzņēmumu 
darbinieki, sabiedrisko organizāciju un pašdarbības kolektīvu dalībnieki, pensionāri. Rucavas pagasta 
bibliotēkā ir 400 reģistrētu lasītāju un gadā tiek izsniegtas vairāk kā 5000 grāmatas. 
 
Bibliotēkas pamatpakalpojumi: grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās (grāmatas 9486, 5 
nosaukumu laikraksti un 24 nosaukumu žurnāli), uzziņas, konsultācijas, informācijas (piem., novada 
sēžu protokoli), starpbibliotēku abonements, novadpētniecības krājums (grāmatas, publikācijas, 
tematiskās mapes ar fotogrāfijām, atmiņstāstiem, dokumentiem, priekšmeti utt.), tematiskās 
izstādes, literāri izglītojoši pasākumi, datorpakalpojumi, internetpakalpojumi (bezmaksas datu bāzes: 
www.letonika.lv, ww.news.lv), kopēšana, printeru izdruka, dokumentu nosūtīšana pa faksu.  
 
Rucavas bibliotēka veic nozīmīgu darbu novadpētniecības jomā: pagasta vēstures un kultūrvēsturisko 
objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Rucavas bibliotēka faktiski 
ir kļuvusi par novada izpētes centru, kurā glabājas novada kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti, 
dokumenti, dailļiteratūra un publikācijas par novada vēsturi, ģeogrāfiju, kultūrvēsturiskajiem 
objektiem, amatniecību, darba un sadzīves tradīcijām, par republikā ievērību guvušo Rucavas 
etnogrāfisko ansambli. Novadpētnieki ir veikuši pētījumus par sabiedriski politiskiem notikumiem, 
ievērojamiem cilvēkiem, apvidvārdiem, vietvārdiem, sadzīves un tautas tradīcijām, tautastērpiem, 
etnogrāfiju, folkloru un citām tēmām.  
 
Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes bibliotēkā, kultūras 
namā un citās pasākumu norises vietās. Katrā novadpētniecības pasākumā krājums tiek papildināts ar 
dažādiem dokumentiem, foto materiāliem, atmiņu stāstiem un priekšmetiem. Tiek meklēti, 
sagatavoti materiāli un sniegtas informācijas skolēniem un studentiem, kultūras pētniecības 
ekspedīcijām, studentu praksēm. Sadarbojoties ar pētniekiem, bibliotēka saņem literatūras 
dāvinājumus. Bibliotēkas materiāli tehnisko nodrošinājumu raksturo: literatūras fonds (~9500 
vienības), IT aprīkojums: 7 datori (6 apmeklētājiem, 1 darbiniekam), multifunkcionālā iekārta (krāsu 
kopētājs, drukātājs, skeneris,), printeris (melnbaltais), kopēšanas iekārta, bezmaksas internets (wi-fi 
lietošana ārpus bibliotēkas), bibliotēku informācijas sistēma Alise. Rucavas bibliotēkas lietotāju skaits  
laika posmā no 2005. – 2011.g. nav  būtiski mainījies (283 lietotāji 2005.gadā – 396 lietotāji 
2011.gadā ). 
 

38.tabula. Rucavas  bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 Finansējums (Ls/gadā) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Pašvaldības budžets 7475 7061 5095 8316 7916 3680 3506 

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)   106 156 335 211 208 

Dotācijas no valsts budžeta 336 330 450 900 800 - - 

Sponsorējumi un ziedojumi 64 260 194 304 108 214 10 

Kopā 7875 7651 5845 9216 9159 4105 3724 

 

 
Kultūras un tautas nami  
 
Novadā darbojas Rucavas kultūras nams un Dunikas tautas nams. Rucavas novada kultūras namā 
darbojas šādi pulciņi:  

o Rucavas etnogrāfiskais ansamblis; 
o Rucavas amatieru teātris; 
o Rucavas sieviešu vokālais ansamblis; 
o Rucavas lauku kapela „Paurupīte”; 
o Jauniešu vokāli-instrumentālais ansamblis „Virs apvāršņa”; 
o Deju pulciņš (vadītāja Staņislava Skudiķe); 
o Rucavas tradicionālās kultūras kopa; 
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Par dažādām ar tradicionālo kultūru saistītām aktivitātēm rūpējas arī biedrība „Rucavas tradicionālās 
kultūras centrs” un tā vadītāja Sandra Aigare. Rucavas kultūras nama budžets gadā ir 21 604 LVL. Tā 
ietvaros papildus jau iepriekš minēto aktivitāšu organizēšanai tiek rīkoti visi tradicionālie Rucavas 
novada svētki – „Ne tikai zvaigzne spīd”, represēto dienas u.c. pasākumi.  
 
Kā vienus no visu laiku lielākajiem kultūras pasākumiem Rucavas novadā var minēt Vispasaules 
Rucavnieku saietu (pēdējo reizi norisinājās 1999. gadā.) un 2001.gada „3x3” nometni, kas pulcēja 439 
dalībniekus no ASV, Austrālijas, Krievijas, Kanādas, Latvijas, Vācijas un Lielbritānijas.119 
 
Kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi Dunikas pagastā ierobežo materiāli tehniskais nodrošinājums: 
Dunikas tautas namā zāle ir neliela, nav skatuves, trūkst aizkaru un podestu, kā arī tehniskā 
aprīkojuma. Galvenokārt tiek rīkoti tradicionālie gadskārtu pasākumi: 18.novembrī, Ziemassvētkos, 
Līgo svētkos, Lieldienās u.c. Maksimālais pasākumu apmeklētāju skaits svārstās no 60-70 cilvēkiem. 
 
Attīstības priekšnosacījumi izglītības un kultūras pakalpojumu jomas pilnveidošanai 
 
 Skolēnu skaita dinamika un prognozes liecina par salīdzinoši stabilu tuvākās nākotnes 
perspektīvi - skolēnu skaits ne pieaugs, ne arī būtiski samazināsies. 
 Svarīgākais izglītības pakalpojumu attīstībai:  

o skolotāju nodrošinājums (Sikšņu pamatskolā vidējais vecums nepārsniedz 40 gadus ir 
vērtējams kā optimāls, savukārt Rucavas pamatskolā – vidējais vecums pārsniedz 40 
gadus); 

o skolotāju tālākizglītības iespēju nodrošināšana, metodiskajos jautājumos sadarboties 
ar Liepājas pilsētu un /vai Grobiņas novadu; 

o pieaugušo mūža izglītības un tālākizglītības iespēju pilnveidošana: 
 vienotas stratēģijas izstrāde, 
 tautskolas izveide, balstoties uz līdzšinējām sadarbības iestrādēm un 

sadarbības attīstīšana starp NVO „Jumītis” , RTC (Sandra Aigare, novada 
izglītības un kultūras jomas speciālistiem, Kurzemes plānošanas reģionu), 

 tālākizglītības programmu izveide, pamatojoties uz iedzīvotāju vēlmju un 
vajadzību apzināšanu (piemēram, kas nepieciešams uzņēmējdarbības 
uzsākšanai - (grāmatvedības pamatzināšanu apguve u.tml.). 

o interešu izglītības iespēju dažādošana novada teritorijā (piemēram, mākslas skolas 
atvēršana); 

o amatniecības prasmju apguves iespēju nodrošināšana Rucavas skolā, izmantojot 
esošo un uzlabojot mājturības kabinetu aprīkojumu, sadarbojoties ar mācību spēkiem 
no Liepājas; tālākā nākotnē - amatniecības skolas izveides iespēju izvērtēšana; 

o projektu orientēta darbības veicināšana izglītības un kultūras iestādēs; 
o izglītības iestāžu pārziņā esošās infrastruktūras (Sikšņu pamatskolas sporta zāle) 

efektīva izmantošana (nometņu rīkošanai, treniņnodarbībām pieaugušajiem, 
amatieru un profesionālajām sporta klubu komandām).  

