
 

 

APSTIPRINĀTS  
Rucavas novada domes  

2017.gada 22 .jūnija   

sēdē (protokols Nr.10, 3.2.)  

  

  

  

  

 

RUCAVAS  NOVADA  PAŠVALDĪBAS 

PUBLISKAIS  PĀRSKATS  

 

par  2016. gadu  

  

   

  

  

  

Rucavas  novadā  

2017  

  



2 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu  

 

SATURA RĀDĪTĀJS 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS par 2016.gada pārskatu ........................................................... 3 

1. Pamatinformācija ................................................................................................... 9 

1.1. Rucavas novada raksturojums ............................................................................... 9 

1.2.Rucavas novada domes darbība .............................................................................. 10 

1.3.Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības rezultāti ...................................... 11 

2. Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti ............................................ 26 

2.1. Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļas izpilde 2016 .......... 26 

2.2. Pamatbudžeta izdevumi ......................................................................................... 33 

2.3. SPECIĀLAIS BUDŽETS ...................................................................................... 38 

2.4. Ziedojumu un dāvinājumu budžets ........................................................................ 39 

2.5. Saistības un garantijas ............................................................................................ 39 

2.6. Veiktie iepirkumi 2016. gadā ................................................................................. 39 

2.7. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas ............................................. 40 

2.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums ....................................................... 41 

2.9. Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums .............................. 42 

3. Komunikācija ar sabiedrību ................................................................................ 43 

4. Nākamajā gadā plānotie pasākumi ........................................................................... 44 

 

 

  



3 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu  

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS par 2016.gada pārskatu 

  

Rucavas novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā pēc vietējām pašvaldības vēlēšanām, 

apvienojot Dunikas un Rucavas pagastus, kam par pamatu ir Rucavas pagasta padomes un 

Dunikas pagasta padomes deputātu lēmums par pagastu apvienošanu. Rucavas novads atrodas 

Kurzemes dienvidrietumos ar administratīvo centru Rucavā. Rucava atrodas 45 km no Liepājas. 

Novads robežojas ar Lietuvas Republiku, Nīcas, Grobiņas un Priekules novadiem. Rucavas 

novada rietumos 23 km garumā stiepjas Baltijas jūras piekraste. Rucavas novada platība 

nemainīga 448,6 kvadrātkilometri. 

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

pašvaldībām”, Rucavas novadā ir izveidotas un strādā šādas iestādes: Rucavas novada dome 

(centrālā administrācija un centrālās administrācijas darbinieki), Rucavas pamatskola, Sikšņu 

pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu, Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", 

Rucavas bibliotēka, bāriņtiesa, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rucavas Kultūras nams, 

Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālā daļa, Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs, Dunikas 

pagasta pārvalde, Sociālais dienests, Sikšņu bibliotēka, Dunikas Tautas nams, Tūrisma 

informācijas centrs, Mākslas studija, būvvalde un struktūrvienības: Attīstības nodaļa, pašvaldības 

policija. Finanšu nodaļa. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir 

aģentūra Rucavas novada Dunikas ambulance. 

Pašvaldībā darbojas zemes lietu speciālists, lauksaimniecības konsultants, pieaugušo 

izglītības speciālists, sporta metodiķis. Vasaras periodā tiek algots papildus pašvaldības policists 

un tūrisma speciālists darbam piekrastē, lai kontrolētu un organizētu atpūtnieku plūsmu.  

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. 

Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un 

administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi. 

Domes darbu 2016. gadā vada priekšsēdētājs un vietnieks bez atalgojuma. Rucavas 

novada domē ievēlēti 9 deputāti, no kuriem 9 darbojas finanšu komitejā, 4 sociālo un medicīnas 

lietu komitejā, 4 lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejā, 4 

tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā un 4 izglītības kultūras un sporta komitejā. 2016. 

gadā notikušas 22 Rucavas novada domes sēdes, tajā skaitā 10 ārkārtas sēdes. Notikušas 84 

domes pastāvīgo komiteju sēdes - 21 Finanšu komitejas, 16 Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības komitejas, 24 Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas, 11 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 12 Sociālo un medicīnas lietu komitejas sēdes.  
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Lai iesaistītu iedzīvotājus domes darbībā, kā arī, lai aptvertu plašāku iedzīvotājus 

interesējošo jautājumu loku, iedzīvotāji darbojas kultūras, sporta un izglītības komisijā, sociālo 

un medicīnas lietu komisijā, tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības 

komisijā. 2016. gadā aktīva ir bijusi kultūras, sporta un izglītības komiteja risinot un sniedzot 

idejas jaunu kultūras pasākumu organizēšanai. Atsevišķu tautsaimniecības jautājumu risināšanai 

tiek izveidotas darba grupas, iesaistot novada iedzīvotājus un  attiecīgās nozares speciālistus.  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Priekules slimnīca”, SIA 

„Spīlas”, SIA „RAS 30” un SIA „Liepājas tūrisma informācijas birojs”. 

Kopējā dokumentu aprite 2016. gadā sastāda  6393 dokumenti, kuros ietilpst iesniegumi 

2286, saņemtie dokumenti 1211, izejošie dokumenti 1110, saimnieciskie līgumi 1415, rīkojumi 

personāla jautājumos 263, rīkojumi par komandējumiem  83, darba līgumi 25. 

Pieņemti astoņi (8) saistošie noteikumi:  

Numurs Nosaukums 

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

noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā” 

2. Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā 

3. Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 

4. Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai 

5. Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā 

6. Par grozījumiem Rucavas novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” 

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

noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

10. Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.8 “Par pabalstiem Rucavas novadā” 

 

Domes 2016.gada sākotnēji plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 1.829 647, kas ir 

par 18% lielāki nekā iepriekšējā gadā un izdevumi EUR 1.826 816, kas ir par 18%  lielāki 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 155 488, 

atmaksājamie aizņēmumi EUR 33 813, līdzekļu apjoms izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 

– EUR 35 000.  
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Savukārt  domes budžeta 2016. gada izpilde: pamatbudžeta ieņēmumi EUR 1. 833 680 un 

izdevumi EUR 1.775 805, naudas līdzekļu atlikums gada beigās sastāda EUR 410 470.  

2016. gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi – EUR 148 824 , kas ir par 4%  vairāk kā 

2015. gadā un izdevumi EUR 141 239, kas ir par 17%  mazāk kā 2015.gadā. Naudas līdzekļu 

atlikums gada sākumā – EUR 137 214.  Savukārt speciālā budžeta  2016.gada izpilde: ieņēmumi 

– EUR 150 032 un izdevumi EUR 95 791, naudas līdzekļu atlikums gada beigās – EUR  141 

456. Speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts dotācijas pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 

135 301, dabas resursa nodoklis EUR 13 565 un  Zvejas tiesību noma EUR 1166. 

Domes pamatbužeta un speciālā budžeta izdevumi arī 2016.gadā nepārsniedz to līdzekļu 

daudzumu, kurus veido attiecīgā gada budžetā plānotie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada 

līdzekļu atlikumu. 

Novadam  ir Dunikas pagasta padomes kredītsaistības Valsts Kasē par Sikšņu 

pamatskolas sporta zāles būvniecību un Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Kā 

arī 2016.gadā tika iegādāts autobuss ņemot kredītu valsts kasē. Saņemto aizņēmumu neatmaksātā 

pamatsumma, kurai nav iestājies atmaksas termiņš uz 01.01.2016. – EUR  597 640. Galvojumi 

sniegti SIA “Liepājas RAS” un SIA “Priekules slimnīca”. Dome  2016. gadā lēma palielināt 

pamatkapitālu SIA „Priekules slimnīca” par  EUR 2000, lai sekmētu tālāko slimnīcas 

pakalpojumu attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem. 

Rucavas un Sikšņu dzīvojamās ēkās veikti ārkārtas remonti - daļēja apkures un 

ūdenssistēmas cauruļu nomaiņa. Tika veikti atdzelzošanas iekārtas remonti. Kā katru gadu 

turpinājās  autoceļu greiderēšana, grants seguma papildināšana, bedrīšu aizpildīšana asfalta 

segumam, sniega stumšanas darbi, ceļmalu pļaušana, ceļmalu un grāvju attīrīšana no  krūmiem. 

Domes iznomātajā „Dzintarvēju” teritorijā Papē āra kafejnīcas darbību turpina 

privātuzņēmējs, papildinot pakalpojumu klāstu atpūtniekiem, ka arī dažādojot kultūras 

pasākumus. Dome atkārtoti lēma atsavināt nekustamos īpašumu „Skaistkalni”, kurš nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums atsavināts par summu EUR 16 383. 

Turpinās datortehnikas nomaiņa un jaunu iegāde. Iegādāts Kases aparāts un 

posterminālis, lai iedzīvotāji varētu veikt norēķinus ar maksājumu kartēm. 
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 Pārējie 2016.gadā realizētie Rucavas novada domes attīstības nodaļas projekti: 

 

Bez attīstības nodaļas darbiniekiem, aktīva projektu iesniedzēja ir S.Aigare tradicionālās 

kultūras pasākumu organizētāja, tādējādi 2016. gadā realizējot “Prasmju skola” aktivitātes 

piesaistot EUR 1000 novada bužetam. 

2016.gads nav bijis bagāts ar realizētiem projektiem. Taču darbs pie projektu ideju 

sagatavošanas, pamatošanas un papildināšanas notika.  

2016.gadā Rucavas novadā organizēti virkne kultūras un izglītojošie pasākumi, kā arī 

dome ir finansiāli atbalstījusi skolēnu un pašdarbības kolektīvu dalību republikas un starptautiska 

mēroga pasākumos. Visi kolektīvi pirms tam ieguldījuši lielu darbu mēģinājumos un treniņos un 

priekšatlases pasākumos uzrādījuši augstus rezultātus.  

Aktīvi turpina darboties dramatiskie kolektīvi abos pagastos iestudējot jaunas teātra 

izrādes katru gadu un dodoties viesizrādēs kaimiņu novados. Tradicionāls ir ikgadējais dziesmu, 

deju konkurss ”Ne tikai zvaigznes spīd”, kas pulcē lielu skaitu skatītāju un uzstāties gribētāju. 

