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1. Vadības ziņojums par 2017. gadu 

  

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, Rucavas novada 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 nekustamā īpašuma 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 2017. gadā vada priekšsēdētājs un vietnieks bez atalgojuma. Rucavas 

novada domē ievēlēti deviņi deputāti, visi darbojas Finanšu komitejā, četri Sociālo un 

medicīnas lietu komitejā, četri Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejā, 

četri Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā un četri Izglītības kultūras un sporta 

komitejā. 2017. gadā notikušas 20 Rucavas novada domes sēdes, tajā skaitā 7 ārkārtas sēdes. 

Notikušas 77 domes pastāvīgo komiteju sēdes - 17 Finanšu komitejas, 15 Lauksaimniecības, 

vides aizsardzības un zvejniecības komitejas, 19 Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības 
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komitejas, 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 15 Sociālo un medicīnas lietu komitejas 

sēdes.  

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. 2017. 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.  

Turpina iznākt pašvaldības informatīvais izdevums „Duvzares Vēstis”. Informācija 

iedzīvotājiem regulāri tiek aktualizēta Rucavas novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.rucava.lv. 

Datos par 2017. gadā Tūrisma informācijas centrā ienākušo tūristu skaitu ir vērojams 

pieaugums. Arī Tūrisma informācijas punkts Papē, “Dzintarvēji”, kur vasaras mēnešos ar 0,5 

likmi darbojās Tūrisma organizators, ir nozīmīgs pieturas punkts viesiem. Kopā 2017. gadā TIC 

un TIP uzskaitīti 1436 apmeklētāji. 

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

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

Kopējā dokumentu aprite kancelejas daļā 2017. gadā ir 4895 dokumenti, kuros ietilpst 

iesniegumi 1874, saņemtie dokumenti 1157, nosūtītie dokumenti 1477, rīkojumi personāla 

jautājumos 247, rīkojumi par komandējumiem 109, darba līgumi 31. 

Rucavas novadā kopš 2015. gada septembra strādā divi Valsts un pašvaldības klientu 

apkalpošanas centri, viens Rucavas pagastā, domes ēkas pirmā stāvā 10.kabinetā, otrs Dunikas 

pagastā, Dunikas pārvaldes ēkā. 

2017. gadā novadā Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros kopumā ir 

apkalpoti 313 klienti, tai skaitā Rucavas pagastā 246 klienti, Dunikas pagastā 66 klienti. No 

tiem Rucavas pagastā pieņemti VSAA – 64 iesniegums, VID – 29 iesniegums un sniegtas 153 

konsultācijas, savukārt Dunikas pagastā pieņemti VSAA – 40 iesniegumi un sniegtas 26 

konsultācijas. 

2017. gadā dome pieņēmusi trīs saistošos noteikumus:  

1. “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas 

novadā””. 
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2. “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā””. 

3. “Par pabalstiem Rucavas novadā”. 

Domes 2017. gada sākotnēji plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir EUR 2.029.497, kas ir 

par 11% lielāki nekā iepriekšējā gadā un izdevumi EUR 2.189.533, kas ir par 20% lielāki 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – EUR 214.841, 

atmaksājamie aizņēmumi EUR 54.825, līdzekļu apjoms izdevumiem neparedzētiem 

gadījumiem – EUR 40.000.  

Savukārt domes budžeta 2017. gada izpilde: pamatbudžeta ieņēmumi EUR 2.050.051 un 

izdevumi EUR 1.953.790, naudas līdzekļu atlikums gada beigās sastāda EUR 330.085  

2017. gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi – EUR 148 801 un izdevumi EUR 

269.795, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 191.456. Savukārt speciālā budžeta  

2017.gada izpilde: ieņēmumi – EUR 157.616 un izdevumi EUR 184.188, naudas līdzekļu 

atlikums gada beigās – EUR 164.884. Speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts dotācijas 

pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 135 301, dabas resursa nodoklis EUR 21.419 un Zvejas 

tiesību noma EUR 896. 

Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā nepārsniedz to līdzekļu 

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

līdzekļu atlikumu. 

Pašvaldībai ir kredītsaistības Valsts Kasē par Sikšņu pamatskolas sporta zāles 

būvniecību, Sikšņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, kā arī par iegādātiem 

transportlīdzekļiem pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 2017. gadā tika iegādāts 

komerciālais transports, ņemot kredītu valsts kasē EUR 28.000 apmērā. Saņemto aizņēmumu 

neatmaksātā pamatsumma, kurai nav iestājies atmaksas termiņš uz 01.01.2018. sastāda EUR 

572.815. Galvojumi sniegti SIA “Liepājas RAS” un SIA “Priekules slimnīca”. Dome 2017. 

gadā lēma palielināt pamatkapitālu SIA „Priekules slimnīca” par  EUR 2000, lai sekmētu tālāko 

slimnīcas pakalpojumu attīstību un pieejamību novada iedzīvotājiem. 

Ārpus Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem tika īstenota ielu apgaismoju izbūve 

Rucavas un Sikšņu ciemos (kopā 690m) kopējās līguma summas 37499.23 EUR. Komunālas 

daļas kapacitāte tika stiprināta ar jaunu traktortehniku (32583,40 EUR) un kravas furgonu 

(28677,00 EUR), lai kvalitatīvi un efektīvi veiktu darba pienākumus un pašvaldība nodrošinātu 

normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus. 
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Rucavas novada dome atteicās no Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrā atlases kārta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus 

nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” projekta priekš atlasē apstiprinātā projekta 

“Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana” virzīšanas tālāk un nolēma neiesniegt Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā projekta iesniegumu. 

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

un ūdens sistēmas cauruļu nomaiņa. Tika veikti atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtas remonti. 

Kā katru gadu turpinājās autoceļu greiderēšana, grants seguma papildināšana, caurteku maiņa 

un uzturēšana, bedrīšu aizpildīšana asfalta segumam, sniega stumšanas darbi, ceļmalu pļaušana, 

ceļmalu un grāvju attīrīšana no krūmiem.  

2017. gadā Rucavas novada dome zemesgrāmatā ierakstījusi 36 īpašumus, pārņēmusi no 

Iekšlietu ministrijas 2 īpašumus – “Rucavas muitas punkts” un “Muita”, no Finanšu ministrijas 

pārņēmusi īpašumu “Papes novērošanas postenis” un no AS “Latvijas valsts ceļi” valsts 

autoceļa posmu VC1221 Rucava-Pape 4,06km garumā.  Rucavas novada dome atsavināšanai 

nodevusi īpašumu “Noriņas” (1600,00 euro). 

Rucavas novada pašvaldībai 2017. gads ir bijis ļoti veiksmīgs dažādu projektu 

realizācijas jomā. 

2017. gadā Rucavas novada pašvaldībā realizētie projekti: 

Npk. Nosaukums 

Programma/ 

fonds Aktivitātes 

Realizēšanas 

laiks 

Kopējās 

izmaksas 

Fonda 

līdzfinan-

sējums 

1. Meža dienas - 2017 

Meža 

attīstības 

fonds 

uzstādītas šūpoles, 

kāpšļi, līdzsvara 

šūpoles, rāpšanās 

stienis Rucavas 

pamatskolas parkā 

08.07.2017-

25.09.2017 498.00 EUR 

498.00 

EUR 

2. 

Rucavas bērnudārza 

rotaļu laukuma 

uzlabošana un sētas 

uzlikšana ELFLA - LAD 

rotaļu laukumu 

elementu 

uzstādīšana un 

jauna žoga 

uzlikšana 

28.04.2017-

15.11.2017 19280.77 EUR 

15231.81 

EUR 
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3. 

Sikšņu bibliotēkas 

darba modernizācija ELFLA - LAD 

Sikšņu bibliotēkas 

trīs telpu remonti 

28.04.2017-

01.12.2018 

19 436.07 

EUR 

17 298.10 

EUR 

4. Mana Jūra  LADDER 

Izglītojošas un 

praktiskas 

aktivitātes, kas 

saistītas ar vides 

piesārņojumu 

Baltijas jūras 

piekrastē un to 

mazināšanu 

01.05.2017-

25.09.2017 1841.35 EUR 

1841.35 

EUR 

5. 

Papes ostas 

attīstības 

koncepcijas izstrāde 

VARAM 

mērķdotācija 

Papes ostas 

attīstības 

koncepcija 30.11.2017 15028.20 EUR 

15028,20E

UR 

Uzsāktie / aktuālie projekti 

     

Npk. Nosaukums Programma Aktivitātes 

Realizēšanas 

laiks 

tuvākās 

darbības 

orientējoša

s izmaksas 

1. "Proti un dari"  JSPA 

apmācības un 

konsultācijas  31.10.2018 

semināri 

notiek 

 7821,00 

EUR 

2. 

Deinstitucionalizāci

jas projekts 

“Kurzeme visiem” 

ESF- ERAF 

Kurzemes 

plānošanas 

reģions 

apmācības un grupu 

dzīvokļu izveide 

ēkā “Sudrabi”    

darba grupas 

sapulces, 

atbalstu plānu 

izvērtēšana 

 225287.00 

EUR 

    

01.07.2015-

31.12.2022   

3. 

“Veselīgs Rucavas 

novads” ESF-CFLA 

Semināri, 

funkcionālie treniņi, 

grupu nodarbības 

15.06.2017-

14.01.2020 

Semināru un 

citu projektu 

aktivitāšu 

nodrošināšana 

21079,00 

EUR 

4. 

Nodarbināto 

personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide VIAA Kursi un apmācības 

01.08.2017- 

līdz pilnai 

Pušu 

pienākumu 

izpildei 

Personu 

piesaiste 0,00 EUR 

5. 

Lauku ceļu 

infrastruktūras 

sakārtošana 

Rucavas novadā 

uzņēmējdarbības ELFLA-LAD Grants ceļu pārbūve  

30.11.2017-

01.12.2019 

Līguma 

slēgšana ar 

ceļu 

projektētāju 

711100,00 

EUR 
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Arī turpmāk tiek plānota līdzekļu piesaiste Rucavas novadam no dažādiem ES fondiem, 

arī Latvijas valsts finansētajiem projektiem. 2018. gadā prioritāte pašvaldības darbam būs 

pašvaldības īpašumā esošo ceļu remontdarbi, jaunu ceļu, ietvju un apgaismojuma tehniskās 

dokumentācijas izstrāde. 

Saskaņā ar valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 

2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam ”Papes ostas attīstības koncepcijas 

atbalstam lauku 

apvidos 

6. 

Installation of video 

security surveilance 

cameras for 

ensuring safety in 

towns of Latvia and 

Lithuania LAT-LIT 

Novērošanas 

kameru iegāde un 

uzstādīšana 

31.05.2017-

30.11.2019 

Iepirkums par 

kameru un to 

uzstādīšanu 

15000 

EUR 

7. 

Piekrastes 

zvejniecības 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšana un 

popularizēšana 

“Dzintarvēji” EJZF--LAD Ēkas atjaunošana 

28.04.2017-

13.08.2019 

Būvdarbu 

iepirkums  

251901.25 

EUR 

8. 

Publiskās piekļuves 

vietas Baltijas jūrai 

- Papes bākas 

stāvlaukuma 

paplašināšana EJZF--LAD 

Stāvlaukuma 

paplašināšana, 

pludmales 

zonējuma zīmju 

uzstādīšana 

28.04.2017-

31.12.2018 

Iepirkums uz 

stāvlaukuma 

būvniecību. 

Plastmasas 

plākšņu 

novietošana 

izejā uz jūru 

48865.39 

EUR 

9. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai VISC 

Izglītojošas 

nodarbības 1.-

9.klašu skolēniem 

26.07.2017- 

līdz pilnai 

Pušu 

pienākumu 

izpildei 

Nodarbību 

organizēšana 

9580,00 

EUR 

10. 

Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai IKVD 

Mācību 

konsultācijas 

skolēniem 

04.09.2017- 

līdz pilnai 

Pušu 

pienākumu 

izpildei 

Mācību 

konsultāciju 

vadīšana 

931.90 

EUR 
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izstrāde 2018.-2028. gadam” tikai veikta koncepcijas izstrāde, kurā noteikti Papes ostas 

attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni un prioritātes to sasniegšanai, pamatojoties uz esošās 

situācijas analīzi. 

2017.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.  