 Rucavas pagasta bibliotēkas attīstības potenciāls kā kultūras, izglītības un informācijas centrs  
o Rucavas bibliotēkas pieejamību un tālākās attīstības iespējas būtiski ierobežo 

nepiemērotas telpas (2.stāvs), līdz ar to cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bibliotēka 
praktiski nav sasniedzama.  Pieejamības nodrošināšana jārisina jautājums par 
bibliotēkas pārcelšanu un citām  - ērtāk pieejamām telpām. 

o Nepieciešama telpu labiekārtošana – mūsdienīgs, māksliniecisks noformējums un 
aprīkojums (mēbeles u.c. literatūras, novadpētniecības materiālu sakārtošanai, 
atsevišķa bērnu un jauniešu telpu iekārtošana).  

o Nepieciešams otrs darbinieks - IT speciālists,  informāciju tehnoloģiju uzturēšana, 
jaunu programmu un tehnikas iegāde. 

                                                                 
119http://www.3x3.lv/al-rucava-2001.html 
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8.3. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA  

 
Sociālo palīdzību novadā organizē Sociālais dienests. Dienesta ietvaros strādā divi sociālie darbinieki, 
kā arī trīs aprūpētāji (divi Rucavas un viens Dunikas pagastā). 
 
Sociālā dienesta klientu uzskaitē ir 300 trūcīgās personas un aptuveni 30 veco un vientuļo cilvēku. 
Pastāv akūta nepieciešamība pēc sociālās mājas (pansijas) ar iespējām tur izmitināt vismaz 20 
cilvēkus (pašlaik kopā Rucavas novadā ir 14 personas, kuriem nepieciešama aprūpe mājās). 
Pakalpojumu uzlabošanai novadā sociālā dienesta sastāvā būtu vajadzīgs nodrošināt arī mediķa 
(medicīnas māsa) un psihologa speciālistu pakalpojumus. Alternatīvās sociālo aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai ir izstrādāts projekts.  
 
Novadā darbojas Bāriņtiesa. Līdzīgi kā citās lauku teritorijās pastāv problēmģimenes - 2010. gadā 
bērnu tiesību aizsardzībai tika pieņemti 12 dažādi lēmumi, 2011. – 16 lēmumi.120 
 
 

8.4. VESELĪBAS APRŪPE  

 
Primārās veselības aprūpes pakalpojumus Rucavas novadā nodrošina divas ģimenes ārstu prakses: 

 V. Stepanovas ģimenes ārsta prakse – 1100 pacienti; 

 SIA „Medior” Dz. Trumpikas ģimenes ārsta prakse – 1450 pacienti. 
 
Novadā darbojas 2 aptiekas. Mājas vizīšu nodrošināšanu apgrūtina viensētu sasniedzamība un 
pacientu materiālais stāvoklis (nereti līdzekļu trūkums vizītes apmaksai). Tuvākā neatliekamā 
medicīniskā palīdzības brigāde atrodas Nīcā. Tuvākais stacionārs – Liepājas Reģionālā Slimnīca.  
 
Attīstības priekšnosacījumi veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu pilnveidošanai 

 
 Detalizēta iedzīvotāju uzskaite un vajadzību precizēšana. 
 Transporta nodrošinājuma uzlabošana veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu 
sniegšanai  (risināms mobilitātes projekta ietvaros).  
 Sociālā aprūpes centra un sociālās  mājas/dzīvokļu iekārtošana.  Ekonomiskais variants – 
bijušajā pasta ēkā Rucavas centrā  vai meklēt plašāku pašvaldības īpašumu/ ēku. 
 Bērnu/jauniešu dienas centra (istabas) iekārtošana Dunikā,  iespējams izmantot māju 
„Ziediņi” . 
 Dienas centra pieaugušajiem izveide Dunikā (sadzīves pakalpojumu nodrošināšanai (veļa 
mazgātuve u.tml.)). 
 Bērnu rotaļu laukuma iekārtošana Dunikā. 
 Sociālās aprūpes māsas štata vietas izveide sociālā dienesta sastāvā. 
 Zobārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, sadarbojoties ar „ Kurzemes Mutes 
veselības centra” izveidoto mobilo vienību. 
 Tuberkulozes profilakse un izplatības risku mazināšana – monitoringu nepieciešamība. 
 Neatliekamās palīdzības pieejamības uzlabošana – ieteikums neatliekamās palīdzības auto 
nodrošināt ar GPS.   

 

8.5. SPORTS 

 
Rucavas novadā ir pieejamas divas sporta zāles: Rucavas skolā – sporta vajadzībām pielāgota aktu 
zāle un sporta zāle Sikšņos.  Rucavas sporta zāle ir aprīkota un tajā var nodarboties ar tādiem sporta 
veidiem kā basketbols, volejbols, florbols. Ir pieejams aprīkojums arī novusa, dambretes, šaha un 

                                                                 
120Rucavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes 2011.gada augusta darba grupu protokols. 
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galda tenisa nodarbēm. Iedzīvotājiem ir iespējas apmeklēt arī veselības vingrošanas nodarbības un 
izmantot trenažieru zāli. Sporta zāle Sikšņos ir pēdējo gadu lielākais jaunuzceltais sociālās 
infrastruktūras objekts novadā. Iedzīvotājiem katru dienu ir pieejama labiekārtota sporta zāle 
(32mx18m). Sporta zāles kompleksā ir nodrošinātas dušas, ģērbtuves, basketbola, sporta un 
trenažieru zāle, kā arī sanāksmju telpa. Sanāksmju telpa ir izmantojama arī filmu skatīšanai. 

 
42. attēls. Sociālās infrastruktūras objektu izvietojums Rucavas novadā un tuvākajās apkārtnes 

teritorijās 

 
 
Novadā ir gadu tiek rīkots skrējiens Rucava – Sikšņi. Reizi gadā tiek organizētas vasaras sporta spēles. 
Vīriešu basketbola komanda piedalās Kurzemes līmeņa sacensībās. Sporta aktivitātes balstītās uz 
pašu novada iedzīvotāju pašiniciatīvu, tajās iesaistās vidēji 15-20 cilvēku nedēļā. 
 
Intensificējot Sikšņu sporta zāles izmantošanu, nākotnē novadā būtu iespējams vasarās rīkot sporta 
un cita veida nometnes. Nepieciešama sporta zāles biznesa plāna izstrāde. Pilnvērtīgam 
piedāvājumam Sikšņos jārisina arī ūdenstilpnes iekārtošana labiekārtotas peldvietas izveidei.  
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8.6. SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN KĀRTĪBA  

 
Drošības un kārtības nodrošināšanai  Rucavas novadā strādā  policijas inspektors, vasaras sezonā – 
divi  poicisti. Iedzīvotāju pieņemšanas telpas atrodas Rucavas pagasta „Pagastmājā.” Saskaņā ar 
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, situācija sabiedriskās kārtības un drošības jomā tiek vērtēta kā 
neapmierinoša. 