Npk. Nosaukums 

Programma/ 

fonds aktivitātes 

Realizēšanas 

laiks 

Kopējās 

izmaksas 

Fonda 

līdzfinansējums 

1 Meža dienas 

Meža 

attīstības 

fonds 

Koka galdu un 

solu 

izgatavošana 

un uzstādīšana 

Muižas kalnā 

01.09.2016 - 

30.12.2016 

600.00 

EUR 400.00 EUR 

Uzsāktie projekti 

     

Npk. Nosaukums Programma aktivitātes 

Pieteikšanas 

laiks 

tuvākās 

darbības 

orientējošas 

izmaksas 

1 "Proti un dari"   

apmācības un 

konsultācijas   

semināri 

notiek   

2 “Kurzeme visiem”   

apmācības un 

"Sudrabu 

remonts"   

darba 

grupas  

sapulces, 

atbalstu 

plānu 

izvērtēšana   
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Jau ceturto gadu notiek izglītojoša konference “Rucavas iz senatnes», izskatot tēmu “Rucavas 

dārgumi muzejos un krātuvēs”. Attīstības nodaļa turpina organizēt pasākumu – laivu braucienu 

“Bārtas pumpurs”, tajā iesaistot kaimiņu novadu pašvaldības. Turpina tradīciju, atzīmējot 

tūrisma sezonas iesākumu, tiek rīkoti Muižas kalna dārza svētki. Notika plaši Zvejnieku svētki 

Papē. Aktīvi ir seniori piedaloties pasākumos piekrastes novadu senioru kopu (biedrību) 

salidojumā Kolkā un organizējot izbraucienus un eksursijas uz citiem novadiem.  

Katru gadu dome lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu novada iedzīvotājiem nozīmīgu 

publikāciju tapšanā – 2016. gadā piešķirot  līdzfinansējumu 1 grāmatai  - "Sibīrijas bērni”. 

Katru gadu tradicionāli tiek atzīmēti gadskārtu ieražu svētki, īpaši Vasaras Saulgrieži, 

kas pulcē tuvāko novadu un pilsētu iedzīvotājus, kā arī latvisko tradīciju garā tiek atzīmēta 

Saimnieču Annas diena. Par tradīciju kļuvusi iedzīvotāju izglītošana Rucavas vēsturē ikgadējā 

konferencē “Rucava iz senatnes”. Tika turpināta  Rucavas un Dunikas cilvēku godināšana un 

pateicību pasniegšana 18.novembra pasākumā par īpašiem veikumiem sabiedrības labā.  

Ļoti svarīgi, ka darbu turpina visas iepriekšējos gados izveidotās iestādes un 

struktūrvienības, tiek pilnveidoti sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem, nodrošināts esošo izglītības 

iestāžu darbs un bērnu ārpusskolas nodarbību klāsts, algota pašvaldības policija un ugunsdzēsēji 

iedzīvotāju drošībai, uzturēts ceļu tīkls un iespēju robežās nodrošināti sociālie pakalpojumi un 

citi valsts noteiktie pakalpojumi un funkcijas.  

Visu pašvaldības funkciju pilnvērtīgu izpildi traucē salīdzinoši lielie nodokļu un citu 

maksājumu parādi, par kopējo summu - EUR 148527, kas veidojušies vairāku gadu garumā, gan 

novada iedzīvotājiem, gan nekustamo īpašumu īpašniekiem. Parādu apjomi pa jomām sastāda:  

nekustamā īpašuma nodoklis – EUR 83127, zemes noma - EUR 6940, komunālie pakalpojumi 

un īre – EUR  33023, skolēnu ēdināšana -EUR 864, bērnudārznieku ēdināšana - EUR 2472, 

mūzikas skolas maksa  - EUR  953, sporta skolas maksa - EUR 94, par ievietošanu pansionātos -  

EUR 21054.  Parādu atgūšanas un administrēšanas pasākumi: brīdinājuma sagatavošana, 

izsūtīšana, domes lēmumprojektu sagatavošana, vēršanās pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem un 

nodevu nomaksa. Tas prasa salīdzinoši lielus administratīvos resursus un laika patēriņu.  

Risku rada arī neapturamā tendence valsts mērogā t.i. iedzīvotāju skaita samazināšanās, 

kas ik gadu Rucavas novadā sastāda – 1.8 -2%  no iedzīvotāju skaita. Rucavas novadā uz 2016. 

gada 1.janvāri deklarēti  1820  iedzīvotājs (no tiem Rucavas pagastā -1148, Dunikas pagastā –

672). Savukārt uz 2017. gada 1.janvāri deklarēti  1792  iedzīvotājs (no tiem Rucavas pagastā -

1131, Dunikas pagastā –661). Tātad 2016.gada laikā novada iedzīvotāju skaits samazinājies par 

28 cilvēkiem.  
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Iedzīvotāju zemais skaits rada augstu risku izglītības iestāžu pastāvēšanai, ko no otras 

puses pastiprina valsts politika un jauni ierobežojumi klašu atvēršanai ar mazu audzēkņu skaitu 

klasēs vai atsevišķās klašu grupās. Valsts politika lauku reģionos un tai skaitā pierobežas 

novados neveicina uzņēmējdarbības attīstību  -  darba vietu izveidi, jaunu ražotņu atvēršanu, 

tādējādi graujot lauku iedzīvotāju populāciju un veicinot nevienmērīgu Latvijas teritorijas 

apdzīvotību. 

2017.gadā Rucavas novada pašvaldība turpina saglabāt visu iestāžu un struktūrvienību 

darbību. Turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana, iestāžu remonti, ceļu tehniskā 

stāvokļa uzlabošana. Pašvaldībai svarīga ir projektu  pieteikumu sagatavošana vairākām projektu 

programmām. 

 

 

 

 

 

  

Domes 

priekšsēdētājs 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

J.Veits 
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1. Pamatinformācija 

1.1.Rucavas novada raksturojums 

 

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. 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 44 km uz dienvidiem no 

Liepājas, 8 km uz austrumiem no Baltijas jūras piekrastes un 25 km no Lietuvas lielākās 

kūrortpilsētas Palangas. Rucavas novada platība ir 448.6 km2  - pēc teritorijas platības 

vidēja lieluma novads Latvijas mērogā.  

Rucavas novada iedzīvotāju skaits iedzīvotāju skaits samazinās: 2013. gada 

sākumā deklarēti 1919 iedzīvotāji, 2014.gadā - 1886 iedzīvotāji, 2015.gadā - 1851, 

2016.gadā - 1820. Kopš 2013.gada iedzīvotāju skaits samazinājies par gandrīz simts 

cilvēkiem. Līdzīgi kā citās lauku teritorijās, mirstības līmenis ir augstāks par dzimstības 

līmeni. Lielākais iedzīvotāju skaits ir koncentrēts Rucavā, Sikšņos un Ķāķišķē. Piekrastes 

ciemiem Papei un Nidai raksturīgs sezonāli krasi atšķirīgs apdzīvojums, 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 un Peši. 

Rucavas novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 

 2015.gada janvāris 2016.gada janvāris Izmaiņas 

Rucavas novads 1851 1820 -31 

Rucavas pag. 1158 1148 -10 

Dunikas pag. 693 672 -21 

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 
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teritorijas - 5,3% (2383,3 ha)2 . Nozīmīgu īpatsvaru aizņem īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas un objekti (aptuveni 12000 ha, t.i. 26 % teritorijas).  

Rucavas novads ir tālākā teritorija Latvijas dienvidrietumu daļā (attālums no Rīgas 

250 km) - pierobežas novads ar zemu apdzīvojuma blīvumu - 4,02 iedz./km2 .  

Rucavas novada identitāte un nozīmīgs kultūras mantojums ir Rucavas vārda 

atpazīstamība caur tautas tērpu, cimdu rakstiem, gadskārtu ieražu tradīcijām, 19.gs. 

piekrastes zvejniekciemu etnogrāfiskā apbūve, dabas daudzveidība (meži, purvi, 

lauksaimnieciskās zemes, jūras piekraste, Sventājas un Bārtas upes, Papes ezers) un 

nozīmīgas dabas vērtības - jūras piekraste 21 km kopgarumā, Natura 2000 nozīmes īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas (Papes ezers, Nidas purvs, Ķirbas purvs, Sventājas upes 

ieleja u.c.– vairāk kā 12000 ha kopplatībā, t.sk. Papes ezers un tam pieguļošās teritorijas - 

starptautiskas nozīmes piekrastes mitrājs). Jūras piekraste vasaras sezonā ir populāra 

atpūtas vieta atpūtniekiem. Attīstības potenciāls saistāms ar teritorijas novietojumu starp 

reģiona mēroga attīstības centriem Liepāju un Klaipēdu, tuvums Lietuvas 

apmeklētākajam vasaras kūrortam Palangā un lidostai. 

 

1.2.Rucavas novada domes darbība 

 

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.  Rucavas novada domes darbību likuma „Par 

pašvaldībām” ietvaros pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

kopš 2013. gada 1. jūnija vēlēšanām sastāv no 9 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”, Guntis Rolis no 

saraksta „Domubiedri”, Viktors Čamans no saraksta „Novada attīstībai”. 2016. gadā 

deputātu sastāvs nav mainījies.  
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 Domes darbu vada priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 

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

piecās pastāvīgajās komitejās.  

2016. gadā notikušas 22 Rucavas novada domes sēdes, tostarp 10 ārkārtas sēdes. 

Notikušas arī 84 domes pastāvīgo komiteju sēdes. 

Rucavas novada domes komitejas un notikušo sēžu skaits 

Komitejas nosaukums Komitejas 

sastāvs 

2015.gads 2016.gads 

Finanšu komiteja 9 deputāti 19 21 

Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un 

zvejniecības komiteja 

4 deputāti 16 16 

Tautsaimniecības, tūrisma 

un attīstības komiteja 

4 deputāti 16 24 

Izglītības, kultūras un 

sporta komiteja 

4 deputāti 15 11 

Sociālo un medicīnas lietu 

komiteja 

4 deputāti 12 12 

 

Finanšu komitejai - 21, Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

komitejai – 16, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejai – 24, Izglītības, kultūras 

un sporta komitejai - 11, Sociālo un medicīnas lietu komitejai - 12. 

Rucavas novada dome 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 ir Latvijas Zemnieku 

Federācijas biedrs. 

 

1.3.Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības rezultāti 

 

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 
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administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rucavas novada pašvaldības adrese: 

„Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.   

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 novada pašvaldības amatu struktūra 2016.gadā bija apstiprināta ar 187 

amata vietām, faktiskais vidējais darbinieku skaits 137. Rucavas novada pašvaldībā 

lielākā daļa no 2016.gadā nodarbinātajiem bija sievietes - 65 % un vīrieši 35 %.  

Nodarbināto visvairāk ir vecumā no 30-50 gadiem - 54 %, otra lielākā grupa ir 

vecumā no 50-70 gadiem - 43 %, 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.  

Darbinieki savas profesionālās kvalifikācijas un kompetences paaugstināšanai 

apmeklējuši dažādus seminārus un kursus, kā arī devušies pieredzes apmaiņas braucienos 

uz citām pašvaldībām, kā arī daži darbinieki turpina studēt augstākās izglītības iestādēs.  

