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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 salīdzinājumā ar 2013. gadu samazinājies par 33 cilvēkiem: 2013. gadā 

deklarēti 1919, savukārt 2014. gada 1. janvārī – 1886 iedzīvotāji, no tiem Rucavas 

pagastā deklarēti 1176 iedzīvotāji, savukārt Dunikas pagastā - 710 iedzīvotāji. 2014. gada 

laikā iedzīvotāju skaitliskās izmaiņas ir bijušas sekojošas: gada beigās novadā deklarētas 

1851 persona, kas ir par 35 iedzīvotājiem mazāk nekā gada sākumā, savukārt Rucavas 

pagastā – 1158 un Dunikas pagastā – 693 iedzīvotāji. 

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. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  
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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, 

Irēna Šusta no saraksta „Mūsmājas”, Līga Stendze, Liena Trumpika no saraksta 

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

attīstībai”. 2014. gadā deputātu sastāvs nav mainījies. 

 Dome no deputātu vidus ievēlē domes priekšsēdētāju un divus vietniekus. 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. 

2014. gadā domes deputāti sanākuši uz 25 Rucavas novada domes sēdēm un kopā 

notikušas 64 pastāvīgo komiteju sēdes.  

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

Numurs Nosaukums 

2. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas 

novada vispārējās izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

pirmskolas grupās 

3. Grozījumi Rucavas novada domes 2009. gada 27. augusta saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Par pabalstiem Rucavas novadā” 

4. Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā 

5. Grozījumi Rucava novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

6. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

7. Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem 

Rucavas novadā” 

8. Par pabalstiem Rucavas novadā 

9. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā  
Spēku zaudē 2010. gada 22. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 20 „ Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas 

novadā” . 
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2014. gada 1. aprīlī sāka piemērot saistošo noteikumu grozījumus, kas paredz 

pusdienu maksas atvieglojumus 100% apjomā Rucavas un Dunikas pamatskolu un 

piecgadīgajiem un sešgadīgajiem pirmsskolas izglītības audzēkņiem.  

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā” tiek piemēroti nodokļu 

atvieglojumi 25% un 50% apmērā, ja fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un juridiskās 

personas reģistrācijas un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

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. Novada domē 

darbojas zemes lietu speciālists, lauksaimniecības konsultants, divi pašvaldības policijas 

vecākie inspektori (vasaras sezonā trīs) un pieaugušo izglītības speciālists. 2014. gadā 

dome lēma izveidot Finanšu nodaļu un savu Būvvaldi, izstājoties no Liepājas reģiona 

apvienotās būvvaldes.  

Jau divdesmit piekto gadu Rucavas 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. 

Novadā darbojas 

Liepājas rajona 

sporta skolas 

treniņu grupa, kā 

arī 2014.gada 

maijā tika atklāta 

Keramikas darbnīca, kur māla izstrādājumu darināšanas prasmes var apgūt gan 

pieaugušie, gan bērni. 
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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 „Jumītis”, biedrībā „Liepājas rajona partnerība”. 

Novada attīstību joprojām negatīvi ietekmē ļoti sliktais valsts ceļu stāvoklis, īpaši 

A11 Liepāja – Klaipēda autoceļš, kā arī Rucava-Pape un Rucava – Bārta - Grobiņa. 

Papildus finansējums nepieciešams gan valsts, gan pašvaldību autoceļiem. Pašvaldības un 

uzņēmēju ikdienas darbu negatīvi ietekmē nevienmērīgais interneta pārklājums novada 

teritorijā, kā arī jaunākās paaudzes interneta infrastruktūras trūkums.  

Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 2014. gadā pabeigtajos projektos ir     EUR 

54 580,13. Rucavas novada attīstības nodaļas un pašvaldības darbinieku 2014. gadā 

realizēto projektu apkopojums:  

Projekta 

nosaukums 

Fonds Kopējās 

izmaksas 

Rucavas novada 

domes 

līdzfinansējums 

Fonda 

finansēju

ms 

Citi 

finansējum

a avoti 

«Publiskās 

piekļuves vietas 

Baltijas jūrai – 

Papes bākas 

stāvlaukuma 

labiekārtojuma 

rekonstrukcija» 

Eiropas 

zivsaimniecības 

fonds 

121479,5

8 EUR 

44 543,33 EUR 76 936,25 

EUR 

 

„Pārvietojamo 

tirdzniecības vietu 

iegāde Rucavas 

novadā” 

Eiropas 

lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

3 511,23 

EUR 

351,12 EUR 3 160,11 

EUR 

 

„Transporta 

sakaru restaurācija 

starp Skuodas un 

Rucavas 

pašvaldībām” 

Eiropas 

reģionālās 

attīstības fonds 

57000,00 

EUR 

3112,50 EUR 48450,00 

EUR 

Skuodas 

rajona 

pašvaldība  

5437,50 

EUR 

«Aprīkojuma 

iegāde Dunikas 

saieta nama 

mazajai zālei» 

Eiropas 

lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

3906,48 

EUR 

1000,83 EUR 2905,65 

EUR 

 

«Zivju 

kūpinātavas 

rekonstrukcija 

Papes ciemā» 

Eiropas 

zivsaimniecības 

fonds 

17539,31 

EUR 

4493,55 EUR 13045,76 

EUR 

 