 Rucavas kultūras namā aktīvi turpina darboties amatierteātris, etnogrāfiskais ansamblis,  

sieviešu vokālais ansamblis, lauku kapela “Parupīte”. 2017.gada septembrī izveidojās jauns 

kolektīvs- Rucavas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saksinis”.  

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 140577, kas veidojušies vairāku gadu garumā, 

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

sastāda:  nekustamā īpašuma nodoklis – EUR 87888, zemes noma - EUR 6798, komunālie 

pakalpojumi un īre – EUR  31946, skolēnu ēdināšana -EUR 818, bērnudārznieku ēdināšana - 

EUR 2105, mūzikas skolas maksa - EUR  967, sporta skolas maksa - EUR 58, par ievietošanu 

pansionātos -  EUR 9997.  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, 

Rucavas novadā samazinājums sastāda 6% no iedzīvotāju skaita. Rucavas novadā uz 2017. 

gada 1. janvāri deklarēti 1797 iedzīvotājs (no tiem Rucavas pagastā - 1132, Dunikas pagastā –

665). Savukārt uz 2018. gada 1. janvāri deklarēti 1687 iedzīvotājs (no tiem Rucavas pagastā -

1069, Dunikas pagastā –618). Tātad 2017. gada laikā novada iedzīvotāju skaits samazinājies 

par 110 cilvēkiem.  

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 
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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. 

Uz gada pārskata iesniegšanas brīdi pašvaldības rīcībā nav informācijas par būtiskiem 

riskiem vai neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldībai būtu jāsaskaras un 2017.gadā 

būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, kas varētu ietekmēt finanšu rezultātu nav notikušas.  

Rucavas novada pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības 

pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, 

izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Turpināsies investīciju piesaiste novada attīstībai, 

par prioritāru uzdevumu izvirzot ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošana novada teritorijā. 

Pašvaldībai svarīga ir projektu  pieteikumu sagatavošana vairākām projektu programmām. 

Novada pašvaldības darbu nevaram iedomāties bez ES projektu realizācijas, jo tikai tā varam 

nodrošināt sava novada attīstību un izaugsmi. Veiksmīga ES projektu realizācija turpmākajos 

gados var būtiski ietekmēt novada pašvaldības attīstību un darbību nākotnē. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs       Jānis Veits 
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2. Pamatinformācija 

2.1. 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, vietējās 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, 2017.gada sākumā - 1792. 2017.gada laikā novadā deklarēto 

iedzīvotāju skaits samazinājies vairāk par simts cilvēkiem.  

Rucavas novadā deklarēto iedzīvotāju skaits pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 

 2017.gada janvāris 2017.gada decembris Izmaiņas 

Rucavas novads 1792 1682 -110 

Rucavas pag. 1131 1067 -64 

Dunikas pag. 661 615 -46 

 

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. 
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Teritorijas struktūrā lielu īpatsvaru aizņem meži (48,3% - 21654,9 ha), 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes (25 % - 11209,8 ha) un purvi (14 % (6363,6ha). 

Ūdens platības aizņem 3,2% (1497,8 ha). Izbūvēto teritoriju īpatsvars ir salīdzinoši 

neliels - ceļu infrastruktūra aizņem 1,8% (825,4 ha), apbūve un pagalmi- 1% (446, 5 ha), 

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

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

Rucavas novads ir tālākā teritorija Latvijas dienvidrietumu daļā (attālums no 

Rīgas 250 km) - pierobežas novads ar zemu apdzīvojuma blīvumu.  

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, tai skaitā 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. 

 

2.2. 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.  

Domes kārtējās sēdes notiek domes telpās katra mēneša ceturtās nedēļas 

ceturtdienās pulksten 14.00. Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos 
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gadījumos. Ar domes sēžu protokoliem un audio ierakstiem var iepazīties arī pašvaldības 

mājas lapā www.rucava.lv sadaļā “Pašvaldība – domes sēdes”.  

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 

kopš 2013. gada 1. jūnija vēlēšanām sastāv no 9 deputātiem. Pēc 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”.  

2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās bija augsta vēlētāju aktivitāte – nobalsoja 

novadā kopā 893 vēlētāji jeb 61,04% (306 vēlētāji Dunikas pagastā, 587 – Rucavas pagastā).  

 Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 887. Derīgās vēlēšanu zīmes – 874. Vēlēšanu rezultāti 

Rucavas novadā: 

Nr.p.k Saraksts Zīmes Procenti 

(%) 

Vietas 

(9) 

1. Domubiedri 17 1,90 0 

2. Novada attīstībai 292 32,70 3 

3. DUVZARE 43 4,82 0 

4. "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" 118 13,21 1 

5. Mūsmājas 55 6,16 1 

6. Vēlētāju apvienība "JAUNS ATVĒZIENS" 131 14,67 2 

7. VIENOTI NOVADAM 218 24,41 2 

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu. 
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Pēc 2017. gada pašvaldību vēlēšanām deputātu sastāvs ir mainījies. Rucavas 

novada domē tika ievēlēti deputāti – Jānis Veits, Edgars Riežnieks, Līga Jaunzeme no 

saraksta „Novada attīstībai”, Romārs Timbra no "LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA", Irēna Šusta no saraksta „Mūsmājas”, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže no 

saraksta „Jauns atvēziens”, Andis Rolis, Gundega Zeme no saraksta „Vienoti novadam”. 

Pēc deputāta Edgara Riežnieka pilnvaru nolikšanas darbu sāka nākamais deputāta 

kandidāts no saraksta “Novada attīstībai”, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, - Antra Ate. 

Domes darbu vada priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 

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

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl piecas pastāvīgās komitejas: 

Finanšu komiteja - komitejas priekšsēdētājs - Jānis Veits, komitejas locekļi - 

Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, 

Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

Sociālo un medicīnas lietu komiteja - komitejas priekšsēdētāja - Gundega 

Zeme, komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Andis Rolis, komitejas locekļi - Antra Ate, 

Līga Jaunzeme. 
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Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komiteja - komitejas 

priekšsēdētājs - Andis Bārdulis, komitejas priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Veits 

Komitejas locekļi - Andis Rolis, Romārs Timbra. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja - komitejas priekšsēdētāja - 

Daiga Ķēdže, komitejas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Veits, komitejas locekļi – Andis 

Bārdulis, Gundega Zeme. 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja - komitejas priekšsēdētāja - Līga 

Jaunzeme, komitejas priekšsēdētājas vietniece - Antra Ate, komitejas locekļi - Jānis 

Veits, Irēna Šusta. 

2017. gadā notikušas 22 Rucavas novada domes sēdes, tostarp 7 ārkārtas sēdes. 

Notikušas arī 77 domes pastāvīgo komiteju sēdes: Finanšu komitejai - 17, 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejai – 15, Tautsaimniecības, 

tūrisma un attīstības komitejai – 19, Izglītības, kultūras un sporta komitejai - 11, Sociālo 

un medicīnas lietu komitejai - 15. 

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. 

 

2.3. 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 administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rucavas novada pašvaldības 

adrese: „Pagastmāja”, Rucava, 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 
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iestāde „Zvaniņš”, Rucavas pamatskola, Sikšņu pamatskola ar pirmsskolas izglītības 

grupu, tūrisma informācijas centrs, būvvalde, pašvaldības policija, pašvaldības aģentūra 

Dunikas ambulance, kā arī struktūrvienības: Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs, 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Attīstības nodaļa.  

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 kancelejā 2017.gadā ir 4895 dokumenti, kuros ietilpst 

iesniegumi 1874, saņemtie dokumenti 1157, nosūtītie dokumenti 1477, rīkojumi 

personāla jautājumos 247, rīkojumi par komandējumiem 109, darba līgumi 31. 

Rucavas pamatskolā 2017./2018. mācību gadā uzsāka mācības 67 skolēni (31 

meitene un 36 zēni). Sākumskolas klasēs 30 skolēni, no 5. līdz 9.klasēs 37 skolēni. 

2017.gada 5.jūnijā Izglītības kvalitātes valsts dienests Rucavas pamatskolu un mācību 

programmas ir akreditējis uz 6 gadiem.  Skolā var apgūt divas mācību programmas – 

Vispārējās pamatizglītības programmu un Speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.  

Pēc mācību stundām skolēni var apmeklēt pagarināto dienas grupu, rotaļu grupu, 

daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus. Skolas dzīves tiek plānota, lai visi skolēni 

varētu atrast sev nodarbošanos pēc stundām. Skolā darbojas folkloras kopa “Ķocītis”, 

tajā dzied, muzicē un dejo 19 dalībnieki. Turpina darbu jaunsargu vienība. Zēni apmeklē 

koka amatniecības pulciņu. Skolā darbojas teātra pulciņš, šahs,  skolēnu līdzpārvalde. 

Labus panākumus Jauno satiksmes dalībnieku forumā gūst velo pulciņa dalībnieki. 

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

VAS “Ceļu satiksmes direkcija” organizētajā konkursā “Labākā CSDD satiksmes 

drošības skola 2017” Rucavas pamatskola ieguva 3.vietu.  

Rucavas pamatskola piedalās četros ESF projektos. Ar 2017.gada jūniju Rucavas 

pamatskolas pedagogi regulāri darbojas ES struktūrfondu projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 

“Kompetenču pieeja mācību saturā” apmācībās un aprobācijā. Tapis pirmais stends, kas 

demonstrēts konferencē. Skolēniem ir iespējas darboties Eiropas Sociālā fonda projektā 

Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošanā, kur norisinās dažādi pasākumi karjeras jomā- darbnīcas, tikšanās, 
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meistarklases, radošās aktivitātes. ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, skolēniem tiek organizētas ekskursijas, 

radošās darbnīcas, “Zinoo centra” apmeklējumi.  Papildus konsultācijas saņem skolēni 

no ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai”.  

Turpinās datorikas aprobāciju no 1.klases līdz 6.klasei. Mācību procesā skolotāji 

pielieto kompetenču pieeju mācību saturā, lielāko uzsvaru liekot uz sasniedzamo 

rezultātu stundas sākumā un atgriezenisko saiti stundas gaitā un beigās. Mācību process 

sāk mainīties. Visas klases ir aprīkotas ar datoriem, projektoriem vai televizoriem, līdz ar 

to mācību stundas kļūst daudzveidīgākas. 

Sikšņu pamatskola 2017./2018.mācību gadā piedāvā 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; 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 piecgadīgiem un 

sešgadīgajiem bērniem. 

2017./2018.mācību gadā pirmsskolā  divās grupiņās mācījās 21 audzēknis, bet 

pamatskolā no 1.-9.klasei mācījās  – 48 skolēni. Mācību gada noslēgumā visaugstākās   

vidējās atzīmes – 8,4 balles (7.klases audzēknis), 8,3 balles (5.klases audzēknis) un 8,0 

balles (8.klases audzēknis). Starp klasēm  visaugstākā vidējā atzīme  5.klasei – 7,242 

balles. 

   2017./2018.mācību gadā skola aktīvi piedalījās „Zaļās jostas” organizētajā 

konkursā „Tīrai Latvijai” un vāca makulatūru un izlietotās baterijas. Bateriju vākšanā 

veicās izcili – ieguva  balvas divās nominācijās: 1.vieta pēc savāktā bateriju apjoma uz 

vienu izglītības iestādes audzēkni un 1.vieta pēc savāktā apjoma uz visu mācību iestādi 

kopumā. Savākti 1811 kg bateriju kopumā, bet uz vienu  audzēkni – 37,742 kg bateriju. 

Skola saņēma divas balvas – katru 400 EUR vērtībā.  Skola piedalījās arī nolietoto 
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elektropreču vākšanas akcijā jeb  konkursā „Štepseles ceļojums”, ko rīko “Liepājas 

RAS”. Arī šajā konkursā skolai izdevās iegūt 1.vietu un 300 EUR lielu naudas balvu.      

2017./2018.m.g. Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā 2.pakāpes diplomu ieguva 

2.klases skolēns.  

      Veiksmīgi noslēdzies  mācību gads sporta jomā. Skolēni  piedalījās Liepājas 

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

komandām  2.vieta basketbola sacensībās, 2.vieta florbola sacensībās un   3.vieta 

volejbola sacensībās.    Zēnu komandām  1.vieta basketbolā,  2.vieta florbola  sacensībās 

un  3.vieta volejbola  sacensībās.   Liepājas rajona novadu skolēnu sacensībās 

vieglatlētikā  skolu pārstāvēja 7 dalībnieki un izcīnīja 8 medaļas.  Kristaps Dzērve  - 

2.vieta trīssolī, 2.vieta  diska mešanā un 3.vieta lodes grūšanā.  Daniels Stirna – 3.vieta 

augstlēkšanā un diska mešanā. Monta Amanda Mihailova – 3.vieta diska mešanā. Eva 

Saulīte – 2.vieta diska mešanā un 3.vieta lodes grūšanā.  