Kopējā dokumentu aprite, kas reģistrēta kancelejas daļā, 2016.gadā sastāda  6393 

dokumenti, kuros ietilpst iesniegumi 2286, saņemtie dokumenti 1211, nosūtītie dokumenti 

1110, saimnieciskie līgumi 1415, rīkojumi personāla jautājumos 263, rīkojumi par 

komandējumiem 83, darba līgumi 25. 

Rucavas pamatskolā 2016./2017.mācību gadā uzsāka mācības 71 skolēns (35 

meitenes un 36 zēni). Sākumskolas klasēs 32 skolēni, no 5.līdz 9.klasēs 39 skolēni. Skolā 

var apgūt divas mācību programmas – Vispārējās pamatizglītības programmu un 

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. Vairāku 

gadu garumā skolas vislabākā skolniece ar vidējo atzīmi 9,25 ir Vendija Miklāva. 

2016.gada 1.septembrī viņa uzsāka mācības Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolā.  
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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 darbojas folkloras kopa “Ķocītis”, tajā darbojas 17 

dalībnieki. Turpina darbu jaunsargu vienība. Zēni apmeklē kokamatniecības pulciņu, 

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

panākumus Jauno satiksmes dalībnieku forumā gūst velopulciņa dalībnieki. Skolēni 

apmeklē Mākslas studiju, Keramikas darbnīcu, Svētdienas skolu, Sporta skolu. VAS 

“Ceļu satiksmes direkcija” konkursā Rucavas pamatskola valsts līmenī ir ierindojusies 8. 

vietā kā labākā CSDD skola.  2016.gada decembrī Rucavas pamatskolas pedagogu 

kolektīvs ir apstiprināts ES struktūrfondu projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

Sikšņu pamatskola 2016./2017.mācību gadā piedāvāja apgūt trīs mācību 

programmas: 

 Vispārējās pamatizglītības programmu 

 Pirmsskolas izglītības programmu divās pirmsskolas grupās 

 Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

Ārpusstundu laikā izglītojamiem bija iespēja apgūt dažādas interešu izglītības 

programmas: 

 Mūzikas ansamblis 1.-4.klasei 

 Mūzikas ansamblis 5.-9.klasei 

 Tautiskās dejas 1.-4.klasei 

 Sporta pulciņš 1.-4.klasei 

 Sporta pulciņš 5.-9.klasei 

 Demokrātijas skola „Soli pa solim”  ( līdzpārvalde) 

 Skolas avīze „Starpbrīžu stāstiņi”  

 Teātra pulciņš 

 Vēstures un novadpētniecības pulciņš 

 „Dzīves skola” ( jaunsargu pulciņš ) 

 Datorzinību pulciņš 1.-3.klasēm 

 Rokdarbu pulciņš 

 Matemātikas pulciņš 

 Angļu valoda 5 un 6 gadīgajiem bērniem 

2016./2017.mācību gadā pirmsskolā  divās grupiņās mācījās 24 audzēkņi, bet 

pamatskolā no 1. līdz 9.klasei mācījās 52 skolēni.  
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     Mācību gada noslēgumā visaugstākās   vidējās atzīmes – 9,563 balles (Mariss 

Jānis Tiļugs, 9.klase), 8,889 balles (Patrīcija Andrejeva, 4.klase) un 8,143 balles (Monta 

Amanda Mihailova, 6.klase). Starp klasēm  visaugstākā vidējā atzīme  4.klasei – 7,711 

balles. 

   2016./2017.mācību gadā vairāki skolēni pārstāvēja  skolu un piedalījās mācību 

priekšmetu olimpiādēs  un konkursos, iegūstot godalgotas vietas: trīs  atzinība valsts 

dabaszinātņu un matemātikas konkursā, 3.vieta II posma  fizikas olimpiādē,  atzinība II 

posma 4.klases matemātikas olimpiādē, 2.pakāpes diploms un divi 3.pakāpes diplomi 

Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā. 

     Veiksmīgi noslēdzies  mācību gads sporta jomā. Skolēni  piedalījās Liepājas 

rajona novadu VIII skolēnu sporta spēlēs un izcīnīja godalgotas vietas -  meiteņu 

komandām  1.vieta basketbola sacensībās, 2.vieta volejbola sacensībās un arī  2.vieta  

florbola sacensībās.    Zēnu komandām  1.vieta volejbolā,  2.vieta basketbola sacensībās 

un  3.vieta florbola sacensībās.   Liepājas rajona novadu skolēnu sacensībās vieglatlētikā  

skolu pārstāvēja 5 dalībnieki un izcīnīja 8 medaļas.  Meitenēm  - 2.vieta trīssolī, 2.vieta un 

3.vieta  diska mešanā, un 3.vieta augstlēkšanā. Zēniem individuāli  1.vieta lodes grūšanā, 

2.vieta diska mešanā, 2.vieta augstlēkšanā un 2.vieta trīssoļlēkšanā.  

Rucavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu, licence Nr. V-8555 izsniegta 2016. gada 23. maijā, kopš 2002.gada 

īsteno obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 

Iestādē 2015./2016.mācību gadā darbojās četras grupas ar kopējo bērnu skaitu 43. 

Kopējais bērnu skaits ir nedaudz palielinājies.  

Darbinieku skaits iestādē - 10, no tiem 5 ir pedagoģiskie darbinieki. Visi 

darbinieki ir sievietes. Darbinieki apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. Ziņas par 

pedagogiem: augstākā pedagoģiskā pirmsskolas izglītība – 5; tai skaitā, 2 pedagogiem 3. 

kvalitātes pakāpe, vienam pedagogam- otrā. 

Īstenojot pirmsskolas izglītības iestādes mērķus, veicinājām bērnu vispusīgu un 

harmonisku attīstību, balstoties uz ikviena bērna attīstības īpatnībām un vajadzībām 

sniedzot priekšstatus par norisēm sabiedriskajā dzīvē un apkārtnē, tādējādi mērķtiecīgi 

nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties tālākajam izglītības posmam. Iestādē notika 

dažādi pasākumi: tematiskie svētki, ko organizēja iestādes personāls. Papildus 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei, izglītojamiem tiek piedāvāta Mākslas skolas 

studija, Keramikas darbnīca, latviešu tautas deju pulciņš, Mūzikas skola, logopēds. 
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Pirmsskola aktīvi meklē iespējas popularizēt savu iestādi, piesaistot vairāk 

interesentus. Izveidoti sadraudzības kontakti ar Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādi 

‘’Pasaka’’. Izglītības iestāde iesaistās un atbalsta novada kultūras, sporta un tematiskos 

pasākumus. Iestādē ir veikti telpu kosmētiskie remonti, pilnībā izremontēts un pielāgots 

prasībām ēdināšanas bloks, sākta mēbeļu atjaunošana, rotaļlaukumu labiekārtošana un 

aprīkošana, novecojošo elektropreču nomaiņa, papildināts un dažādots metodiskais 

materiāls un nepieciešamais aprīkojums rotaļnodarbībām. 

Rucavas novada pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās konkursā: "Košas sienas 

– krāsainas dienas" ; Valsts policijas -konkursā "Esi drošs - neesi pārdrošs"; Latvijas 

Televīzijas raidījuma ‘’Kas te es Te!’’ konkursos u.c. 

Skolēni var apgūt profesionālo muzikālo izglītību Nīcas mūzikas skolas Rucavas 

filiālē. 2012. gadā izveidotajā Rucavas mākslas studijā mākslas pamatus apgūst vairāk 

kā 20 audzēkņi. 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. Tādējādi 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 - skolās, lai sekmīgāk 

spētu risināt dažādos ar mācībām saistītos uzdevumus. 2014.gadā tika atklāta Keramikas 

darbnīca, kur māla izstrādājumu darināšanas prasmes var apgūt gan pieaugušie, gan 

bērni. Novadā darbojas Liepājas rajona sporta skolas treniņu grupa. 

Rucavas bibliotēkā 2016. gadā iegādātas grāmatas par 1561 euro, abonēti 

periodiskie izdevumi par 1201 euro, notikuši 8 tematiskie pasākumi un 20 literatūras 

izstādes. Rucavas bibliotēkas lietotāji – 355, apmeklējums 4133, literatūras izsniegums 

7943. 

Sikšņu bibliotēkā nomainīti jauni grāmatu plaukti, līdz ar to kvalitatīvāks krājuma 

izvietojums, pārskatāmāks, lietotājiem ērtāki pieejams krājums. Bibliotēkā daļēja  

pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām, nepieciešams nomainīt 

durvis, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām un māmiņas ar bērnu ratiņiem varētu iekļūt telpā. 

2016.gadā 1.kārtā tika iesniegts projekts LAD –bibliotēkas labiekārtošana, kosmētiskais 

remonts.1.kārtā projektu noraidīja. Projekts tiks atkārtoti iesniegts 2017.gada martā.    
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Pakalpojumi, kurus visbiežāk izmanto bibliotēkas lietotāji: bezdarbnieki- 

internetbankas pakalpojumi maksājumu veikšanai, jaunieši kuri izbrauc uz ārzemēm–

aviobiļetes iegāde. Reizi ceturksnī senioriem tiek rīkoti tematiski pasākumi, koncertu 

apmeklējumi, divas reizes gadā senioru ekskursijas.  Uzziņu darbs notiek pēc 

pieprasījuma. Informācijas un izglītojošais darbs–ikdienas darba sastāvdaļa. Informācijām 

ir ļoti plašs piedāvājums gan tematu gan apjomu ziņā. Šis piedāvājums notiek visām 

vecuma grupām. Bibliotēka piedāvā visu notiekošo darbību dokumentos, saistībā ar 

Rucavas novada darbību un domes darbību. Piekļuve Rucavas mājas lapai, pašvaldības 

informatīvajam izdevumam “Duvzares Vēstis”, sēžu lēmumiem. Dunikas pagasta 

pārvaldē uzsāka darbu VPVKAC. Iedzīvotāji cenšas izmantot piedāvāto pakalpojumu 

pārvaldē. Sikšņu bibliotēkai ir pieejams elektroniskais katalogs ALISE. Regulāri 

kopkatalogs tiek papildināts ar jauno, iegūto literatūru  un preses izdevumiem. Ir iespējas 

jebkuram bibliotēkas lietotājam piekļūt kopkatalogam.  