«Aktīvās atpūtas 

zonas ierīkošana 

pie Rucavas 

pamatskolas» 

Eiropas 

lauksaimniecības 

fonds lauku 

attīstībai 

4210,80 

EUR 

1078,80 EUR 3132,00  

EUR 
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2014. gads Rucavas novadā bijis kultūras notikumiem bagāts, gandrīz vai katru 

nedēļas nogali esam varējuši būt klāt kādā interesantā notikumā kā skatītāji, dalībnieki vai 

organizatori. Rucavas novada kultūras mantojumu, senās tradīcijas un dabas skaistumu 

iepazinuši latvieši no 

daudziem Latvijas 

novadiem un pasaules 

valstīm. 13.-20.jūlijā 

Rucavā notika 3X3 

saiets, kas pulcināja 

viesus no Amerikas, 

Austrālijas, Sibīrijas, 

Norvēģijas, Īrijas, 

Japānas un, protams, 

Latvijas. Rucava jau otro reizi bija saimnieces godā, šoreiz izrādot savu bagāto tradīciju, 

dziesmu un prasmju PŪRU. Mūsu pašu skolotāju nodarbības bija kupli apmeklētas un 

novērtētas. Saieta dalībnieki mācījās aust, izšūt, adīt, filcēt, vārīt, slīpēt, dziedāt un runāt 

tā, kā to dara tikai Rucavas pusē. Katru vakaru varēja baudīt māksliniecisko kolektīvu 

sniegumu. Kopīgi piedzīvojām Pūra daudzinājuma rituālu Muižas kalnā. Novada 

iedzīvotāji iemēģināja roku tādās nodarbībās, kādas katru dienu nav pieejamas mūsu 

pusē: kalšanā, vīna darīšanā, ādas apavu šūšanā, arheoloģijā un vēl daudzās jo daudzās 

citās. Rucavas skaistā, koptā apkārtne, sagatavotās mājvietas, sirsnīgā uzņemšana un 

rūpes tika augsti novērtētas un, atvadoties no dalībniekiem, saņēmām mīļus pateicības 

vārdus.  

2014. gads bija Dunikas pagasta 95. jubilejas gads. Jubilejā Dunika vēra durvis 

dunicniekiem paaudžu 

paaudzēs, tiem, kuri 

Duniku jūt kā savu mīļo 

dzīvesvietu, tās 

kaimiņiem, draugiem un 

viesiem. Šodien cieņā un 

apbrīnā jāpiemin tie 

ļaudis, kuri pirms 95 

gadiem neatlaidīgi 

turējās pie domas par 
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atsevišķa pagasta dibināšanu. Pirmo reizi noraidīts, bet otro reizi iekšlietu ministra        

Dr.M.Valtera apstiprināts lēmums 

par Dunikas pagasta dibināšanu 

1919. gada 3. martā deva tiesības 

vest patstāvīgu saimniecību 

attiecīgo likumu robežās. 

Jaundibinātajā pagastā ietilpa 

neliela daļa no Nīcas un neliela 

daļa no Rucavas pagastiem ar 13 

ciemiem. Eiropas mērogā Dunika 

ievērojama ar gandrīz piecus kilometrus garo purva laipu, ar skābaržu audzi. 

13. septembrī Rucavā tika plaši atzīmēta Baltu vienības diena ar Latvijas 

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas, Lietuvas Seima priekšsēdētājas Loretas 

Graužinienės, Latvijas un Lietuvas kultūras ministru piedalīšanos un plašu pasākumu 

programmu visas dienas 

garumā – tirgu, izstādēm, 

militārā aprīkojuma 

demonstrēšanu, Latvijas 

un Lietuvas folkloras 

grupu, Lietuvas Jūras 

spēku orķestra 

priekšnesumiem. 

Pasākuma dalībniekiem 

S.Āboltiņa vēlēja, lai tālie 

vēsturiskie notikumi, 

aktualizēti visaugstākajā starpvaldību līmenī, kalpotu par pamatu un iedvesmas avotu 

pasaulē vienīgo baltu tautu sadarbībai. 

Gadskārtējās Uzņēmēju dienas 2014 notika ar devīzi - DOMĀ GUDRI, STRĀDĀ 

ĀTRI, DZĪVO VIEGLI. Lauksaimnieki varēja piedalīties traktortehnikas parādē, iepazīt 

izplatītāju jaunāko tehniku, iegūt zināšanas lekcijās par tēmu - kooperācija un uzklausīt 

zemkopības ministra informāciju par jaunākajām aktualitātēm lauksaimniecības jomā. 

Jau ikgadēja ir konference „Rucava iz senatnes”, kas 2014. gadā notika par tēmu 

„Rucavas baznīcai - 140”. Rucavas pamatskola ar savu absolventu un bijušo skolotāju 

salidojumu atzīmēja 80 gadu kopš pamatakmens ielikšanas.  
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Likteņdārzā kopā ar represētajiem rucavniekiem tika iestādīts Piemiņas ozols. 

Rucavas sievas godam parstāvēja novada godu Novada sētā Līvas tirgū. 

