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1.PAMATINFORMĀCIJA 

 

Rucavas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Rucavas pagastu un 

Dunikas pagastu. Rucavas novads atrodas Kurzemes dienvidrietumos ar administratīvo 

centru Rucavas ciemā. Rucavas novada pašvaldības juridiskā adrese: „Pagastmāja”, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477. Kopējā platība ir 448,6 kvadrātkilometri, no 

kuriem 26 % no kopējās platības aizņem aizsargājamās dabas teritorijas. 

Rucavas novada iedzīvotāju skaits ir zem diviem tūktošiem. Rucavas novadā 

iedzīvotāju skaits turpina samazināties: 2013. gadā deklarēti 1919 iedzīvotājiem; 

2014.gadā - 1886 iedzīvotāji; 2015.gadā 1820 (Rucavā 1148;  Dunikā 672). Kopš 

2013.gada iedzīvotāju skaits samazinājies par gandrīz simts cilvēkiem. Rucavas novada 

dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā reģistrēti 10 jaundzimušie. Noslēgtas 11 laulības. 

Reģistrēti 19 mirušie novada iedzīvotāji: 5 sievietes un 14 vīrieši. Rucavas novada 

bāriņtiesā 2015.gadā veikts 121 notariālais apliecinājums. Bāriņtiesa pieņēmusi 6 

lēmumus, kas skar nepilngadīgo personiskās un mantiskās tiesības un personu ar 

ierobežotu rīcībspēju intereses. Nav pieņemts neviens lēmums par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu un atņemšanu. Ārpusģimenes aprūpē 4 novada bērni. Sociālajā dienestā 

2015. gadā 138 personām piešķirts trūcīgas personas statuss; 58 personām – 

maznodrošinātās ģimenes statuss. Sociālo rehabilitāciju saņēmuši 10 bērni, kas cietuši no 

vardarbības. Asistenta pakalpojumus saņēmušas 20 personas; aprūpe mājās – 11; sadzīves 

pakalpojumi (duša, veļas mazgāšana) – 153; garantēto iztikas minimuma pabalstu – 58; 

dzīvokļa pabalstu – 74; pabalsts ārkārtas situācija – 54.  

 Rucavas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos 

noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(iepriekš - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija). 

Rucavas novada dome pieņem lēmumus atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem; 

nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; apstiprina un izpilda pašvaldības budžetu. 
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Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

kopš 2013. gada 1. jūnija vēlēšanām sastāv no 9 deputātiem (līdz tam no 13 deputātiem). 

Atbilstoši 2013. gada 1. jūnija vēlēšanu rezultātiem Rucavas novada domē tika ievēlēti 

šādi deputāti - Romārs Timbra no "Centriskās partijas LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA", Andis Rolis, Gundega Zeme no saraksta „Vienoti novadam”, Jānis Veits 

un Irēna Šusta no saraksta „Mūsmājas”; Līga Stendze un Liena Trumpika no saraksta 

„Duvzare”; G.Rolis no saraksta „Domubiedri”; Viktors Čamans no saraksta „Novada 

attīstībai”. 2015. gadā deputātu sastāvs nav mainījies. 

 Domes darbu vada priekšsēdētājs. Domes priekšēdētāja vietnieks aizvieto 

priekšsēdētāju prombūtnes laikā, t. i. atvaļinājuma, slimības u.c. laikā.  Deputāti darbojas 

piecās pastāvīgajās komitejās:  

 finanšu komitejā, kas sastāv no septiņiem deputātiem;  

 sociālo un medicīnas lietu komitejā, kas sastāv no četriem deputātiem; 

 lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejā, kas satāv no 

četriem deputātiem; 

 tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā, kas satāv no četriem deputātiem; 

 izglītības, kultūras un sporta komitejā, kas satāv no četriem deputātiem. 

2015. gadā notikušas 22 Rucavas novada domes sēdes, tajā skaitā 10 ārkārtas sēdes. 

Notikušas 78 domes pastāvīgo komiteju sēdes – 19 Finanšu komitejas, 16 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas, 16 Tautsaimniecības, 

tūrisma un attīstības komitejas, 15 Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 12 Sociālo un 

medicīnas lietu komitejas. 

Izstrādāti un domes sēdēs apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi vai to grozījumi:  
Numurs Nosaukums 

1. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 

Rucavas novadā 

2. Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. marta 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 

Rucavas novadā.” 

3. „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 

4. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Rucavas novadā” 

5. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.16 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas 
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novadā” 

6. Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē „Pie Papes bākas” 

7. Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. jūnija saistošos noteikumos 

Nr.8 “Par pabalstiem Rucavas novadā” 

8. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos 

noteikumos Nr.24 “Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu 

cenrādis 

11. Par Rucavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA „Priekules slimnīca”, SIA „Spīlas”, SIA 

„RAS 30”, SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs”. Pašvaldībai pieder pajas Rucavas 

krājaizdevu sabiedrībā. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, 

biedrībā „Liepājas rajona partnerība” un Latvijas Zemnieku Federācijas biedrs. 