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 345 356 349 -1,96 

t. sk. bērni 81 95 89 -63,15 

Fiziskais apmeklējums 1132 2972 4316 +45,22 

t. sk. bērni 681 954 1177 +23,37 

Virtuālais apmeklējums 0 343 321 -6,41 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

0 0 0  

Izsniegums kopā 4302 4985 4978 -0,14 

t. sk. grāmatas 1796 1952 2100 +7,58 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2502 3005 2875 -43,26 

t. sk. bērniem 611 810 854 +54,32 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

0,47 0,50 0,53  

Iedzīvotāju skaits 745 702 658  
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Sikšņu bibliotēkas krājuma rādītāji: 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 826 781 826 

Grāmatas 258 238 240 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 66 71 75 

t. sk. bērniem 43 47 70 

Izslēgtie dokumenti 1528 829 657 

Krājuma kopskaits 7358 7238 7407 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,36 0,40 0,42 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

1,06 1,29 1,19 

Dunikas pagastā 2016.gadā bērni vecumā 0-18 gadiem ir 100, no tiem bibliotēkas 

lietotāji 89. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir strādāt ar bērniem un jauniešiem. Bērnu 

krājums ar jaunām grāmatām tiek papildināts katru mēnesi, tāpat kā pieaugušo krājums. 

Tiek ņemtas vērā vajadzības, intereses un pieprasījumi. No visiem jauniegumiem 

2016.gadā bērnu, jauniešu literatūra iegādāta 29%. Ļoti laba sadarbība ir ar Sikšņu 

pamatskolu un pirmsskolas izglītības grupu, tiek rīkoti kopīgi pasākumi. Bibliotēka turas 

pie principa: “Mazajiem vispirms jārosina lasītprieks, nevis lasītprasme”, tā nāks ar 

gadiem. Daudz tiek strādāts pie Bērnu žūrijas darba. Aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji ir 

1.-6.klašu skolēni.  

Ļoti plašs vēstures materiālu klāsts pieejams Dunikas pagasta senlietu 

privātkrātuvē. Kopīgi ar senlietu krātuves vadītāju A.Padalku strādā pie grāmatas 

izdošanas par Dunikas vēsturi. Novadpētniecības materiāli brīvi  pieejami visiem 

bibliotēkas lietotājiem, Dunikas pagasta viesiem un interesentiem. 

Informācijas resursu popularizēšanai un atsaucoties uz aktualitātēm, bibliotēkā 

regulāri tiek veidotas tematiskas, izglītojošas un informatīvas izstādes. Iecienīti ir dzejas 

pasākumi septembrī. Tie vienlaikus veicina arī bibliotēkas publicitāti. Pēdējo gadu laikā 

bibliotēkai ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Dunikas pagasta senioru kopu. Bibliotēkā 

regulāri organizē grāmatu popularizējošus pasākumus - izstādes un grāmatu apskatus. 

Rucavas novada bāriņtiesā 2016.gadā reģistrēts 131 notariālais apliecinājums. 

Apliecināti dažādi darījumu dokumenti, nostiprinājuma lūgumi, dokumentu kopijas, 

iedzīvotāju parakstu īstums, sastādītas un apliecinātas pilnvaras. Bāriņtiesa pieņēmusi 9 

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

ierobežotu rīcībspēju intereses. 
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Lietas par aizgādības tiesībām un ārpusģimenes aprūpi: 

 Pieņemts viens lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vienai personai. 

Nodibināta aizbildnība vienam bērnam.  

 4 aizbildnības lietas, katrā pa vienam bērnam, no tiem viens bērns pie aizbildņa 

Liepājā, viens Kalētu pagastā, Priekules novadā. 

 4 bērni, kuriem aizbildnības nodibinājušas citas bāriņtiesas dzīvo pie 2 Rucavas 

novada aizbildņiem. 

Kopā novadā ir 4 aizbildņi un 1 audžuģimene. 

Aizgādnības lietas: 5 personas aizgādnībā un 5 aizgādņi. 2 mantojuma aizgādnības lietas. 

Mantu lietas: 4 nepilngadīgo mantu lietas.  

Bāriņtiesā pavisam aktīvas 30 lietas. Ierosinātas 3 lietas. Nav pārsūdzētu bāriņtiesas 

lēmumu. 

2017.gadā plānots veikt ikgadējās apsekošanas pie aizbildņiem, aizgādnībā 

esošajām personām, audžuģimenes, sadarboties ar sociālo dienestu, pārstāvēt bāriņtiesu 

tiesās, veikt notariālās darbībās novadā deklarētām fiziskām personām, sadarboties ar 

citām bāriņtiesām. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gadā reģistrētas 8 dzimšanas. Rucavas pagastā 

piedzimuši 7 bērni  un Dunikas pagastā  - 1 bērns. No kopējā skaita novadā piedzimuši 4 

zēni un 4 meitenes. Reģistrētas novadā 10 laulības. No tām baznīcā 8 laulības un 

dzimtsarakstu nodaļā 2 laulības. Viena no tām ārpus  dzimtsarakstu nodaļas telpām  jūras 

malā Papē. Pirmās laulības bijušas 8 pāriem  un otrās vai trešās - 2 pāriem. 6 pāri tādi, kur 

viens vai abi jaunlaulātie deklarējuši savu dzīvesvietu Rucavā. Šķirtas no iepriekšējos 

gados Rucavā noslēgtajām laulībām  4 laulības. Reģistrētas 10 miršanas. Patiesais mirušo 

skaits ir lielāks, jo daļa mirušo novada iedzīvotāju  reģistrēti Liepājas dzimtsarakstu 

nodaļā. No Rucavas novada dzimtsarakstu nodaļā noreģistrētajiem mirušajiem 

iedzīvotājiem sievietes bijušas 4, vīrieši  6, Rucavas pagasta iedzīvotāji 7 un Dunikas 

pagasta iedzīvotāji 3. Iekasēti 70,- euro par Civilstāvokļa aktu reģistrēšanu. Izdarīts  viens 

labojums reģistros. 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 pieprasītas ziņas un konsultācijas no Republikas dzimtsarakstu departamenta. Vadīti 

CARIS iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu ieraksti, kad vēl nebija ne datoru, ne kopējās 

sistēmas. Sniegtas konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos klientiem.  
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Arhīvā aprakstītas un sakārtotas lietas līdz 2015.gadam (ieskaitot). 

Rucavas novada Attīstības nodaļa 2016.gadā iniciēja „Dzintarvēju” reģistrēšanu 

Kultūras pieminekļa statusam; veica grozījumus “Rucavas novada attīstības programmas 

2012.-2018.” rīcības un investīciju plānā; gatavoja projekta pieteikumus iesniegšanai 

Liepājas rajona partnerībā lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs 

„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”; piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta idejas koncepta 

priekšatlasē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ar idejas 

konceptiem - “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana”, “Pirmsskolas izglītības iestādes un 

Dunikas pagasta pārvaldes ēkas siltināšana”, “Sikšņu pamatskolas ēkas siltināšana”; 

sadarbojās ar Kurzemes plānošanas reģionu, lai nākotnē ieviestu  deinsticionalizācijas 

projektu;  gatavoja materiālus projektam „Proti un dari” ieviešanai; kārtoja dokumentāciju 

Papes slūžām, moliem, ostas izveidei, meliorācijas sistēmām; sadarbojās ar VAS 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, lai nākotnē ievilktu optisko interneta kabeli; 

komunicēja ar Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" par Papes slūžu, 

mola un kanāla remontu, Paurupes un Līgupes tīrīšanu; sniedza informāciju CSDD 

elektroauto uzlādes stacijas izveidei; piedalījās Lauku atbalsta izsludinātajā projekta 

priekšatlasē „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (grants ceļu 

atjaunošana); piesaistīja valsts mērķdotācijas  “Papes ostas koncepcijas izstādei” un 

“Senlietu glabātavas “Lauksargi” ekspozīcijas papildināšanai”. 

 Rucavas kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi - Rucavas 

etnogrāfiskais ansamblis, Rucavas sieviešu vokālais ansamblis, Rucavas amatierteātris un 

Rucavas lauku kapela “Paurupīte”. Etnogrāfiskais ansamblis un kapela “Paurupīte” 

regulāri piedalās skatēs, ir Dziesmu un Deju svētku, kā arī festivāla “Baltica” dalībnieki. 

Katrs kolektīvs regulāri strādāja pie sastādītā plāna un piedalījās dažādos pašvaldības, 

reģiona un valsts mēroga pasākumos. Pašdarbības kolektīvi piedalījās vairākos citu 

novadu rīkotajos pasākumos. 

2016.gadā Rucavas kultūras namā lielākais pasākums bija dziesmu un deju 

konkurss “Ne tikai zvaigznes spīd” 6.februārī. Konkursā piedalījās dalībnieki no Rucavas 

novada, Nīcas un Liepājas, kopā 17 priekšnesumi ar 55 dalībniekiem. Vislielāko punktu 

skaitu un skatītāju simpātiju saņēma Indra Pilskalne ar dziesmu “On the road again”. 



20 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu  

 

Aprīlī notika 4.konference “Rucava iz senatnes” tēma “Rucavas dārgumi muzejos un 

krātuvēs”. Maijā notika laivošanas pasākums “Bārtas Pumpurs”.  

Jūnijā Līgo vakarā tika parādīta Rucavas amatierteātra izrāde “Ak, šī jaukā lauku 

dzīve” un notika zaļumballe ar grupu “Rucavas Muzikanti”. 16.jūlijā notika Zvejnieku 

svētki Papes ciemā, kurā piedalījās pašdarbības kolektīvi no Latvijas un Lietuvas, 

koncertēja grupa “Credo”, zaļumballē spēlēja grupa “Zvaigžņu Lietus”. 17.septembrī 

Rucavas kultūras namā notika Baltu Vienības dienas godināšana un kapelas “Paurupīte” 

15. dzimšanas dienas svinības, kurās piedalījās tuvāki un tālāki mūzikas draugi. Latvijas 

Republikas proklamēšanas pasākumā tika sveikti Goda un Gada rucavnieki. 26.novembrī 

notika pasākums “Svinēsim svētkus Nidas un Latvijas zīmē!”, kurā tika demonstrēta filma 

“Nida- ciems Latvijā”. Regulāri kultūras nama vestibilā tika atklātas dažādu mākslinieku 

gleznu, fotogrāfiju izstādes. 

Dunikas tautas namā tika organizēti dažādi pasākumi visa gada garumā 

(amatierteātra izrādes, balles, bērnības svētki, piemiņas pasākumi, Ziemassvētku 

pasākums bērniem, koncerti, senioru pasākumi), kā arī iegādāts papildus aprīkojums 

saieta nama vajadzībām – bezvadu mikrofonu sistēmas, dators, veikta Brūnu birzs 

estrādes jumta nomaiņa.  

Rucavas novada sociālā dienestā veikta darbības un struktūras pilnveidošana. 

