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1. Pamatinformācija 

       Teritoriālās reformas 

rezultātā 2009.gada 1.jūlijā 

savu darbību uzsāka Rucavas 

novads, kas sastāv no Rucavas 

un Dunikas pagasta.  

       Rucavas novada 

pašvaldības juridiskā adrese: 

„Pagastmāja”, Rucavas pagasts,  
 

Rucavas novads, LV-3477. Iedzīvotāju skaits – vidēji divi tūktoši. Platība ir 448,6 

kvadrātkilometri.  

Rucavas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības 

un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 

Pašvaldību likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. Rucavas novada domes darbību likuma „Par pašvaldībām” ietvaros 

pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (iepriekšs - 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; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības 

dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 

līdzekļu izlietojumu.  Domes darbības principi ir demokrātiskas vadības princips, atklātības 

un sabiedrības informētības princips, sabiedrības līdzdarbības un līdzatbildības princips. 

  Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv 

no 13 deputātiem. Dome no deputātu vidus ievēlē domes priekšsēdētāju. Domes struktūra 

attēlota Pielikumā Nr.1. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 

dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: finanšu komiteju;  sociālo 

un medicīnas lietu komiteju; lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteju; 

tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteju;  kultūras un sporta komiteju; izglītības 

jautājumu komiteju. 2012.gadā plānots samazināt deputātu skaitu līdz 9. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:  Rucavas pamatskola; Sikšņu 

pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupu; Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”; 

Rucavas novada Rucavas bibliotēka; Rucavas novada Sikšņu bibliotēka; Rucavas novada 
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bāriņtiesa; Rucavas novada Sociālais dienests; Dunikas pagasta pārvalde; Rucavas novada 

Dunikas Tautas nams; Rucavas novada Rucavas Kultūras nams; Dunikas pagasta sporta un 

atpūtas centrs; Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļa; Ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

Komunālā daļa. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir 

Rucavas novada Dunikas ambulance (aģentūra). Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA 

„Priekules slimnīca”; SIA „Spīlas”; SIA „RAS 30”; SIA „Liepājas tūrisma informācijas 

birojs”. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; biedrībā „Jumītis”; 

biedrībā „Liepājas rajona partnerība”. 

Rucavas novada pašvaldības mērķis nodrošināt likumos noteikto funkciju, kā arī 

Pašvaldību likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses.  

2010.gadā nepietiekama finansējuma dēļ netika uzsākta Rucavas novada attīstības 

programmas un teritorijas plānojuma izstrāde. Rucavas novada teritorijas plānojums 

apstiprināts 2009.gada 3.novembra domes sēdē ( pielikums Nr.2.) . Šobrīd plānojumu 

izstrādes ir uzsāktas un plānots tās pabeigt 2012.g. 

Joprojām apdraudējumu pašvaldībai rada bezdarbs un darbaspējīgo iedzīvotāju 

aizplūšanu uz ārzemēm, jo netiek iekasēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas tieši ietekmē 

pašvaldības budžetu, nesaņemot maksājumus, kā arī palielinās sociālā budžeta izmaksas 

mazturīgiem iedzīvotājiem. Novada attīstību negatīvi joprojām ietekmē relatīvi lielais 

attālums līdz tuvākajiem centriem un sliktais valsts ceļu stāvoklis, kā arī būtu nepieciešams 

lielāks finansējums pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem. Kā negatīvs apstāklis 

uzskatāms, ka ir nepietiekama un dārga pieeja globālajam tīmeklim novada lauku viensētās. 

Sakarā ar to, iedzīvotājiem ir liegta iespēja veikt maksājumus internetbankā, kā arī nav 

iespējams iegūt pietiekamu informāciju, ko sniedz internets. Papildus visam pašvaldībai 

vairāk kā 100 tūkstoši Ls „iesaldēti” „Latvijas krājbankā” sakarā ar bankas bankrotu.  

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti  

2.1.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumi 

Kopējie Rucavas novada pašvaldības ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 1161058 – par 

13.1% mazāki  nekā  2010.gadā. 