Tradicionāli jau tiek svinēti ikgadējie Vasaras Saulgrieži, Annas dienas, 

organizētas vasaras Zvanītāju skoliņas lieliem un maziem, augusta beigās atzīmētas Senās 

Uguns naktis. Novads piedalās Leader projektu atvērto durvju dienu pasākumos, izrādot 

projektos rekonstruētos objektus, rīko skolēnu izglītojošās ekskursijas pie novada 

uzņēmējiem, nodrošina bagātīgu pieaugušo izglītības pasākumu klāstu, tai skaitā atbalsta 

Rucavas kultūras mantojuma apguvi. Ikgadēji ir Muzeju nakts pasākumi gan Dunikā, gan 

Papes „Vītolniekos”. 

Kā ikgadējs svinīgs pasākums tiek organizēta Gada un Goda rucavnieku un 

dunicnieku izvirzīšana un godināšana Latvijas proklamēšanas gadadienas pasākumā. 

Mākslas skolas audzēkņiem ievērojams notikums bija savas darbības 3 gadu jubilejas 

izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā. Rucava lepojas ar savu krāšņo tautastērpu 

grāmatā LATVIJAS DĀRGUMI.  

Novada sportisti lepojas ar atzīstamiem sasniegumiem komandu sporta veidos. 

Daudzveidīgs pasākumu klāsts tiek plānots arī 2015. gadā. 

Rucavas novadu apmeklējušo tūristu skaits 2014. gadā kopā bija 745 (maijā 31, 

jūnijā 128, jūlijā 242, augustā 344). Lielākais ieceļotāju skaits novērojams augustā, tas ir 

46%.  Lielākais tūristu pieplūdums bija no Lietuvas - 376, jeb 51%, otrā vietā Latvija – 

175, jeb 24%, trešajā vietā Vācija – 105, jeb 14%, pārējie 11% no citām valstīm, 
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piemēram, Francijas, Krievijas, Igaunijas, Dānijas, Itālijas, u.c. 80% no visiem tūristiem 

pārvietojas ar automašīnām, 18% ar velosipēdiem un 2% kājām. 

2014. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 12 dzimšanas, 4 laulības, 13 

miršanas, pārreģistrēti 4 baznīcas laulību reģistri, atkārtoti izsniegtas 4 civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības, izdarīts reģistros 1 labojums, iekasēts 21.00 euro par 

Civillstāvokļa aktu reģistrēšanu un atkārtotām apliecībām. Pēc citu dzimtsarakstu nodaļu 

pieprasījuma vadīti CARIS dzimšanas, laulību un miršanas reģistri, lai atkārtotas 

apliecības vai izziņas katrs mūsu valsts pilsonis varētu saņemt sev tuvākajā dzimtsarakstu 

nodaļā. Pēc klientu lūguma pieprasīti dzimšanas, laulību, miršanas reģistri no citām 

dzimtsarakstu nodaļām. Sniegtas atskaites un pieprasītās ziņas Republikas dzimtsarakstu 

departamentam. Vadīti CARIS iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu ieraksti, kad vēl nebija 

ne datoru, ne kopējās sistēmas. Sniegtas konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

jautājumos klientiem.  

Rucavas novada bāriņtiesā 2014. gadā veikti 135 notariālie apliecinājumi 

(apkalpotas 150 personas). Apliecināti līgumi, pilnvaras, dokumentu kopijas, iedzīvotāju 

parakstu īstums dažādos dokumentos. 

Bāriņtiesa pieņēmusi 11 lēmumus, kas skar nepilngadīgo un personu ar ierobežotu 

rīcībspēju  intereses. Pieņemts 1 lēmums par aizgādības tiesību atņemšanu 1 personai un 

iesniegts Liepājas tiesā.  

Ārpusģimenes aprūpē ievietoti 6 novada bērni. 2 bērni dzīvo audžuģimenē, 4 pie 

aizbildņiem. 5 bērni, kuriem aizbildnības nodibinājušas citas bāriņtiesas dzīvo pie 3 mūsu 

novada aizbildņiem. Kopā novadā ir 6 aizbildņi un 1 audžuģimene. 

Pavisam aktīvas 5 aizgādnības lietas ( 5 personas aizgādnībā un 5 aizgādņi). 2014. 

gadā izveidotas 2 lietas un 3 mantojuma aizgādnības lietas. 

Pavisam ir 4 nepilngadīgo mantu lietas. Ir pieņemts 1 lēmums par uzturēšanās 

izbeigšanu audžuģimenē. Sniegts atzinums tiesai par saskarsmes tiesības izmantošanas 

kārtības noteikšanu. Atlaists aizbildnis. Bāriņtiesā pavisam aktīvas 33 lietas. Pārstāvēta 

bāriņtiesa tiesā 7 reizes. 

2014. gadā paveiktais zemes lietās: 

 Visa gada garumā liels darbs ieguldīts, lai pabeigtu zemes reformu gan Dunikas 

pagastā, gan Rucavas pagastā. Uzsākta Ministru kabineta rīkojuma gatavošana par zemes 

reformas pabeigšanu Rucavas novadā. 
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 Sakārtotas adreses abos ciemos atbilstoši spēkā esošam teritorijas plānojumam, jo 

likvidēti ciemi abos pagastos. 

 Zemesgrāmatā ierakstīti uz pašvaldības vārda 7 īpašumi. 

 Sagatavotas un nosūtītas 97 vēstules un izziņas. 