2017./2018.mācību gadā skola piedalās trijos projektos: 

 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001), 

kura ietvaros notiek mācību vizītes un dažādi izglītojoši pasākumi skolēniem;   

 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 

8.3.4.0/16/I/001), kura ietvaros notiek individuālas konsultācijas mācību 

priekšmetos skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem; 

 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”(Nr.8.3.5.0/16/I/001) kopā ar Nīcas novadu un kura ietvaros notiek 

profesiju iepazīšana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzņēmumu 

apmeklēšana. 

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 

2017./2018.mācību gadā darbojās četras 

grupas ar kopējo bērnu skaitu 48. Kopējais 

bērnu skaits ir nedaudz palielinājies.  



19 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2017.gadu
 

 

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, angļu valodas pulciņš, 

Svētdienas skolas nodarbības,  Mūzikas skola, logopēds. 

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. 

Skolēni var apgūt profesionālo muzikālo izglītību Nīcas mūzikas skolas 

Rucavas filiālē. 2012. gadā izveidotajā Rucavas mākslas studijā zīmēšanas 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 bibliotēkas mērķis – apmeklētāju bibliotekārā un informacionālā 

apkalpošana, izglītības, informācijas un izklaides funkciju nodrošināšana atbilstoši 

Bibliotēkas likuma prasībām, izmantojot maksas un bezmaksas pakalpojumus. Bibliotēka 

sniedza bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus atbilstoši to 
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interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan starpbibliotēku 

abonementu (no citām bibliotēkām saņemti 64 eks., uz citām izdoti 5 eks), gan 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas (7 datori, 2 multifunkcionālās 

iekārtas, 1 kopēšanas iekārta). Izmantotas datu bāzes news.lv, letonika.lv, periodika.lv u. 

c. 

Personāla raksturojums: viena slodze ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību, 0,5 

dokumentāliste un 0,36 apkopēja. Apmeklēti 10 profesionālās pilnveides pasākumi. 

Bibliotēkas darbība veicināja pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu, kā arī iekļāvās Rucavas novada tēla veidošanā. Rucavas pagastā ir daudz 

kultūrvēsturisko un dabas objektu, sena vēsture, bet nav novadpētniecības muzeja. Tāpēc 

novadpētniecības darbs tiek veikts bibliotēkā, sadarbojoties ar citiem novadpētniekiem, 

iestādēm un organizācijām gan Rucavā, gan ārpus Rucavas.  

 Katrā pasākumā rezultātā tiek papildināta novadpētniecības ekspozīcija ar 

dažādiem dokumentiem, foto materiāliem, atmiņu stāstiem un priekšmetiem. Tiek 

meklēti, sagatavoti materiāli un sniegtas informācijas skolēniem un studentiem, kultūras 

pētniecības ekspedīcijām, studentu praksēm. Novadpētniecības priekšmetu un uzskatāmo 

materiālu ekspozīcija publiskai apskatīšanai vairs nav pieejama. Līdz ar to apgrūtināta 

kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana Rucavas jaunajai paaudzei. Sadarbojoties ar 

pētniekiem, bibliotēka saņēma literatūras dāvinājumus.  

Novadpētniecības materiāli par etnogrāfiju, rokdarbiem un amatniekiem tika 

izvietoti izstādē Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras Etniskās kultūras 

apzināšanas un dokumentēšanas programmas projekta atklāšanas un slēgšanas 

pasākumos, kā arī noderīgākā literatūra tika izmantota darba gaitā. Projekta darbu 

organizēja un vadīja Rucavas Tradīciju klubs. 

2017. gadā turpinājās darbs pie grāmatas « Ieskats Rucavas vēsturē » manuskripta 

sagatavošanas. Rucavas pagasta vēstures izpētei veikts pētnieciskais darbs Liepājas 

zonālajā vēstures arhīvā, iegādātas kopijas un foto materiāli sakārtoti digitāli. 

Elektroniski nosūtītas informācijas studentiem, žurnālistiem un dažādu jomu 

interesentiem ārpus Rucavas. 

Papildinātas vairāku gadu laikā novadpētniecības materiālu krājuma tematiskās 

mapes, kuras var apskatīt un materiālus izmantot jebkurš interesents, kurš ierodas 

bibliotēkā jeb tiek nosūtītas interesējošās ziņas elektroniski. 

Sadarbības tīkla raksturojums:  
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• Iesniegts bibliotēkas plāns kopējam novada pašvaldības kultūras pasākumu plānam. 

• Informāciju apmaiņa ar citiem novadpētniekiem (Nīcas novada senlietu krātuves 

vadītāja Gita Vanaga, Bārtas pagasta muzeja vadītāju Aiju Ķudi, Liepājas muzeja 

vadošo pētnieci Uļu Gintneri, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 

vadošo pētnieci Aiju Jansoni u. c.). Piemēram, viena sadarbības aktivitāte kopš 

2005.gada, kuras rezultātā izdota jauna grāmata (Aija Jansone “Rucavnieku apģērbs 

cauri laikiem” (19. gs. – 20. gs. sākums). Līdzdalība etnogrāfiskajās ekspedīcijās, 

sniegta palīdzība vēstures materiālu vākšanā, fotogrāfiju atlase, monogrāfijas teksta 

rediģēšana. 

• Sadarbība - palīdzības sniegšana pasākumu sagatavošanā (paziņojumu, ielūgumu, 

vēstuļu, pateicību un citu dokumentu noformēšana – pārrakstīšana latviski un 

drukāšana, kā arī nosūtīšana elektroniski un informāciju meklēšana) Klaipēdas 

latviešu biedrību asociācijas vadītājam Gotfrīdam Tapiņam. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums: pašvaldības EUR 17143, krājuma komplektēšanai 

EUR 2989 (EUR 2,71 uz vienu iedzīvotāju). Nepieciešams iestādes telpu remonts. 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām nav piemērota. 

Rucavas bibliotēkas pamatrādītāji: 

 2015 2016 2017 % salīdzinot 

ar iepr.  

gadu 

 

Lietotāju skaits 313 355 340 + 13; - 4,2 

t. sk. bērni 81 72 80 + 37; + 11,1 

Bibliotēkas apmeklējums 5692 4133 4014 - 27; - 3,1 

t. sk. bērni 1042 596 593 -43; - 0,50 

Virtuālais apmeklējums     

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

    

Izsniegums kopā 10160 7943 10024 - 22; + 26,2 

t. sk. grāmatas 2788 3727 4382 + 34; + 17,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 7372 4216 5642 +43; + 33,8 

t. sk. bērniem 872 531 596 - 39; + 12,2 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

27,3 31,1 30,8 + 14; - 0,96 
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t. sk. bērni līdz 18 g.* 64,2 54,5 60,1 - 15,1; +10,3 

Pasākumi   8  

Izstādes   43  

 

Rucavas novada bāriņtiesā  2017.gadā pieņemti 10 lēmumi, kas skar 

nepilngadīgo personiskās un mantiskās tiesības un personu ar ierobežotu rīcībspēju 

intereses. 

Kopā novadā ir 3 aizbildņi, 1 audžuģimene, 7 aizgādņi. Aizbildnībā 3 bērni, 

kuriem aizbildnību nodibinājusi Rucavas novada bāriņtiesa. Aizgādnībā atrodas 6 

personas. Mantu lietas: 3 mantojuma aizgādnības lietas, 4 nepilngadīgo mantu lietas. 

Bāriņtiesā pavisam aktīvas 30 lietas. Ierosinātas 2017.gadā 5 lietas. Nav pārsūdzētu 

bāriņtiesas lēmumu. Bāriņtiesa kā institūcija pārstāvējusi nepilngadīgo un personu ar 

ierobežotu rīcībspēju intereses Kurzemes rajona tiesā 5 reizes. Reģistrēti 118 notariālie 

apliecinājumi. Apliecināti dažādi darījumu dokumenti, nostiprinājuma lūgumi, 

dokumentu kopijas, iedzīvotāju parakstu īstums, sastādītas un apliecinātas pilnvaras.  

2018.gadā plānots veikt ikgadējās apsekošanas pie ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un personām, kuras atrodas aizgādnībā, sadarboties ar sociālo 

dienestu, pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, citām bāriņtiesām un institūcijām savu 

funkciju veikšanai, pārstāvēt nepilngadīgo un personu ar ierobežotu rīcībspēju intereses 

tiesās, pilnveidot zināšanas tālākizglītības kursos, kā arī papildināt un aktualizēt 

informāciju NPAIS (Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā). 

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidota ar  2017.gada 

26.oktobra domes lēmumu, kuras sastāvā ir pašvaldības policijas priekšnieks, sociālā 

darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, izglītības speciāliste un bāriņtiesas 

priekšsēdētāja. Sadarbības grupa izskata individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem 

bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju 

sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros 

vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā.  

Izskatīti jautājumi par alkohola un cigarešu nodošanu nepilngadīgām personām, 

par bērnu ilgstošu atstāšanu bez likumiskā pārstāvja, apzinātas ģimenes, par kurām ir 

aizdomas, ka netiek nodrošināta pietiekama bērnu aprūpe un uzraudzīšana, par bērnu 

atstāšanu novārtā, par nepilngadīgo uzvedības problēmām, par drošību novada izglītības 

iestādēs. 



23 

 

Rucavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2017.gadu
 

 

2018.gadā plānots pievērst uzmanību ģimenēm, kurās netiek nodrošināta bērnu 

pietiekama aprūpe un audzināšana, veikt pārrunas ar vecākiem, risināt gadījumus, 

piesaistot citu institūciju pārstāvjus. 

2017.gadā Rucavas novadā organizēti vairāki 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 atlases pasākumos uzrādījuši augstus rezultātus.  

Rucavas dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrētas 4 dzimšanas (2 zēni un 2 

meitenes, no tiem Rucavas pagastā 2 meitenes un 1 zēns, Dunikas pagastā - 1 zēns. 

Salaulāti 12 pāri, no tiem 8 pāri tādi, kur viens vai abi jaunlaulātie Rucavas novadā  

deklarējuši savu dzīvesvietu. No iepriekšējos gados noslēgtajām šķirtas ir vienas 

laulības. Rucavas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 mirušie: 5 vīrieši un 3 sievietes. 

Patiesais mirušo skaits ir lielāks, jo daļa mirušo reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās. 

Pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma vadīti CARIS sistēmā iepriekšējo gadu 

Civilstāvokļa aktu ieraksti. Tas ir ieguvums iedzīvotājiem - var jebkurā tuvākā 

dzimtsarakstu nodaļā pieprasīt un saņemt jebkuru  civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu 

dokumentu. Tāpat var piereģistrēt jaundzimušo bērniņu, slēgt laulību, reģistrēt mirušo 

jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. 

 Rucavas kultūras namā aktīvi turpina darboties amatierteātris, etnogrāfiskais 

ansamblis,  sieviešu vokālais ansamblis, lauku kapela “Parupīte”.  
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2017.gada septembrī izveidojās jauns kolektīvs - Rucavas novada vidējās 

paaudzes deju kolektīvs “Saksinis”. Kolektīvs 9.decembrī debitēja Aizputes sporta 

hallē labdarības koncertā. Amatierteātris iestudēja jaunu lugu Skaidrītes Bērziņas 

komēdiju “Neveiksminieka veiksme”. Rucavas etnogrāfiskais ansamblis piedalījās 

folkloras kopu skatē Kazdangā, lai varētu uzstāties festivālā “Baltica 2018” un XXVI 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku svētkos. Kapela “Paurupīte” piedalījās 

Aizkrauklē Tautas muzikantu saietā “Kalēju diena”. Tradicionāls ir ikgadējais dziesmu, 

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

gribētāju. Jau piekto gadu notiek izglītojoša konference “Rucavas iz senatnes», izskatot 

tēmu “Dunikas pagasta vēsture”, kurš notika Sikšņu tautas namā. 4.maijā tika stādīti 

Latvijas simtgades ozoli, parādīta iestudētā luga “Neveiksminieka veiksme” un svinēti 

Baltā galdauta svētki Rucavas pamatskolā. No 1.augusta līdz 6.augustam notika Rucavas 

novada svētki. Tika turpināta  Rucavas un Dunikas pagastu cilvēku godināšana un 

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

Visi Rucavas pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalījās novada kultūras dzīvē, kā arī citos 

novados un draudzības pasākumos Lietuvā. Regulāri kultūras nama vestibilā tiek 

izstādīti dažādu mākslinieku darbi. 