 
 

SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS UN PAKALPOJUMU SVID ANALĪZE   

 
39. tabula. Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu SVID analīze 
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Pirmskolas vecuma bērnu skaits  +    

Abas novada pamatskolas uzrāda labus sekmju rezultātus  +   
Sporta dzīves tradīcijas. Sikšņu sporta zāle +    

Izglītots skolotāju peronāls +    

Tradicionālie kultūras pasākumi +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Nepietiekams vietu skaits bērnudārzos +    

300 trūcīgās personas un aptuveni 30 veco, vientuļo ļaužu +    

Nav sociālās mājas +    
Neatliekamās palīdzības dienesta attālināta pieejamība (tuvākais NPB 
bāzējas Nīcā)  

+    

Nav pastāvīgi pieejami stomatologa pakalpojumi +    

Aktuāla saslimšana ar tuberkulozi +    
Novada izmēri, mobilitātes problēmas un pacientu maksātnespēja apgrūtina 
mājas vizīšu nodrošināšanu 

+    

Kultūras pasākumu apmeklētāju skaita samazināšanās +    

Neefektīva policijas darbība +    

Ierobežotās pašvaldības finansiālās iespējas izglītības, kultūras un sporta 
pakalpojumu turpmākai attīstībai 

+    

Vidējās izglītības iestāžu neesamība novadā +    

IE
SP

ĒJ
A

S 

Pieaugušo mūžizglītības attīstības iespējas (tautskolas izveide) +    

Bērnu un jauniešu interešu izglītības iespēju paplašināšana (mākslas skolas 
izveide u.c. nodarbības)  

    

Sporta zāļu infrastruktūras nodrošinājums paver iespējas nākotnē rīkot 
jauniešu nometnes u.c. intensīvāk izmantojot esošo infrastruktūru Stils 

 +   

Rucavas novada kultūras mantojuma popularizēšana +    

D
R

A
U

D
I 

Iedzīvotāju izbraukšana un dzīves vietas maiņa labāk nodrošinātu un 
plašākas izvēles pakalpojumu pieejamības iemesla pēc  

+    

 
Secinājumi 
 Rucavas novads pamatoti var lepoties ar pamatskolām, kuras, neatkarīgi no nelielā audzēkņu 
skaita, pateicoties profesionālam akadēmiskajam personālam, uzrāda labus mācību rezultātus. 

 

                                                                 
121 S – stiprās puses, V- vājās puses, I – iespējas, D-draudi 
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 Pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs pārsniedz piedāvājumu, tāpēc 
nākotnē jārisina jautājums par šī   pakalpojumu pieejamības  pilnveidošanu  (telpu paplašināšanu vai 
jautājuma risināšanu ar privāto sektoru). 

 
 Bibliotēkas ieņem nozīmīgu lomu novadā, veiksmīgi pildot ne tikai tiešās bibliotēkas funkcijas, 
bet arī attīstoties kā socializēšanās, informācijas apmaiņas un kultūras notikumu vietas. 

 
 Novada attīstības centra kritērijam atbilstošo publisko pakalpojumu klāsts ir nodrošināts 
Rucavas ciemā; vietējā nozīmes pakalpojumu centru kritērijiem atbilstošu pakalpojumu klāsts Sikšņu 
ciemā, kopienas līmeņa pakalpojumu centrs – Ķāķišķē. Perspektīvē -  vietējā līmeņa pakalpojumu 
centru attīstības iespējas piekrastes ciemos Papē un Nidā. Turpmākās plānošanas gaitā papildus 
izvērtējamas  lokālu pakalpojumu centru attīstības iespējas Dunikā, kā arī vasarnīcu ciemos  Ječos un 
Pešos.  

 
43. attēls. Pakalpojumu centri un to sasniedzamība  

Novada līmeņa 
pakalpojumu centrs 
 
Vietējā līmeņa 
pakalpojumu centrs 
Perspektīvais vietējā 
līmeņa pakalpojumu 
centrs 
Kopienas līmeņa 
pakalpojumu centrs 
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 Kultūras dzīve novadā uzskatāma par aktīvu, tomēr nepietiekamais finansējums un nelielais 
pasākumu apmeklētāju skaits apdraud turpmāku aktivitāšu attīstību. 

 
 Sporta pasākumiem un nodarbībām ir pieejamas sporta zāles Rucavas skolā un Sikšņos. 
Sporta aktivitāšu organizēšanai pašvaldība algo divus sporta metodiķus. Nākotnē, intensificējot 
Sikšņu sporta zāles izmantošanu, būtu iespējams rīkot dažādus pasākumus, t.sk. jauniešu nometnes. 

 
 Prioritārās vajadzības publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanā ir pasta pakalpojumu 
nodrošināšana, DUS, bankomāta un valūtas maiņas iespēju nodrošināšana. 

 
 Sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumu pilnveidošana, izveidojot jaunu sociālo māju un 
pansiju ar vismaz 30 vietām, veicinot sociālo uzņēmējdarbību un visaptverošas partnerības attīstību. 

 
 

9. NOVADA NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN BIEDRĪBAS  

 
Rucavas novadā darbojas četras nevalstiskās organizācijas un viena krājaizdevēju sabiedrība 
(komersants). 
 
„Rucavas Tradicionālās Kultūras Centrs” (RTKC) 
 
RTKC ir izveidots un darbojas ar mērķi: Rucavas un apkārtējo novadu tradicionālās kultūras 
saglabāšana un attīstība, Rucavas un apkārtējo novadu tradicionālās kultūras materiālu apzināšana 
un popularizēšana un sabiedrības izglītošana.  
 
RTKC nozīmīgākās aktivitātes:  
 Gadskārtas svētku pasākumi (īpaši Jāņi un Ziemassvētki) Rucavā (pastāvīgi, katru gadu) un 
citos pagastos. 
 „Zvanītāju” vasaras skoliņa – vasaras nometne dažādu paaudžu ļaudīm ar TK ievirzi (sākot no 
2002. gada katru gadu ar Sorosa fonda, VKKF un Rucavas pašvaldības atbalstu ). 
 Amatniecības projekti amata prasmju apguvei („Rucavas drelļi” (2005), TMC kultūras projekta 
organizēšana Rucavā (2006.), „Rucavas cimdi” ( 2007), Amatniecības kopas ( RAK) izveide ( VKKF 
atbalstīts projekts 2003), RAK piedalīšanās adīšanas semināros Palangas etniskās kultūras centrā 
(2006, 2007)). 
 Rucavas tradīciju skola - VKKF atbalstīti projekti Rucavas TK mantojuma apguvē (2005, 2006). 
 Rucavas tradicionālās kultūras programmas, t.sk. pastāvīgo programmu („Rucavas goda 
mielasts”, „Vakarēšana”, „Ceļa maize kāzās”) piedāvājums tūristiem un kāzu viesiem (kopš 2005. 
gada); programmas dažādu reģiona un Latvijas mēroga pasākumu ietvaros (piemēram, Ventspils 
Amatu mājas starptautiskā amatniecības projekta noslēgumā (16.12.2007.), LPA – Letonikas 
kongresa laikā (25.10.2007.), LPA starptautiskās pedagoģijas konferences ietvaros (08.06.07.), LPA 
Literatūras konferences dalībniekiem (03.03.2007.),Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā Papē 
(2005), BALTTOUR pasākumā Rīgā (2005) u.tml. 
 Dažādi kultūrizglītojoši pasākumi:  

- fotoakcija „1 diena Latvijā” ( etnogrāfiskajā mājā „Zvanītāji”), 
- Baltā sviesta demonstrēšana „Ievas mājai”,  
- Annas dienas Lejaskurzemē ( VKKF atbalstīts projekts 2006.gadā). 