Lai sniegtu iedzīvotājiem un citām personām pakalpojumus, kas ir noteikti likumā 

„Par pašvaldībām”, Rucavas novadā ir izveidotas sekojošas iestādes: Dunikas pagasta 

pārvalde, Rucavas novada Sociālais dienests, Rucavas novada bāriņtiesa, Komunālā daļa, 

Rucavas Dzimtsarakstu nodaļa, Rucavas novada Rucavas un Sikšņu bibliotēkas, Rucavas 

Kultūras nams, Dunikas Tautas nams, Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”, 

Rucavas pamatskola, Sikšņu pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu, tūrisma 

informācijas centrs, pašvaldības aģentūra Dunikas ambulance un Dunikas pagasta sporta 

un atpūtas centrs, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Attīstības nodaļa, Būvvalde. 

Novada domē darbojas zemes lietu speciālists, lauksaimniecības konsultants, divi 

pašvaldības policijas vecākie inspektori (vasaras sezonā trīs) un pieaugušo izglītības 

speciālists.  

Rucavas pamatskolā 2015./2016.mācību gadā skolā mācījās 71 skolēns (34 

meitenes un 37 zēni). Sākumskolas klasēs 31 skolēns, 5.-9.kl. 40 skolēni. Skolā var apgūt 

divas mācību programmas – Pamatizglītības programmu un Speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Vairāku gadu garumā skolas 

vislabākā skolniece ar vidējo atzīmi 9,44 ir Vendija Miklāva. Pēc mācību stundām skolēni 

var apmeklēt pagarināto dienas grupu, daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus. Skolas 

dzīves tiek plānota, lai visi skolēni varētu atrast sev nodarbošanos pēc stundām. Skolā ir 

atjaunota folkloras kopa “Ķocītis”, tajā darbojas 21 dalībnieks. Jaunizveidotā jaunsargu 

vienībā darbojas gan zēni, gan meitenes. Zēni apmeklē kokamatniecības pulciņu, 

meitenes rokdarbus. Skolā darbojas teātra pulciņš, šahs,  līdzpārvalde. Labus panākumus 

Jauno satiksmes dalībnieku forumā gūst Velo pulciņa dalībnieki. Skolā darbojas mūzikas 

skola, sporta skola. Skolēni apmeklē mākslas studiju, keramikas darbnīcu, svētdienas 
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skolu. Ceļu satiksmes direkcijas konkursā mūsu skola valsts līmenī ir ierindojusies 11 

vietā, kā labākā CSDD skola.  

Rucavas novada dome 2015.gadā piešķīra papildus finansējumu PII „Zvaniņš”, 

lai tiktu atvērta trešā grupiņa, nodrošinot pieejamu dārziņu jebkuram bērnam. PII 

„Zvaniņš” ir veiksmīga sadarbība, vidējā un sagatavošanas bērnu vecuma grupās mācību 

procesā iekļaujot Keramikas pulciņu un nodarbības Mākslas studijā. 2015.gadā PII 

„Zvaniņš” apmeklēja 43 bērni.  

Sikšņu pamatskola 2015./2016.m.g. piedāvāja  apgūt vispārējās pamatizglītības 

programmu, pirmsskolas izglītības programmu divās pirmsskolas grupās, speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un dažādas interešu 

izglītības programmas: mūzikas pulciņi, sporta pulciņi, teātra pulciņš, vēstures un 

novadpētniecības pulciņš, jaunsargu pulciņš, jauniešu demokrātijas skola „Soli pa solim”, 

ritmikas pulciņš, angļu valodas pulciņš sākumskolā, angļu valodas nodarbības 

pirmsskolas vecākajai grupai, matemātikas pulciņš „Cipariņš”. Sikšņu pamatskolā 51 

skolēns apgūst vispārējās pamatizglītības programmu un 24  audzēkņi apgūst pirmsskolas 

programmu. 

Skolēni var apgūt profesionālo muzikālo izglītību Nīcas mūzikas skolas Rucavas 

filiālē. 2012. gadā izveidotajā Rucavas Mākslas skolas studijā mākslas pamatus apgūst 

vairāk kā 20 audzēkņi. Aizvadīts jau ceturtais mācību gads Rucavas mākslas studijā. 

Studiju apmeklē bērni sākot no sešu gadu vecuma un līdz 15 gadu vecumam. Studiju 

apmeklē bērni ar dažādām spējām, interesēm, bet katrs šeit rod savai sirdij kādu tuvu 

nodarbi, kas dod prieku pašizpausties. Tādejādi šīs nodarbības aktīvi ievirza bērnā 

kreativitāti, brīvas apziņas veidošanos, kas nav iegrožota ar aizliegumiem un 

nosacījumiem būt ‘’pareizam’’ un ‘’kā visiem’’. Tieši bērna attīstības agrīnajos posmos 

ieliktais pamats- radošums, pašizpausme dos augļus vēlākajos gados kā sekmīga sevis 

apliecināšana dažādos mācību priekšmetos, ne tikai tajos, kas saistīti ar vizuālo mākslu. 

Jo kreativitāte vajadzīga visā dzīves laikā, īpaši jau sākuma posmā- skolas, lai sekmīgāk 

spētu risināt dažādos ar mācībām saistītos uzdevumus. Novadā darbojas Liepājas rajona 

sporta skolas treniņu grupa, kā arī 2013.gadā tika veikti priekšdarbi un 2014.gadā tika 

atklāta Keramikas darbnīca, kur māla izstrādājumu darināšanas prasmes var apgūt gan 

pieaugušie, gan bērni. 