Sniegta sociālā palīdzība iedzīvotājiem : 

 Trūcīgas personas statusa ieguvēji 168 personas; 

 GMI pabalstu saņēma 56 personas ( 11949,68 euro); 

 Dzīvokļa pabalstu saņēma 232 personas ( 11145,34 euro); 

 Pabalsts bērnam uzsākot mācības 1.klasē saņēma 15 personas (450,00 euro); 

 Pabalsts bērniem briļļu iegādei 3 personas (89.95 euro); 

 Pabalsts jaundzimušo aprūpei  saņēma 11 personas (782,543 euro);  

 Pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam 1 persona ( 143,00 euro); 

 Pabalsts audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei 1 persona ( 370,00 euro) 

 Pabalsts bērnam bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai 1 persona ( 127,06 euro) 

 Pabalsts bērnam bārenim mīkstā inventāra iegādei 1 persona (370,00 euro) 

 Ikmēneša izdevumi bērnam bārenim, kurš mācās – 3 personas (2950.99 euro) 

 Pabalsts ārkārtas situācijā 70 personas- (4391.97 euro) 

 Apbedīšanas pabalsts – 1 persona (170,00 euro) 

Sociālā dienesta nodrošinātie pakalpojumi: 
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 Aprūpe mājās  saņēma 12 personas- izmaksas 11543,61 euro 

 Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām- 

saņēma 4 personas 355.76 euro (valsts finansētais) 

 Asistenta pakalpojuma pieejamība personām ar invaliditāti -saņēma 31 persona 

54835,21 euro (valsts finansētais); 

 Dušas pakalpojums- saņemts  25 reizes; 

 Veļas mazgāšana – saņemts 110 reizes; 

 Interneta pakalpojums – saņemts 32 reizes; 

Sociālā dienestā turpmāk plānots: 

 Ķāķišķes ģimenes centra izveide; 

 Jauna pakalpojuma pagaidu dzīvesvietas nodrošināšana- “Krīzes istaba” izveide; 

 Speciālistu atalgojuma paaugstināšana; 

 Veicināt audžu ģimeņu  skaita palielināšana (apmācība; sociālās garantijas)  

 Nodrošināt pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām personām; 

 Supervīzijas pakalpojuma nodrošināšana sociālā dienesta darbiniekiem; 

 Iesaistīties saistošo noteikumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

 Pilnveidot saistošos noteikumus Ārkārtas situācijā 

 Iesaistīties DI projekta procesā, jaunu sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanā 

pašvaldībā; 

 Piedalīties veselības veicināšanas projektā.  

Rucavas novada tūrisma informācijas centrs vasaras sezonā darbojas adresē: 

“Pietura”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV 3477. 

Tūrisma informācijas centrā un vasaras sezonā atvērtajā Tūrisma informācijas 

punktā “Dzintarvējos” Papē 2016. gadā tika reģistrēti kopumā 1179 cilvēki. Lielākais 

ceļotāju skaits reģistrēts no Latvijas, Lietuvas un Vācijas. Tūristu skaita sadalījums pa 

valstīm: 

Valsts Kopā 

Latvija 610 

Vācija 153 

Krievija 7 

Lielbritānija 5 

Lietuva 336 

Zviedrija 6 
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Čehija 2 

Francija 3 

Holande 13 

Polija 22 

Slovākija 4 

Spānija 8 

Itālija 2 

Šveice 7 

ASV 1 

Kopējais tūristu skaits 1179 

 

Tai skaitā tūristu grupas no Latvijas – Saldus (50), Valdemārpils (40), Tukuma 2 

grupas (31+40), Liepāja (20), Rīga (20), Rudbārži (22), Ādaži (50), Grobiņa (32), Stende 

(17), Priekule (32). Aktīvākais ceļojumu laiks vasarā ir bijis jūlijs. Tūristu skaita 

sadalījums pa mēnešiem: 

Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris 

113 203 479 299 84 1 

 

2017. gada sezonai izveidots A4 formāta buklets ar visu aktuālo Rucavas novada 

tūrisma informāciju. Druka 2000 eksemplāros. 

Lielākie tūrisma informācijas centra organizētie pasākumi 2016. gadā. 

Tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Rojas pašvaldību, kurā piedalījās 

16 Rucavas novada iedzīvotāji. Konferences “Rucava iz senatnes” ietvaros tika 

organizētas trīs ekskursijas Rucavas novada teritorijā. Ekskursiju galamērķi bija Pape, 

Dunikas pagasts un Rucavas senlietu krātuves. Apmeklētākais bija Dunikas pagasta 

brauciens, kur arī vietējiem iedzīvotājiem izdevās atklāt sev ko jaunu. 

Otro gadu pēc kārtas norisinājās “Dārza svētki”, kuru vadītāja bija Ināra Bondare. 

Visi svētku dalībnieki tika iepazīstināti ar plašo augu kolekciju, kas izvietota trijās 

arborētuma daļās: Rucavas centrā, pie Rucavas pamatskolas un Muižas kalnā.  

Lai iepazītu novadu no cita skatu punkta 2016. gadā organizēti trīs velobraucieni 

maršrutos apkārt Papes ezeram, “Rucava – Nida -  Pape - Rucava” un “Purvu brauciens” 

apskatot Dunikas un Ķirbu purvus, pa ceļam viesojoties arī pie Imanta Ziemeļa, senlietu 

krātuvē “Lauksargi” un apskatot Ievas Zaldenieces leļļu kolekciju “Peliežos”. 
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Tūrisma organizators ir bijis koordinators “Lielās talkas” pasākumā 23. aprīlī. 

Oficiāli tika pieteiktas 10 talkošanas vietas. 2017. gadā plānotas plašākas aktivitātes, lai 

veicinātu jaunu tūrisma objektu veidošanu un esošo sakopšanu. 

Veiksmīgi tika aizvadīts laivošanas pasākums “Bārtas pumpurs 2016” (“Duvzares 

regate”), kuru organizē četru novadu (Priekules, Nīcas Grobiņas un Rucavas) pašvaldības. 

Dalību pasākumā ņēma 35 komandas. Laivošanas pasākuma mērķis ir veicināt ūdens 

tūrisma aktivitātes Bārtas upē, piesaistot gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Šis 

pasākums ir organizējams katru gadu, kā tūrisma sezonas un pavasara atklāšanas 

pasākums. 

Rucavas novada teritorijā tika organizēts fonda “1836” pārgājiens 20. un 21. 

augustā, kur tika uzņemti apmēram 68 pārgājiena dalībnieki. Pārgājiena noslēgumā fonds 

organizēja koncertu Rucavas kultūras namā. 

Tūrisma sezonas noslēguma pasākums notika 4. septembrī Papē “Mikjāņu” sētā. 

Tika organizēti “Dzintara svētki”, kas piesaistīja apmēram 100 viesus gan no Rucavas 

novada, gan arī citām Latvijas vietām. Šādi pasākumi veicina tūristu vēlmi iepazīt novadu 

kopumā. 2017. gadā tūrisma sezonas noslēguma pasākums iecerēts 30. septembrī Dunikas 

purvā. 2016. gadā organizētas divas tūrisma uzņēmēju tikšanās. 

Tūrisma jomā ir sadarbība ar lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un SIA 

„Liepājas tūrisma informācijas biroju”, kurā Rucavas novada pašvaldība ir kapitāldaļu 

turētāja. Sadarbībā ar biroju notika divas Lietuvas tūroperatoru vizītes Rucavā. 

Sadarbībā ar “Kurzemes plānošanas reģionu” un “Lauku ceļotājs” uzsākts EST – 

LAT pārrobežu projekts “Hiking route along the Baltic sea coaustline in Latvia - 

Estonia”. Projekta noslēgums plānots 2020. gadā. 

Bērnu un jauniešu dienas centrs ‘’Purenīte’’, kurš savu darbību uzsāka 2016. 

gada 16. maijā, ir Rucavas novada domes izveidota struktūrvienība, kas nodrošina 

labvēlīgu vidi un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem.  

Centra darbības mērķis ir bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika organizēšana, 

jauniešu iniciatīvu veicināšana, bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvu 

attieksmju veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām. Uzsākot Centra 

darbību – tika izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, kā arī, lai apzinātu bērnu un jauniešu 

intereses un vajadzības – pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē tika izdalītas 

aptaujas anketas, kurās vecāki varēja paust savu viedokli. Neskatoties uz to, ka atsaucība 

uz anketu aizpildīšanu bija samērā maza – no iesniegtajām anketām izkristalizējās dažas 

pieprasītākās brīvā laika nodarbes: dejošana, dziedāšana, sports, baseina apmeklējums. 
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2016. gada septembrī tika izveidots tautas deju pulciņš pirmsskolas vecuma 

bērniem. Nodarbības notiek katru pirmdienu un tās apmeklē deviņi bērni vecumā no 4 

līdz 6 gadiem. 

Skolas vecuma bērniem no 2016. gada septembra – otrdienās un ceturtdienās – 

tiek piedāvāta iespēja apgūt mūsdienu dejas. Uz šīm nodarbībām pieteicās ļoti liels 

skolēnu skaits – 37, tādēļ dejotāji tika sadalīti divās grupās – jaunāko klašu skolēni un 

vecāko klašu meitenes. Šobrīd deju nodarbības regulāri apmeklē 20 skolēnu. Abas grupas 

ir uzstājušās skolas rīkotajā Ziemassvētku pasākumā, savukārt vecāko klašu meitenes 

piedalījās konkursā ‘’Ne tikai zvaigznes spīd’’. Vasarā tika plānotas vairākas uzstāšanās 

citās pilsētās, diemžēl, vecāku iebildumu dēļ, tās tika atceltas. 

Centrā tiek rīkotas arī citas aktivitātes: oktobrī bija ‘’Helovīnu ballīte’’, decembrī 

– ‘’Vecgada ballīte’’, aprīlī – gatavošanās Lieldienu sagaidīšanai. Maijā centra telpās bija 

lieliska iespēja noskatīties vairākas Pasaules hokeja čempionāta spēles uz lielā ekrāna. 

Visa mācību gada garumā Centra apmeklētājiem bija iespēja otrdienās apmeklēt sporta 

halli, kurā katrs pēc savām vēlmēm un iespējām, varēja nodarboties ar dažādām 

sportiskajām aktivitātēm.  

Lai centra apmeklētājiem nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu – ir 

iegādātas dažādas kancelejas preces, galda spēles, badmintons, teniss, galda hokejs, 

novuss. Vairākas spēles Centrs saņēmis dāvanā no cilvēkiem, kuriem šīs lietas bija 

kļuvušas liekas. 