 

Kā redzams no 1.tabulas datiem, ieņēmumos 2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, 

vislielākais pieaugums – Ls 32,1 tūkst.  bija no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām 

un mājokļiem. Otra lielākā pozīcija, kurā palielinājušies pašvaldības ienākumi ir Ls 27,8 



Rucavas  novada domes 2011.gada publiskais pārskats 

 

 5 

tūkst.  atmaksātā pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa par 2011.gadu. Vēl ieņēmumu 

pieaugums ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim Ls 7,5 tūkst., ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem Ls 3,4 tūkst., jo ar 2011.gada 1.oktobri tika paaugstināti 

ūdensapgādes  un kanalizācijas pakalpojumi tarifi. 

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, Ls 274,1 tūkst. visvairāk samazinājās ieņēmumi 

no Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta 

dotācijas, jo netika īstenoti visi plānotie projekti, kā  piemēram – Dunikas pagasta kultūras un 

sabiedrisko aktivitāšu centra izveide, Bajāru rijas ekspozīcijas atjaunošana, mājas aprūpes 

pakalpojumu attīstība Rucavā, kā arī ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai, kas saistīts ar ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas 

pagasta Rucavas ciemā realizēšanu”, jo lielāko darbu apjomu bija jāveic 2010.gadā un tikai 

neliels darbu apjoms bija paredzēts veikt 2011.gadā.   Citās izdevumu pozīcijās būtisku 

samazinājumu nav. 

Kopējais Rucavas novada pašvaldības 2012.gada ieņēmumu samazinājums  plānots 

mazāks par Ls 187,8 tūkst.. Vislielākais ieņēmumu samazinājums Ls 69,0 tūkst. 2011.gadā 

plānots pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem, kas izskaidrojums ar to, 

ka 2011.gada beigās Rucavas novada domei Latvijas Krājbankā tika „iesaldēti” Ls 46.5 tūkst. 

( pamatbudžetā ) un 2012.gada budžeta projektā nebija iespējams iekļaut visus ieplānotos 

projektus naudas līdzekļu trūkuma dēļ. 

Arī pārējie ieņēmumi par pakalpojumiem, salīdzinot ar 2011.gadu, plānoti mazāki par 

Ls 63,2 tūkst., jo 2012.gadā netiek plānots, ka tiks saņemta pievienotās vērtības nodokļa 

pārmaksa.  

Ieņēmumi no komunāliem pakalpojumiem salīdzinot ar 2011.gadu , plānoti lielāki par 

Ls 2,1 tūkst., jo ar 2011.gada 1.oktobri tika paaugstināti ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifi. Nekustamā īpašuma nodoklis  salīdzinot ar 2010.gadu , plānots lielāks par 

Ls 34,0 tūkst. , bet salīdzinot ar 2011.gadu par Ls 4,7 tūkst., jo ar 2012.gada 1.janvāri atcelti 

pieauguma ierobežojumi nodoklim par zemi. 

Lai 2012.gadā varētu īstenot visus plānotos projektus, Rucavas novada dome pieņemot 

2012.gada budžetu , iekļāva ieņēmumos kredītu no Valsts kases Ls 12,7 tūkst.  

1.tabula 

Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

IEŅĒMUMI 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

plāns 

% 

2011.g 

pret 

2010.g 

Ls 

2011.g 

pret 

2010.g 
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I.NODOKĻU IEŅĒMUMI.      

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  261853 269401 269112 102.9 7548 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi. 98658 127998 132656 129.7 29340 

 Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un 

mājokļiem 

7133 9920 9039 139.1 2787 

II.NENODOKĻU IEŅĒMUMI.      