Sikšņu bibliotēkā 2015.gada iepirktas grāmatas par 1’436 euro, abonēta prese – 

1’076 euri; Rucavas bibliotēkā – 1’436 euro (grāmatas), 1’ 277 euro (prese). Sikšņu 

bibliotēkā pasākumi un izstādes – 45; Rucavas 22. Sikšņu bibliotēkā lietotāji – 356; 
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Rucavas – 313. Sikšņu bibliotēkā apmeklētāji – 2972; Rucavas bibliotēkā – 5’692. 

Izsniegumi Sikšņos – 4’985; Rucavā – 10’160. 

Rucavas novada tūrisma informācijas centru 2015.gadā apmeklējuši 1’046 

tūristi.  Visvairāk tūristi bijuši no Latvijas, Lietuvas un Vācijas.  

2015.gada tika organizētas Uzņēmēju dienas 2015,  konference „Rucava iz 

senatnes”, kas 2015. gadā notika par podniecības tēmu. Tāpat tradicionāli tiek svinēti 

ikgadējie Vasaras Saulgrieži, Annas dienas, organizētas vasaras Zvanītāju skoliņas lieliem 

un maziem, augusta beigās atzīmētas Senās Uguns naktis. Kā ikgadējs svinīgs pasākums 

tiek organizēta Gada un Goda rucavnieku un dunicnieku izvirzīšana un godināšana 

Latvijas proklamēšanas gadadienas pasākumā. Rucavas kultūras namā notiek dažādi 

pasākumi – izstādes, konkursi, balles, koncerti u.c. Dunikas tautas namā arī tiek 

organizēti dažādi pasākumi visa gada garumā (amatierteātra izrādes, balles, bērnības 

svētki, piemiņas pasākumi, koncerti u.c.), kā arī 2015.gadā iegādāts vēl papildus 

aprīkojums saieta nama vajadzībām. 

Rucavas novada Attīstības nodaļa 2015.gadā uzsāka „Dzintarvēju” reģistrēšanu 

Kultūras pieminekļa statusam; sagatavoja projekta pieteikumu iesniegšanai Lauku 

atbalsta dienesta projektu konkursam grants ceļu pārbūve un būvniecība, uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās infrastruktūras izveidei/uzlabošanai; uzrunāja Palangas un Skuodas 

pašvaldības sadarboties nākotnē Latvijas-Lietuvas programmā; sadarbojas ar Kurzemes 

plānošanas reģionu, lai nākotnē ieviestu  deinsticionalizācijas projektu;  gatavoja 

materiālus projektam „Proti un dari” ieviešanai; kārtoja dokumentāciju Papes slūžām, 

moliem, ostas izveidei, nogrimušo kuģu, meliorācijas sistēmām; noslēdza sadarbības 

līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un datu bāzē ievietoja informāciju par 

Rucavas novada investīciju objektiem; sadarbojās ar fondu „1836”, lai nākotnē izveidotu 

gājēju maršruta apkārt Latvijai; sadarbojās ar LVRTC, lai nākotnē ievilktu optisko 

interneta kabeli; komunicēja ar ZMNĪ par Papes slūžu, mola un kanāla remontu, Paurupes 

un Līgupes tīrīšanu; sniedza informāciju CSDD elektroauto uzlādes stacijas izveidei. 

Attiecībā par zemes lietām, no bilancē esošajām zemēm zemesgrāmatā ir 

iereģistrētas zeme par kopējo atlikušo vērtību 917 475 EUR, neiereģistrētas par kopējo 

uzskaites vērtību 1 338 361 EUR.  
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2. FINANŠU RESURSI 

un PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

Rucavas novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta 

un ziedojumu un dāvinājuma budžeta. 2015. gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija 

EUR 1.559.227, izdevumi EUR 1.565.676 

2.1. PAMATBUDŽETS 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un transferti. 

2.1.1. Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumu daļas izpilde 2015. gadā 

        1.tabula 

Posteņa nosaukums 

 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2016. gada 

plāns EUR 

IEŅĒMUMI    

I. NODOKĻU IEŅĒMUMI. 853 220 866 659 865 767 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  605 971 616 257 615 067 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi. 227 383 229 699 230 000 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un mājokļiem 19 866 20 703 20 700 

II. NENODOKĻU IEŅĒMUMI. 18 691 57 961 60 200 

Valsts un pašvaldības nodevas. 6 013 1 329 1 820 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 678 56 632 22 380 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas   36 000 

III.MAKSAS PAKALPOJUMI  

      UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 

91 536 84 284 84 731 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 22 776 12 844 16 561 

Ieņēmumi par nomu un īri 13 261 13 921 14 300 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 

4 74 70 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

49 420 56 686  53 800  

Pārējie  iestāžu ieņēmumi par  iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

6 075 759 0 

IV.TRANSFERTI 605 128 550 323 663 461 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem 

mērķiem 

264 048 298 853 242 173 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.    196 138 189 736 358 967 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti  ES 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

110 580 687 44 321 
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Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 21 738 42 963 0 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 12 624 18 084 18 000 

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 568 575 1 559 227 1 674 159 

 

Kopējie Rucavas novada pašvaldības ieņēmumi 2015. gadā bija 1 559 227 EUR 

vai par 0.6% mazāki nekā 2014. gadā. 

Rucavas novada pašvaldības 2015. gada procentuālais ieņēmumu sadalījums pēc 

ekonomiskās būtības. Kā redzams, lielākais īpatsvars bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim 

– 37%. Otrais lielākais ieņēmumu īpatsvars bija pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

PFIF – 21% un pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem – 17%.  

