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Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetam 

 

Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par 

pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”,  

likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta 

noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.    

Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas vienībā - euro.  

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2018. gada Rucavas novada pašvaldības 

budžets. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā 

izteiksmē. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu noteikšanas 

pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Pašvaldība ir 

ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai 

nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Rucavas novada pašvaldības budžets 

sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda 

ieņēmumi, dabas resursa nodokļa ieņēmumi un ieņēmumi no zveju tiesību nomas. 

2018. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas 

Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu 

objektu rekonstrukcijai un pārbūvei ar budžeta līdzekļiem. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Svarīga ir 

daudzu plānoto nozīmīgo projektu realizācija, t.sk. vietējas nozīmes kultūras pieminekļa ēkas 

"Dzintarvēji" atjaunošana, publisko pieeju jūrai un Rucavas novada autoceļu un ielu 

sakārtošana. 

Rucavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un no valsts budžeta 

iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem ( pasākumiem). Kopsummā šie ieņēmumi 

2018. gadā ir plānoti 1 330 293 euro vai 64,5% no kopējiem ieņēmumiem.  

Rucavas novads aizņem 447,52 km2 zemes. Novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2017. gada 1.jūliju bija 1750 iedzīvotāji. 

2012.gada 28. septembrī ar Rucavas novada domes lēmumu tika apstiprināta Rucavas 

novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un 2013. gada 28.februārī tika apstiprināta 

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. līdz 2038. gadam. Dokumentos 

noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie 

rādītāji. 

Ilgtermiņa prioritāte: Pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas 

Rucavas novada iedzīvotājiem. Tajā balstīti trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi:  

- ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide, 

- ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste, 

- līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide. 

 

Kā vidēja termiņa prioritātes noteiktas: Efektīva novada pārvaldība un daudzveidīga 

ekonomiskā aktivitāte; Saprātīgi apsaimniekoti piekrastes dabas un cilvēkresursi; Kvalitatīva 

dzīves vide un pamata infrastruktūras izveide. 

 

Līdz ar dokumentu apstiprināšanu tika noteikts Rucavas novada nākotnes redzējums 

līdz 2038. gadam: Rucavas novads ir līdzsvaroti saimnieciski un dabai draudzīgi attīstīts 

novads starp nozīmīgiem reģiona attīstības centriem (Liepāju un Klaipēdu), piedāvājot 



pievilcīgu dzīves vietu un iespējas saimnieciskām aktivitātēm kontekstā ar unikālajām dabas 

vērtībām un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. 

Rucavas novada pašvaldībai 2018.gadā un turpmāk būtiski ir nodrošināt novada 

attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides 

kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu un citu iestāžu 

infrastruktūru. Lai tos sasniegtu, tiek ieguldīti gan pašvaldības budžeta līdzekļi, gan piesaistīts 

Eiropas Savienības fondu finansējums. Plānošanas periodā ES finansiāls atbalsts  pieejams 

ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiks atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā 

seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros tiks pārbūvēti vismaz 3 

grants ceļu posmi novada pagastos. 

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm un Rucavas novada attīstības programmas 

noteiktajiem attīstības virzieniem, 2018.gada un turpmākajos gados budžetā svarīgi 

nodrošināt finanšu līdzekļus sociālo vajadzību atbalstam maznodrošinātajai sabiedrības daļai, 

kvalitatīvas bērnudārza un skolu sistēmas nodrošināšanai, ēku sakārtošanai, ielu un ceļu 

uzturēšanai un uzlabošanai, nekustāmo īpašumu sakārtošanai tādējādi uzlabojot dzīves vides 

kvalitāti Rucavas novadā. Rucavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta prioritātes 

nemainīsies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un tiks nodrošināti izdevumi izglītībai, 

sociālai aizsardzībai, kultūrai un sportam, veselībai. 

Rucavas novada pašvaldības pamatbudžets 

1. Ieņēmumi 

 Rucavas novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 2 062 164 euro ( bez 

naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un plānotajiem aizņēmumiem no Valsts kases). 

Plānotie ieņēmumi ir par 0,3 % mazāki par 2017. gadā sākotnēji plānotiem ( 2 068 796 euro). 

Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti.  

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars 

nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 723 648 euro (35,%), salīdzinājumā ar 

2017. gadu pieaugums ir 8,3 % ( 55 616 euro). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir 

noteikta, ka pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē netiek mainīts 

salīdzinājumā ar 2017. gadu – 80% pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā.  Parādus par 

nekustamā īpašuma nodokli tiek plānots iekasēt 28 700 euro apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus 2018. gadā plānots iekasēt 73 713 euro apmērā. Šos 

ieņēmumus veido ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas ( 36 000 euro), valsts un 

pašvaldību nodevas ( 3 370 euro), naudas sodi un sankcijas ( 2 800 euro ) , kā arī ieņēmumi 

no īpašumu pārdošanas ( 31 543 euro) . 

Salīdzinājumā ar 2017. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi tiek plānoti 

par 11 565 euro vairāk. 

 Transferti 2018. gadā plānoti 921 191 euro vai 44% no kopējiem pašvaldības budžeta 

ieņēmumiem. Valsts budžeta transfertu apjoms 2018. gadā ir plānots, ņemot vērā 2018. gada 

valsts budžetā paredzēto finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus (Ministru kabineta 

2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumu pašvaldībā”, Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.649 

„Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”).  

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem 

projektiem 2018. gadā plānoti 200 732 euro. 

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

2018. gadā palielinājusies par 8 985 euro un plānota 405 913 euro apmērā. 2018. gadā tiks 

saņemta valsts budžeta speciālā dotācija 11 043 euro apmērā. 