 Saņemti un apstrādāti 769 (sagatavoti lēmumprojekti domes sēdēm un nosūtīti 

pieņemtie lēmumi adresātiem) iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām.  

 Veikta dažādu datu salīdzināšana un precizēšana ar Zemesdienestu un 

Zemesgrāmatu pie sadarbības ar mērniecības firmām, kad tiek saņemti uzaicinājumi uz 

zemesgabalu robežu saskaņošanu. 

 Sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti Reģionālā vides pārvaldē, lai 

saņemtu dabas resursu atļauju smilts - grants ieguvei pašvaldības īpašumā “Ķēdžu 

karjers” Rucavas pagastā, kas arī saņemta 2014. gada 25. aprīlī. 

 Pamatojoties uz likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir izveidota 

lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisija, kas izvērtē lauksaimniecības 

zemju darījumu likumību. 

Sociālajā dienestā 2014. gadā apkalpoti klienti (dienā)- 10-12 (mēnesī vidēji 

127). Pavisam sagatavoti: iesniegumi – 832, ienākošie dokumenti – 215, izejošie 

dokumenti-411, protokoli-56, lēmumu sagatavošana /izsūtīšana -847. 

Nodrošināti: 

• Asistenta pakalpojumi-20  

• Sociālā aprūpe un rehabilitācija-aprūpe mājās  -13 

• Rehabilitācija dzīvesvietā vardarbībā cietušajiem bērniem – 12 

• Autotransporta pakalpojumi-personām krīzes situācijās 

• Grupas nodarbības vecākiem  

• Pārtikas paku saņemšana 

• Ziemassvētku paciņu izdale 

•  Lietoto apģērbu sagāde/izsniegšana 

• Sadzīves pakalpojumi - duša, veļas mazgāšana (Kāķišķe) 

Palīdzēts nokārtot: vecuma pensijas saņēmēji – 9, invaliditāti – 10, iekārtoties algotā 

darbā-8 personām. Ikmēnesi sagatavoti piešķirto pabalstu saraksti, atskaites Labklājības 

ministrijai, Latvijas bērnu fondam, u.c., noformēti ēdināšanas pabalstu saraksti. Regulāri 

notiek: saistošo noteikumu izstrāde, dzīvesvietu apsekošana.  
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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. 2014. gadā pašvaldības 

budžeta ieņēmumi bija EUR 1.568.575, izdevumi 

EUR 1.827.937  

 

  

 

2. PAMATBUDŽETS 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un transferti. 

 

 

2.1. Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

daļas izpilde 2014. gadā 

        1.tabula 

Posteņa nosaukums 2013. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2015. gada 

plāns EUR 

IEŅĒMUMI    

I.NODOKĻU IEŅĒMUMI. 754 649 853 220 860 712 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  510 697 605 971 605 375 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 226 655 227 383 235 396 

 Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un 

mājokļiem 

17 297 19 866 19 941 

II.NENODOKĻU IEŅĒMUMI 50 341 18 691 30 795 

Valsts un pašvaldības nodevas 1 080 6 013 6210 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 49 261 12 678 24 585 

III.MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI 

PAŠU IEŅĒMUMI 

140 980 91 536 90 493 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 24 122 22 776 15  340 

Ieņēmumi par nomu un īri 11 789 13 261 17 700 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

420 4  
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Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

71 600 49 420 51 452 

Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

33 049 6 075 6 001 

III.TRANSFERTI 696 187 605 128 501 348 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktiem mērķiem 

212 657 264 048 195 023 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.    270 228 196 138 185 224 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti  ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

180 790 110 580 66 438 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

21 397 21 738 42 063 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 

11 115 12 624 12 600 

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 642 157 1 568 575 1 483 348 

 

Kopējie Rucavas novada pašvaldības ieņēmumi 2014. gadā bija EUR 1 568 575 

vai par 5,7% lielāki nekā 2013. gadā. 
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Rucavas novada pašvaldības 2014. gadaprocentuālais ieņēmumu sadalījums pēc 

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

– 39%.Otrais lielākais ieņēmumu īpatsvars bija nekustāmā īpašuma nodoklim – 16% un 

pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem noteiktiem mērķiem – 17%. 

 

 
 

Rucavas novada pašvaldības 2014. gada procentuālais ieņēmumu sadalījums 
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Rucavas novada pašvaldības pamatbudžetā 54% no kopējiem ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi, 1% - nenodokļu ieņēmumi, 6% -maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi un 39% - transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta 

un ES struktūrfondiem. 

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014. gadā. 

 

 

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 54%. 

No nodokļu ieņēmumiem 71% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa, kas savukārt ir 39% no kopējiem ieņēmumiem. 

No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 29% ir nekustamā īpašuma nodokļa 

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

mājokļiem.2014. gadā nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti par EUR 3.299 vairāk nekā 

2013. gadā. 

No zvērinātiem tiesu piedzinējiem 2014. gadā tika atgūti EUR 8.800 par 

iepriekšējā periodā (2012. g., 2013. g.) bezstrīdus piedziņā nodotiem NIN parādiem. 

 2014. gadā ar Rucavas novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.16  

(22.11.2012., sēdes protokols Nr.21) „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
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atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma 

nodokļu atvieglojumus”, tika piešķirti atvieglojumi kopsummā par EUR 19.295, 

salīdzinājumā ar 2013. gadu, atvieglojumu apmērs palielinājās par EUR 2.080. 