 

Rucavas novada pašvaldības 2015. gada procentuālais sadalījums 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015. gadā. 

 

Rucavas novada 

pašvaldības pamatbudžetā 

56% no kopējiem 

ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi, 4% - 

nenodokļu ieņēmumi, 5% -

maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi un 

35% - transfertu ieņēmumi 

mērķdotāciju un dotāciju 

veidā no valsts budžeta un 

ES struktūrfondiem. 
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Nodokļu ieņēmumi 

   Nodokļu ieņēmumus veido ieņēmumi no ienākuma nodokļa un nekustamā 

īpašuma nodokļa par zemi, ēkām un mājokļiem. No visa kopējā ieņēmumu apjoma 

nodokļu ieņēmumi sastāda 56%. 

No nodokļu ieņēmumiem 71% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa, kas savukārt ir 29% no kopējiem ieņēmumiem. 

No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 29% ir nekustamā īpašuma nodokļa 

ieņēmumi. Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām, būvēm un   

mājokļiem. 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par EUR 2.316 vairāk nekā 

2014. gadā. 

2015. gadā Rucavas novada dome nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, nokavējuma naudu 31.520,74 EUR apmērā iesniedzot lēmumus 

tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi vēršot nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtība uz nodokļa maksātāja nekustamo īpašumu. 

2015. gadā ar Rucavas novada domes Saistošiem noteikumiem (22.11.2012., 

sēdes protokols Nr.21) Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu 

piešķiršanu Rucavas novadā”, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļu 

atvieglojumus, tika piešķirti atvieglojumi kopsummā par 21 978 EUR. Salīdzinājumā ar 

2014. gadu, atvieglojumu apmērs palielinājās par 2 683 EUR. Vislielākos atvieglojumus 

saņēma fiziskas personas, kuras deklarētas Rucavas novada administratīvajā teritorijā ne 

mazāk kā vienu gadu no iesnieguma iesniegšanas dienas -  15 687 EUR, daudzbērnu 

ģimenes 1 928 EUR, fiziskas un juridiskas personas, kas iznomā zemi Rucavas novadā 

deklarētām personām 1 281 EUR, 1. un 2. grupas invalīdi 563 EUR, audžuģimenes 117 

EUR, ģimenes ar bērniem invalīdiem 380 EUR, īpašums izmantots Rucavas 

infrastruktūras nodrošināšanai 202 EUR, trūcīgās personas 74 EUR, represētās personas 

1746 EUR lielus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. 
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Nodokļu ieņēmumu struktūra 2015. gadā 

Nenodokļu ieņēmumi 

2015. gadā nenodokļu ieņēmumi ir 57 961 EUR, kas ir 4% no kopējiem 

pašvaldības ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi, ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas, kā arī ieņēmumi no izveidoto 

uzkrājumu samazināšanas. 

 

Posteņa nosaukums 2014. 

gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2015. 

gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2016. 

gada 

plāns 

EUR 

Nenodokļu ieņēmumi 18 691 57 961 60 200 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 0 49 000 36 000 

Valsts ( pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 6 013 1 329 1 820 

Naudas sodi un sankcijas 11 430 798 2 510 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0 92  

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 

1 248 6 742 19 870 

 

Procentuāli lielāko daļu – 85% no nenodokļu ieņēmumiem ( EUR 49 000) sastāda 

ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas, jo 2015. gada laikā tika panākta 

rakstiska vienošanās ar SIA “Spīlas” par ilggadīgā parāda pret Rucavas novada domi 

dzēšanu, nosakot parāda segšanas grafiku. Uz 2015. gada 31. decembri no kopējās parāda 

summas 179 296 EUR ir atmaksāti 49 000 EUR. 
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Nenodokļu ieņēmumu struktūra 2015. gadā 

Maksas pakalpojumi 

Posteņa nosaukums 2014. 

gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2016. 

gada 

plāns 

EUR 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 91 536 84 284 84 731 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 22 776 12 844 16 561 

Ieņēmumi par nomu un īri 13 261 13 921 14 300 

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

49 444 56 760 53 870 

Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

6 055 759 0 

 

2015. gadā maksas pakalpojumi iekasēti 84.284 EUR, kas ir par 7.252 EUR 

mazāk nekā 2014. gadā, kas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā Skuodas pašvaldība 

atgrieza 4756 EUR par realizēto Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

projektu “Transportu sakaru restaurācija starp Skuodas un Rucavas pašvaldībām”.  
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Maksas pakalpojumu ieņēmumu struktūra 2015. gadā 

Transferti 

Posteņu nosaukums 2014. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2015. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2016. 

gada plāns 

EUR 

Transferti 605 128 550 323 663 461 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem 

mērķiem 

264 048 298 853 242 173 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.    196 138 189 736 358 967 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti  ES 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

110580 687 44 321 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 21 738 42 963 0 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 12 624 18 084 18 000 

 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta), kas ir 35,3% 

no kopējiem ieņēmumiem. 2015. gadā saņemti par 54 805 EUR mazāk nekā 2014. gadā. 