Kopš centra atvēršanas to ir apmeklējuši 50 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 27 

gadiem. Daļa no šiem bērniem un jauniešiem centru apmeklējuši tikai vienu vai divas 

reizes, bet lielākā daļa no tiem, kļuvuši par patstāvīgiem Centra apmeklētājiem, turklāt 

vairāki no tiem ir no sociālā riska grupām. Lielākais apmeklētāju skaits vienā dienā – 17, 

bet ir bijušas arī tādas dienas, kad nav neviena apmeklētāja.  

Brīvā laika pavadīšanas iespējas Bērnu un jauniešu dienas centrā ir dažādas – 

mazākiem bērniem patīk zīmēt, krāsot, līmēt, spēlēt galda spēles, likt puzles. Savukārt, 

lielākiem bērniem un jauniešiem interesē galda spēles, novuss, galda hokejs. 

Bērnu un jauniešu dienas centrs turpinās sadarbību ar sporta halli, kur noteiktās 

dienās apmeklētājiem būs iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, turpinās 

piesaistīt bērnus un jauniešus no sociālā riska grupām, lai arī turpmāk veicinātu viņu 

iekļaušanos apkārtējā sabiedrībā, kā arī tiks izvērtētas un meklētas jaunas iespējas dažādu 

aktivitāšu rīkošanai.  
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Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs Rucavas pagastā, Rucavas 

novada domes ēkā strādā kopš 2015.gada septembra. Tajā pašā laikā darbu uzsāka Valsts 

un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Dunikas pagastā, Dunikas pagasta pārvaldes 

ēkā.  Šajā laikā novadā kopumā ir apkalpoti 269 klienti, tai skaitā Rucavas pagastā 212 

klienti, Dunikas pagastā 57 klienti. No tiem Rucavas pagastā pieņemti VSAA - 81 

iesniegums, VID – 21 iesniegums un sniegtas 110 konsultācijas, savukārt Dunikas 

pagastā pieņemti VSAA – 25 iesniegumi un sniegtas 32 konsultācijas. 

 PERIODS KONSULTĀ

CIJAS 

VSAA 

IESNIE

GUMI 

VID 

IESNIE

GUMI 

KOPĀ 

RUCAVAS 

VPVKAC 

01.01.2016.-

31.12.2016 

110 81 21 212 

DUNIKAS 

VPVKAC 

01.01.2016.-

31.12.2016 

32 25 0 57 

     269 

 

Klientu apkalpošanas centrā klientiem ērti vienuviet ir nokārtot valsts iestāžu, 

proti iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā -Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī informēšana un atbalsts 

šādu e-pakalpojumu sniegšanā -  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu 

reģistra, Valsts zemes dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, 

Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus e-vidē. Daudzi pakalpojumi ir pieejami bez 

reģistrācijas e-vidē, proti iesniegumu formā, taču vairākumam pakalpojumu sava 

identitāte ir jāapliecina ar internetbankas paroli, eID karti vai elektroniskā paraksta 

viedkarti, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.  

Klientu apkalpošanas centros apmeklētāji var saņemt arī pašvaldības piedāvātos 

pakalpojumus – iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, airu laivu reģistrēšana Rucavas 

novada Rucavas pagasta publiskajā ūdenstilpnē – Papes ezers.  

No valsts pakalpojumiem vislielākais e-pakalpojumu klāsts ir Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem, tie ir iesniegumu pieņemšana un 

konsultēšana par 34 pakalpojumiem. No biežāk pieprasītākajiem pakalpojumiem Rucavas 

VPVKAC un Dunikas VPVKAC ir slimības pabalsta, bērna piedzimšanas pabalsta, 

maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta iesniegumu pieņemšana.  
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No Valsts ieņēmuma dienesta e-pakalpojumiem vispieprasītākais ir gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšana, ja vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli par 

attaisnotiem izdevumiem - par izglītību, ārstnieciskajiem un zobārstniecības 

pakalpojumiem, plānveida operācijām, veiktajiem ziedojumiem, dāvinājumiem, 

iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas iemaksām ar līdzekļu 

uzkrāšanu. Otrs no pieprasītākajiem pakalpojumiem ir elektroniskās algas nodokļu 

grāmatiņas iesniegšana galvenajā ienākumu gūšanas vietā. 

Par pārējo iestāžu pakalpojumiem notiek tikai konsultēšana par e-pakalpojumiem. 

Klientu apkalpošanas centros tiek sniegta informācija par tuvākajām valsts iestāžu 

reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību. 

Klientiem ir brīva pieeja pie klientu datora un tiek sniegta palīdzība e-

pakalpojumu lietošanā, praktiska palīdzība darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes 

lasītāju. 

 

2. Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti 

 

Rucavas novada pašvaldības budžets veidojas no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājuma budžeta. 2016. gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija 1 753 294 

euro un izdevumi 1 635 651 euro. 

 Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un transferti. 

 

 

2.1. Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļas izpilde 2016 

         

1.tabula 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2016. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2017. gada 

plāns EUR 

IEŅĒMUMI    

I.NODOKĻU IEŅĒMUMI 866 659 900 848 928207 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  616 257 619 587 668032 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 229 699 257 382 240782 

 Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un 

mājokļiem 

20 703 23 879 19393 
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II.NENODOKĻU IEŅĒMUMI. 57 961 44 544 65140 

Valsts un pašvaldības nodevas 1 329 5 463 2240 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 7 632 3 081 26900 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu 

samazināšanas 

49 000 36 000 36000 

III.MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI 

PAŠU IEŅĒMUMI 

84 284 84 569 82542 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 12 844 13 834 14227 

Ieņēmumi par nomu un īri 13 921 16 535 15800 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

74 7  

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

56 686 53573 52515 

Pārējie  iestāžu ieņēmumi par  iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

759 620  

III.TRANSFERTI 550 323 723 333 992907 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktiem mērķiem 

298 853 353 523 306028 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda    189 736 356 919 396928 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti  ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

687 0 278516 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

42 963 1 000  

Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 

18 084 11 435 11435 

Ārvalstu finanšu palīdzība  456  

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 559 227 1 753 294 2 068 657 

Avots: Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

Kopējie Rucavas novada pašvaldības ieņēmumi 2016. gadā bija  1 753 294 euro vai par 12.5% 

lielāki  kā 2015. gadā. 

Rucavas novada pašvaldības 2016. gada procentuālais ieņēmumu sadalījums pēc ekonomiskās 

būtības. Kā redzams, lielākais īpatsvars bija iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 35%. Otrais 

lielākais ieņēmumu īpatsvars bija pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF – 20% un 

pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem – 20%.  
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Rucavas novada pašvaldības 2016. gada procentuālais sadalījums. Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

Rucavas novada pašvaldības pamatbudžetā 51% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu 

ieņēmumi, 3% - nenodokļu ieņēmumi, 5% -maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un 41% -  

transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un ES struktūrfondiem. 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016. gadā. Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

35%

Īpašuma 
nodokļi

16%

Nenodokļu 
ieņēmumi

3%

Maksas 
pakalpojumi un 

citi pašu 
ieņēmumi

5%

Valsts budžeta 
transferti

20%

Pašvaldību 
budžetā 
saņemtā 

dotācija no 
PFIF
20%

Ārvalstu 
finanšu 

palīdzība
0%

Pašvaldību 
budžetu 
transferti

1%

Nodokļu 
ieņēmumi

51%

Nenodokļu 
ieņēmumi

3%

Maksas 
pakalpojumi 
un citi pašu 
ieņēmumi

5%

Transferti
41%
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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 51%. 

No nodokļu ieņēmumiem 69% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas savukārt 

ir 35% no kopējiem ieņēmumiem. 

No kopējā nodokļu ieņēmumu apjoma 31% ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. 

Nekustamā īpašuma nodokli iekasējam par zemi, ēkām, būvēm un   mājokļiem. 2016. gadā 

nekustamā īpašuma nodokļi ir iekasēti 30859 euro vairāk kā 2015. gadā. 

2016. gadā Rucavas novada dome nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, nokavējuma naudu 11 932.03 euro apmērā iesniedzot lēmumus tiesu izpildītājam ar 

lūgumu veikt piespiedu izpildi vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtība uz 

nodokļa maksātāja nekustamo īpašumu . 

2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa parādi iekasēti 44 903 euro apmērā, vai par 19 179 euro 

vairāk kā  2015.gadā ( 25 724 euro ). 

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 21248 euro. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, atvieglojumu apmērs 

palielinājās par 730 euro. Vislielākos atvieglojumus saņēma fiziskas personas, kuras deklarētas 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu no iesnieguma iesniegšanas 

dienas -  16 648 euro, daudzbērnu ģimenes 1 433 euro, fiziskas un juridiskas personas, kas 

iznomā zemi Rucavas novadā deklarētām personām 1 486 euro, 1. un 2. grupas invalīdi 791 

euro, audžuģimenes 139 euro, represētās personas 169 euro, īpašums izmantots Rucavas 

infrastruktūras nodrošināšanai 211 euro , personas, kuru aizgādībā ir invalīds 428 euro lielus 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. 
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Nodokļu ieņēmumu struktūra 2016. gadā Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

Nenodokļu ieņēmumi 

2016. gadā nenodokļu ieņēmumi ir 44 544 euro, kas ir 2,5% 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. 

2.tabula 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2016. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2017. gada 

plāns EUR 

Nenodokļu ieņēmumi 57961 44544 65 140 

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 49000 36000 36 000 

Valsts ( pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

1329 3153 2240 

Naudas sodi un sankcijas 798 2568 2800 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 92 202  

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

6742 2621 24100 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

Procentuāli lielāko daļu – 81% no nenodokļu ieņēmumiem ( 36 000 euro) 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 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

69%

Nekustāmā 
īpašuma 
nodoklis 

31%
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grafiku. Uz 2016. gada 31. decembri no kopējās parāda summas 179 296 EUR ir atmaksāti 

85 000 euro. 

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē 2016. gadā 

iekasēti 1750 euro, vai par 1480 euro vairāk kā 2015. gadā ( 270 euro ).  

2016. gada maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu ( protokols Nr.9,4.5.p.) iesniegt 

Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā prasības pieteikuma pret SIA “SK Veikals’” par saistību 

piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā par parāda piedziņu 7 982,32 euro apmērā. 

 

 

Nenodokļu ieņēmumu struktūra 2016. gadā Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Maksas pakalpojumi 

 

 

3.tabula 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2016 .gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2017. gada 

plāns EUR 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

84 284 84569 82542 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 12 884 13834 14227 

Ieņēmumi no 
izveidoto 

uzkrājumu 
samazināšanas

81%

Pašvaldību  
nodevas un 
kancelejas 
nodevas

7%

Naudas sodi un 
sankcijas

6%

Ieņēmumi no 
pašvaldību 

īpašuma 
pārdošanas

6%
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Ieņēmumi par nomu un īri 13 921 16535 15800 

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

56760 53580 52515 

Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

759 620 0 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

2016. gadā maksas pakalpojumi iekasēti 84.569 euro apmērā, kas ir par 285 euro vairāk nekā 

2015. gadā.  