 
Ieguldījumu kultūras mantojuma popularizēšanā raksturo vairāku prospektu sagatavošana, materiāla 
sagatavošana radio un TV pārraidēm, kā arī analītiskie raksti presē; līdzdalība ikgadējas ekspedīcijās, 
sadarbībā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju u.c. augstskolām un 
institūcijām. 2008. gadā uzsākts un tiek īstenots VKKF atbalstīts projekts „Rucavas tradicionālās 
kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana”. 
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„ABSINTE” 
NVO „ABSINTE” izveides un darbības mērķi ir veselīga dzīvesveida atbalstīšana, iedzīvotāju 
izglītošana, sociālā atbalsta un pakalpojumu sniegšana, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, 
sadzīves pakalpojumi.  
 
„Domā līdz” 
Galvenie biedrības uzdevumi orientēti uz novada attīstības veicināšanu: veicināt labas pārvaldības 
principus – vienlīdzības attīstību, apvienojot katras nozares pārstāvjus vienā organizācijā; veidot vidi, 
kur novada iedzīvotāji sniedz iespēju realizēt savas idejas un radošo izaugsmi; sadarboties ar citām 
nevalstiskajām organizācijām; iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā. Pašlaik biedrība 
realizē projektu „Esi aktīvs”, kur aktivitātes saistās ar skaņu ierakstu studijas un video kameras iegādi, 
lai varētu izveidot video vēsturi par novadu, tā cilvēkiem, apkopot stāstus un ierakstīt senās 
dziesmas, kā arī izveidot dokumentālu reprezentatīvu video par novadu tā popularizēšanas nolūkos. 
Rucavas novada dome biedrībai piešķīra nomā zemi „Raķetnieki”, kur plānots ierīkot aktīvā tūrisma 
atpūtas parku. Vasarā plānots organizēt otro zvejnieku svētku pasākumu „FishermanFriendFestival”. 
Galvenais biedrības mērķis ir kultūras, tūrisma, mūzikas, aktīva dzīvesveida popularizēšana novadā. 
 
„Jumītis” 
Biedrība dibināta 1998. gadā, ar mērķi uzlabot Rucavas pagasta iedzīvotāju dzīves vidi – kultūras, 
izglītības un sociālajā jomā. Šo biedrību dibinājuši pedagogi, mediķi un kultūras darbinieki, kuri 
vēlējās dažādot Rucavas iedzīvotāju dzīvi. 2011.gadā biedrība realizējusi virkni dažādu novada dzīvi 
bagātinošu pasākumu – notikusi mājamatnieku izglītošana un dalība Bavārijas tirgū, vizīte Zviedrijā, 
rīkoti dažādi izglītojoši semināri saistībā ar veselības aprūpi, moderno tehnoloģiju izmantošanu. 
 
„Papes Dabas Parka fonds” 
2007.gada 25.janvārī ES LIFE Nature projekta ietvaros notika nodibinājuma "Papes dabas parka 
fonds" dibināšanas sapulce. Jaunizveidotā fonda mērķis ir nodrošināt dabas daudzveidības un 
kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, apsaimniekošanu un atjaunošanu dabas parka “Pape” 
teritorijā. Fonda pamatdarbība ir nodrošināt dabas parka "Pape" dabas aizsardzības plāna ieviešanu 
(2007-2018). Aktīvu fonda darbību iezīmēja tieši 2009. gada nogale, kad, pateicoties 
starptautiskajam atbalstam no Beļģijas, varēja uzsākt īstenot dabas parka aizsardzības plāna 
atsevišķus prioritāros pasākumus, kā licencētās makšķerēšanas sistēmas izstrādāšanā Papes ezerā, 
Amerikas ūdeļu skaita regulēšanā, dabas parka interneta mājas lapas pilnveidošanā www.pdf-pape.lv, 
tūrisma infrastruktūras sakārtošanā. Tāpat šis atbalsts fondam ļāva iesaistīties arī Liepājas 
rajona partnerības izsludinātajos LEADER projektos un saņemt finansiālu atbalstu materiāli tehniskā 
nodrošinājuma iegādei, kas ļaus daudz efektīvāk īstenot fonda mērķus. 2010.gadā fonds ir realizējis 
trīs LEADER projektus: „Papes dabas parka fonda kapacitātes uzlabošana dabas un kultūras vērtību 
apzināšanai un vizualizēšanai”: iegādāties fototehniku dabas (ainavu, dzīvnieku un makro attēlu) 
fotografēšanai, lai nodrošinātu dabas parka esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, foto 
fiksēšanu un iegūto materiālu izmantošanu sabiedrības informēšanai un izglītošanai gan dabas parka 
interneta lapā, gan citos informācijas līdzekļos. „Tehniskā aprīkojuma iegāde dabas parka “Pape” 
teritorijas sakopšanai un infrastruktūras apsaimniekošanai”: iegādāts traktors ar nepieciešamo 
aprīkojumu.  
 
Kooperatīvā sabiedrība "Rucavas krājaizdevu sabiedrība"  
KS izveidota un sekmīgi darbojas kopš 1997.gada. Krājaizdevu sabiedrība ir kooperatīva sabiedrība ar 
mainīgu biedru skaitu un kapitālu un saskaņā ar likumu un saviem statūtiem sniedz šīs sabiedrības 
biedriem šādus finanšu pakalpojumus: 

 piesaista biedru noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus; 
 kreditē biedrus, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem; 
 izdara skaidras un bezskaidras naudas maksājumus biedru apkalpošanai, izmantojot 
arī bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus; 
 veic tirdzniecību ar finanšu instrumentiem un valūtu biedru uzdevumā; 

http://www.pdf-pape.lv/
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 izsniedz galvojumus un citus tādu saistību aktus, ar kuriem tā uzņemas pienākumu 
atbildēt kreditoriem par biedru parādiem; 
 glabā biedru vērtības; 
 konsultē biedrus finansiālā rakstura jautājumos u.c.  

 

SVID ANALĪZE UN SECINĀJUMI  

40. tabula. NVO un biedrību  aktivitāšu SVID analīze  

SV
ID

12
2  

 
 

Raksturojums 

V
ie

tē
ja

is
 

m
ē

ro
gs

 

R
e

ģi
o

n
āl

a
is

 

m
ē

ro
gs

 

V
al

st
s 

m
ē

ro
gs

 

St
ar

p
ta

u
ti

sk
ai

s 
m

ē
ro

gs
 

ST
IP

R
Ā

S 

P
U

SE
S 

NVO esamība, daudzums , praktiska projektu pieredze +    

Radoši un  iniciatīvas bagāti cilvēki  +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Nelieli finansējuma resursi 
 

+    

Vāja NVO savstarpējā sadarbība un sadarbība ar pašvaldību +    

IE
SP

ĒJ
A

S 

Finansējuma piesaiste no ES fondiem uc. finansu avotiem +    

Savstarpēja NVO sadarbība un sadarbība ar pašvaldību  +    

Sadarbība kopēju projektu realizācijā Kurzemes reģiona, Latvijas , 
Baltijas un starptautiskā mērogā 

  +  

SO „Papes dabas fonds” kapacitātes un pieredzes izmantošana    +  

D
R

A
U

D
I 

 

Interesentu aktivitātes kritums +    

ES fondu finansējuma  pieejamība samazināšanās   +   

 
Secinājumi 
 Rucava kā lauku novads ar nelielu iedzīvotāju skaitu, var lepoties ar augstu nevalstisko 
organizāciju aktivitāti. Īpaši jāizceļ  Rucavas tradicionālās kultūras centrs, kas jau ilgstošus gadus 
nodarbojas ar Rucavas etnogrāfiskā mantojuma un bagātību kopšanu un popularizēšanu.  
 Nākotnē veidojama ciešāka sadarbība ar NVO, iesaistot tās pārvaldības procesā.  