Valsts un pašvaldības nodevas. 2373 2719 880 114.6 346 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 24871 7624 6150 30.7 -17247 

III.MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 

    

Maksa par izglītības pakalpojumiem 10300 14913 18725 144.8 4613 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

300 47 50 15.7 -253 

Ieņēmumi par nomu un īri 9145 9509 2600 104.0 364 

Komunālie pakalpojumi. 13829 14899 17000 107.7 1070 

Pārējie ieņēmumi par pakalpojumiem 36991 95897 32699 259.2 58906 

III.TRANSFERTI      

Valsts budžeta dotācijas 201713 1759 1824 0.9 -

199954 

Valsts budžeta mērķdotācijas 132563 141838 102998 107.0 9275 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.    209855 205972 215599 98.1 -3883 

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

76000 78478 9480 103.3 2478 

Maksājumi no citu pašvaldību budžetiem 5190 8255 8000 159.1 3065 

Ieņēmumi no Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 

245975 171829 146406 69.9 -74146 

Kopā ieņēmumi 1336749 1161058 973218 86.9 -175691 

Izdevumu segšanai iesaistītie līdzekļu 

atlikumi uz gada sākumu 

90810 235963 194560 259.8 145153 

Aizņēmums 0 0 12700 0.0 0 

Pavisam ieņēmumi 1427559 1397021 1180478 97.9 -30538 
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1.attēlā attēlots ieņēmumu īpatsvars pēc ekonomiskās būtības. Kā redzams, lielākais īpatsvars 

bija valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem- 36 %, kas saistīts ar  pašvaldību 

budžetā  saņemto dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, valsts budžeta 

mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un  nodokļu nomaksai. Otrs lielākais ieņēmumu 

īpatsvars – 23.2% bija no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Trešais lielākais ieņēmumu īpatsvars 

– 15% bija no ieņēmumiem no Eiropas savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanas – Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādei, 

Rucavas novada attīstība, piesaistot speciālistus, Centra dzirnavu rekonstrukcija - publiskās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, tiltu rekonstrukcijai par Paurupi un Kaņavu un ERAF 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā” pabeigšanai, kā arī 

projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 

un uzturēšanai” realizācijai.   

 

1.attēls 

Rucavas novada pašvaldības 2011.gada procentuālais 

ieņēmumu sadalījums

Nenodokļu ieņēmumi

1%Valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti

36%

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

23%

Nekustāmā īpašuma 

nodoklis 

12%

Ieņēmumi par 

pakalpojumiem

12%

Maksājumi no citu 

pašvaldību budžetiem

1%

Ieņēmumi no Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai

15%
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2.2.Pašvaldības pārskata gada pamatbudžeta izdevumi 

 

2011.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi bija Ls 1.193.459. Kopējie izdevumi 

2011.gadā, salīdzinājumā ar 2010.gadu, bija par Ls 24827 lielāki.  

 

2.tabula 

  

Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc  

ekonomiskās klasifikācijas. 

Izdevumu veidi 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

plāns 

% 

2011.g 

pret 

2010.g 

Ls 

2011.g 

pret 

2010.g 

Atalgojumi 310856 371976 392678 119.7 61120 

Darba devēja VSAO iemaksas un, 

sociāla rakstura kompensācijas 

80552 86865 94986 107.8 6313 

Komandējumi 592 1948 1710 329.1 1356 

Pakalpojumi 159908 127974 154958 80.0 -31934 

Materiālu iegāde 81549 110032 124575 134.9 28483 

Grāmatu, preses iegāde 1153 1607 2100 139.4 454 

Nodokļu maksājumi 3031 1005 5258 33.2 -2026 

Kredīti un procenti 52103 69008 60634 132.4 16905 

Pabalsti un dotācijas 68511 67786 61279 98.9 -725 

Uzturēšanas izdevumu transferti 20475 44872 36000 219.2 24397 

Pamatkapitāla veidošana 389902 263914 246300 67.7 -125988 

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 

46472   46472 

Kopā izdevumi 1168632 1193459 1180478 102.1 -24827 

 

 

Kā redzams, 2.tabulā izdevumi 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, pieauguši gandrīz 

visiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem, izņemot pakalpojumus (Ls 31934) un 

pamatkapitāla veidošana ( Ls 125988) un nodokļu maksājumiem ( Ls 2026 ). 
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2011.gadā visvairāk pieauguši izdevumi atalgojumam, jo ar 2011.gada 1.janvāri tika 

palielināta minimālā mēneša darba alga no Ls 180 uz Ls 200 un no 2011.gada 1. februāra tika 

palielināta darba alga vidēji par 7% visu iestāžu darbiniekiem. Otrs lielākais palielinājums ir 