Vislielākos atvieglojumus saņēma fiziskas personas, kuras deklarētas Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma iesniegšanas dienas -  

EUR 17.617 , politiski  represētās personas EUR 1.523 , daudzbērnu ģimenes EUR 1.658 

un trūcīgās personas EUR 372 lielus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. 

 

 
Nodokļu ieņēmumu struktūra 2014. gadā 

 

Nenodokļu ieņēmumi 

2014. gadā nenodokļu ieņēmumi ir EUR 18.691, kas ir 1,2% no kopējiem 

pašvaldības ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, 

naudas sodi un ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas. 

 

Posteņa nosaukums 2013. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2014. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2015. gada 

plāns EUR 

Nenodokļu ieņēmumi 50 341 18 691 30 795 

Valsts ( pašvaldību ) nodevas un kancelejas 

nodevas 

1 079 6 013 6 210 

Naudas sodi un sankcijas 16 574 11 430 11 300 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 215 0 0 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību ) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

32 473 1 248 13 285 
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Procentuāli lielāko daļu – 61% no nenodokļu ieņēmumiem ( EUR 11.430 ) tika 

iekasēti kā  naudas sodi un nodokļu nemaksāšanas sankcijas.  Ieņēmumi no valsts  

(pašvaldību ) nodevām un kancelejas nodevām tika iekasēti EUR 6.013, kas ir 32%.  

 

 
Nenodokļu ieņēmumu struktūra 2014. gadā 

 

Maksas pakalpojumi 

Posteņa nosaukums 2013. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2014. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2015. gada 

plāns EUR 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

140 980 91 536 90 493 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 24 122 22 776 15 340 

Ieņēmumi par nomu un īri 11 789 13 261 17 700 

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

71 600 49 420 51 452 

Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

33 469 6 079 6 001 
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2014. gadā maksas pakalpojumi iekasēti EUR 91.536, kas ir par EUR 49.444 

mazāk nekā 2013. gadā, kas izskaidrojams ar to, ka 2013. gadā Valsts ieņēmumu dienests 

atmaksāja pievienotās vērtības nodokli par realizētajiem projektiem. 

 

 
Maksas pakalpojumu ieņēmumu struktūra 2014. gadā 

 

 

Transferti 

Posteņu nosaukums 2013. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2014. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2015. gada 

plāns EUR 

Transferti 696 187 605 128 501 348 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktiem mērķiem 

212 657 264 048 195 023 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.    270 228 196 138 185 224 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti  ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

180 790 110 580 66 438 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 

21 397 21 738 42 063 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 11 115 12 624 12 600 

 



19 

 

Transfertu ieņēmumi ( mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, kas ir 38,6% 

no kopējiem ieņēmumiem 2014. gadā saņemti par EUR 91.059 mazāk nekā 2013. gadā. 

Tas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā bija mazāk projektu, kurus realizēja ar ES 

finansējuma palīdzību, jo beidzās projektu plānošanas periods un jauns projektu 

plānošanas periods būtībā vēl netika uzsākts. 

 

 
Transfertu ieņēmumu struktūra 2014. gadā 

 

 

2.2. Pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai, ko nosaka likuma “Par pašvaldībām “ 15. pants. 

2014. gadā pamatbudžeta izdevumi ir EUR 1.827.937, kas salīdzinot ar 2013.  

gadu ir par EUR 171.727 lielāki. Tas izskaidrojams ar to, ka 2014. gadā Rucavas novada 

dome izveidoja jaunas struktūrvienības: Rucavas novada būvvaldi, atklāja Keramikas 

darbnīcu un vasaras periodā trīs mēnešus tiek algoti tūrisma speciālists, pašvaldības 

policists darbam Papē un Nidā tūristu plūsmas organizēšanai un kārtības nodrošināšanai 

piekrastē, kā arī ar 2014. gada 1. septembri pedagogiem paaugstināja algas likmi. 

Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam sadalījumam un pēc 

ekonomiskās klasifikācijas. 

 

 

 

 

 



20 

 

 Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ( EUR ) : 

 

Izdevumu veidi 2013. gada 

budžeta 

izpilde 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2014/2013 

Atlīdzība 797 817 1 016940 879 152 219 123 

Preces un pakalpojumi 402 923 443 179 402 797 40 256 

Procentu izdevumi 37 673 35 518 35 063 -2 155 

Subsīdijas un dotācijas  5 670 3 353 5 200 -2 317 

Sociālie pabalsti 69 475 65 657 50 113 -3 818 

Uzturēšanas izdevumi transferti 41 558 38 737 38 495 -2 821 

Pamatkapitāla veidošana 267 281 190 729 106 300 -76 552 

Kredīta atmaksa Valsts kasei 33 813 33 813 33 813 0 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš 

0 11 0 11 

Kopā izdevumi 1 656210 1 827937 1 550933 171727 

 

 
Pamatbudžeta izdevumi ( % ) atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai  

 

No pašvaldības izdevumiem 56% tiek tērēti atlīdzībai, tas ir, atalgojumam un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  Par precēm un pakalpojumiem 

tērēti 24% no visiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai - 10%, kredītu atmaksai – 