Tas izskaidrojams ar to, ka 2015. gadā nav bijuši projekti, kurus varēja realizēt ar ES 

finansējuma palīdzību, jo beidzās projektu plānošanas periods un jauns projektu 

plānošanas periods būtībā vēl netika uzsākts. 
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Transfertu ieņēmumu struktūra 2015. gadā 

2.1.2. Pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, ko nosaka likuma “Par pašvaldībām “ 15. pants. 2015. gadā pamatbudžeta 

izdevumi ir 1.565.676 EUR, kas salīdzinot ar 2014.  gadu ir par  262.261 EUR mazāki. 

Tas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā bija iespējams novirzīt izdevumu segšanai no 

naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā 313 032 EUR, bet 2015. gadā bija iespējams 

novirzīt tikai 67 585 EUR. Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam 

sadalījumam un pēc ekonomiskās klasifikācijas. 

 Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ( EUR) : 

Izdevumu veidi 2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2015/2014 

Atlīdzība 1 016 940 926 107 1 048 328 -90 833 

Preces un pakalpojumi 443 179 349 311 424 150 -93 868 

Procentu izdevumi 35 518 32 920 29 143 -2 598 

Subsīdijas un dotācijas  3 353 3 726 4 852 +373 

Sociālie pabalsti 65 657 46 288 66 383 -19 369 

Uzturēšanas izdevumi transferti 38 737 39 876 42 000 +1139 

Pamatkapitāla veidošana 190 729 129 172 159 149 -61 557 

Kredīta atmaksa Valsts kasei 33 813 33 813 52 811 0 

Kapitāldaļu iegāde  2 000 2 000 +2 000 

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti  2 456  +2 456 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 

11 7  -4 

Kopā izdevumi 1 827 937 1 565 676 1 828 816 -262 261 
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Pamatbudžeta 

izdevumi ( % ) 

atbilstoši 

ekonomiskajai 

klasifikācijai  

 

No pašvaldības izdevumiem 59% tiek tērēti atlīdzībai, tas ir, atalgojumam un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  Par precēm un pakalpojumiem 

tērēti 23% no visiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai - 8%, kredītu atmaksai – 2%, 

sociālajiem pabalstiem – 3%,procentu maksājumiem par kredītiem – 2%. 

 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam ( EUR) : 

Izdevumu veidi 2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2015/2014 

Vispārējie valdības dienesti 351 448 426 190 388 186 74 742 

Sabiedriskā kārtība un drošība 40 313 32 160 47 524 -8 153 

Ekonomiskā darbība 257 313 81 580 203 977 -175 733 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

205 445 152 022 221 546 -53 423 

Veselības aprūpe 33 526 32 431 37 832 -1 095 

Atpūta un kultūra 105 578 99 560 125 494 -6 018 

Izglītība 658 607 573 803 591 135 -84 804 

Sociālā aizsardzība 141 894 132 117 158 311 -9 777 

Kredīta atmaksa Valsts Kasei 33 813 33 813 52 811 0 

Kapitāldaļu iegāde  2 000 2 000 +2 000 

Pavisam izdevumi: 1 827 937 1 565 676 1 828 816 

 

-262 261 
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra (% ) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām, 2015. gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos ir izglītībai –  

573 803 EUR vai 37% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi saistīti ar 

Rucavas novada izglītības iestāžu uzturēšanu – tiek finansēta Rucavas pamatskola, Sikšņu 

pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu, PII “Zvaniņš”, Keramikas darbnīca, Mākslas 

studija, Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkts, kā arī tiek nodrošināts transports 

skolniekiem nokļūšanai izglītības iestādēs, brīvpusdienas pirmo līdz devīto klašu 

skolniekiem, kā arī piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem pirmskolas izglītības iestādēs. 

Vispārējie valdības dienesta izdevumi sastāda 426 190 EUR, tie veido 27% no 

izdevumu kopsummas. Šajos izdevumos ietilpst Rucavas novada domes un Dunikas 

pagasta pārvaldes ikdienas uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi – materiāli tehniskais 

nodrošinājums, darbinieku atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, tai skaitā atalgojums 9 deputātiem un visu komisiju un komiteju locekļiem. 

2015.gadā tika iegādāta divi autobusi par kopējo summu 78 550 EUR ( bez PVN ) 

skolnieku un citiem  pārvadājumiem un mazlietota vieglā automašīna par kopējo summu 

9 775 EUR ( bez PVN ) Dunikas pagasta pārvaldes darba vajadzībām.  

Sabiedriskās kārtības un drošības struktūrvienību 2015. gada izdevumi sastāda 

32 160 EUR, vai 2% no kopējiem izdevumiem. Šeit ietilpst izdevumi, kas saistīti ar 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novada teritorijā, policistu algošanu, ugunsdzēsības 
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un glābšanas dienesta  un Rucavas novada bāriņtiesas uzturēšanu un to funkciju 

nodrošinājumu. 

Ekonomiskās darbības izdevumiem pašvaldība izlietojusi 81 580 EUR, vai 5% no 

kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu kategorijā ir iekļauti izdevumi, kas saistīti ar 

Rucavas novada būvvaldes, attīstības nodaļas, tūrisma informācijas centra, zemes lietu 

speciālista, lauksaimniecības konsultanta uzturēšanu un darbības nodrošināšanu, kā arī 

projektu realizācijai atvēlētie līdzekļi. 2015. gadā realizēti šādi projekti:  

- dzesētavu iegāde, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra 

ierobežošanas pasākumu īstenošanu – 4 460 EUR; 

- pārvietojamā inventāra iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Rucavas novada 

iedzīvotājiem – 1 109 EUR; 

- rotaļa laukuma izveide Sikšņu pirmskolas bērniem – 4276 EUR. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2015. gadā izlietoti 152 022 

EUR, vai 10% no kopējiem izdevumiem.  