 Pašvaldību saņemtie transfertu ieņēmumi no citām pašvaldībām ir plānoti 12 000 euro  

( savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem ). 

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1 

Kopējie ieņēmumi 2 062 164 euro. 

 

 
 

 

 

 

2. Izdevumi 

 

Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti  

2 371 424 euro (bez pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas, kapitāldaļu iegāde). 

Salīdzinājumā ar 2017. gadu palielinājums ir 142 592 euro. Visi pašvaldības plānotie 

izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās, to 

sadalījums attēlā Nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 29%, 

vispārējo valdības dienestu izdevumiem 18%, ekonomiskajai darbībai 18%, teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai 12%, sociālajai aizsardzībai 11%, kultūrai un sportam 7%.  

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2 

Kopējie izdevumi 2 371 424 euro. 
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2.1. Vispārējie valdības izdevumi saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un 

atbilstoši Rucavas novada Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina 

pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina 

pašvaldības administrācija. Kopējie izdevumi 2018. gadā ir 429 746 euro, kas ir par 13% 

lielāki, kā 2017. gadā ( 379 511 euro).  

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās 

šos izdevumus veido pašvaldības policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 

bāriņtiesas uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2017. gadu izdevumi ir palielināti par 34% ( 77 408 

euro), jo 2018. gadā tiek plānots iegādāties jaunu automašīnu pašvaldības policijas darba 

vajadzībām. 

2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido tūrisma attīstībai, Rucavas 

novada būvvaldes, Attīstības nodaļas, nekustamā īpašuma speciālistes, atbalsts 

lauksaimniecības nozaru pasākumiem un pagaidu algotiem sabiedriskiem darbiem plānotiem 

izdevumiem, kas 2018. gadā ir 422 040 euro, tanī skaitā pašvaldības līdzfinansējums un 

ārējais finansējums dažādu projektu realizācijai 268 494 euro ( projekti - “Proti un dari”, 

“Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana 

“Dzintarvēji””, “Veselīgs Rucavas novads”, ”Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes 

bākas stāvlaukuma paplašināšana”, “Grants ceļu būvniecība un pārbūve”.).  

            2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 279 364 euro. 

Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana; 

apgaismošanas izdevumi; teritoriju uzturēšanas izdevumi, kapsētu apsaimniekošana.  

2.5. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 39 008 euro (pašvaldības aģentūras 

“Dunikas ambulance” izdevumi). No pašvaldības budžeta plānota dotācija pašvaldības 

aģentūrai “Dunikas ambulance”  19 558 euro.    

2.6. Atpūta, kultūra, sports.  Plānoti līdzekļi 155 030 euro. Palielinājums ir 7 446 euro.  

2.7. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai 695 482 euro. 

Palielinājums kopumā ir par 4.3 % jeb 28 961 euro. Ir plānots pašvaldības līdzfinansējums 
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skolēnu ēdināšanai skolās - izglītojamo brīvpusdienām 1.- 9. klašu audzēkņiem, kā arī visiem 

pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,  

2.8. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2018. gadā 273 346  

euro, kas ir par 22% lielāki kā 2017.gadā ( 223 644 euro), jo  asistentu pakalpojumu 

nodrošināšanai tiek plānots pieaugums par 16 870 euro kā 2017. gadā. Plānots iegādāties 

jaunu automašīnu Sociālā dienesta darba vajadzībām par 28 677 euro. Sociāliem pabalstiem 

2018. gada budžetā plānoti līdzekļi 54200 euro ( 2017. gadā – 50 970 euro ).  

2018. gadā plānota darba algas paaugstināšana Rucavas novada pašvaldības 

darbiniekiem. 

 

Rucavas novada pašvaldības speciālais budžets 

 

Rucavas novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis, Autoceļa 

fonda ieņēmumi un ieņēmumi no zveju tiesību nomas. Kopējie ieņēmumi ir 152 433 euro, 

izdevumi 274 743 euro, atlikums uz 01.01.2018. ir 164 884 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi 

un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti.  

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti degradēto teritoriju sakārtošana, 

atkritumu savākšanai un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā.  

Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2018. gadā – 139 233 euro, izdevumi – 244 843 

euro, tanī skaitā  71 000 euro līdzfinansējums projektam “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidū - grants ceļu būvniecība un pārbūve”.   

Plānotie ieņēmumi no zveju tiesību nomas 2018. gadā – 1 200 euro. 

 

2018. gada Rucavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir 

sagatavota sabalansēta, lielākais atbalsts ir plānots izglītībai, kultūrai, pašvaldības teritorijas 

un mājokļu sakārtošanai. Tāpat galvenais uzsvars novada attīstībai ir plānot un īstenot 

projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo novadā ir nepieciešamas investīcijas 

infrastruktūrā, izglītības un kultūras iestādēs.  

 

 Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un 

finansējuma mērķis parādīti pielikumos ( Rucavas novada 2018. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu, izdevumu finansēšanas plāns 1.–44.pielikums, Rucavas novada 2018. gada 

speciālā budžeta plāns 45.pielikums). 

 Rucavas novada pašvaldības atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2018. gadam 

parādītas  46.pielikumā . 

 Rucavas novada pašvaldības galvojumi parādīti 47. pielikumā. 

Rucavas novada pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos 

trijos gados parādīts 48. pielikumā 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                              Jānis Veits 

 

Gatavoja 

Edgars Bertrams, izpilddirektors 

Ināra Reine, finanšu analītiķe 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