2%, sociālajiem pabalstiem – 4%,procentu maksājumiem par kredītiem – 2%. 
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Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam ( EUR ) : 

Izdevumu veidi 2013. gada 

budžeta 

izpilde 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2014/2013 

Vispārējie valdības dienesti 312 595 351 448 348 866 38  853 

Sabiedriskā kārtība un drošība 36 694 40 313 37 780 3619 

Ekonomiskā darbība 343 961 257 313 181 173 -86 648 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

149 283 205 445 158 589 56 162 

Veselības aprūpe 28 190 33 526 32 407 5  336 

Atpūta un kultūra 101 589 105 578 107 330 3989 

Izglītība 536 693 658 607 517 946 121914 

Sociālā aizsardzība 113 392 141 894 132 999 28 502 

Kredīta atmaksa Valsts Kasei 33 813 33  813 33813 0 

Pavisam izdevumi: 1 656210 1 827937 1 550903 171727 

 

 

 
Pamatbudžeta izdevumu struktūra (% ) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām, 2014. gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos ir izglītībai – EUR 

658607 vai 36% 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 
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skolniekiem nokļūšanai izglītības iestādēs, brīvpusdienas pirmo līdz devīto klašu 

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

Vispārējie valdības dienesta izdevumi sastāda EUR 351448, tie veido 19% 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. 

Sabiedriskās kārtības un drošības struktūrvienību 2014. gada izdevumi sastāda 

EUR 40313, vai 2% no kopējiem izdevumiem. Šeit ietilpst izdevumi, kas saistīti 

arsabiedriskās kārtības nodrošināšanu novada teritorijā, policistu algošanu, ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta un Rucavas novada bāriņtiesas uzturēšanu un to funkciju 

nodrošinājumu. 

Ekonomiskās darbības izdevumiem pašvaldība izlietojusi EUR 257313 vai 14% 

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. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2014. gadā izlietoti EUR 

205445 vai 11% no kopējiem izdevumiem ,salīdzinot ar 2013.gadu izdevumi 

palielinājušies par EUR 56162. 

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem izlietoti EUR 205445, vai 6% no 

kopējiem izdevumiem ,salīdzinot ar 2013. gadu izdevumi palielinājušies par EUR 3989. 

Naudas līdzekļi izlietoti dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, novada 

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

izdošanai. 

Veselības aprūpei izlietoti EUR 33526, vai 2% no kopējiem izdevumiem ( p/a 

“Dunikas ambulance”). 2014. gadā p/a “Dunikas ambulance” tika piešķirta dotācija no 

pašvaldības līdzekļiem EUR 15043. 
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2.3. SPECIĀLAIS BUDŽETS 

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 2013. gada 

budžeta 

izpilde 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2014/2013 

Autoceļu fonds  92 324 119 412 125 416 27 088 

Dabas resursu nodoklis 18 422 14 937 15 000 -3 485 

Zvejas tiesību noma 2 852 2 410 3 122 -442 

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 280 0 280 

Kopā 113 598 137 039 143 538 23 441 

 

  

 

 

 

Speciālā budžeta izdevumi ( EUR ) : 

 

Posteņa nosaukums 2013. gada 

budžeta 

izpilde 

2014. gada 

budžeta 

izpilde 

2015. gada 

plāns 

Salīdzin

ot 

2014/20

13 

Autoceļu fonds  73 654 55 701 160 294 -17 953 

Vides aizsardzība 0 1 523 9 700 1 523 

Kopā 73 654 57 224 169 994 -16 430 

 

 

 2014. gadā no ceļa fonda līdzekļiem ceļu planēšanai, attīrīšanai no sniega tīrīšanai, 

mehanizētai zāles pļaušanai izlietoti EUR 7,7 tūkst., bedrīšu aizpildīšanai ar šķembu un 

bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju izlietoti EUR 10,2 tūkst. un 

pašvaldības ceļu grants seguma pastiprināšanai atsevišķos posmos vidēji 15 cm biezumā 

izlietoti EUR 16,4 tūkst. 

 

2.4. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

2014. gadā Rucavas novada pašvaldība ziedojumos un dāvinājumos ir saņēmusi 

EUR 200 no A/S SEWDBANK. Ziedojuma līdzekļi tika izlietoti Nīcas Mūzikas skolas 

Rucavas mācību punktam mūzikas instrumenta iegādei ( flauta). 
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2.5. Saistības un garantijas 

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

saņemts aizdevums EUR21.343, kas jāatmaksā līdz 2020. gada 20. decembrim. 2014. 

gadā atmaksāts kredīts EUR 1.473 apmērā. Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts EUR 

8.813. 

2007. gada 1. jūnijā saņemts aizdevums EUR 305.917no LR Valsts Kases Sikšņu 

pamatskolas sporta zāles celtniecībai, kas jāatmaksā līdz 2032. gada 20. jūnijam. 2014. 

gadā atmaksāts kredīts EUR 13.154 apmērā.Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts EUR 

230.287. 

2008. gada 18. aprīlī saņemts aizdevums EUR 426.862 no LR Valsts Kases Sikšņu 

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

maksājumu līdz 2011. gada 20. martam. 2014. gadā atmaksāts kredīts EUR 19.186 

apmērā. Turpmākajos gados jāatmaksā kredīts 350.118. 