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem izlietoti 99 560 EUR, vai 6% no 

kopējiem izdevumiem, salīdzinot ar 2014.gadu izdevumi samazinājušies par 6 018 EUR. 

Tas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā bija iespējams novirzīt izdevumu segšanai no 

naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā 313 032 EUR, bet 2015. gadā bija iespējams 

novirzīt tikai 67 585 EUR.  

 Naudas līdzekļi izlietoti dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, 

novada bibliotēku un kultūras namu uzturēšanai, izdevuma “Duvzares Vēstis” 

sagatavošanai un izdošanai. 

Veselības aprūpei izlietoti 32 431 EUR, vai 2% no kopējiem izdevumiem ( p/a 

“Dunikas ambulance”). 2015. gadā p/a “Dunikas ambulance” tika piešķirta dotācija no 

pašvaldības līdzekļiem 12 816 EUR. 

Sociālajai aizsardzībai 2015. gada izdevumi sastāda 132 117 EUR, vai 9% no 

kopējiem izdevumiem. Dažādu pabalstu izmaksai 2015. gadā tika izlietoti 46 288 EUR, 

vai 35% no kopējiem izdevumiem.  

2015. gada 28. maija Rucavas novada domes sēdē ( protokols Nr.12)  nolēma 

piešķirt 2 000 EUR pamatkapitāla palielināšanai SIA “Priekules slimnīca”, atbilstoši 

piederošajām kapitāldaļām. 

 

 

2.2. SPECIĀLAIS BUDŽETS 
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Rucavas novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst saņemtie līdzekļi no valsts 

pašvaldību autoceļu (ielu) fonda, dabas resursu nodokļa maksājumi un zveju tiesību 

noma.  

 Speciālā budžeta ieņēmumi  ( EUR ): 

Posteņa nosaukums 2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2015/2014 

Autoceļu fonds  119 412 125 416 135 301 +6 004 

Dabas resursu nodoklis 14 937 12 025 12 000 -2 912 

Zvejas tiesību noma 2 410 2 372 1 523 -38 

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 280 299 0 +19 

Kopā 137 039 140 112 148 824 +3 073 

 

  

Speciālā budžeta izdevumi (EUR) : 

Posteņa nosaukums 2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2015/2014 

Autoceļu fonds  55 701 139 846  

 

117 367 +84 145 

Vides aizsardzība 1 523 4 438 23 872 +2 915 

Kopā 57 224 144 284 141 239 +87 060 

 

 

            2015. gadā no ceļa fonda līdzekļiem ceļu planēšanai, attīrīšanai no sniega tīrīšanai, 

mehanizētai zāles pļaušanai izlietoti 3.3 tūkst. EUR, asfalta bedrīšu remontam izlietoti 7.3 

tūkst. EUR, pašvaldības grants ceļu atjaunošanas remontdarbiem izlietoti 7.2 tūkst. EUR, 

pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanai izlietoti 4.5 tūkst. EUR. 

 2015. gadā tika iegādāts universālais ekskavators par 83 369 EUR pašvaldības 

ceļu uzturēšanas vajadzībām. 

 

2.3. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 
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2015. gada laikā Rucavas novada dome no fiziskas personu grupas saņēmusi 

ziedojumā rotaļu māju bērnu dārza lietošanai par kopējo summu 643 EUR. 

 

2.4. Saistības un garantijas 

2005. gada decembrī Sikšņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai no LR Valsts Kases 

saņemts aizdevums 21 343 EUR, kas jāatmaksā līdz 2020. gada 20. decembrim. 2015. 

gadā atmaksāts kredīts 1 476 EUR apmērā. Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts 7 337 

EUR.  

2007. gada 1. jūnijā saņemts aizdevums 305 917 EUR no LR Valsts Kases Sikšņu 

pamatskolas sporta zāles celtniecībai, kas jāatmaksā līdz 2032. gada 20. jūnijam. 2015. 

gadā atmaksāts kredīts 13 152 EUR apmērā. Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts 

217 135 EUR. 

2008. gada 18. aprīlī saņemts aizdevums 426 862 EUR no LR Valsts Kases Sikšņu 

pamatskolas sporta zāles celtniecībai, kas jāatmaksā līdz 2033. gada 20. martam ar atlikto 

maksājumu līdz 2011. gada 20. martam. 2015. gadā atmaksāts kredīts  19.185 EUR 

apmērā. Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts 330 933 EUR. 

2015. gada 15. decembrī saņemts aizdevums 95 046 EUR divu autobusu un 

vieglās automašīnas iegādei, kas jāatmaksā līdz 2020. gada 20. decembrim. 

Kopējais parādsaistību apjoms uz 2016. gada 1. janvāri ir 650 451 EUR, vai  6.8% 

no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Līdz šim pašvaldībai nav bijis problēmu nokārtot savas parādsaistības. 

 

2.5. Veiktie iepirkumi 2015. gadā 

Rucavas novada dome ir veikusi iepirkums par zemāk uzrādītājām summām : 

Iepirkuma veids Skaits Summa EUR 

8.2 panta kārtībā 7 114 216 

Atklāts konkurss 3 243 628 

Kopā : 10 357 844 
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Publisko iepirkumu 2015. gada finanšu līdzekļi 

  

 Piemērojot atklāta konkursa procedūras veidu tika veikti šādi iepirkumi – 

degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, universālā ekskavatora 

iegāde un divu autobusu un vieglās automašīnas iegāde. 