materiālu iegādei par Ls 28,5  tūkst., kas izskaidrojams ar degvielas cenas un citu materiālu 

cenu pieauguma dēļ.  Trešā lielākā palielinājuma summa ir uzturēšanas izdevumu transfertiem 

par Ls 24,4 tūkst., jo salīdzinājuma ar 2010.gadu pieaugušas viena skolēna  mācību un 

audzināšanas izmaksas, ko Rucavas novada dome maksā citām pašvaldībām. 2011.gadā 

pieauguši kredīta un procentu atmaksas izdevumi par Ls 16,9 tūkst., jo Sikšņu sporta zāles 

celtniecībai ņemtais kredīts bija jāsāk atmaksāt tikai ar 2011.gadu.Vislielākais līdzekļu 

samazinājums ir pamatkapitāla veidošanai par Ls 126,0 tūkst., kas izskaidrojams  ar  to ,ka 

netika īstenoti lieli Eiropas Savienības projekti .   

2012.gada plānotie izdevumi samazinājušies tikai  par Ls 13,0 tūkst.. 2012.gadā 

vislielākais samazinājums plānots pamatkapitāla veidošanai – Ls 17,6 tūkst., jo nav plānots 

īstenot lielus Eiropas Savienības projektus kapitālieguldījumiem. Tā kā 2012.gadā samazinās 

programmas ES finansētā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” finansējums, līdz ar to samazinās plānotie izdevumi 

pabalstiem par 6.5 tūkstošiem. Pieauguši plānotie izdevumi atalgojumam un darba devēja 

VSAO iemaksām par Ls 28.8 tūkst. , jo ar 2011.gada 1.novembri  amatu sarakstā tika iekļauta 

finansista, teritorijas plānotāja un no 2012.gada 1.janvāra arī vides eksperta amata vienība.  Ar 

2011.gada aprīli amatu sarakstā tika iekļauta jurista amata  vienība.  

 Kā redzams 2.attēlā, 38% no Rucavas novada pašvaldības izdevumiem, sadalījumā 

pēc ekonomiskās klasifikācijas bija novirzīti atlīdzībai pašvaldības darbiniekiem, tai skaitā 

pedagogiem. Otrā vietā ar 22.% ir pamatkapitāla veidošana. Vēl būtisku izdevumu daļu veido 

pakalpojumi ( 11 % ), materiālu iegāde ( 9 % ) un pabalsti (6%). Pārēju izdevumu veidi ieņem 

maznozīmīgu daļu no visiem izdevumiem. 
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2.attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā redzams no 3.tabulas datiem, 2011.gada izdevumos lielākais palielinājums – 1.4 reizes, 

salīdzinājumā ar 2010.gadu, bija izdevumi atpūtai un kultūrai jo 2011.gadā Rucavas kultūras 

nama izdevumi salīdzinājumā ar 2010.gadu pieauguši par 115% un Dunikas tautas nama par 

85%. Vēl palielinājums 1.2 reizes ir Sociālajā aizsardzībā, kas saistīts ar trūcīgo un 

maznodrošināto personu skaita palielināšanos un stipendiātu skaita palielināšanu ES finansētā 

projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 

un uzturēšanai”.     

Veselības aprūpes 2011.gada izdevumi, salīdzinot ar 2010.gadu, ir tikai 75.9 %, kas 

skaidrojams ar to, ka 2010.gadā tika pabeigta Dunikas ambulances ēka renovācija. Tāpat arī 

sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu izdevumi 2011.gadā samazinājušies par 3.8 %, 

tomēr 2012.gadā plānotie pieauguši par 48.2 %.Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas izdevumi 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu samazinājušies 0.6 reizes 

,jo Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas 

pagasta Rucavas ciemā „ īstenošana galvenokārt notika 2010.gadā, bet 2012.gadā plānotie 

līdzekļi salīdzinājumā ar 2011gadu samazinājušies 2.0 reizes, jo netiek plānoti ES 

Rucavas novada pašvaldības 2011.gada izdevumu sadalījums 

pēc ekonomiskās klasifikācijas

Atlīdzība

38%

Komandējumi

0%

Pakalpojumi

11%

Pamatkapitāla 

veidošna

22%

Dažādi 

izdevumi,kas 

veidojas pēc 

uzkrāšanas 

principa un nav 

klasificēti iepriekš

4%

Materiālu iegāde

9%

Kredīti un procenti

6%

Pabalsti un 

dotācijas

6%

Uzturēšanas 

izdevumu transferti

4%
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līdzfinansēto projektu īstenošana. Izglītībai atvēlētie līdzekļi salīdzinājumā ar 2010.gadu 

pieauguši par 26%.   