Dunikas tautas namā tika organizēti dažādi pasākumi – tematiskas tikšanās 

senioriem, pasākumi bērniem, konference, balles, bērnības svētki, piemiņas pasākumi, 

Ziemassvētku pasākums bērniem, atklāta skulptūra, kā arī iegādāts virtuves zonas 

aprīkojums saieta nama vajadzībām. 

Rucavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC), apkopojot datus par 2017. 

gadā TIC ienākušo tūristu skaitu ir vērojams pieaugums. Arī Tūrisma informācijas 

punkts (TIP) Papē, “Dzintarvēji”, kur vasaras mēnešos ar 0,5 likmi darbojās Tūrisma 

organizators, ir nozīmīgs pieturas punkts viesiem. Kopā 2017. gadā TIC un TIP 

uzskaitīti 1436 apmeklētāji (sk. 1. attēlu). Pašvaldības pārziņā ir šo pieaugošos tūristu 

plūsmu organizēt sev vēlamā virzienā. 
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1. att. Tūrisma informācijas sniegšanas punktos reģistrēto cilvēku skaits laika periodā no 2015. 

gada līdz 2017. gadam. 

TIC apkopotie dati neataino kopējo tūristu skaitu novada mērogā, jo visi viesi neiegriežas 

TIC un TIP, bet viennozīmīgi norāda uz pieaugošo cilvēku interesi par atpūtas iespējām novada 

teritorijā. 2017. gadā pirmo reizi trīs gadu periodā, ārzemju tūristu skaits bija ievērojami lielāks 

par pašmāju ceļotājiem. Lielākais tūristu skaits 2017. gada sezonā bija no Lietuvas (565), 

Latvijas (593) un Vācijas (175). Novadā viesojās tūristi arī no ASV, Austrijas, Austrālijas, 

Baltkrievijas, Beļģijas, Igaunijas, Polijas u.c. valstīm. 

Gada nogalē ir iegūta informācija par nakšņotāju skaitu naktsmītnēs 2017. gadā. Šim 

lūgumam atsaucās 8 novada naktsmītnes. Iegūtie dati liecina, ka lielākais nakšņotāju skaits ir no 

Lietuvas (1363), Latvijas (646) un Vācijas (336). Kopā ar citu valstu iedzīvotājiem, uzrādītais 

nakšņotāju skaits ir 2649 cilvēki, kas naktsmītnēs pavadījuši 4978 cilvēknaktis. Lielākais 

nakšņotāju skaits novērots jūlijā un augustā. Salīdzinot ar 2016. gadā iegūtajiem datiem 

vērojams nakšņotāju un pavadīto nakšu skaita pieaugums (2016. gada dati: 2462 cilvēki / 4171 

cilvēknaktis). 

Par iecienītākajiem apskates objektiem pēc apmeklētāju skaita var uzskatīt Brīvdabas 

muzeju “Vītolnieki” (1885 cilvēki), Savvaļas zālēdāju ganības Kalnišķos (1736 cilvēki), 

Tradīciju namu “Zvanītāji” (1445 cilvēki), Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu kolekciju (ne mazāk 

kā 1112 cilvēki). Netiek uzskaitīti apmeklētāji Rucavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Muižas 

kalnā un Dunikas purvā. Tomēr viennozīmīgi arī šie objekti ir apmeklēti. Runājot par piekrasti, 

tās izmantošanai ir liels potenciāls. Par vērtīgu “pērli” un tūrisma objektu 2018. gada sezonā un 

turpmāk jāvirza Papes Ķoņu ciems. Tas 2017. gada nogalē ir atzīts par vienu no 50 

vērtīgākajām Latvijas ainavām (www.ainavudargumi.lv). Pozitīvu ietekmi radīs 2018. gadā 

plānotie rekonstrukcijas darbi “Dzintarvējos” un Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana, 
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pludmales zonas sakārtošana un iezīmēšana. Par attīstāmu teritoriju uzskatāms Dunikas pagasts, 

Bārtas upes piekraste. Par papildus apskates objektu minētajā teritorijā veidojas, piemēram, 

Bārtas baznīcas drupas.  

Tūrisma informācijas centrs Rucavas centrā 2017. gada sezonā savu darbību uzsāka maijā. 

Tūrisma organizatora darbība šajā vietā noritēja līdz septembra beigām. Izvietojuma ziņā 

“Rucavas autobusu pietura” ir ievērojami pieejamāka un vieglāk atrodama vieta ikvienam 

Rucavas viesim salīdzinājumā ar Rucavas novada pašvaldības ēku, tādēļ apmeklētāju skaits 

centrā ik gadu pieaug. Laika periodā no oktobra līdz aprīļa beigām, kad tūrisma organizators 

strādā “Pagastmājā”, ir bijis tikai viens gadījums, kad kāds meklē tūrisma informāciju. 

TIC darbības laikā ir uzlabojusies kārtība “Rucavas centra pieturas” ēkas tuvumā, jo bez 

uzraudzības atstātā ēka bija vizuāli sliktā stāvoklī. Ir svarīgi uzturēt ēku pašā Rucavas centrā 

kārtībā. Neskatoties uz TIC darbību, ziemas sezonā tomēr tiek veikti dažādi postījumi (sienu 

apzīmēšana, informācijas zīmju bojājumi, brošūru izmētāšana). Lai uzlabotu kārtību Rucavas 

centrā jāuzstāda video novērošana. Saņemtas arī vairākas ziņas no radošās darbnīcas “Ligate”, 

par vandālisma aktiem un pat zādzību. Policijas telpu izvietojums “Centra Dzirnavās” un 

gaidāmā videokameru uzstādīšana Rucavā, veicinās situācijas uzlabošanos. 

 Vasaras sezonā Tūrisma informācijas punkta darbība “Dzintarvējos” arī ir nozīmīga 

vairāku aspektu dēļ un ir jāattīsta, tālākai tūrisma nozares veicināšanai. Ēka kalpo kā Papes 

ciema centrs, kur ir pieejama laivu, katamarānu un velosipēdu noma, vērtīga ir iespēja izmantot 

atjaunoto kūpinātavu ikvienam interesentam.  

 Informācijas pieejamības uzlabošanai ir izgatavotas dažāda veida informatīvās 

planšetes: 

 Lai informētu tūristus par TIC un TIP piedāvājumu veidotas vienota stila darba laiku un 

punktu sniegto pakalpojumu informatīvie stendi.  

 Lai atzīmētu un atvieglotu dabas objektu atrašanas iespējas izgatavotas un uzstādītas 10 

ozollapu zīmes, kas izvietotas pie Rucavas novadā esošajiem bedrīšu akmeņiem, 

dižakmeņiem, dabas objektiem un dižkokiem: Luknes 1. bedrīšakmens, Vecvisminu 

bedrīšakmens, Silmaļu dižakmens, Pieču dižakmens, Nidas oļainā pludmale, Leju 

svētavots, Sventājas upes ieleja. Zīmes izvietotas pie dižkokiem – Melnalkšņi (ēkas 

“Zvaniņš” teritorijā), Ogu īves un Vecās kapsētas liepa (Baznīcas uzkalniņā Rucavā). 

 Izgatavots un uzstādīts stends pie Bārtas baznīcas drupām ar visaptverošu informāciju 

par tūrisma piedāvājumu un apskates objektiem novadā, nelielu Bārtas baznīcas vēsturi 

un fotogrāfijām latviešu un angļu valodā. 
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Informatīvais stends pie Bārtas baznīcas drupām. 

 Izgatavoti dižakmeņu un bedrīšu akmeņu stendi uzstādīšanai Sikšņos un Rucavā. 

 Izgatavota jauna Muižas kalna zīme. Zīme veidota no oša koka vietējā mākslinieka Jāņa 

Žīmanta izpildījumā. 

 Izgatavotas metāla informatīvās zīmes Rucavas novadā uzstādītajiem tēlniecības 

darbiem ar valsts simtgades simbolu.  

 Rucavas centrā pie “KB Grobiņa” veikala sienas izgatavots un uzstādīts baneris ar 

nozīmīgāko Rucavas novada apskates vietu fotogrāfijām un sveiciena tekstu visiem 

Rucavas viesiem četrās valodās. 

Tūrisma brošūras: 

 Veikta novada tūrisma bukleta izveide. Buklets ir A5 formātā, ar plašāku informāciju 

par novadu, tā apskates vietām, tūrisma uzņēmējiem un informāciju par mājražotājiem. 

Buklets (2000 eksemplāri) iespiests trijās valodās – latviešu, lietuviešu un angļu. Šis 

izdevums sezonas laikā tika dalīts novada uzņēmējiem, TIC un TIP apmeklētājiem, 

nodots Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam, iekļauts pašvaldības 

reprezentācijas dāvanu sastāvā. 

 Finansiāli no TIC budžeta atbalstīta Rucavas mākslinieku Arnolda Aigara un Jāņa 

Žīmanta darbu izstādei paredzētā bukleta druka 1000 eksemplāros. Radošā darbnīca 

“Ligate” 2017. gadā tika iekļauta Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā akcijā 

“Apceļo Kurzemi”.  

 Tūrisma informācija ievietota Lauku avīzes izdevumā “Dabas takas Latvijā”. Šī 

izdevuma tirāža 10000 eksemplāru. 
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Pašvaldības reprezentācijas priekšmeti ir veidoti izmantojot vienotus elementus, lai 

kalpotu, kā atpazīšanas zīme un būtu atšķirīgāki no citiem novadiem. Priekšmetu maketos 

izmantots Rucavas kreklu raksts, cimdiem raksturīgais rozīšu raksts, fotoattēliem izmantoti 

novadam raksturīgās ainas. 

TIC telpās uzsākta suvenīru tirdzniecība 2017. gada maijā. Tūristiem tika piedāvāts 

iegādāties augstāk minētos prezentācijas priekšmetus. Papildus, piedāvājumā bija vairāku 

vietējo ražotāju izgatavotas preces, kas ir lielisks suvenīrs un labi kalpo novada tēla veidošanai. 

Papildus ikdienas darbam ar TIC apmeklētāju apkalpošanu, pavadītas vairākas tūristu 

(interesentu) grupas. Pildot tūrisma organizatora pienākumus, ņemta dalība dažāda veida 

pasākumos un plānota pasākumu norise: 

 Veikta sadarbības līgumu slēgšana ar tūrisma organizācijām - Liepājas Reģiona Tūrisma 

informācijas birojs (LRTIB) un Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”. 

 Sadarbība ar Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” Eiropas reģionālā attīstības fonda 

Estonia-Latvia programmas ietvaros apstiprinātā pārrobežu projekta “Hiking Route Along 

the Baltic Sea Coastline in Latvia - Estonia” ietvaros. 

 Dalība Tūrisma izstādē Rīgā, izstāžu zālē Ķīpsala “Battour 2017” LRTIB stendā, pārstāvot 

Rucavas un Nīcas novadu kā vienotu maršrutu – “Tradīciju taka”. Izstādes laikā ievākti 

materiāli vasaras sezonai TIC vajadzībām, lai varētu informēt tūristus par apkārtējo reģionu 

tūrisma piedāvājumu. 

 Ekskursijas organizēšana 14. martā ar gidu Andri Grīnbergu (Latvijas Petroglifu centra 

vadītāju), pētot Rucavas novadā esošos dižakmeņus, bedrīšu akmeņus un dižkokus. 

Ekskursijas dalībnieki iepazinās ar dižkoku un bedrīšu akmeņu pētniecības vēsturi un 

metodēm. 

 Lielās talkas koordinēšana un organizatoriskie darbi. Veiktie pienākumi - talkas vietu 

pieteikumu reģistrēšana, talkas maisu dalīšana, talkas dienas piknika organizēšana Muižas 

kalnā sadarbībā ar SIA “Compaqpeat”. Lielās talkas ietvaros virzīta ideja par Bārtas 

baznīcas drupu teritorijas attīrīšanu un sniegts atbalsts talcinieku ēdināšanā. Tieši šajā dienā 

veikti vislielākie darbi pie Bārtas baznīcas drupām, atbrīvojot teritoriju no koku un krūmu 

aizauguma un veidojot to par vērtīgu apskates objektu. 