  PIL  82 panta kārtībā  tika veikti šādi iepirkumi -   Rucavas novada pašvaldības 

ceļu ikdienas uzturēšanas darbi, pārtikas produktu piegāde Rucavas noada izglītības 

iestāžu vajadzībām, apkures sistēmas remonts Rucavas pamatskolā, celtniecības un 

remonta materiālu iegāde, kancelejas preču, mācību materiālu un printeru/kopētāju 

tinšu/kārtridžu iegāde, malkas iegāde. 

2.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

Kapitālsabiedrība 
Līdzdalības 

daļa (%) 

pamatkapitālā 

Summa 

pārskata 

perioda 

beigās 

SIA „Spīlas” 100 71 955 

SIA „Liepājas rajona tūrisma informācijas birojs” 1,80 4 802 

SIA „RAS - 30” 5,27 9 633 

SIA „Priekules slimnīca” 9,67 41 129 

Rucavas krājaizdevu sabiedrība 8,97 1 423 

   Pašvaldības kapitāla ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2015. gadā 

 

2015. gada 28. maija Rucavas novada domes sēdē ( protokols Nr.12) pieņēma 

lēmumu piešķirt 2 000 EUR pamatkapitāla palielināšanai SIA “Priekules slimnīca”, 

atbilstoši piederošajām kapitāldaļām. 
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2.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Posteņa nosaukums 2014. gads 2015. gads EUR 2014.g 

pret 2015.g 

Dzīvojamās ēkas 180 798 211 381 +30 583 

Nedzīvojamās ēkas  2 344 366 2 372 298 +27 932 

Transporta būves 3 959 901 3 975 999 +16 098 

Zeme zem ēkām un būvēm 607 323 612 910 +5 587 

Kultivētā zeme 851 350 857 557 +6 207 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 7 257 7 327 +70 

Pārējā zeme 770 592 778 042 +7 450 

Inženierbūves 400 217 384 517 -15 700 

Pārējais nekustamais īpašums 12 979 12 979 0 

Pavisam izdevumi: 9 134 783 9 213 010 +78 227 

 Kā redzams no tabulas, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir  palielinājusies 

par 78 227 EUR, tajā skaitā : 

-dzīvojamās ēkas ( +30 583 EUR), jo veicot bilances uzskaites precizēšanu tika uzņemtas 

domes bilancē dzīvojamās ēkas par kopējo kadastrālo (atlikušo) vērtību 34 271 EUR 

(“Brieži” 16 132 EUR un “Vecupes” 18139 EUR), samazināta bilances vērtība par 3 434 

EUR,  jo tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Skaistkalni” nodošanu 

atsavināšanai organizējot izsoli; 

-nedzīvojamās ēkas ( + 27 932 EUR), jo veicot domes bilances uzskaites 

precizēšanu tika uzņemtas dzīvojamās ēkas par kopējo kadastrālo (atlikušo) vērtību 

21 654 EUR. 2015. gada laikā tika veiktas Rucavas pamatskolas ēkas remonts, kā 

rezultātā attiecīgās ēkas atlikusī vērtībā tika kapitalizētas remonta izmaksas par kopējo 

vērtību 6 897 EUR. Ēkā tika veikta iepriekš pilnīgi nolietotās apkures sistēmas remonts. 

Bilances vērtības samazinājums saistīts ar to, ka 2015. gadā uz krājumu kontu “Krājumi 

atsavināšanai” tika pārcelta ēka “Skaistkalni” lit.002, 003 (šķūnis) un lit. 004 (pagrabs) 

par atlikušo vērtību 558 EUR, jo tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašumu nodošanu 

atsavināšanai, organizējot izsoli..  

-transporta būves (+16 098 EUR), jo uzskaites precizēšanas nolūkā uz transporta 

būvēm no inženierbūvēm tika pārcelti pamatlīdzekļi, kas pēc savas funkcijas un 

pielietojuma neatbilst inženieru būvju piederībai; 
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  -inženierbūves ( - 15 700 EUR), jo uzskaites precizēšanas nolūkā no 

inženierbūvēm uz transporta būvēm  tika pārcelti pamatlīdzekļi, kas pēc savas funkcijas 

un pielietojuma neatbilst inženieru būvju piederībai; 

  

2.8. Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums 

 Salīdzinot 2015. gada bilanci ar 2014. gada bilanci, redzams, ka Rucavas novada 

pašvaldības bilances palielinājums ir  208 784 EUR. 

Posteņu nosaukums 2014. gads 2015. gads EUR 2015.g 

pret 2014.g 

Aktīvs    

Nemateriālie ieguldījumi 52 599 57 751 +5 152 

Pamatlīdzekļi 6 891 068 6 989 812 +98 744 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 127 015 129 015 +2 000 

Krājumi 28 171 10 004 -18 167 

Debitori 126 954 162 683 +35 729 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 

4 481 5 382 +901 

Naudas līdzekļi 208 972 293 397 +84 425 

kopā aktīvs 7 439 260 7 648 044 +208 784 

Pasīvs    

Pašu kapitāls 6 583 885 6 672 985 +89 100 

Ilgtermiņa saistības 555 405 597 640 +42 235 

Īstermiņa saistības 299 970 377 419 +77 449 

kopā pasīvs 7 439 260 7 648 044 +208 784 

Rucavas novada pašvaldības bilance uz 31.12.2015. 