 

3.tabula 

 

Rucavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc  

funkcionālajām kategorijām. 

 

 

Izdevumu veidi 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

plāns 

% 2011.g 

pret 

2010.g 

Ls 2011.g 

pret 

2010.g 

Vispārējie valdības dienesti 160873 191207 252665 118.9 30334 

Sabiedriskā kārtība un drošība 16198 15577 23086 96.2 -621 

Ekonomiskā darbība 216325 238473 269530 110.2 22148 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

335516 201602 99675 60.1 -133914 

Vides aizsardzība 0 0 0 0.0 0 

Veselības aprūpe 25205 19123 19762 75.9 -6082 

Atpūta un kultūra 33586 47751 65770 142.2 14165 

Izglītība 324276 408539 330774 126.0 84263 

Sociālā aizsardzība 56653 71187 87762 125.7 14534 

Valsts (pašvaldību  ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu 

iegāde 

31454   

Pavisam izdevumi: 1168632 1193459 1180478 102.1 -24827 

 

 

 

3.attēlā atspoguļots Rucavas novada pašvaldības izdevumu procentuālais sadalījums pa 

funkcionālajām kategorijām 2011.gadā. Lielākie izdevumi no visiem pašvaldības izdevumiem 

pēc funkcionālajām kategorijām bija  izglītībai – 34%. .Otra lielākā izdevumu daļa ir 

ekonomiskajai darbībai – 20 %, kur ietilpst dažādu struktūrvienību izdevumi: zemes politikas, 

dažādu ES projektu, tūrisma, lauksaimniecības atbalsta un vispārējās nodarbinātības 

pasākumi.  Trešā lielākā izdevumu daļa ir pašvaldību teritoriju un mājokļu attīstībai – 17%. 
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Pārējie izdevumi ir vispārējo valdības dienestu daļa – 16 %, kurā ietilpst Rucavas novada 

dome, Dunikas pagasta pārvalde, norēķini ar citām pašvaldībām, 6 % izlietoti sociālajam 

dienestam, 2 % izlietoti p/a Dunikas ambulance vajadzībām, 4% izlietoti atpūtai un kultūrai 

(sporta pasākumi, Rucavas kultūras nams, Dunikas tautas nams, Rucavas un Sikšņu 

bibliotēkas), tikai 1%, izlietots sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Šajos izdevumos ietilpst 

ugunsdzēsēju dienests, pašvaldības policija un bāriņtiesa.  

 

 

3.attēls 

 

Rucavas novada pašvaldības 2011.gada izdevumu sadalījums 

pa funkcionālajām kategorijām 

Vispārējie valdības 

dienesti

16%

Sabiedriskā kārtība 

un drošība

1%

Sociālā aizsardzība

6%

Ekonomiskā darbība

20%

Pašvaldību teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana

17%

Veselības aprūpe

2%

Izglītība

34%

Atpūta un kultūra

4%

 

 

 

2.3.Speciālais budžets 

Rucavas novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst no valsts pašvaldību autoceļu 

(ielu) fondā saņemtie līdzekļi, dabas resursu nodokļa maksājumi un pārējie maksājumi, kas 

neietilpst pamatbudžetā.  

 Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 2010. un 2011.gada izpilde, kā arī 

2012.gada budžeta plāns attēloti 4. tabulā . 
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2011.gadā Rucavas novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi bija Ls 

73.8 tūkst., vai par 25.63% lielāki kā 2010.gada ieņēmumi. Bet izdevumi bija Ls 155.3 tūkst., 

kas ir 322.4% no   2010.gada izdevumiem. 

Vislielākais līdzekļu pieaugums 2011.gadā ir dabas resursu nodoklim – 855.2 %. 