 Rucavas novada aizsāktā pasākuma “Duvzares Regate” jeb “Bārtas pumpurs 17” 

kontrolpunkta organizēšana 13. maijā. Šis ir četru novadu (Nīca, Priekule, Grobiņa, Rucava) 

kopīgi organizēts pasākums tūrisma aktivizēšanai Bārtas upē. Pasākums lieliski veicina 

sadarbību arī novadu starpā.  
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 Fonda “1836” gājienu tehniska atbalstīšana Rucavas novadā 20. maijā un 8. - 9. septembrī.  

 Tradicionālo “Dārza svētku” organizēšana 27. maijā. Pasākuma programma bija veidota ar 

vietējo ražotāju tirdziņu pie Rucavas parka estrādes, ekskursiju Ināras Bondares vadībā pa 

Rucavas arborētuma daļām, apskatot lielo augu daudzveidību, un noslēgumu pie Rucavas 

pamatskolas ar koncertu, kurā uzstājās Liepājas simfoniskā orķestrī spēlējošas mākslinieces, 

Rucavas sieviešu vokālais ansamblis.  

 “Augsto kāpu” velo brauciens 11. jūnijs. Maršruts veda no Pusēnu kalna, caur Jūrmalciemu, 

pa augsto kāpu valni līdz “Dzintarvējiem” Papē. 

 Tika organizēts novada Tūrisma uzņēmēju seminārs 28. jūnijā radošajā darbnīcā “Ligate” ar 

LRTIB vadītājas, Intas Šoriņas, un mārketinga speciālistes, Sintijas Pusaudzes, 

piedalīšanos. 

 Piedalīšanās kājāmgājēju maršruta apsekošanā, posmā Nida – Jūrmalciems.  

 Organizēta piekrastes sakopšanas talka 14. jūlijā kopā ar Nīcas novada pašvaldību. 

Balstoties uz kājāmgājēju maršruta laikā apsekotās piekrastes piesārņojuma konstatēšanu, 

bija nepieciešams organizēt sakopšanas talku, lai vismaz daļēji uzlabotu situāciju. 

 Rucavas novada svētku ietvaros organizēta ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem . 

 20. augustā organizēts velobrauciens maršrutā Rucava – Impilte (LT) – Kuksines tilta vieta 

– Muižas kalns – Rucava. Dalībnieku skaits 22 cilvēki. 

 Tūrisma sezonas noslēguma pasākums Dunikas purvā, “Purva simfonija” 30. septembrī. 

Pasākums ar SIA “Purva bridēji” organizētu pārgājienu purvā, izmantojot speciālas purvā 

brienamās kurpes 3 stundu garumā. Pasākumā viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes 

pārstāvji, pa purva taku ekskursijā veda vietējais gids - Lienīte Ozoliņa. Visiem pasākuma 

apmeklētājiem bija iespēja baudīt ugunskura zupu uz lielākās purva saliņas. Pasākuma 

noslēgumā uz saliņas notika arī koncerts ar Alīdas Emīlijas Turmpikas un Mežragu kvarteta 

piedalīšanos. 

 Fotokonkursa organizēšana “Rucavas novads – izcils gabaliņš no Latvijas”. Fotokonkursa 

rezultātā iegūtas labas bildes tūrisma bukletu un sociālo vietņu vajadzībām. Veidota izstāde, 

kas bija apskatāma Rucavas kultūras namā un Dunikas Tautas namā. 

 Vienošanās par senlietu krātuves “Lauksargi” ekspozīcijas papildināšanu, darbu izpildes 

organizēšana un veikšana. 

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.  
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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. 

Pirmskolas izglītības iestādē notiek deju pulciņš. Nodarbības notiek katru 

otrdienu, laiku saskaņojot ar audzinātājām un vecākiem. Ziemassvētkos un mātes dienas 

pasākumos tiek atrādīts iemācītais. 

Skolas vecuma bērniem no 2016. gada septembra 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. Deju grupa ir ieguvusi nosaukumu “Aurum”. 

Jau kā ik gada tradīcija ir deju grupas “Aurum” uzstāšanās konkursā “Ne tikai zvaigznes 

spīd”. Arī katrā skolas pasākumā deju grupas mazie skolēni un vecāko klašu meitenes 

regulāri uzstājas.   

Centrā tiek rīkoti dažādi pasākumi : Helovīna vakari, Valentīndienas atzīmēšana, 

Lieldienas, Ziemassvētki. Vasarā notiek pārgājieni un ekskursijas. Tiek rīkoti novusa 

mači. Šogad dienas centrā bērni paši gatavoja dažādas Ziemassvētku kartiņas, ar kurām 

tika iepriecināti vecākā gada gājuma cilvēki, kā arī tika gatavoti adventes vainagi. 

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.  

Centru dienā vidēji apmeklē 10-15 bērni. Daļa no šiem bērniem un jauniešiem 

centru apmeklē 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 – 27, bet ir bijušas arī tādas dienas, kad centru 

apmeklē viens vai divi bērni. Vislielākais apmeklētāju skaits parasti ir pasākumos, uz 

kuriem ierodas arī tādi bērni , kas centru neapmeklē regulāri. 

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 visām pašvaldības 

iestādēm, lai nodrošinātu bērniem saturīgu brīvā laika pavadīšanu, turpinās piesaistīt 
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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.  

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.  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.  

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 
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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. 

 Dunikas pagasta pārvaldes teritorijā 2017.gadā lielākie paveiktie darbi: 

dzīvojamās mājas “Birzes” ventilācijas sistēmas tīrīšana un aizsargtīkla uzlikšana putnu 

ligzdu izveides novēršanai ventilācijas skursteņos; maģistrālā ūdensvada nomaiņa pie 

“Akmentiņu” dzīvojamās mājas 20 m garumā; maģistrālā ūdensvada nomaiņa posmā no 

“Brūniem” līdz Sikšņu pamatskolas dārzam 50 m garumā; dzīvojamās mājas “Dunikas 

skola” jumta kores nomaiņa; apkures katla nomaiņa dzīvojamā mājā “Mētras”; 

dzīvojamās mājas “Mētras” 17.dzīvokļa kosmētiskais remonts; izbūvēti malkas šķūņi pie 

ambulances ēkas “Līvas” un pie ugunsdzēsības depo “Bērziņi”; ēkai “Purenītes” tika 

nomainīti divi logi un divas durvis; iesākts ugunsdzēsības depo “Bērziņi” iekštelpu 

remonts; uz pagasta ceļiem nomainītas 2 caurtekas, uzvesti un izlīdzināti 1700 m3 grants 

materiāla; Sikšņu centrā salabotas asfalta seguma bedrītes 100 m3  platībā; tika sazāģēti, 

saskaldīti un sakrauti šķūņos 480 m3  malkas apkures nodrošināšanai, Sikšņu 

pamatskolā, PII “Purenītes” un dzīvojamās mājās “Birzes” un “Mētras”. 

Rucavas novada pašvaldības policijā izskatīti 11 rakstiski iesniegumi, saņemti 

64 izsaukumi, piedalījušies 9 noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, trīs personas aizturētas 

par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, sastādīti 20 protokoli un uzlikti sodi par 

apstāšanās stāvēšanas pārkāpumiem, sastādīti 112 protokoli un uzlikti sodi par 

pārkāpumiem dabas parka zonā, izrakstītas 25 soda kvītis, apsargāti 10 masu pasākumi, 

piedalījušies 3 glābšanas meklēšanās darbos un kā arī viena sniegta operatīvā palīdzība 

ugunsgrēkā. Sastādīti protokoli: viens protokols pēc LAPK 67.p.1.d. par nelikumīgu 

koku zāģēšanu, viens protokols pēc LAPK 171.p.1.d. par atrašanos sabiedriskā vietā 

reibuma stāvoklī, viens protokols pēc LAPK 172.p.3.d. par nodošanu nepilngadīgo rīcībā 

alkoholiskos dzērienus, viena meklēšanā izsludināta persona aizturēta,  

Rucavas novada būvvaldei ir bijušas 65 jaunas būvniecības lietas  un 25  

būvobjekti nodoti ekspluatācijā. 

2017.gadā notikuši tradicionālie sporta pasākumi - sporta svētki Rucavā un 

Sikšņos. Salmiņa piemiņas turnīrs šahā, kas guvis lielu atsaucību ar augstas klases 

sportistu piedalīšanos, vasaras starptautiskais galda tenisa saiets, kurā  vietējiem 
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tenisistiem lieliska iespēja gūt pieredzi. Rudenī Stipro skrējiens, skrējiens Sikšņi Rucava. 

Trīs posmos norisinājies florbola kauss ar Nīcas, Gramzdas, Otaņķu komandu 

piedalīšanos. Iedzīvotājiem ir iespēja ikdienā nodarboties trenažieru zālē, spēlēt novusu, 

galda tenisu, apmeklēt dažādas vingrošanas nodarbības.  

Zemesgrāmatā 2017.gadā ierakstītie īpašumi Rucavas novada pašvaldība 

2017.gadā zemesgrāmatā ierakstījusi šādus pašvaldības īpašumus: “Noriņas”, 

kad.apz.64840080459, “Brizgas”, kad.apz.64520120095, “Purenes”, (dzīvoklis Nr.19), 

kad.apz.64849000081, “Piesīši”, kad.apz.64840110040, “Turaidas”, 

kad.apz.64840080147, “Māja Nr.3”, kad.apz.64840080506, “Ksenijas”, kad.apz. 

64520100251, “Akmentiņi”, kad.apz.64520120094, “Palsas”, kad.apz.64840080702, 

“Pārsūknētava”, kad.apz.64840080203, “Zālītes”, kad.apz.64840080202, “Stropi”, 

kad.apz.64520100161, “Kaņepes”, kad.apz.64520100265, “Kliņķu līkums”, 

kad.apz.64840060043, “Pirts parks”, kad.apz.64840080475, “Dižpļavas”, 

kad.apz.64520040032, “Grodi”, kad.apz.64520100203, “Kazenes”, 

kad.apz.64520120187, “Vijoles”, kad.apz.64520100062, “Kurpītes”, 

kad.apz.64520100081, “Vāceles”, kad.apz.64520100162, “Kalnozoli”, 

kad.apz.64520120096, “Centību karjers”, kad.apz.64840190031, “Jaunie Zeltkalni”, 

kad.apz.64840040279, “Vīzuļu priedieni”, kad.apz.64840170053, “Vidussila izgāztuve”, 

kad.apz.64840040150, “Mazkatuži”, kad.apz.64840200067, “Kliņķi”, 

kad.apz.64840060012, “Virgu stallīši”, kad.apz.64840080466, “Muita”, kad 

apz.64840160158, “Rucavas muitas punkts”, kad.apz.64840160156, “Ķoņu kapi”, 

kad.apz.64840110014, “Ķāķišķes garāžas”, kad.apz.64840040275, “Stiebriņi”, 

kad.Nr.64520120126, “Eķeļi”, kad.apz..64520120053, “Jaunezeriņi”, 

kad.apz.64840070175. 

 

3. Finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti 
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 3.1. Rucavas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 

       

1.tabula 

Posteņa nosaukums 2016. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2017. gada 

budžeta 

izpilde 

EUR 

2018. gada 

plāns EUR 

2017./2016.

gads EUR 

IEŅĒMUMI     

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  619 587 688 438 723 648 68 851 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 257 382 266 452 230 463 9 070 

 Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un 

mājokļiem 

23 879 19 756 19 042 -4 123 

Ieņēmumi no  izveidoto uzkrājumu 

samazināšanas 

36 000 36 000 36 000 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

3 153 4 132 3 370 979 

Naudas sodi un sankcijas 2 568 4 535 2 800 1 967 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 202 222  20 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību ) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

2 621 17 500 31 543 14 879 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 84 569 133 495 94 107 48 926 

Ārvalstu finanšu palīdzība 456 0  -456 

Valsts budžeta transferti 710 442 881 050 909 191 170 608 

Pašvaldības budžeta transferti 11 435 13 079 12 000 1 644 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 

1 000 4 250  3 250 

Saņemtie aizņēmumi 0 28 000 84 677 28 000 

IEŅĒMUMI KOPĀ 1 753 294 2 096 909 2 146 841 343 615 

Avots: Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem. 

 Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2017. gadā sastādīja 2 096 909 euro un 

salīdzinot ar 2016. gadu, ieņēmumi palielinājušies par 343 615 euro. 
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Rucavas novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumu procentuālais sadalījums. Avots : Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļa 

 

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 47%.,tanī skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 688 438 euro un nekustāmā īpašuma 

nodoklis 286 208 euro. 

 2017. gadā Rucavas novada dome nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nokavējuma naudu 955 euro apmērā, iesniedzot lēmumus tiesu izpildītājam ar 

lūgumu veikt piespiedu izpildi vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtība 

uz nodokļa maksātāja nekustamo īpašumu . 

 2017. 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 22 694 euro. Salīdzinājumā ar 2016. gadu, atvieglojumu 

apmērs palielinājās par 1446 euro. Vislielākos atvieglojumus saņēma fiziskas personas, kuras 

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

iesniegšanas dienas -  16 500 euro, daudz bērnu ģimenes 513 euro, fiziskas un juridiskas 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

33%

Īpašuma 

nodokļi

14%Nenodokļu 

ieņēmumi

3%

Maksas 

pakalpojumi un 

citi pašu 

ieņēmumi

6%

Valsts budžeta 

transferti

42%

Pārējie 

pašvaldību 

saņemtie valsts 

budžeta iestāžu 

transferti

0%

Ārvalstu 

finanšu 

palīdzība

0%

Pašvaldību 

budžetu 

transferti

1%

Saņemtie 

aizņēmumi

1%
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personas, kas iznomā zemi Rucavas novadā deklarētām personām 1 247 euro, 1. un 2. grupas 

invalīdi 947 euro, audžuģimenes 470 euro, īpašums izmantots Rucavas infrastruktūras 

nodrošināšanai 1 025 euro,  represētās personas 200 euro. 

 

 

 Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

Nenodokļu ieņēmumi 

 2017. gadā nenodokļu ieņēmumi ir 62 389 euro, kas ir 3% 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 2016. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2017. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2018. gada 

plāns EUR 

2017./2016. 

gads EUR 

Nenodokļu ieņēmumi 44 544 62 389 73 713 17 845 

Ieņēmumi no izveidoto 

uzkrājumu samazināšanas 

36 000 36 000 36 000 0 

Valsts ( pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 

3 153 4 132 3 370 979 

Naudas sodi un sankcijas 2 568 4 535 2 800 1967 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 202 222 0 20 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas 

2 621 17 500 31 543 14 879 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

71%

Nekustāmā 
īpašuma 
nodoklis 

29%

Nodokļu ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustāmā īpašuma nodoklis
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 Procentuāli lielāko daļu – 49% 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 grafiku. 2017. gada 31. decembrī no kopējās parāda summas 179 296 euro ir 

atmaksāti 122 000 euro. 

 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē 2017. 

gadā iekasēti 3 930 euro, vai par 2 180 euro vairāk kā 2016. gadā ( 1 750 euro ).  

 

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

 

Maksas pakalpojumi 

3.tabula 

Posteņa nosaukums 2016. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2017. gada 

budžeta 

izpilde EUR 

2018 

. gada plāns 

EUR 

2017./2016. 

gads EUR 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

84 569 133 495 94 107 48 926 

Maksa par izglītības pakalpojumiem 13 834 12 415 11 000 -1 419 

Ieņēmumi par nomu un īri 16 535 20 822 20 431 4 287 

Ieņēmumi no pārējiem budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

53 573 97 966 62 676 44 393 

Ieņēmumi no 
izveidoto 

uzkrājumu 
samazināšanas

58%

Pašvaldību  nodevas 
un kancelejas 

nodevas
7%

Naudas sodi un 
sankcijas

7%

Ieņēmumi no 
pašvaldību īpašuma 

pārdošanas
28%

Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi

0%

Nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas

Pašvaldību  nodevas un kancelejas nodevas

Naudas sodi un sankcijas

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
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Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 

627 2 292  1 665 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 2017. gadā maksas pakalpojumi iekasēti 133 495 euro apmērā, kas ir par 48 926 euro 

vairāk nekā 2016. gadā.  

 

Maksas pakalpojumu ieņēmumu struktūra 2017. gadā (% ) Avots: Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Transferti  

4. tabula 

Posteņu nosaukums 2016. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2017. gada 

budžeta izpilde 

EUR 

2018. gada 

plāns EUR 

2017./2016. 

gads EUR 

Transferti 723 333 

 

898 379       921 191 175 046 

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta 

transferti noteiktiem mērķiem 

353 523 384 769 302 546 31 246 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda     356 919 404 458 405 913 47 539 

Pašvaldību no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti  ES 

politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem 

0 91 823 200 732 91 823 

Maksa par izglītības 
pakalpojumiem

9%

Ieņēmumi par nomu 
un īri
16%

Ieņēmumi no 
pārējiem budžeta 

iestāžu sniegtajiem 
maksas 

pakalpojumiem
73%

Pārējie maksas 
pakalpojumi

2%

Maksas pakalpojumi

Maksa par izglītības pakalpojumiem

Ieņēmumi par nomu un īri

Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Pārējie maksas pakalpojumi
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Pārējie pašvaldību saņemtie valsts 

budžeta iestāžu transferti 

1 000 4 250 0 3 250 

Pašvaldību saņemtie transferti no 

citām pašvaldībām 

11 435 13 079 12 000 1 644 

Ārvalstu finanšu palīdzība 456   -456 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 Transfertu ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem ir 

vislielākais īpatsvars Rucavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumos – 42% jeb 898 379 euro. 

45% vai 404 458 euro no tiem veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Transfertu lielāko daļu ieņēmumus veido valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 

mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādes bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 

mērķdotācija pašvaldības pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai. 

 

Transfertu ieņēmumu struktūra 2017. gadā ( % ) Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

3.2. Pamatbudžeta izdevumi 

 Pamatbudžeta izdevumi ir visi izdevumi, kuri tiek tērēti pašvaldības funkciju 

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

 2017. gadā pamatbudžeta izdevumi ir 1 917 212 euro, kas salīdzinot ar 2016.  gadu ir 

par 281561 euro lielāki. Pamatbudžeta izdevumus iedala atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 

un pēc ekonomiskās klasifikācijas. 

Pašvaldību  saņemtie 
valsts budžeta 

transferti noteiktiem 
mērķiem

43%

Transferti projektu 
realizāšanai

10%

Dotācija no 
izlīdzināšanas fonda.   

45%

Pārējie pašvaldību 
saņemtie valsts 
budžeta iestāžu 

transferti
1%

Pašvaldību saņemtie 
transferti no citām 

pašvaldībām
1%

Transferti

Pašvaldību  saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem

Transferti projektu realizāšanai

Dotācija no izlīdzināšanas fonda.

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
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 Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai ( EUR ) : 

5. tabula 

Izdevumu veidi 2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

budžeta 

izpilde 

2018. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2017/2016 

Atlīdzība 1 142 347 1 215 358 1 247 706 73011 

Preces un pakalpojumi 340 120 449 668 605 738 109 548 

Procentu izdevumi 10 323 134 1 581 -10 189 

Subsīdijas un dotācijas  5 141 4 424 3 807 -717 

Sociālie pabalsti 52 407 54 412 76 362 2 005 

Uzturēšanas izdevumi transferti 41 244 44 514 48 675 3 270 

Pamatkapitāla veidošana 44 069 148 702 387 555 104 633 

Kopā izdevumi 1 635 651 1 917 212 2 371 424 281 561 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi ( % ) atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai 2017. gadā Avots : Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļa 

 No pašvaldības izdevumiem 2017. gadā 63% tiek tērēti atlīdzībai, tas ir, atalgojumam 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  Par precēm un pakalpojumiem tērēti 

24% no visiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai - 8%, sociālajiem pabalstiem – 3%. 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajam sadalījumam ( EUR ) : 

6.tabula 
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Izdevumu veidi 2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

budžeta 

izpilde 

2018. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2017/2016 

Vispārējie valdības dienesti 322 342 327 848 429 746 5 506 

Sabiedriskā kārtība un drošība 38 675 46 969 77 408 8 294 

Ekonomiskā darbība 103 813 203 599 422 040 99 786 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

177 707 259 136 279 364 81 429 

Veselības aprūpe 40 227 40 596 39 008 369 

Atpūta un kultūra 111 749 128 549 155 030 16 800 

Izglītība 659 706 700 161 695 482 40 455 

Sociālā aizsardzība 181 432 210 354 273 346 28 922 

Pavisam izdevumi: 1 635 651 1 917 212 2 371 424 281 561 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra (% ) atbilstoši funkcionālajam sadalījumam 2017. gadā Avots : Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļa 

 

 Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām, 

2017. gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos ir sadaļā “Izglītība” – 700 161 euro 

vai 37% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem ( 2016. gadā – 40%).  Izdevumi saistīti ar 

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

 Ar 2017. gada 1. septembri brīvpusdienas tika nodrošinātas arī visiem pirmskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem. 

 Ar 2017. gada 1. septembri Rucavas pamatskolā tika izveidota rotaļu grupa 1.–4. klases 

skolēniem. 

   Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” izdevumi sastāda 327 848 euro, vai 17% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem ( 2016. gadā – 20%).  Salīdzinot ar 2016. gadu  tie ir par 

5506 euro vairāk. Šajos izdevumos ietilpst Rucavas novada domes un Dunikas pagasta 

pārvaldes ikdienas uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi – materiāli tehniskais nodrošinājums, 

darbinieku atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā 

atalgojums 9 deputātiem un  visu komisiju un komiteju locekļiem.  

 Sabiedriskās kārtības un drošības struktūrvienību 2017. gada izdevumi sastāda     46 

969 euro, vai 2% no kopējiem izdevumiem ( 2016. 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 203 599 euro, vai 

11% no kopējiem izdevumiem ( 2016. gadā - 6%). 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.  

 Izdevumi palielinājušies par 99 786 euro, jo tika realizēti vairāki projekti – Sikšņu 

bibliotēkas trīs telpu vienkāršota atjaunošana, Rucavas bērnu dārza rotaļu laukuma uzlabošana 

un sētas uzlikšana, projekts “Ūdens-sākums, esamība un turpinājums. Tika iesākti un turpinās 

2018. gadā šādi projekti – atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, veselīgs 

Rucavas novads. 

 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2017. gadā izlietoti 259 136 

euro, vai 13% no kopējiem izdevumiem ( 2016. gadā – 11%). Šeit izdevumi mājokļu 

apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai un pārējie saimnieciskajiem izdevumiem – teritoriju 

uzturēšanai un apsaimniekošanai. Izdevumi palielinājušies salīdzinot ar 2016. gadu par 81 429 
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euro, jo komunālās saimniecības vajadzībām tika iegādāts jauns traktors un automašīna, kā arī 

nopirkts viens dzīvoklis. 

 Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem izlietoti 128 549 euro, vai 7% no kopējiem 

izdevumiem ( 2016. gadā – 7%). Naudas līdzekļi izlietoti dažādu kultūras un sporta pasākumu 

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

sagatavošanai un izdošanai. 

 Nozares “Veselības aprūpe” finansēšanai izlietoti 40 596 euro, kas ir 2% no kopējiem 

izdevumiem ( p/a “Dunikas ambulance”). 2017. gadā p/a “Dunikas ambulance” tika piešķirta 

dotācija no pašvaldības līdzekļiem 22 349 euro. 

 Sociālai aizsardzībai 2017. gada tērēti 210 354 euro, vai 11% no kopējiem izdevumiem 

( 2016. gadā –11%), vai par 28 922 euro vairāk nekā  2016.gadā, kas galvenokārt saistīti ar 

izdevumiem par asistenta pakalpojuma  sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā. 2017.gadā 

sociālos pabalstos tika izmaksāti 40 840 euro, vai 23% no kopējiem sociālās aizsardzības 

izdevumiem. 