 

Maksas pakalpojumu ieņēmumu struktūra 2016. gadā Avots: Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Transferti  

4. tabula 

Posteņu nosaukums 2015. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2016. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2017. gada 

plāns EUR 

Transferti 550323 

 

723 333 992907 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktiem mērķiem 

298853 353523 306028 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda    189736 356919 396928 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti  ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem 

687 0 278516 

Maksas 
pakalpojumi un 

citi pašu 
ieņēmumi

0%

Maksa par izglītības 
pakalpojumiem

16%
Ieņēmumi par 
nomu un īri

20%

Ieņēmumi no 
pārējiem budžeta 

iestāžu 
sniegtajiem 

maksas 
pakalpojumiem

64%
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Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 

42963 1000 0 

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 18084 11435 11435 

Ārvalstu finanšu palīdzība  456  

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

Transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta)  2016. gadā saņemti 723 333 

euro, kas ir 41,0% no kopējiem ieņēmumiem. Ārvalstu finanšu palīdzība 456 euro apmērā tika 

saņemta no Lietuvas Veselīga dzīvesveida asociācijas projekta “Inovatīvās un dinamiskas 

metodes jauniešu izglītošanai par arodslimībām un veselīga  dzīvesveida vecināšana” 

realizēšanai.  

 

 

Transfertu ieņēmumu struktūra 2016. gadā Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

2.2. Pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ko 

nosaka likuma “Par pašvaldībām “ 15. pants. 

2016. gadā pamatbudžeta izdevumi ir 1 635 651 euro, kas salīdzinot ar 2015.  gadu ir par 

105 788 euro lielāki. Tas izskaidrojams ar to, ka 2016. gadā plānotā ieņēmumu daļa 

salīdzinājumā ar 2015. gadu bija lielāka par 121 668 euro.  Pamatbudžeta izdevumus iedala 

atbilstoši funkcionālajam sadalījumam un pēc ekonomiskās klasifikācijas. 
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 Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ( EUR ) : 

5. tabula 

Izdevumu veidi 2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2016/2015 

Atlīdzība 926 107 1 142 347 1 186 153 +216240 

Preces un pakalpojumi 349 311 340 120 509 508 -9191 

Procentu izdevumi 32 920 10 323 1 466 -22597 

Subsīdijas un dotācijas  3 726 5 141 8 645 +1415 

Sociālie pabalsti 46 288 52 407 65 718 +6119 

Uzturēšanas izdevumi transferti 39 876 41 244 40 200 +1368 

Pamatkapitāla veidošana 129172 44 069 417 142 -85 103 

Pašvaldību kapitālo izdevumu 

transferti 

2456   -2456 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa un nav 

klasificēti iepriekš 

7   -7 

Kopā izdevumi 1 529 863 1 635 651 2 228 832 +105788 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi ( % ) atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2016. gadā Avots : Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļa 

Atlīdzība
70%

Preces un 
pakalpojumi

21%

Procentu 
izdevumi

1%

Subsīdijas un 
dotācijas 

0%

Sociālie 
pabalsti

3%

Uzturēšanas 
izdevumi 
transferti

2%

Pamatkapitāla 
veidošana

3%



35 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu  

 

No pašvaldības izdevumiem 70% tiek tērēti atlīdzībai, tas ir, atalgojumam un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  Par precēm un pakalpojumiem tērēti 21% no visiem 

izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai - 3%, sociālajiem pabalstiem – 3%,procentu 

maksājumiem par kredītiem – 1%. 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam ( EUR ) : 

6.tabula 

Izdevumu veidi 2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2016/2015 

Vispārējie valdības dienesti 426 190 322 342 379 511 -103 848 

Sabiedriskā kārtība un drošība 32 160 38 675 50 995 +6 515 

Ekonomiskā darbība 81 580 103 813 491 742 +22 233 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

152 022 177 707 229 536 +25 685 

Veselības aprūpe 32 431  40 227 39 299 +7 796 

Atpūta un kultūra 99 560 111 749 147 584 +12 189 

Izglītība 573 803 659 706 666 521 +85 903 

Sociālā aizsardzība 132 117  181 432 223 644 +49 315 

Pavisam izdevumi: 1 529 863 1 635 651 2 228 832 +105 788 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra (% ) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 2016. gadā Avots : Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļa 
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Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 2016. 

gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos ir sadaļā “Izglītība” - 659 706 euro vai 40% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem ( 2015. gadā – 37%). 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. Ar 2016. gada 1.maiju tika izveidots 

Rucavas novada Bērnu un jauniešu dienas centrs “Purenīte”’. Ar 2016. gada septembri Bērnu un 

jauniešu dienas centrā “Purenīte” tika izveidotas  tautas deju pulciņa vadītāja un mūsdienu deju 

pulciņa vadītāja amata vietas. 

Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” izdevumi sastāda 322 342 euro, tie veido 20% no 

izdevumu kopsummas ( 2015. gadā – 27%). 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. 2016. gadā Dunikas 

pagasta pārvaldei iegādāts kases aparāts un postermināls, lai iedzīvotāji varētu veikt norēķinus ar 

maksājumu kartēm. 

Sabiedriskās kārtības un drošības struktūrvienību 2016. gada izdevumi sastāda 38 675 euro, vai 

2% no kopējiem izdevumiem ( 2015. gadā – 2%). Šeit ietilpst izdevumi, kas saistīti ar 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu novada teritorijā, pašvaldības policistu algošanu, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Rucavas novada bāriņtiesas uzturēšanu un to funkciju 

nodrošinājumu. 

Nozares “Ekonomiskās darbība” izdevumiem pašvaldība izlietojusi 103 813 euro, vai 6% no 

kopējiem izdevumiem ( 2015. gadā - 5%). 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. 2016. gadā tika 

realizēts projekts “Meža dienas”  - koka galdu un solu izgatavošana un uzstādīšana Muižas 

kalnā. Projekta kopējās izmaksas 600 euro. 2016. gads nav bijis bagāts ar realizētiem projektiem, 

taču darbs pie projektu ideju sagatavošanas, pamatošanas un papildināšanas notika. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2016. gadā izlietoti 177 707 euro, vai 11% no 

kopējiem izdevumiem ( 2015. gadā – 10%). Komunālās daļas darba vajadzībām 2016. gadā tika 

iegādāta mazlietota traktora piekabe un mauriņa traktors. Lai uzlabotu Komunālās daļas darbības 
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efektivitāti ar 2016. gada 1. martu tika izveidota amata vieta “remontstrādnieks” un nekustamā 

īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistam apstiprināta 1.0 likme.  

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem izlietoti 111 749 euro, vai 7% no kopējiem izdevumiem 

( 2015. gadā – 6%). Naudas līdzekļi izlietoti dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, 

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

izdošanai. Biedrībai “Rucavas tradīciju klubs” tika piešķirts līdzfinansējums projekta “Zvanītāja 

vasaras skoliņa 2016” realizēšanai 2000 euro. 

Nozares “Veselības aprūpe” finansēšanai izlietoti 40 227 euro, kas ir  3% no kopējiem 

izdevumiem ( p/a “Dunikas ambulance”). 2016. gadā p/a “Dunikas ambulance” tika piešķirta 

dotācija no pašvaldības līdzekļiem 21 932 euro. Tika veikta reģistratūras kabineta labiekārtošana 

un remonts, atbilstoši obligātajām prasībām veselības aprūpes iestādēm, iegādāti jauni pieaugušo 

svari, ambulatora kartiņu skapis, portatīvais dators.2016. gada beigās tika iegādāta resursu 

vadības un grāmatvedības programma “Horizon”. Pašvaldības aģentūra ir uzsākusi darbu vienotā 

datu uzglabāšanas sistēmā “e-medicīna”. Ģimenes ārste Vija Stepanova Dunikas ambulances 

telpās ir atvērusi prakses vietu.  Ir noslēgts līgums ar SIA “Retējs” centra aptieku par telpu īri, kā 

arī noslēgts telpu patapinājuma līgums ar sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrību 

“Absinte” un biedrību “Latvijas sarkanais krusts”. 

Sociālās aizsardzības jomā 2016. gada izdevumi sastāda 181 432 euro, vai 11% no kopējiem 

izdevumiem ( 2015. gadā – 9%), vai par 49 315  euro vairāk nekā  2015.gadā, kas galvenokārt 

saistīti ar izdevumiem par asistenta pakalpojuma  sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā. 

2016.gadā sociālos pabalstos tika izmaksāti 40598 euro, vai 22% no kopējiem sociālās 

aizsardzības izdevumiem. 

   

Izmaksātie sociālie pabalsti 2015. un 2016. gadā ( euro ) Avots : Rucavas novada domes Sociālais dienests 
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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 ): 

7.tabula 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2016/2015 

Autoceļu fonds  125416 135301 135301 +9885 

Dabas resursu nodoklis 12025 13565 12000 +1540 

Zvejas tiesību noma 2372 1166 1500 -1206 

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 299   -299 

Kopā 140112 150032 148801 +9920 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

Speciālā budžeta izdevumi ( EUR ) : 

8.tabula 

Posteņa nosaukums 2015. gada 

budžeta 

izpilde 

2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2016/2015 

Autoceļu fonds  139846 84517 210513 -55329 

Vides aizsardzība 4438 11274 57136 +6836 

Kopā 144284 95791 267649 -48493 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

            2016. gadā no ceļa fonda līdzekļiem ceļu greiderēšanai, attīrīšanai no sniega tīrīšanai, 

mehanizētai zāles pļaušanai izlietoti 7600 euro, asfalta bedrīšu remontam izlietoti 1393 euro, 

pašvaldības grants ceļu atjaunošanas remontdarbiem izlietoti 15 757 euro, ceļa zīmju iegādei 

3548 euro, pašvaldības grants ceļu ikdienas darbiem 2897 euro.  

Tika sagatavots defektu akts  Rucavas novada  ceļiem projekta “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” vajadzībām 4607 euro apmērā. 
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2.4. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

2016. gada laikā Rucavas novada dome no fiziskam personām saņēmusi ziedojumā 200 euro un 

no juridiskām personām 700 euro, kas izlietoti pasākuma “Zvejniekstvētki Papē 2016” 

organizēšanas izdevumu segšanai. 

 

2.5. Saistības un garantijas 

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

aizdevums 21 343 euro, kas jāatmaksā līdz 2020. gada 20. decembrim. Līdz 2016. gada 31. 

decembrim atmaksāts 15 478 euro.  