 
 

10. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE 

10.1. PĀRVALDES STRUKTŪRA UN FUNKCIJAS  

 
Rucavas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības un tās izveidoto 
institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī Pašvaldību likumā 
paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rucavas novada domes 
darbību likuma „Par pašvaldībām” ietvaros pārrauga LR VARAM. 
 
Rucavas novada dome pieņem lēmumus atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, nosaka pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 

                                                                 
122 S – stiprās puses, V- vājās puses, I – iespējas, D-draudi 
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kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Domes darbības principi ir 
demokrātiskas vadības princips, atklātības un sabiedrības informētības princips, sabiedrības 
līdzdarbības un līdzatbildības princips. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumam sastāv no 13 deputātiem. 
 
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Rucavas novada pašvaldībā  ir 
ieveidotas sešas pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja, sociālo un medicīnas lietu komiteja, 
lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja,  tautsaimniecības, tūrisma un attīstības 
komiteja, kultūras un sporta komiteja, izglītības jautājumu komiteju. 
 
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: Rucavas pamatskola, Sikšņu pamatskola ar 
pirmsskolas izglītības grupu, Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”, Rucavas novada 
Rucavas bibliotēka,  Rucavas novada Sikšņu bibliotēka, Rucavas novada bāriņtiesa Rucavas novada 
Sociālais dienests, Dunikas pagasta pārvalde; Rucavas novada Dunikas Tautas nams; Rucavas novada 
Rucavas Kultūras nams; Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs, Rucavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Komunālā daļa, Attīstības nodaļa. Pašvaldības domes 
padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir Rucavas novada Dunikas ambulance (aģentūra). 
Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja SIA „Priekules slimnīca”; SIA „Spīlas”; SIA „RAS 30”; SIA „Liepājas 
tūrisma informācijas birojs”. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, 
biedrībā „Jumītis”, biedrībā „Liepājas rajona partnerība”. Rucavas novada pašvaldības mērķis ir 
nodrošināt likumos noteikto funkciju, kā arī Pašvaldību likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta 
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 
 
Rucavas novada pašvaldībā 2010.gadā tika nodarbinātas vairāk kā 90 personas. vairāk kā 30 % 
Rucavas novada domes darbiniekiem ir augstākā izglītība. Rucavas novada domes darbinieku 
sadalījums pēc dzimuma ir aptuveni vienāds. Lielākā daļa darbinieku ir vecāki par 40 gadiem.  
 

10.2. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMI  

 
Pašvaldības īpašumā uz 2012.gada sākumu saskaņā ar VZD informāciju bija  72  zemes vienības 265 
ha kopplatībā, t.sk. 123 ha meži, 72,9 ha LIZ, 9,5 ha purvi, 16,8 ha zem ēkām un pagalmiem, 32,2  ha 
pārējās zemes.  Pašvaldībai piekritīgo zemju kopējā platība - 1178, 1 ha (976 zemes vienības) t.sk. 
485,9 ha LIZ, 334,3 ha zeme zem ceļiem, 132,6 ha pārējās zemes.   Pašvaldības nekustamo īpašumu  
kopējā vērtība uz 2012.g. sākumu -  Ls 5 583 606.  
 

41. tabula Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējums (2010. un 2011.gada salīdzinājums)123  
 

NĪ veids 2010.g. 2011.g. Ls 2011.g. pret 2010.g.  

Dzīvojamās ēkas 80992 100525 19533 

Nedzīvojamās ēkas 13145568 1441336 126768 

Transporta  būves 2500090 2581122 81032 

Zeme zem ēkām un būvēm 385064 388893 3829 

Kultivētā zeme 555720 572399 16679 

Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

5100 5100 0 

Pārējā zeme 210859 231859 21000 

Inženierbūves 81834 262372 180538 

Pavisam 5 134 227 5 583 606 449379 

 

Detalizēts īpašumā esošo un  piekritīgi zemju pārskats atspoguļots 42. un 43.tabulā.   

                                                                 
123 Rucavas novada  Publiskais pārskats (2011.gads) 
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42. tabula. Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošo zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2012.124 
Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 

skaits platība Zemes lietošanas veidi 

LIZ t.sk., Mežs Krūmā
js 

purvs Ūdens objektu 
zeme 

Zeme zem 
ēkām un 

pagalmiem 

Zeme 
zem 

ceļiem 

Pārējās 
zemes 

Aramz
eme 

Augļu 
Dārzs 

Pļava Ganības zeme 
zem 

ūdeņiem 

zeme 
zem 
zivju 

dīķiem 

Lauksaimniecības zeme 12 50,6 33,3 25,3 0,2 0,0 7,8 10,2 0,0 4,5 1,0 0,0 0,2 0,1 1,3 

Mežsaimniecības zeme un ĪADT 2 103,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,1 1,8 1,7 

Ūdens objektu zeme 1 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 4 37,1 9,3 0,0 0,0 0,0 9,3 7,8 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,4 18,2 

Dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme 8 34,2 13,0 5,0 0,0 0,0 8,0 9,4 0,9 1,1 0,5 0,0 0,8 0,3 8,2 

Ind.dzīvojamo māju apbūves zeme 18 15,2 11,0 0,0 0,2 0,0 10,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,1 0,5 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 11 7,3 2,7 0,3 1,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,2 0,4 

Komercdarbības objektu apbūves 
zeme 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūves zeme 12 11,6 2,6 0,2 0,4 0,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7,4 0,4 1,1 

Ražošanas objektu apbūves zeme 1 0,9 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 

Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu 
apbūves zeme 
 3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,7 

KOPĀ 72 265,1 72,9 30,8 2,1 0,6 39,4 123,9 2,9 9,5 3,5 0,0 16,8 3,4 32,2 

 

                                                                 
124 VZD informācija 
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43. tabula. Rucavas novada pašvaldībai piekritīgo  zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 01.01.2012.
125

 

 
Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 

skaits platība Zemes lietošanas veidi 

LIZ t.sk., Mežs Krūmājs purvs Ūdens objektu 
zeme 

Zeme zem 
ēkām un 

pagalmiem 

Zeme 
zem 

ceļiem 

Pārējās 
zemes 

Aramz
eme 

Augļu 
Dārzs 

Pļava Ganības zeme 
zem 

ūdeņiem 

zeme 
zem 
zivju 

dīķiem 

Lauksaimniecības zeme 191 596,1 457,4 386 7 21,5 42,9 24,3 23,5 15,9 7,6 0 30,5 4,9 32 

Mežsaimniecības zeme un ĪADT 4 18,6 0 0 0 0 0 18 0 0 0,3 0 0 0,2 0,1 

Ūdens objektu zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 8 47,2 14,6 0,4 0 0,9 13,3 4,1 1 0,2 17,9 0 0 0,9 8,5 