Autoceļu fonda līdzekļi 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu pieauguši par 16.7% . 2012.gadā 

ieņēmumi plānoti tikai Ls 44.6 tūkst. Salīdzinot 2012.gada plānu ar 2009.gadu, pašvaldībai 

piešķirtie līdzekļi autoceļu fondā  samazinājušies par 21%.  2011.gada beigās Rucavas novada 

domei Latvijas Krājbankā tika „iesaldēti”  Ls 62.5 tūkst. speciālā budžeta līdzekļi. 

  

4.tabula 

 

Rucavas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. 

 

 

IEŅĒMUMI 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

plāns 

% 2011.g 

pret 2010.g 

Ls 2011.g 

pret 

2010.g 

Ieņēmumi no privatizācijas  0 0 0.0 0 

Autoceļu fonds  56595 66044 44658 116.7 9449 

Dabas resursu nodoklis 849 7261 2500 855.2 6412 

Procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem 

332 134 0 40.4 -198 

Pašvaldības budžetā saņemtās 

valsts budžeta mērķdotācijas 

1000 400  40.0 -600 

Zvejas tiesību noma   1450   

Pavisam ieņēmumu: 58776 73839 48608 125.63 15063 

IZDEVUMI 2010 2011 2012 

plāns 

% 2011.g 

pret 2010.g 

Ls 2011.g 

pret 

2010.g 

Privatizācijas fonds.  0 0 0 0 

Autoceļu fonds  45424 141684 44900 311.91 96260 

Vides aizsardzība 2434 12498 3956 513.48 10064 

Pārējie izdevumi. 300 1100  366.67 800 

Pavisam izdevumu: 48158 155282 48856 322.44 107124 
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2.4. Ziedojumi un dāvinājumi 

Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvārī noslēgto „Vienošanās par grozījumiem 2010.gada 

22.aprīlī noslēgtajā Dāvinājuma ( ziedojuma ) līgumā Nr.80” starp AS„Latvenergo” un 

biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”, kas paredz celt īpaši trūcīgo un sociāli 

mazaizsargāto personu grupu labklājību, nododot pašvaldību domēm dāvanu kartes 

„Elektrības norēķinu karte – 500 kWh”, lai tās šīs dāvanu kartes nodotu trūcīgajām 

mājsaimniecībām, kas lieto „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju, 2011.gadā no AS 

„Latvenergo” tika saņemtas 50 dāvanu kartes par Ls 1857,50. 

 

 

2.5. Saistības un garantijas 

1996.gada 8.martā Papes ezera apsaimniekošanas niedru kombaina iegādei no 

Pasaules Bankas saņemts aizdevums Ls 108200, kas jāatmaksā līdz 2012.gada 5.februārim. 

2004.gadā šis līgums pāratjaunots ( aizdevuma summa Ls 91843) un saistību pārņēmējs ir LR 

Valsts Kase. Līdz 2012.gadam atmaksāti Ls 85343 . 2012.gadā jāatmaksā 6500 Ls. 

2004.gada 31.martā ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijai Rucavas ciemā no 

Vides investīciju fonda saņemts aizdevums Ls 30000, kas jāatmaksā līdz 2019.gada 

31.martam. Līdz 2012.gadam atmaksāti  Ls 29810. 2012.gadā jāatmaksā Ls 190. 

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

saņemts aizdevums Ls 15000.00, kas jāatmaksā līdz 2020.gada 20.decembrim. Līdz 

2012.gadam atmaksāti Ls 5698. 2012.gadā jāatmaksā Ls 1036 . 

2007.gada 1.jūnijā saņemts aizdevums 215000 Ls no LR Valsts Kases Sikšņu 

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

2012.gadam atmaksāti Ls 25421. 2012.gadā jāatmaksā Ls 9244 . 

2008.gada 18.aprīlī saņemts aizdevums 300000 Ls 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 2012.gadam atmaksāti  Ls 13484. 2012.gadā 

jāatmaksā Ls 13484.  