Kopējais parādsaistību apjoms uz 2015. gada 1. janvāri ir EUR 589.218, vai  

7.02% no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Līdz šim pašvaldībai nav bijis problēmu nokārtot savas parādsaistības. 

 

 

2.6. Veiktie iepirkumi 2014. gadā 

 

Izmantojot iepirkumu uzraudzības sistēmu Rucavas novada dome ir veikusi 

iepirkums par zemāk uzrādītājām summām : 

 

Iepirkuma veids Skaits Summa EUR 

8.1 panta 

kārtībā 

6 46 195 

8.2 panta 

kārtībā 

3 45 075 

Atklāts 

konkurss 

2 134 164 

Kopā : 11 225 434 
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Publisko iepirkumu 2014. gada finanšu līdzekļi 

  

 Piemērojot atklāta konkursa procedūras veidu tika veikti šādi iepirkumi – 

elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2014. 2017. 

gadam, degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 

  PIL 81panta un 82 panta kārtībā tika veikti šādi iepirkumi - divu medījumu 

dzesēšanas kameru iegāde Rucavas novada mednieku biedrību vajadzībām, Rucavas 

novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbi, pārtikas produktu piegāde Rucavas 

nobada izglītības iestāžu vajadzībām, katlu mājas ēkas jumta rekonstrukcija Rucavas 

pamatskolā, Rucavas novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas 

pārskata sagatavošana, projekts “Zivju kūpinātavas rekonstrukcija “Dzintarvējos” Papes 

ciemā”, celtniecības un remonta materiālu iegāde, kancelejas preču, mācību materiālu un 

printeru/kopētāju tinšu/kārtridžu iegāde. 

 

2.7. 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” 
1,8 4  802 

SIA „RAS-30” 5,2 9633 

SIA „Priekules slimnīca” 9,24 39 129 

Rucavas krājaizdevu sabiedrība 8,97 1 423 

Pašvaldības kapitāla ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2014. gadā 
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Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īpatsvars nav mainījies, jo 2014. gadā netika veikti 

darījumi ne ar mantas, ne ar finanšu līdzekļu ieguldīšanu kapitālsabiedrības. 

 
2.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 
Posteņa nosaukums 2013. gads 2014. gads EUR 2013.g 

pret 2014.g 

Dzīvojamās ēkas 180 797 180 798 1 

Nedzīvojamās ēkas  2 268 580 2 344 366 75 786 

Transporta būves 3 930218 3 959901 29 683 

Zeme zem ēkām un būvēm 607 323 607 323 0 

Kultivētā zeme 850 497 851 350 853 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 

7 257 7 257 0 

Pārējā zeme 771 444 770 592 -852 

Inženierbūves 370 056 400 217 30 161 

Pārējais nekustamais īpašums 990 12 979 11 989 

Pavisam izdevumi: 8 987162 9 134783 147 621 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

 

 Kā redzams no tabulas, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir būtiski 

palielinājusies par EUR 147.621, tajā skaitā : 

-nedzīvojamās ēkas ( + EUR 75.786) , jo 2014.gadā tika veikta Rucavas pamatskolas 

katlu mājas jumta rekonstrukcija, pārgrāmatota no nepabeigtās celtniecības uz 

nedzīvojamām ēkām “Dzintarvēji” kūpinātava un Papes bākas stāvlaukuma tualetes ēka ; 

-transporta būves ( + EUR 29.683), jo pārgrāmatots  no nepabeigtās celtniecības uz 

transporta būvēm grantēts laukums Papes bākas stāvlaukumā ; 

-inženierbūves ( + EUR 30.161), kas galvenokārt saistīta ar Papes bākas stāvlaukuma 

būvniecības pabeigšanu, kā rezultātā no nepabeigtās celtniecības tika pārgrāmatoti objekti 

par summu EUR 30.161 ( vēja ģenerators ). 

 2014. gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās veikusi īpašumu ierakstīšanu  

Zemesgrāmatā. 2014.gadā ierakstīti Zemesgrāmatā 7 īpašumi, tanī skaitā 6 zemes gabali 

un 1 dzīvoklis. Arī 2015. gada budžetā šim mērķim ir paredzēti līdzekļi. 
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2.9. Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums 

 Salīdzinot 2014. gada bilanci ar 2013. gada bilanci, redzams, ka Rucavas novada 

pašvaldības bilances samazinājums ir EUR 361.495. 

 
Posteņu nosaukums 2013. gads 2014. gads EUR 2014.g 

pret 2013.g 

Aktīvs    

Nemateriālie ieguldījumi 65 590 52 599 -12 991 

Pamatlīdzekļi 7 049 530 6 891 068 -158 462 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 127 015 127 015 0 

Krājumi 25 260 28 171 2 911 

Debitori 139 137 126 954 -12 183 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 

5 704 4 481 -1 223 

Naudas līdzekļi 388 519 208 972 -179 547 

kopā aktīvs 7 800755 7 439 260 -361  95 

Pasīvs    

Pašu kapitāls 6 956 134 6 583 885 -372 249 

Ilgtermiņa saistības 589 218 555 405 -33 813 

Īstermiņa saistības 255 403 299 970 44 567 

kopā pasīvs 7 800755 7 439 260 -361 495 

Rucavas novada pašvaldības bilance uz 31.12.2014. 