Dabas pamatnes un rekreācijas 
nozīmes zeme 

8 16,1 6,7 0 0,6 4,9 1,2 5 1,5 0,4 0,1 0 0 0,1 2,3 

Ind.dzīvojamo māju apbūves zeme 396 123,1 2,6 0,5 0,8 0,3 1 1 0 0 0 0 56,4 0,6 62,5 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 10 5,4 0,9 0 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 4,4 0,1 0 

Komercdarbības objektu apbūves 
zeme 

1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

Sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūves zeme 

45 31,9 3,4 0,2 0 1,9 1,3 7,2 0,2 0 0,3 0 2,2 0,5 18,1 

Ražošanas objektu apbūves zeme 6 7,2 0,3 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0,2 0 1,3 0 5,3 

Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 

303 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 327 3,5 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu 
apbūves zeme 
 

4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

KOPĀ 976 1178,1 485,9 387,1 8,7 29,5 60,6 59,7 26,2 16,5 26,4 0 96,5 334,3 132,6 

 

 
Pašvaldības funkciju veikšanai  nepieciešamo  teritoriju nodrošinājums  vērtējams kā nepietiekams attiecībā uz nodrošinājumu publiskās infrastruktūras attīstībai 
(pašvaldības ceļi, publiskās piekļuves jūrai, stāvlaukumi u.tml.).  Jautājums risināms novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros, precizējot konkrētos 
iztrūkstošos pašvaldības ceļu posmus, servitūtu  līgumu noslēgšanas iespējās ar privātajiem zemes īpašniekiem u.c.  
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10.3. RUCAVAS NOVADA FINANSU SITUĀCIJA  

10.3.1. BUDŽETS  
 
Rucavas novada 2012.gada budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 1, 18 mij. Ls apmērā (588 Ls/1iedz) , no 
kuriem lielāko īpatsvaru sastāda transfēri 52% (0,6 milj. Ls, t.sk. valsts budžeta dotācija 0,2 milj. ls, 
mērķdotācijas 0,13 milj, PFIF 0,21 milj., ES fondu finansējums 0,25 milj.); nodokļu ieņēmumi 35% (Ls 
0,4 milj, no kuriem IIN Ls 269401, NĪ nodoklis Ls 137 918), speciālā budžeta ieņēmumi 37%. 
 

44. tabula. Dotācija no PFIF salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem126 

 

Iedzīvotāju 
skaits  

2012.g. sākumā 

Iemaksa fondā (-) vai dotācija no 
fonda (+), Ls* Izlīdzinātie nodokļu 

ieņēmumi uz 1 iedz., Ls** 
kopā uz 1 iedz. 

Grobiņas novads 10 076 507 530 50 315 

Nīcas novads 3 797 246 964 65 310 

Priekules novads 6 433 746 217 116 320 

Rucavas novads 1 974 204 885 104 310 

 

 
44. attēls. Rucavas novada pašvaldības 2012.gada budžeta nodokļu ieņēmumi (ls) 

 

 
 

45. attēls. Rucavas novada pašvaldības 2012.gada budžeta transfertu ieņēmumu sadalījums 
 

                                                                 
126 Reģionu attīstība Latvijā, VRAA , 2012.g. 
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45. tabula. Budžeta ieņēmumu struktūra salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem127  

  
  

Iedzīvotā
ju skaits  
2012.g. 
sākumā 

Pamatbudžeta 
ieņēmumi 

Nodokļu ieņēmumi 
Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumi 

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 

ieņēmumi 
Transferti 

Speciālā budžeta 
ieņēmumi 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., 
Ls 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., 
Ls 

% no 
pamat-
budžeta 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., Ls 
kopā, Ls 

uz 1 
iedz., 

Ls 
kopā, Ls 

uz 1 
iedz., 

Ls 

% no 
pamat

-
budže

ta 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., Ls 

Grobiņas 
novads 10 076 

4 857 827 IV 482 2 664 784 264 55 2 275 201 226 389 583 39 2 014 185 200 41 286 737 28 

Nīcas 
novads 3 797 

1 922 528 III 506 928 285 244 48 784 166 207 144 119 38 698 416 184 36 83 379 22 

Priekules 
novads 6 433 

4 510 505 I 701 1 310 119 204 29 1 091 895 170 218 224 34 2 913 371 453 65 137 832 21 

Rucavas 
novads 1 974 

1 161 058 II 588 407 319 III 206 35 269 401 IV 136 137 918 I 70 607 043 308 52 73 839 I 37 

 
46.tabula.Budžetu izdevumu struktūra salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām (45.tabulas turpinājums) 

  
  

Iedzīvotā
ju skaits  
2012.g. 
sākumā 

Pamatbudžeta 
izdevumi 

Uzturēšanas izdevumi t.sk. izdevumi atlīdzībai Kapitālie izdevumi 
Speciālā budžeta 

izdevumi 

Speciālā 
budžeta 
kapitālie 
izdevumi 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., 
Ls 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., Ls 

% no 
pamat-
budžeta 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., 
Ls 

% no 
pamat

-
budže

ta 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., Ls 

% no 
pamat

-
budže

ta 

kopā, Ls 
uz 1 

iedz., Ls 
kopā, 

Ls 

uz 1 
iedz., 

Ls 

Grobiņas 
novads 10 076 

5 165 514 513 4 150 430 412 80,3 
2 141 

064 
212 41,4 864 872 86 16,7 164 929 16 19 456 1,9 

Nīcas 
novads 3 797 

2 054 449 541 1 693 938 446 82,5 921 445 243 44,9 360 136 95 17,5 122 766 32 7 444 2,0 

Priekules 
novads 6 433 

4 550 564 707 3 622 190 563 79,6 
1 944 

715 
302 42,7 882 945 137 19,4 170 619 27 0 0,0 

Rucavas 
novads 1 974 

1 154 431 585 844 045 428 73,1 458 841 232 39,7 263 914 134 22,9 155 282 79 52 707 26,7 

 

                                                                 
127

 Reģionu attīstība Latvijā, VRAA, 2012.g. 
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47.tabula. Pašvaldību budžetu izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas 2011. gadā 
 

  Iedzīvotāju 
skaits  

Pamatbudžeta 
izdevumi, Ls 

01 Vispārējie valdības 
dienesti, Ls 

Vispārējie valdības 
dienesti bez 

procentmaksājumiem 
un iemaksām PFIF, Ls 

03 Sabiedriskā kārtība 
un drošība, Ls 

04 Ekonomiskā darbība, 
Ls 

05 Vides aizsardzība, 
Ls 

  2012.g. 
sākumā 

  kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. 

Grobiņas novads 10 076 5 165 514 750 135 74 630 604 63 43 768 4 174 149 17 0 0 

Nīcas novads 3 797 2 054 449 244 723 64 232 720 61 16 447 4 80 489 21 10 805 3 

Priekules novads 6 433 4 550 564 494 305 77 410 045 64 45 546 7 464 380 72 789 0 

Rucavas novads 1 974 1 154 431 180 511 91 150 531 76 15 577 8 238 473 121 0 0 

 
48.tabula. Pašvaldību budžetu izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas 2011. gadā 

 
 Iedzīvotāju 

skaits 
Pamatbudžeta 

izdevumi, Ls 
06 Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 
apsaimniekošana, Ls 

07 Veselība, Ls 08 Atpūta, kultūra un 
reliģija, Ls 

09 Izglītība, Ls 10 Sociālā aizsardzība, 
Ls 

 2012.g. 
sākumā 

 kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. kopā uz 1 iedz. 