Līdz šim pašvaldībai nav bijis problēmu nokārtot savas parādsaistības. 
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2.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

5.tabula 

Pašvaldības kapitāla ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrība 

Līdzdalības 

daļa (%) 

pamatkapitālā 

Summa pārskata 

perioda beigās 

SIA „Spīlas” 100 545086 

SIA „Liepājas rajona tūrisma informācijas 

birojs” 
1.8 3375 

SIA „RAS -30” 6.15 6770 

SIA „Priekules slimnīca” 12.37 27500 

 

Salīdzinot ar 2010.gadu, ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā nav mainījušies. 

 

2.7..Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Kā redzams 6.tabulā, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība būtiski ir palielinājusies 

nedzīvojamajām ēkām ( + Ls 126.8 tūkst.),inženierbūvēm ( + Ls 180.5 tūkst. )  un transporta 

būvēm ( + Ls 81.0 tūkst ). Transporta būvēs iegrāmatota pēc Lauku atbalsta dienesta 

Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes finansētā projekta „Tiltu 

rekonstrukcija par Paurupi un Kaņavu divu tiltu rekonstrukcija par Ls 81032. Pēc projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rucavas pagasta Rucavas ciemā” pabeigšanas no nepabeigtās 

celtniecības uz nedzīvojamām ēkām pārcelti pamatlīdzekļi par Ls 126333 un uz 

inženierbūvēm pārcelti Ls 184289. No inženierbūvēm norakstīts nodegušais putnu 

novērošanas tornis par Ls 3751. 

2011.gadā pašvaldība finanšu iespēju robežās veikusi īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā, arī 

2012.gada budžetā šim mērķim ir paredzēti līdzekļi.  
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6.tabula 

2.7.Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

 

Posteņa nosaukums 2010.g. 2011.g. Ls 2011.g 

pret 2010.g 

Dzīvojamās ēkas 80992 100525 19533 

Nedzīvojamās ēkas  1314568 1441336 126768 

Transporta būves 2500090 2581122 81032 

Zeme zem ēkām un būvēm 385064 388893 3829 

Kultivētā zeme 555720 572399 16679 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 

5100 5100 0 

Pārējā zeme 210859 231859 21000 

Inženierbūves 81834 262372 180538 

Pavisam izdevumi: 5134227 5583606 449379 

 

 

 

2.8.Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums 

Salīdzinot 2011.gada bilanci ar 2010.gada bilanci (skat 7.tab.), redzams, ka Rucavas 

pašvaldības  bilances samazinājums ir Ls 112,0 tūkst., kas veidojies uz  naudas līdzekļu 

samazinājuma rēķina. 
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7.tabula 

Rucavas novada pašvaldības bilance uz 31.12.2011. 

 

 

 2010.g. 2011.g. Ls 

2011.g 

pret 

2010.g 

Aktīvs    

Nemateriālie ieguldījumi 12411 20499 8088 

Pamatlīdzekļi 4519204 4592447 73243 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 582783 582783 0 

Krājumi 6942 11760 4818 

Debitori 137407 118527 -18880 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 

74838 9446 -65392 

Naudas līdzekļi 341783 227939 -113844 

Pasīvs    

Pašu kapitāls 4998310 4990434 -7876 

Ilgtermiņa saistības 492087 461633 -30454 

Īstermiņa saistības 184971 111334 -73637 

Bilance 5675368 5563401 -111967 

 

 

Aktīvā lielākais samazinājums Ls 113.8 tūkst. bija naudas līdzekļos, jo 2011.gada novembrī 

pašvaldīvbai palika A/s Latvijas Krājbankas pamatbudžeta kontā Ls 24222, ceļu fonda kontā 

Ls 52233, dabas resursu nodokļa kontā :Ls 10277 un termiņnoguldījums Ls 22250. Tādēļ arī 

pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi nav ieguldīti depozītnoguldījumā.  

 

Pēc bilances redzams, ka Rucavas novada pašvaldībai uz 2011.gada beigām nav finansiāla 

riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 3.2, kas liecina, ka pašreiz nav grūtības 

norēķināties par savām īstermiņa saistībām.  
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Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei pašvaldības dome 

finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 

saimnieciskā gada pārskatu, uzaicina reizi gadā Zvērinātu revidentu.  