   

Izmaksātie sociālie pabalsti 2016. un 2017. gadā ( euro ) Avots : Rucavas novada domes Sociālais dienests 

 

3.3. Speciālais budžets 

Rucavas novada pašvaldības speciālajā budžetā ietilpst saņemtie līdzekļi no valsts pašvaldību 

autoceļu (ielu) fonda, dabas resursu nodokļa maksājumi un zveju tiesību noma.  
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 Speciālā budžeta ieņēmumi  ( EUR ): 

7.tabula 

Posteņa nosaukums 2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

budžeta 

izpilde 

2018. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2017/2016 

Autoceļu fonds  135 301 135 301 139 233 0 

Dabas resursu nodoklis 13 565 21 419 12 000 +7 854 

Zvejas tiesību noma 1 166 896 1 200 -270 

Kopā 150 032 157 616 152 433 +7584 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 2017. gadā speciālā budžeta ieņēmumi ir 157 616 euro, no kuriem 86% ir Valsts 

mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Salīdzinot ar 2016. gadu, dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi palielinājušies par 7 854 euro, mērķdotācijas apjoms ir palicis nemainīgs. 

 

Speciālā budžeta izdevumi ( EUR ) : 

8.tabula 

Posteņa nosaukums 2016. gada 

budžeta 

izpilde 

2017. gada 

budžeta 

izpilde 

2018. gada 

plāns 

Salīdzinot 

2017/2016 

Autoceļu fonds  84 517 140 070 244 843 +55 553 

Vides aizsardzība 11 274 44 118 29 900 +32 844 

Kopā 95 791 184 188 274 743 +88 397 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

            2017. gadā no ceļa fonda līdzekļiem ceļu greiderēšanai, attīrīšanai no sniega tīrīšanai, 

mehanizētai zāles pļaušanai, pašvaldības grants ceļu atjaunošanas remontdarbiem un 

pašvaldības grants ceļu ikdienas darbiem izlietoti 32.460 euro, asfalta bedrīšu remontam 

izlietoti 12.79 euro, ceļa zīmju iegādei 2.470 euro, kā arī tika izbūvēts ielu apgaismojums 

Rucavas un Sikšņu ciemos. 

 

3.4. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

 2017. gada laikā Rucavas novada dome no biedrības “Zaļā josta” saņēmusi ziedojumā 

400 euro par Sikšņu pamatskolas iegūto 1. vietu biedrības organizētajā izlietoto bateriju 

vākšanas konkursā. Ziedojums izlietots inventāra iegādei Sikšņu pamatskolas koridoru 

labiekārtošanai. 
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3.5. Aizņēmumu saistības 

Aizņēmumu atmaksa ir garantēta ar pašvaldības budžetu un tiek veikta saskaņā ar līgumos 

norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem, skatīt 9. tabulu. 

9.tabula 

Rucavas novada pašvaldības aizņēmumu saistības 2017. gada beigās, euro 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšana

s datums  

 

Atmaksas 

termiņš  

Aizņēmu

ma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

B D E F I 1 10 

Valsts 

kase 

Sikšņu ciema NAI 

rekonstrukcija 
28.12.2005 20.12.2020 21 343 5 863 4 391 

Valsts 

kase 

Sikšņu 

pamatskolas sporta 

zāles būvniecība 

18.04.2008 20.03.2033 426 862 311 747 292 559 

Valsts 

kase 

Sikšņu 

pamatskolas sporta 

zāles būvniecība 

01.06.2007 20.06.2032 305 917 203 982 190 829 

Valsts 

kase 
Autobusu iegāde    15.12.2015 20.12.2020 95 046 76 048 57 036 

Valsts 

kase 

Transportlīdzekļa 

iegāde  
10.08.2017 20.07.2022 28 000 0 28 000 

Kopā x x x 877 168 597 640 572 815 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

3.6. Galvojumi 

Rucavas novada pašvaldība galvojusi stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanas 

projektam SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligona būvniecībai, 

skatīt 10. tabulu. 

10.tabula 

 Rucavas novada pašvaldības galvojumi 2017. gada beigās, euro 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš 

Galvotā 

aizņēmum

a summa 

Pārskata 

perioda 

beigās  

Finanšu 

ministrija 

Stacionārās veselības 

aprūpes infrastruktūras 

uzlabošanas projektam 

SIA “Priekules 

slimnīca”  

SIA 

Priekules 

slimnīca 

30.12.2010 01.12.2024 227 659 5 523 

Valsts 

kase 

Atkritumu poligona 

būvniecība 

Liepājas 

RAS 
29.12.2009 23.03.2017 1 337 743 0 
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Valsts 

kase 

Atkritumu poligona 

būvniecība 

Liepājas 

RAS 
29.12.2009 23.03.2022 1 141 855 8 547 

Kopā x x x x x 14 070 

Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 

3.7. Veiktie iepirkumi 2017. gadā 

 Piemērojot atklāta konkursa procedūras veidu tika veikts viens iepirkums – degvielas 

iegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. 

  PIL 82 panta un 9. panta kārtībā tika veikti šādi iepirkumi - pārtikas produktu piegāde 

Rucavas novada izglītības iestāžu vajadzībām, celtniecības un remonta materiālu piegāde, 

Papes ostas attīstības koncepcijas izstrāde, lietotas traktortehnikas piegāde, ielu apgaismojuma 

būvniecība, komerctransporta piegāde, malkas piegāde.  

 

3.8. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 

                                                                                                             11. tabula 

                                         
    

          (euro) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

  

Pārvērt

ēšana  

(+,-)  

Pārskata 

perioda 

beigās 

Līdzdal

ība (%) 

perioda 

beigās 

Līdzdal

ība (%) 

perioda 

sākumā 

Kapitālsabiedrības dati 

( +,-) 

pašu 

kapitāls 

perioda 

beigās 

pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

C 1 2 7 10 11 12 13 14 

SIA Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas 

birojs 

4 802 0 -4 125 677 1,800 1,800 31 568 37 588 

SIA Spīlas 71 955   71 955 100,00 100,00 46357 33633 

SIA RAS-30 9 633 0 5 350 14 983 5,270 5,270 280 382 284 313 

SIA Priekules 

slimnīca 
43 129 2 000 -33 490 11 639 10,251 9,840 82 874 118 286 

Rucavas 

krājaizdevu 

sabiedrība 
1 423 0 -406 1 017 8,970 8,970 10 174 10 174 

x 130 942 2 000 -32 671 100 271 x x x X 

Pašvaldības kapitāla vērtība un izmaiņas 2017. gadā Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 2017. 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. Ņemot vērā to, ka Rucavas novada 

domei ir jānovērtē savi aktīvi patiesajā vērtībā, tika veiktas korekcijas ilgtermiņa ieguldījuma 

sastāvā. 
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3.9. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

12.tabula 

 

Posteņa nosaukums Atlikusī vērtība 

2016. gada beigās ( 

euro) 

Atlikusī vērtība 

2017. gada 

beigās  (euro ) 

 Izmaiņas 2017. gadā 

salīdzinot ar 2016. 

gadu  (euro ) 

Dzīvojamās ēkas 212 763 215 371 2608 

Nedzīvojamās ēkas  2 374 426 2 375 173 747 

Transporta būves 3 972 428 3 976 589 4161 

Zeme zem ēkām un būvēm 612 829 612 716 -113 

Kultivētā zeme 857 557  857 557 0 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 

7 327 7 327 0 

Pārējā zeme 778 042 777 119 -923 

Inženierbūves 398 018 435 336 37 318 

Pārējais nekustamais īpašums 12 979 16 379 3 400 

Pavisam izdevumi: 9 226 369 9 273 567 47 198 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums Avots : Rucavas novada domes Finanšu nodaļa 

 Pašvaldības nekustamā īpašuma atlikusī vērtība uz 31.12.2017. ir 9 273 567 euro, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība ir palielinājusies par 

47 198 euro. 

  

3.10. Rucavas novada pašvaldības finansiālā stāvokļa novērtējums 

 Salīdzinot 2017. gada bilanci ar 2016. gada bilanci, redzams, ka Rucavas novada 

pašvaldības bilances samazinājums ir 8210 euro. 

13.tabula 

Posteņu nosaukums Atlikusī 

vērtība 2016. 

gada beigās  

(euro) 

Atlikusī 

vērtība 2017. 

gada beigās  

(euro ) 

 Izmaiņas 

2017. gadā 

salīdzinot ar 

20116. gadu 

Aktīvs    

Nemateriālie ieguldījumi 44 095 49 003 4 908 

Pamatlīdzekļi 6 875 011 6 139 881 -735 130 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 131 015 100 271 -30 744 

Krājumi 33 966 38 880 4 914 
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Debitori 139 602 135 449 -4 153 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem 

5 675 8 739 3 064 

Naudas līdzekļi 410 470 508 770 98 300 

kopā aktīvs 7 639 834 6 980 993  -658 841 

Pasīvs    

Pašu kapitāls 6 644 615 5 872 019 -772 596 

Ilgtermiņa saistības 544 829 514 113 -30 716 

Īstermiņa saistības 450 390 594 861 144 471 

kopā pasīvs 7 639 834 6 980 993 -658 841 

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

 Pēc bilances redzams, ka Rucavas novada pašvaldībai uz 2017. gada beigām nav 

finansiāla riska, jo kopējais likviditātes koeficients ir 1,16, 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 1. maijā Zvērinātu revidentu komercsabiedrībs SIA “Auditorfirma 

Inspekcija” zvērināts revidents Māris Biernis sniedzis atzinumu ar iebildi, ka pievienotais 

konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rucavas novada 

pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem 

darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 2017. gadā saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība“. 

 

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 iestāžu 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 
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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.  Informatīvajā izdevumā iedzīvotāji var uzzināt par domes pieņemtajiem 

lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, realizētajiem projektiem, aktuālo informāciju 

pašvaldības iestādēs – izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, sociālajā jomā. Elektroniskā 

versijā ikmēneša izdevums ir pieejams Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv . 

Pašvaldības uzturētajā mājaslapā tiek publicēti normatīvie akti, iedzīvotāji var noskaidrot 

saziņas veidus ar pašvaldības speciālistiem, uzzināt iestāžu darbalaiku, speciālistu 

pieņemšanas laiku. Interneta mājaslapā iedzīvotāji tiek informēti par pieejamajiem 

pakalpojumiem dažādās jomās. Tāpat tur publicētas ziņas par aktuālākajiem 

notikumiem, apskatāmas foto galerijas. Notiek arī sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem.  

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.   

 

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 

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

“Pašvaldība – domes sēdes”. Iedzīvotāji var darboties Rucavas novada domes 

izveidotajās komisijās: Kultūras, sporta un izglītības komisijā, Sociālo un medicīnas lietu 

komisijā, Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijā.   

 

5. Pašvaldības līdzdarbība sadarbības projektos 

 Projektu realizēšana dod iespēju uzlabot pašvaldībā pieejamo pakalpojumu klāstu un 

kvalitāti un attīstīt pašvaldībai piederošos īpašumus, tādā veidā uzlabojot pašvaldības 

ekonomisko un sociālo situāciju.  

2017. gadā realizētie Rucavas novada domes Attīstības nodaļas projekti: 

Nr.

pk. 
Nosaukums 

Programma/ 

fonds 
Veiktās aktivitātes 

Kopējās 

izmaksas/ 

EUR 

Ārējais 

finansējums

/ EUR 

1 Meža dienas 2017 

Meža 

attīstības 

fonds/ Latvijas 

valsts meži 

Rucavas pamatskolas meža 

teritorijas labiekārtošana, uzstādot 

jaunas šūpoles un kāpšļus, lai 

veicinātu bērnu aktivitātes un 

izglītošanās procesu ārpus skolas 

telpām. 

498,00 498,00 

2. 

Rucavas bērnudārza 

rotaļu laukuma 

uzlabošana un sētas 

uzlikšana 

ELFLA – 

LEADER 

Uzlabojot un paplašinot Rucavas 

bērnudārza rotaļu laukumu, tā 

elementus un žogu, izveidota droša 

un labvēlīga vide bērniem, 

ģimenēm, izglītības procesam un 

veselīgam dzīvesveidam 

19280,77 15231,81 

3. 
Sikšņu bibliotēkas 

darba modernizācija 

ELFLA – 

LEADER 

Veicot bibliotēkas trīs telpu 

remontu, pilnveidoti un uzlaboti 

bibliotēkas pakalpojumi, kultūras 

un sociālo vide 

19436,07 17298,10 

4. 

Papes ostas attīstības 

koncepcijas 2018.-

2028. gadam izstrāde 

Valsts budžeta 

mērķdotācija 

Izstrādāts plānošanas dokuments, 

kurā noteikti Papes ostas attīstības 

mērķi, galvenie darbības virzieni un 

prioritātes to sasniegšanai, 

pamatojoties uz esošās situācijas 

raksturojumu un  analīzi. 