Grobiņas novads 10 076 5 165 514 883 021 88 22 588 2 415 231 41 2 374 201 236 502 421 50 

Nīcas novads 3 797 2 054 449 569 428 150 34 289 9 150 547 40 793 792 209 153 929 41 

Priekules novads 6 433 4 550 564 941 182 146 32 982 5 510 298 79 1 835 133 285 225 949 35 

Rucavas novads 1 974 1 154 431 198 302 100 19 123 10 47 751 24 385 763 195 68 931 35 
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10.3.2. RUCAVAS NOVADA F INANŠU MODELIS  
 

Balstoties uz pieejamo informāciju, attīstības programmas izstrādes ietvaros tika izveidots finanšu 
modelis Rucavas   novada ārpusbudžeta finanšu piesaistīšanas iespēju novērtēšanai.  Ņemot vērā 
budžeta struktūru, ikgadējās budžeta izmaiņu tendences un esošās kredītsaistības, var secināt,  ka 
laika posmā līdz 2018.gadam Rucavas novada domei ir  iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus 6-7 
milj. latu apjomā. Ņemot vērā, ka novada vajadzības jau pašlaik noteiktajā investīciju plānā pārsniedz 
8 miljonus Ls, nepieciešams veidot sadarbību ar privāto un sabiedrisko sektoru projektu realizācijā un 
pašvaldības funkciju veikšanā.  
 

49. tabula. Rucavas novada finanšu modelis (tūkst.ls,  pieņemot 5% budžeta ikgadēju pieaugumu). 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budžets (5% pieaugums) 1326 1392 1462 1535 1612 1692 1777 1866 1959 2057 2160 

Esošo saistību %  
(pret 2010 budž.) 

4,60% 7,00% 4,97% 4,41% 4,34% 4,27% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 

Esošo saistību %  
(pret att. gada budž.) 

4,60% 6,67% 4,51% 3,81% 3,57% 3,35% 3,13% 2,98% 2,84% 2,71% 2,58% 

Jaunu saistību %       10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Kopā saistību %   6,67% 4,51% 13,81% 13,57% 13,35% 13,13% 12,98% 12,84% 12,71% 12,58% 

Jauno saistību apjoms gadā       154 161 169 178 187 196 206 216 

Pamatsumma (puse)       77 81 85 89 93 98 103 108 

Vidējais pamatsummas 
maksājums gadā 

                    92 

Kopā kredītu summa (25 
gadi) 

                    2290 

Projektu kopsumma (20 % 
līdzfinansējums) 

                    11452 
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46.attēls. Rucavas novada finanšu modelis 
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10.4. E-PĀRVALDE  

 
Elektroniskās saziņas  nodrošināšanai  ir izveidota  Rucavas novada mājas lapa www.rucava.lv. 
Iedzīvotājiem mājas lapā ir iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par pašvaldības darbību, kultūras 
un sporta dzīves aktivitātēm, pasākumiem, kā arī aktīvi iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā, 
izsakot savu viedokli un piedaloties rīkotajās aptaujās. Mājas lapa tiek regulāri atjaunota un 
papildināta. 
 
Pilnveidojot e-pārvaldes  pieejamību novadā,  pašvaldības interneta mājas lapai jākļūst par 
interaktīvu sabiedrības iesaistes un informēšanas platformu.   
 
Ņemot vērā novada specifiku – lietuviešu  īpašumu īpatsvaru piekrastes ciemos un   apmeklētāju 
pieplūdumu vasaras sezonā, komunikācijas  un sadarbības uzlabošanai, apsverama iespēja aktuālās 
informācijas nodrošināšanai www.rucava.lv arī angļu un/vai   lietuviešu valodās.  
 
 

10.5. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS  

 
Pašvaldības sabiedrisko attiecību un komunikācijas veidošanā piedalās vairākas institūcijas un 
darbinieki atbilstoši darba specifikai. Piemēram, kultūras namu vadītāji informē sabiedrību, par 
kultūras pasākumiem, projektu vadītājs - par projektiem. Novada iedzīvotājiem saskarsmi ar vietējo 
pārvaldi regulāri nodrošina pašvaldības izdevums „Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapa 
www.rucava.lv. Izdevums „Duvzares Vēstis” tiek izdots vienu reizi mēnesī, 800 eksemplāru tirāžā. 
„Duvzares Vēstis” saņem katra Rucavas novada mājsaimniecība bez maksas, laikraksts pieejams 
Rucavas novada domē, Dunikas pagasta pārvaldē un bibliotēkās, kā arī elektroniskā veidā 
www.rucava.lv 
 
Iedzīvotājiem problēmu vai neskaidrību gadījumā ir iespējas tikties ar pašvaldības speciālistiem vai 
iesniegt rakstveida iesniegumus. Iedzīvotāju mutvārdu un rakstveida iesniegumu reģistrāciju 
pašvaldības lietvedībā veica atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. Pašvaldības iedzīvotāji regulāri 
apmeklē domes sēdes. Iedzīvotāji piedalās arī  Rucavas novada domes izveidotajās komisijās: 
kultūras, sporta un izglītības komisija; sociālo un medicīnas lietu komisija; tautsaimniecības, 
teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisija. 
 
Rucavas novada dome sadarbojas ar Rucavas novada sabiedriskajām organizācijām, iespēju robežās 
sniedzot arī materiālu atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem. 
 
 

10.6. PROJEKTU PIEREDZE 

 
Novadā pēdējo 2 gadu laikā ir uzkrāta pieredzie darbā ar dažādiem projektiem. Projektu darbības 
pilnveidošanai  2012.gadā  Rucavas novadā ir izveidota  Attīstības nodaļa.   
 
Pārskats  par pēdējo  gadu realizētiem un izstrādes stadijā esošiem projektiem Rucavas novadā 
sniegts sniegts 50.tabulā. 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
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50. tabula. Pārskats par  realizētajiem un uzsāktajiem projektiem Rucavas novadā 
 

n.p.
k.  

Projekta nosaukums 
/finansētājs 

Mērķis/rezultāti Īstenošanas 
periods 

Kopējās 
projekta 
izmaksas 

t.sk. 
finansētāja 

atbalsts 

1.  Aktīvā tūrisma 
attīstība pierobežas 
reģionā 
(Latvijas /Lietuvas 
pārrobežu sadarbības 
programma) 
 
 

Projekts ar mērķi uzlabot aktīvā tūrisma 
ceļu/maršrutu pieejamību Lietuvas-Latvijas 
robežas zonā. Projekta ietvaros: 
- labiekārtots atpūtas laukumos Rucavas 

centrā, 
- TIC speciālista apmācība tūrismā,  
- izgatavoti jaunie tūrisma bukleti,  
- dalības tūrisma izstādēs  (Rīgā, Viļņā un 

Berlīnē), 
- izstrādāts velotūrisma attīstības 

pētījums. 

Pabeigts 
30.06.2011. 
 

55 194,27  
 

46 915,13   
 

2.  Tiltu rekonstrukcija 
pār Paurupi un 
Kaņavu 
(ERAF) 
 

Rekonstruēti 2  tilti (pār Paurupi un Kaņavu) pabeigts 
2011.g.  