       2012.gada 25.aprīlī auditorfirmas SIA “Inspekcija AMJ” zvērināts revidents Māris 

Biernis sniedzis atzinumu, ka būtiski pārkāpumi nav konstatēti.   

 

3. Personāls 
 

 Personālu raksturojošie rādītāji Rucavas novada pašvaldībā būtiski nav mainījušies. 

Vairāk kā 40 % pašvaldības darbinieku ir augstākā izglītība; vairāk kā 40 % strādājošo ir 

vecumā virs 50. Salīdzinoši maz darbinieku ir vecumā no 20 – 30 gadiem – 18 %.   

 

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 

izdevumus „Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapa www.rucava.lv. Izdevums 

„Duvzares Vēstis” tiek izdots vienu reizi mēnesī.  „Duvzares Vēstis” saņem katra Rucavas 

novada mājsaimniecība bez maksas, kā arī laikraksts 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. Iedzīvotāju mutvārdu un rakstveida 

iesniegumu reģistrāciju pašvaldības lietvedībā veic atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. 

2011.gadā pavisam reģistrēti vairāk kā 1000 fizisko un juridisko personu iesniegumi, 

priekšlikumi un sūdzības. 

Vairāki pašvaldības iedzīvotāji regulāri apmeklēja domes sēdes. Papildus iedzīvotāji var 

darboties Rucavas novada domes izveidotajās komisijās:  kultūras, sporta un izglītības 

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

un attīstības komisija.  

Attiecībā par sadarbību ar nevalstisko sektoru, Rucavas novada dome sadarbojas ar 

Rucavas novada sabiedriskajām organizācijām, iespēju robežās sniedzot arī materiālu 

atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, piemēram biedrībai „Amata forma” u.c. 

http://www.rucava.lv/
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5.  2012. gadā plānotie pasākumi 

2012.gadā pašvaldība plāno veikt sekojošas lietas: izstrādāt attīstības plānu, teritorijas 

plānojumu; īstenot Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanas projektu, kur iestāžu 

vadītāji un darbinieki tiks apmācīti par projektu sagatavošanu un īstenošanu; pabeigt 

pārrobežas sadarbības projektu „Active Tour LV – LT” ERAF; izstrādāt tehnisko projektu 

viena tilta rekonstrukcijai; turpināt grants un asfalta seguma atjaunošanu uz pašvaldības 

autoceļim; izvietot ceļa norādes; veikt nekustamā īpašuma „Purenes” (Dunikas Saieta nama) 

rekonstrukciju; iegādāties skolām ar projekta palīdzību datorus; turpināt pašvaldības īpašumu 

reģistrāciju Zemesgrāmatā; strādāt pie novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 

u.c. atbilstoši pašvaldības budžetam.  

Jāakārtot SIA „Spīlas” darbība, kā arī jāiesniedz kreditora prasījumu par „Latvijas 

Krājbanku”.  

Būtiski darīt visu iespējamo, kas ir pašvaldības iespējās, lai novadā saglabātu abas 

pamatskolas, ambulanci un pārējās pašvaldības izveidotās iestādes, kā arī izveidot mākslas 

skolu. 
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Pielikums Nr.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVADA DOME 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

Priekšsēdētāja vietnieks 

saimnieciskos jautājumos 

Priekšsēdētāja vietnieks 

administratīvos jautājumos 

 (ar paraksta tiesībām) 

Komitejas 

Izglītības iestādes, PII 

Sociālais dienests un 

medicīniskā aprūpe 

Bibliotēkas 

Bāriņtiesa 

Kultūras iestādes 

Sports 

Tūrisms 

Arhīvs 

 

Kanceleja 

Jurists 

Projektu vadība 

Ugunsdrošība 

 

Policija 

Darba drošība 

IT apkalpošana 

Dunikas pagasta 

pārvaldes vadītājs 

Komunālā daļa 

Zemes dienests 

Autoceļu uzturēšana 

Teritorijas attīstības 

plāns 

Nodarbinātības 

pasākumi 

Zvejniecība Baltijas 

jūras piekrastē un 

iekšējos ūdeņos 

Grāmatvedība 

Dzimtsarakstu nodaļa 