 
 Aktīvā lielākais samazinājums EUR 158.462 bija pamatlīdzekļiem. Konta 

atlikuma samazinājumu rada 2014. gadā aprēķinātais nolietojums. 

 Pēc bilances redzams, ka Rucavas novada pašvaldībai uz 2014. gada beigām nav 

finansiāla riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 1,2, 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. 

 2015. gada 22. aprīlī  SIA “Auditorfirma Inspekcija” zvērināts revidents Māris 

Biernis sniedzis atzinumu ( ar iebildi ), ka 2014.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu par Rucavas novada pašvaldības finansiālo stāvokli uz 2014.gada 31. 

decembri. 
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3.Personāls 

 

Rucavas novada pašvaldības amatu struktūra 2014. gadā bija apstiprināta ar 178 

amata vietām, faktiskais vidējais darbinieku skaits 132 (no tiem 32 amatpersonas). 

Pašvaldībā personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo atbilstoši rādītāji: 

maģistra grāds 1.5 %, augstākā izglītība 48,49 %, vidējā un vidējā speciālā 43.94 %, bet 

pamata izglītība tikai 6.06 % nodarbināto. 

Lai paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju darbinieki apmeklējuši dažādus 

pilnveides kursus, seminārus, kā arī daži darbinieki turpina studēt augstākās izglītības 

iestādēs. 

Rucavas novada pašvaldībā lielākā daļa, kas ir 68.94 % no 2014. gadā 

nodarbinātajiem bija sievietes, vīrieši 31.06 %. 

Nodarbināto visvairāk ir vecumā no 30-50 gadiem-51.52%, otra lielākā grupa ir 

vecumā no 50-62 gadiem-30.30%, tai seko trešā grupa vecumā līdz 30 gadiem-12.88%, 

vismazākā grupa ir pensijas vecumā nodarbinātās personas, un tās ir 5.30% 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 regulāras 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.  

2014. gadā domes kancelejā pavisam reģistrēti: 

• Iesniegumi     1737  

• Saņemtie dokumenti    1670  

• Izejošie dokumenti    775  

Kancelejā sagatavoti: 

• Rīkojumi personāla jautājumos  232  

• Rīkojumi par komandējumiem  50  

• Darba līgumi     36  

Iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs, kā arī nākotnē 

plānots domes sēdes pārraidīt tiešraidē. 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.  

Rucavas novada dome sadarbojas ar Rucavas novada sabiedriskajām organizācijām, 

piedalās un atbalsta to pasākumus. Līdz šim pašvaldība finansiāli atbalsījusi ikvienu 

biedrību, piešķīrot līdzfinansējumu ES projektu realizācijai.  

 

http://www.rucava.lv/
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5.  2015. gadā plānotie pasākumi 

2014. gadā tiks remontēti pašvaldībai piederošie autoceļi, atbilstoši finansējumam, 

turpināts darbs pie īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā u.c. 2015. gadā plānots turpināt 

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

iedzīvotājiem. Pašvaldībai svarīga ir jauna universālā traktora iegāde, lai turpinātu 

kvalitatīvi uzturēt ceļu segumus, izmantojot sava īpašumā esošo grants karjeru krājumus, 

kā arī rekonstruēt grāvju sistēmas, tādējādi ietaupot līdzekļus, neveicot iepirkumus uz 

ceļu segumu uzlabošanu. Pašvaldība plāno daļu autobusu nomaiņu, iegadājoties 

kvalitatīvāku un jaunāku tehniku, lai ietaupītu remonta izdevumus. 

Lai samazinātu pieaugošās bērnu rindas uz pirmsskolas iestādes pakalpojumiem, 

nepieciešams remontēt un paplašināt Rucavas bērnudārza telpas. Turpināsies darbs pie 

īpašā režīma zonas izveides Papē, Nidā. Tradicionālās kultūras jomā tiks uzsākta 

pieteikuma sagatavošana uz ES par Rucavas tradicionālo produktu aizsardzības zīmes 

iegūšanu. 

Attīstības nodaļas uzdevums ir tehnisko projektu izstrāde un projektu pieteikumu 

sagatavošana. Iesniegti ir projekti: Labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv projekts «Rotaļu 

laukums Sikšņu pirmsskolas bērniem» un ELFLA projekts «Pārvietojamā inventāra 

iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Rucavas novada iedzīvotājiem». 

Iedzīvotājiem tradicionāli tiks nodrošināta daudzveidīga kultūras programma visa 

gada garumā. Atjaunota Zvejnieku svētku svinēšanas tradīcija. Rucavas pamatskolas 

folkloras kopa „Ķocītis” ir izcīnījis tiesības piedalīties XI Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos” Rīgā, Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un kapela „Paurupīte” kā ik gadu 

būs  festivāla Baltica dalībnieki Rīgā un Rēzeknē. Tradicionālās Uzņēmēju dienas 2015 

šogad plānots rīkot Dunikas pagastā. Tūrisma pakalpojuma klāsta paplašināšanai 

sadarbībā ar kaimiņu novadiem Nīcu, Grobiņu un Priekuli uzsākts draudzības pasākums – 

laivošana „Duvzares Regate”. 

  