77 273,38  
 

65682,37  
 

3.  Ūdensaimniecības 
attīstība Rucavas 
pagasta Rucavas 
ciemā (ERAF) 

- 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 

 

pabeigts  
2011.g.  
 

313 
753,78  

 

266 690,71  
 

4.  Rucavas novada 
attīstība  
piesaistot speciālistus 
(ESF) 
 

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

pabeigts.  
01.06.2011 
– 
31.12.2011 
 

16 509,23  
 

16 509,23  
 

5.  Rucavas novada 
pašvaldības  
kapacitātes 
stiprināšana (ESF, SIF) 
 

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

01.03.2012 
– 
31.07.2012 
 

12 407,70  
 

- 

6.  Transporta saiknes 
restaurācija  
starp Skodas un 
Rucavas pašvaldībām 
(Latvijas/Lietuvas 
pārrobežu sadarbība 
programma) 
 

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

20.06.2011 
– 
19.12.2012 
 

57 000,00 
EUR 

48 450,00  
EUR 

7.  Informācijas iestāžu 
informatizācija 
(ERAF) 
 

Rucavas un Sikšņu pamatskolas saņems  
9 stacionāros, 2 portatīvos datorus,  
2 multimēdju komplektus  
un tiks izveidoti lokālie datortīkli 
 

01.01.2010 
– 
31.12.2012 
 

19 591,89  
 

17 060,44 
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8.  Rucavas novada 
teritorijas plānojuma  
un attīstības 
programmas izstrāde 
(ESF) 
 

Tiks izstrādāta Rucavas novada attīstības 
programma 2012.-2018.gadam 
 
Tiks izstrādāts Rucavas novada teritorijas 
plānojums 2012.-2024.gadam 
 

21.12.2010 
– 
30.09.2012 
 

44 997,00 
Ls 

 

44 997,00  
 

9.  Ģimenei draudzīgas 
vides izveidošana 
Rucavas pagastā”  

Izveidots atpūtas un rotaļu laukums Sikšņu 
ciemā  
 

2011.gads. 31 421,70 26708,44.   

10.  Administratīvās ēkas 
daļas rekonstrukcija 
par Saieta namu 
Rucavas novada 
Dunikas pagasta 
«Purenītēs 
(ELFLA) 

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

20.02.2012 
– 
31.03.2013. 
 

154 
750,23  

 

 

11.  Projekts „Mēs paši” Aktivitātes novada tēla izveidei iesniegts HB  
2012.g. 
augustā 

400  

12.  Piekrastes 
zvejniecības 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana Papes 
ciemā 

Ēkas " Dzintarvēji" Papē telpu 
rekonstrukcija (1.kārta)  (ekspozīcijas telpu 
iekārtošanai, jumta rekonstrukcija u.,c,) 
 

Iesniegts 
LAD  2012.g. 

54 537,75, 49 083,98 

13.  Publiskās piekļuves 
vietas Baltijas jūrai-
Papes bākas 
stāvlaukuma 
labiekārtojuma 
rekonstrukcija 

Stāvlaukuma rekonstrukcija un 
labiekārtošana 

Iesniegts 
LAD  2012.g.  

60 079,00, 54 071,10 

14.  Rucavas «Centra 
dzirnavu» ēkas  
rekonstrukcija  
 

Ēkas  rekonstrukcija  Rucavas centrā  Saieta 
nama  izveidei, tradīciju un amatniecības 
prasmju demonstrēšanas un kultūras 
aktivitāšu iespēju nodrošināšanai, 
 

sagatavots 96 698,27  
 

86 400,00 

 
Turpmākās attīstības priekšnosacījumi 
 Lai veiksmīgi realizētu uzsāktos  un nākotnes projektus, jāstiprina domes darbinieku 
kapacitāte projektu sagatavošanā un ieviešanā.  
 Lielāka mēroga projektu sagatavošanai un  vadībai   izmantojamas  ārpakalpojumu  iespējas 
un sadarbība reģiona mērogā.  

 
 Realizējama aktīva īpašumu politika attīstības procesu atbalstam:  

- efektīvāk izmantojot pašvaldības rīcībā esošos īpašumus  (noma, citas formas  sadarbībā 
ar privāto sektoru),  

- iesaistoties nekustamo īpašumu tirgus procesos (pirmpirkumu tiesību izmantošana),  
- sadarbība ar valsts  institūcijām (DAP u.c.) publiskās infrastruktūras  attīstībai. 
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SVID ANALĪZE   

51.tabula. Novada pārvaldes, budžeta  iespēju un projektu pieredzes  SVID analīze 
SV
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Ā
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U
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S Atsevišķu projektu pieredze 
 

+    

Izveidota Attīstības nodaļa +    

Pašvaldības īpašumi +    

Pašvaldība – lielākais darbavietu devējs novadā +    

V
Ā

JĀ
S 

P
U

SE
S 

Zems pašvaldības pašu ieņēmumu īpatsvars +    

Ierobežotas līdzfinansējuma iespējas 
 

+    

Cilvēkresursu kapacitāte +    

Zemais iedzīvotāju blīvums un nolietotā publiskā infrastruktūra +    

IE
SP

ĒJ
JA

S 

Sadarbības iespējas 
(kaimiņu pašvaldības, SO (Pasaules dabas fonds) , „Papes dabas parka 
padome”, institūcijas (AS „LVM”, DAP,  

 +   

Ārpusbudžeta līdzekļu piesaiste, pilnveidojot pārrobežu sadarbību un 
sadarbību Kurzemes plānošanas reģiona ietvaros 

 +   

Pašvaldības pašu ieņēmumu palielināšana, efektīvāk izmantojot 
pašvaldības rīcībā esošos instrumentus (nodokļus, nodevas, 
pašvaldības īpašumus):  
- NĪ nodokļa palielināšana, precizējot NILM, 
- infrastruktūras nodevas ieviešana,  
- iebraukšanas maksas piekrastes ciemos un atpūtnieku nodevas 

ieviešana,  
- pašvaldības īpašumu noma u.c.  

 

+    

D
R

A
U

D
I Nodokļu ieņēmumu samazināšanās pasliktinoties kopējai sociāli 

ekonomiskai situācijai (iedzīvotāju skaita samazināšanās, ēnu 
ekonomikas īpatsvara palielināšanās).  

+    

 
Turpmākās attīstības priekšnosacījumi 
 
Rucavas novada tālākai attīstībai nozīmīgs priekšnosacījums ir efektīvs pārvaldes darbs. Pārvaldes 
darbs un tā  pilnveidošana balstāma uz sekojošiem  pamatprincipiem: 
 iesaistot NVO un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus,  
 vērsts uz uzņēmējdarbības atbalstu, ņemot vērā  to dažādību ( īpaši atbalsts  uzsācējiem un 
uzņēmumiem  to darbības legalizācijai;  fokusēts atbalsts tūrismam un piekrastes attīstībai),  
 atvērtība un pieejamība,  
  plānveida  un mērķtiecīga projektu darbība, saskaņā ar izvirzītajām prioritātēm un izstrādāto 
programmu, nemainot „spēles noteikumus” un izmantojot visplašākās sadarbības iespējas ar 
kaimiņu pašvaldībām, Kurzemes plānošanas reģionu, valsts institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi, 
a/s „Latvijas valsts meži”), nevalstisko sektoru vietējā un starptautiskā mērogā  („Pasaules dabas 
fonds”u.c. ) un privāto sektoru.  