 

 Aktīvā lielākais palielinājums 98 744 EUR bija pamatlīdzekļiem, jo tika uzņemtas 

bilancē dzīvojamās ēkas par kopējo kadastrālo (atlikušo) vērtību 34 271 EUR, 

nedzīvojamās ēkas par kopējo kadastrālo (atlikušo) vērtību 21 654 EUR, uzņemti bilancē 

2015. gadā iegādātie transportlīdzekļi – ekskavators KOMATSU, automašīna Renault 

Kangoo un autobuss Opel Vivaro un VW Crafter. 

 Pēc bilances redzams, ka Rucavas novada pašvaldībai uz 2015. gada beigām nav 

finansiāla riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 1,25, kas liecina, ka pašvaldībai ir 

pietiekami apgrozāmie līdzekļi, lai segtu īstermiņa maksājumus. Pašvaldības dome 

finanšu revīzijas veikšanai, pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības 

kontrolei, revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada 

pārskatu, reizi gadā uzaicina Zvērinātu revidentu, kura darbu apmaksā no pašvaldības 

domes budžeta. 2016. gada 30. aprīlī  SIA “Auditorfirma Inspekcija” zvērināts revidents 
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Māris Biernis sniedzis atzinumu, ka 2015.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Rucavas novada pašvaldības finansiālo stāvokli uz 2015.gada 31. 

decembri. 
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3. PERSONĀLS 

 

Rucavas novada pašvaldības amatu struktūra 2015.gadā bija apstiprināta ar 187 

amata vietām. 

 Rucavas novada domes personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo atbilstoši 

rādītāji: augstākā izglītība 44 %, vidējā un vidējā speciālā 52%, bet pamata izglītība tikai 

4 % nodarbināto. 

 Lai paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju darbinieki apmeklējuši dažādus 

pilnveides kursus un seminārus. 

 Rucavas novada pašvaldībā lielākā daļa, kas ir 62 % no 2015.gadā 

nodarbinātajiem bija sievietes, vīrieši 38 %. 

 Nodarbināto visvairāk ir vecumā no 30-50 gadiem - 53 %, otra lielākā grupa ir 

vecumā no 50-70 gadiem - 44 %, vismazākā grupa ir pensijas vecumā nodarbinātās 

personas, un tas ir 3% no visiem darbiniekiem. 

 No tā redzams, ka pašvaldībā tiek nodarbinātas personas no dažādām vecuma 

grupām, lai iespēja tiktu dota strādāt visiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma. 
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4.  KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Sabiedriskās attiecības Rucavas novada pašvaldībā nav izdalīta kā atsevišķa, ar 

speciāli izstrādātu stratēģiju un taktiku pamatota darbības joma.  

Pašvaldības sabiedrisko attiecību un komunikācijas veidošanā piedalās vairākas 

institūcijas un darbinieki atbilstīgi darba specifikai, piemēram,  Kultūras namu vadītāji 

informē sabiedrību par kultūras pasākumiem, Attīstības nodaļas vadītājs par projektiem.  

Novada iedzīvotājiem saskarsmi ar vietējo pārvaldi regulāri nodrošina pašvaldības 

informatīvais izdevums „Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapa www.rucava.lv, kā 

arī iedzīvotāju sapulces u.c.  

Izdevums „Duvzares Vēstis” tiek izdots vismaz vienu reizi mēnesī.  „Duvzares 

Vēstis” saņem katra Rucavas novada mājsaimniecība bez maksas, kā arī izdevums 

pieejams Rucavas novada domē, Dunikas pagasta pārvaldē un bibliotēkās u.c. iestādēs.  

Iedzīvotāji problēmu vai neskaidrību gadījumā var tieši kontaktēties ar pašvaldības 

speciālistiem, kā arī iesniedzot rakstveida iesniegumus.  

2015. gadā domes kancelejā saņemti 1’948 iesniegumi.  

Iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs. Papildus 

iedzīvotāji var darboties Rucavas novada domes izveidotajās komisijās: kultūras, sporta 

un izglītības komisija; sociālo un medicīnas lietu komisija; tautsaimniecības, teritorijas 

apsaimniekošanas un attīstības komisijā.  

http://www.rucava.lv/
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5.  2016.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

2016. gadā tiks remontēti pašvaldībai piederošie autoceļi, atbilstoši finansējumam, 

turpināts darbs pie īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā u.c. 2016. gadā plānots turpināt 

uzturēt novada skolas, ambulanci un citas iestādes, kas nepieciešamas novada 

iedzīvotājiem.  

2016.gadā plānots izvietot Tūrisma informācijas centru pieturas ēkā, savukārt 

pašvaldības policijas nepieciešamībām izveidot telpas centra dzirnavās. Plānots izveidot 

un labiekārtot stāvlaukumu nekustamajā īpašumā Kāpmalas, 2016.gada tūrisma sezonai. 

Dunikas pagasta Sikšņos “Brūnu birzs” brīvdabas estrādei plānots nomainīt jumta 

segumu, kā arī veikt citus pasākumus atbilstoši pašvaldības 2016.gada budžetam.  

 