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. Līdz 2016. gada 31. 

decembrim atmaksāts 101 935 euro. 

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. Līdz 2016. gada 31. decembrim atmaksāts kredīts  115 117 euro.  

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

iegādei, kas jāatmaksā līdz 2020. gada 20. decembrim. Līdz 2016. gada 31. decembrim 

atmaksāts kredīts 18 998 euro. 

Kopējais parādsaistību apjoms uz 2017. gada 1. janvāri ir 597 640 euro, vai  7.38%  no 

pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Rucavas novada dome ir galvojusi SIA “Liepājas RAS” ( atkritumu poligona būvniecībai) un 

SIA “Priekules slimnīca” ( ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitātes 

paaugstināšanai) ņemtajiem kredītiem. 2016. gada 31. decembrī galvojuma neatmaksātā summa, 

kurai nav iestājies maksāšanas termiņš sastādīja 20 328 euro.  

Līdz šim pašvaldībai nav bijis problēmu nokārtot savas parādsaistības. 

2.6. Veiktie iepirkumi 2016. gadā 

Rucavas novada dome ir veikusi iepirkums par zemāk uzrādītājām summām : 

9.tabula 

Iepirkuma veids Skaits Summa ( bez PVN) 

euro 

8.2 panta kārtībā 8 62 105 

Atklāts konkurss 1 44 926 

Kopā : 9 107 031 
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Publisko iepirkumu 2016. gada finanšu līdzekļi Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

  

 Piemērojot atklāta konkursa procedūras veidu tika veikti viens iepirkums – degvielas 

iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. 

  PIL 82 panta kārtībā tika veikti šādi iepirkumi - pārtikas produktu piegāde Rucavas 

novada izglītības iestāžu vajadzībām, mazlietotas traktortehnikas piekabes piegāde, inerto 

materiālu sagatavošana un izvešana ceļa seguma atjaunošanai Rucavas novadā, malkas piegāde.  

 

2.7. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

10.tabula 

Kapitālsabiedrība 

Līdzdalības 

daļa (%) 

pamatkapitālā 

Summa 2016. gada 

beigās ( euro ) 

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” 9,84 43 129 

Rucavas krājaizdevu sabiedrība 8,97 1 423 

Pašvaldības kapitāla ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2016. gadā Avots : Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļa 

 

2016. gadā Rucavas novada dome nolēma palielināt pamatkapitālu SIA “Priekules slimnīca” par 

2000 euro atbilstoši piederošajām kapitāldaļām, lai sekmētu tālāko slimnīcas pakalpojumu 

attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem. 

 

8.2 panta 
kārtībā

58%

atklāts 
konkurss

42%

8.2 panta kārtībā atklāts konkurss
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2.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

11.tabula 

Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība 

2015. gada 

beigās ( euro) 

Atlikusī 

vērtība 2016. 

gada beigās  

(euro ) 

 Izmaiņas 

2016. gadā 

salīdzinot ar 

2015. gadu 

Dzīvojamās ēkas 211 381 212 763 +1382 

Nedzīvojamās ēkas  2 372 298 2 374 426 +2128 

Transporta būves 3 975 999 3 972 428 -3571 

Zeme zem ēkām un būvēm 612 910 612 829 -81 

Kultivētā zeme 857 557 857 557  0 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 

7 327 7 327 0 

Pārējā zeme 778 042 778 042 0 

Inženierbūves 384 517 398 018 +13501 

Pārējais nekustamais īpašums 12 979 12 979 0 

Pavisam izdevumi: 9 213 010 9 226 369 +13 359 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 Kā redzams no tabulas, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir  palielinājusies par 

13 359 euro, tajā skaitā : 

-dzīvojamās ēkas ( +1 382 euro), kas ir saistīts ar nekustamā īpašuma Māja Nr.5 dz. 6 iegādi; 

-nedzīvojamās ēkas ( + 2128 euro), jo tika veikts īpašuma “Brūnu birzs estrādes” remonts par 

2062 euro un iegādāts šķūnītis blakus īpašumam Māja Nr.5 dz.6; 

-transporta būves ( - 3 571 euro), jo uzskaites precizēšanas nolūkā uz saimniecības 

pamatlīdzekļiem tika pārcelti pamatlīdzekļi, kas pēc savas funkcijas un pielietojuma neatbilst 

transporta būvju  piederībai; 

  -inženierbūves (+13 501 euro), jo tika veikta  ūdens atdzelžošanas stacijas ēkas un tehnoloģisko 

iekārtu izbūve Ķāķisķē, Rucavas pagastā. 

 2016. gadā Zemesgrāmatā ierakstīti 10 īpašumi : “Granīti”, “Māja Nr.5. dz.6”, “Slamsti 

4-1”, “Luknes 1”, ”Viola 96/39”, “Ķāķišķes ūdenstornis”, ”Pieminekļi”, “Lapsas”, “Rodiņi”, 

“Centra garāžas”. 

 

 

 



42 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu  

 

2.9. Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums 

 Salīdzinot 2016. gada bilanci ar 2015. gada bilanci, redzams, ka Rucavas novada 

pašvaldības bilances samazinājums ir 8210 euro. 

12.tabula 

Posteņu nosaukums Atlikusī 

vērtība 2015. 

gada beigās  

(euro) 

Atlikusī 

vērtība 2016. 

gada beigās  

(euro ) 

 Izmaiņas 

2016. gadā 

salīdzinot ar 

2015. gadu 

Aktīvs    

Nemateriālie ieguldījumi 57 751 44 095 -13 656 

Pamatlīdzekļi 6 989 812 6 875 011 -114 801 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 129 015 131 015 +2 000 

Krājumi 10 004 33 966 +23 962 

Debitori 162 683 139 602 -23 081 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 

5 382 5 675 +293 

Naudas līdzekļi 293397 410 470 +117073 

kopā aktīvs 7 648 044 7 639 834 -8 210 

Pasīvs    

Pašu kapitāls 6 672 985 6 644 615 -28 370 

Ilgtermiņa saistības 597 640 544 829 -52 811 

Īstermiņa saistības 377 419 450 390 +72 971 

kopā pasīvs 7 648 044 7 639 834 -8 210 

Rucavas novada pašvaldības bilance uz 31.12.2016. Avots: Rucavas novada Finanšu nodaļa 

 

 Pēc bilances redzams, ka Rucavas novada pašvaldībai uz 2016. gada beigām nav 

finansiāla riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 1,31, 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. 

 2017. gada 27. aprīlī  SIA “Auditorfirma Inspekcija” zvērināts revidents Māris Biernis 

sniedzis atzinumu, ka 2016.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Rucavas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2016.gada 31. decembrī un par tās darbības 

finanšu rezultātiem naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR 

Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”. 
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3. 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 bezmaksas 

pašvaldības informatīvais izdevums „Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapa 

www.rucava.lv, kā arī iedzīvotāju sapulces u.c.  Izdevums „Duvzares Vēstis” tiek izdots 

reizi mēnesī uz 8 lappusēm 750 eksemplāru lielā tirāžā. Lai informācija sasniegtu 

attālākos novada iedzīvotājus, ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību informatīvo 

izdevumu bez maksas nogādā katras Rucavas novada mājsaimniecības pasta kastītē, kā arī 

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

iestādēs.   

Sabiedrības informēšana pašvaldībā notiek izmantojot dažādus komunikācijas 

kanālus, tai skaitā – informācijas stendus Rucavas novada domes ēkā, pašvaldības 

iestādēs, ciemu teritorijās, rīkojot regulāras pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar 

iedzīvotājiem. To laikā tiek fiksēti aktuālākie iedzīvotāju problēmjautājumi, uz kuriem 

tiek meklētas atbildes un risinājumi. 

Iedzīvotāji var tieši kontaktēties ar pašvaldības speciālistiem, kā arī iesniedzot 

rakstveida iesniegumus.  2016. gadā domes kancelejā saņemti 2286 iesniegumi.   

Iedzīvotāji var piedalīties domes sēdēs un komiteju sēdēs. Domes kārtējās sēdes 

notiek domes telpās katra mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienās pulksten 14.00. Domes 

sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos. Ar domes sēžu protokoliem un 

audio ierakstiem var iepazīties arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv sadaļā 

“Pašvaldība – domes sēdes”. Papildus iedzīvotāji var darboties Rucavas novada domes 

izveidotajās komisijās: kultūras, sporta un izglītības komisijā, sociālo un medicīnas lietu 

komisijā, tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijā.   

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
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4. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

Arī 2017. un turpmākajos gados pašvaldības darbība būs vērsta uz Rucavas 

novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadiem nosprausto mērķu realizācijas 

turpinājumu, izvērtējot un aktualizējot programmā ietverto pasākumu aktualitāti, 

nepieciešamību un finansiālās iespējas.  

2017. gadā  pašvaldības autoceļu uzturēšanai, atbilstoši plānotajam finansējumam, 

notiks autoceļu atsevišķu ceļu posmu remonti, kas sevī ietver apauguma tīrīšanu, 

sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Tiks turpināts darbs pie pašvaldībai nepieciešamo īpašumu 

ierakstīšanas zemesgrāmatā, lai pašvaldība sekmīgi varētu veikt savas funkcijas. Tāpat 

tiks izvērtēti nekustāmie īpašumi, kuri jānodod atsavināšanai. Turpināsies saistošo 

noteikumu nepieciešamo grozījumu izstrādāšana un jaunu nepieciešamu saistošo 

noteikumu izstrādāšana, kā piemēram, parādu piedziņas kārtība. 

2017.gadā turpinās pašvaldības policijas darba nodrošināšanai izveidoto telpu 

remonts un iekārtošana “Centra dzirnavās”. Plānots izveidot un labiekārtot Dunikas 

pagastā Sikšņos autogarāžas pašvaldības autotransportam. 2017. gadā tiks pabeigts darbs 

pie garāžu un remonta zonas izveidošanas īpašumā “Dzirnas”, kuras nepieciešams 

autoceļu uzturēšanas tehnikas un citas traktortehnikas novietošanas un remonta darbu 

veikšanas. Dunikas pagasta Sikšņos “Brūnu birzī” plānots izveidot peldētavu un iekārtot 

aktīvās atpūtas zonu, kā arī veikt citus pasākumus atbilstoši pašvaldības 2017.gada 

budžetam. 

Rucavas novada pašvaldība turpinās veikt tai noteiktās funkcijas, pašvaldības 

iedzīvotāju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, turpinās apgūt Eiropas Savienības 

fondu finanšu līdzekļus, pabeidzot un uzsākot projektus.   

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs          Jānis Veits 