15028,20 15028,20 
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5. Mana jūra – tīra jūra 
LADDER - 

LPS 

Uzstādot atkritumu konteinerus un 

organizējot piekrastes sakopšanas 

talku novada iedzīvotājiem, kā arī 

izglītojošus pasākumus bērniem par 

piekrastes piesārņojumu un 

atkritumu šķirošanu, veicināta 

sabiedrības izglītošanās un 

iesaistīšanās piekrastes sakopšanā. 

1861,28 1841,35 

 

Projekts Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana 

2017. gadā  Rucavas novada domes Attīstības nodaļas uzsāktie projekti: 

Nr.

pk. 
Nosaukums 

Programma/ 

fonds 
Plānotās aktivitātes 

Īstenošanas 

periods 

Kopējās 

izmaksas/ 

EUR 

Ārējais 

finansējums

/ EUR 

1. 
Veselīgs Rucavas 

novads 
ESF – CFLA 

Uzlabot novada 

iedzīvotāju pieejamību 

veselības veicināšanas 

un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo 

īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības 

riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, sniedzot 

kompleksus veselības 

veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumus. 

2017-2019 21079,00 17917,50 
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2. 

Piekrastes 

zvejniecības 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšana un 

popularizēšana 

“Dzintarvēji” 

EJZF-

LEADER 

Ēkas “Dzintarvēji” 

neatjaunotās ēkas daļas 

atjaunošana, 

pārveidojot to par 

sabiedriski pieejamu 

ēku pasākumu, 

semināru organizēšanai 

un ekspozīciju 

izvietošanai, papildus 

attīstot to kā tūrisma 

informācijas centru. 

2017-2019 251901,25 226711,12 

3. 

Publiskās piekļuves 

vietas Baltijas jūrai 

– Papes bākas 

stāvlaukuma 

paplašināšana 

EJZF-

LEADER 

Paplašināt un uzlabot 

2014. gadā realizēto 

Papes bākas 

stāvlaukuma 

labiekārtojuma un 

stāvlaukuma izbūves 

projektu, izveidojot 

mūsdienīgu publisku 

nobrauktuvi uz Baltijas 

jūras pludmali, 

izvietojot zonējuma 

zīmes, informatīvo 

stendu un paplašinot 

stāvlaukumu. 

2017-2018 48865,39 43978,85 

4. 

Atbalsts 

priekšlaicīgas 

mācību 

pārtraukšanas 

samazināšanai 

ESF 

Lai samazinātu iespēju, 

ka skolēni priekšlaicīgi 

pārtrauc mācības, veikt 

papildus apmācības/ 

konsultācijas šīs riska 

grupas bērniem. 

2017-2018 931,90 931,90 

5. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai 

ESF 

Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības 

iestādēm izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai, 

paralēli obligātajiem 

mācību priekšmetiem, 

dot iespēju papildus 

2017-2018 9580,00 9580,00 
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 2017. gadā Attīstības nodaļā noritēja intensīvs darbs pie projektu pieteikumu 

gatavošanas, kā rezultātā tika apstiprināti vairāki projekti un daļa no tiem arī realizēti 2017. 

gadā.  

Eiropas sociālā fonda projektu realizācija notika ciešā sadarbībā ar attiecīgajā projektā 

iesaistītajām pašvaldības iestādēm – Rucavas novada Sociālo dienestu, Rucavas pamatskolu un 

Sikšņu pamatskolu.  

izglītoties un iegūt 

pieredzi tehnoloģiju, 

jaunrades, sporta, 

kultūras, valodu, 

matemātikas u.c. 

jomās. 

6. 

Video novērošanas 

kameru uzstādīšana 

Latvijas un 

Lietuvas pilsētu un 

novadu drošības 

nodrošināšanai. 

Interreg  

LAT-LIT 

Drošības un kārtības 

uzlabošana pašvaldībā, 

uzstādot video 

novērošanas kameras 

ar datu ierakstīšanas 

sistēmu pašvaldības 

policijas postenī. 

2017-2019 15000,00 12750,00 

7. Kurzeme visiem 

ESF 

ERAF 

KPR 

Alternatīvu sociālo 

pakalpojumu sniegšana 

personām ar GRT. 

Grupu dzīvesvietas 

izveide Rucavā 

(dzīvokļu izbūve, 

pielāgošana, remonts 

ēkā „Sudrabi” 

personām ar GRT. 

 

2017-2022 225287,00 191493,95 

8. 

Pamatpakalpojumi 

un ciematu 

atjaunošana lauku 

apvidos 

ELFLA 

LAD 

Rucavas novada grants 

ceļu pārbūve, lai 

veicinātu 

uzņēmējdarbību un 

saglabātu apdzīvotību 

2017-2019 711111,00 639999,90 
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2017. gadā turpinājās arī 2016. gadā uzsāktais Eiropas Sociālā fonda projekts “Proti un 

dari”, kura ietvaros plānotas apmācības un konsultācijas jauniešiem.  

Papildus projektiem ar publisko līdzfinansējumu, Attīstības nodaļa, plānojot 2018. gada 

budžetu, paredzējusi Rucavas novada pašvaldības interneta vietnes www.rucava.lv uzlabošanu: 

jauna dizaina izstrādi un tehniskās platformas izveidi, lai mājaslapa būtu mūsdienu prasībām 

atbilstoša interneta vietne. 2017. gada beigās aizsākās iestrādes pašvaldības projektu konkursa 

organizēšanai, izstrādājot tā nolikumu un vērtēšanas kritērijus, kā arī paredzot līdzekļus 2018. 

gada budžetā. Projektu konkurss paredzēts ar mērķi finansiāli atbalstīt  iedzīvotāju iniciatīvas 

novada sociālās dzīves sekmēšanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī novada 

kultūras, tēla un tradīciju popularizēšanai. 

2017. gadā noraidītie/nerealizētie projekti: 

1. Tika noraidīts Interreg LAT- LIT pārrobežu programmas projekts “Kurzemes un Rietumu 

Lietuvas dabas, vēstures un kultūras mantojuma atklāšana”, kurš tika iesniegts sadarbībā ar 

Liepājas universitāti.  

2. Rucavas novada domes  Finanšu komiteja lēma par projekta “Rucavas pamatskolas ēkas 

siltināšana” tālāku nevirzīšanu, tādēļ projekta iesniegšana Centrālai finanšu līguma aģentūrai 

netika veikta. 

3. Latvijas vides attīstības fonds noraidīja iesniegto projektu “Ekspedīcija cauri gadsimtam”, 

kurš tika iesniegts aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana 

Grobiņas un Priekules pašvaldībām.  

Turpmākajos gados plānots turpināt iesāktos darbus un piedalīties jaunos projektu 

konkursos. Nākotnē plānotie projekti saistīti ir ceļu, tūrisma, vides pieejamības un aizsardzības 

un sociālās infrastruktūras uzlabošanu, saskaņā ar novada Attīstības programmā paredzētajiem 

investīciju pasākumiem.  

Faktori, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības infrastruktūras attīstības iespējas 

nākotnē, ir būvniecības pakalpojuma sadārdzinājuma ietekme uz iesākto projektu realizācijas 

apjomiem, kā arī Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju 

plāna aktualizācija, kurā paredzēts izvērtēt pašreizējās plānotās darbības un noteikt to 

prioritātes. 

 

 

 

 

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

 

Arī 2018. 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.  

2018. 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. 

2018.gadā turpinās pašvaldības policijas darba nodrošināšanai izveidoto telpu 

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

pagastā Sikšņos autogarāžas pašvaldības autotransportam. 2018. gadā 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 2018.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 
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7. Pielikumi 

1.pielikums 
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2.pielikums 

Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Rucavas novada pašvaldības domei 

Rīga 
 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ 

ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS                                                                               Nr.11 

Esam veikuši Rucavas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2017. gada pārskatā ietvertā 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  minētās 

veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā 

norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu 

turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi, 

pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rucavas  novada 

pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības 

finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 2017. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

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

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

 

Konsolidētajā veidlapā Nr.1 „Bilance“ 2017.gada 31.decembrī ir uzrādītas zeme, ēkas un būves 5.3 milj. 

EUR vērtībā. Pamatojoties uz Pašvaldības 2017. gada 15. decembra rīkojumu Nr. 2.1.3/D-40 „Par 

pārskata gada slēguma inventarizāciju”, pašvaldības vadība, pretēji normatīviem aktiem, kas nosaka 

inventarizācijas kārtību, ka lai ievērotu kontroles procedūras, inventarizācijas komisijā nevar būt un 

inventarizācijas neveic personas, kuras ir tieši atbildīgas par materiālo vērtību uzskaiti vai tās 

organizēšanu, noteikusi vienpersonisku deleģējumu pašvaldības atbildīgam finanšu darbiniekam veikt 

nekustāmā īpašuma datu salīdzināšanu ar publiskajām datu bāzēm t.i. salīdzināt vai Rucavas novada 

domes bilancē esošo nekustāmo īpašumu platības un vienības sakrīt ar: VAS “Latvijas Valsts Meži”, 

iesniegtajiem datiem par mežaudzēm; Valsts Zemes dienesta iesniegtajiem datiem par ēkā, būvēm, 

zemēm, un ielām, kā arī veikt papildus atzīmi par īpašumiem, kas vēl nav iereģistrēti Zemesgrāmatā, kas 

pēc būtības ir inventarizācijas komisijas funkcija.  Korekcijas, kas tika identificētas no pašvaldības 

puses, inventarizāciju rezultātā ir bijušas kopumā nebūtiskas. Tomēr, pamatojoties uz augstāk minēto, uz 

31.12.2017 salīdzināšanās ar publiskajiem valsts reģistriem nav veikta pēc būtības, jo konstatētās 

korekcijas inventarizācijas rezultātā nav pienācīgi izvērtētas un ņemtas uzskaitē 2017.gadā, bet saskaņā 

ar finanšu pārskatā uzrādīto informāciju, būtiska daļa šo jautājumu atlikti uz 2018.gadu, ja izvērtējumā 

tiktu konstatēts, ka tās ir ar  būtisku ietekmi, piemēram, pieguļošie piekrastes ūdeņi 4266.7 ha platībā, 
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kadastrālajā vērtībā 375470 eur – mūsuprāt būtisks apstāklis, kapu koki un citi īpašumi. Pašvaldības 

kopējie ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācijas rezultāti apstiprināti ar vadības apstiprinātu 

inventarizācijas komisijas slēdzienu, bet postenim “Zeme, ēkas un būves” ar inventarizāciju veikušās 

personas ieteikumiem. Vadības rīkojums, kas noteiktu tālāku  rīcību ar tiem grāmatvedības uzskaitē nav 

iesniegts. Pamatojoties uz augstāk minēto, mums nebija iespējams noteikt precīzi kādas vērtību un 

daudzumu korekcijas kopumā būtu jāveic pašvaldības ilgtermiņa ieguldījuma postenī “Zeme, ēkas un 

būves” pēc stāvokļa uz 2017.gada 31.decembri.    

 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem 

finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk – 

ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes 

izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas 

pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 

finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas 

pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu 

atzinumam ar iebildi. 

 

Apstākļu akcentējums 

Pievēršam uzmanību uz finanšu pārskata pielikuma 1.2.1 piezīmi, kurā ir teikts, ka pārskata periodā, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir veikts būtisks iepriekšējo periodu kļūdas labojums attiecībā uz 

autoceļu amortizācijas aprēķiniem saistībā ar ceļu segumu veidiem un nolietojumu normām, kā rezultātā 

šim labojumam ir ietekme uz pārskata gada finanšu rezultātu iepriekšējos periodos 910292 eur apmērā. 

Mēs neizsakām turpmāku iebildi uz šo apstākli. 

 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido: 

vadības ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO. 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un 

mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas 

ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 

darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata informācijas vai 

no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 

neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību un tās 

darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par 

šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 
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 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 

1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 

pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības 

lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu 

pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 

sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības 

viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne 

krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 

turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības 

likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija 

vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā finanšu 

pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur 

kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 

atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta 

saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties 

krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra 

atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo 

konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un 

saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai 

kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 

augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 

slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 

nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 

Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās 

vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 

pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 

attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 

turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 

uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 

nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 

pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai 

apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 
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 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 

informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 

atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 

iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 

Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 

pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam 

informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā 

skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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