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Sabiedrības līdzdalība   
 

Darba grupas – nozaru griezumā un pa 
apdzīvotajām vietām 

 

 

Pastāvīga informācija:  

-  www.rucava.lv 

- “Duvzares vēstis” 

- “Kursas laiks” 

 

Aptauja: www.visidati.lv 

 

 

 

Apspriešanas sanāksmes   Rucavā un 
Sikšņos) 

 

Plenērs par Papes centra attīstības iespējām.  

Kaimiņu pašvaldību un institūciju  seminārs  

Konference pārrobežu sadarbības projekta “Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas 

pašvaldībām” ietvaros 

Prezentācija Ķīnas kultūras mēneša ietvaros 

Prezentācija konferences “Rucava iz senatnes “ ietvaros 

 

 

http://www.rucava.lv/
http://www.visidati.lv/


Plānošanas process 

Vienots plānošanas dokumentu uzsākšanas posms (situācijas analīze, viedokļu 
apzināšana, pamatnostādņu un risinājumu izstrāde). 

 

Tālākie posmi  (plānošanas dokumentu apspriešana un pilnveidošana)  – secīgi, 
savstarpēja papildinoši 

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā  un Attīstības programmā un izvirzītie mērķi un prioritātes ir 
tieši savstarpēji saistīti.  

 

 

Ilgtermiņa politika vērsta uz teritorijas unikālo priekšrocību izmantošanu un attīstību 

ietekmējošo negatīvo faktoru mazināšanu  

 

 

Fokuss uz risinājumiem, kas var dot vislielāko kumulatīvo efektu (stratēģiskie 
projekti /kompleksi attīstāmās teritorijas). 

 

 

 



 

Teritorija – 449kvkm 
 

1976 iedzīvotāji 
līdz darbspējas vecumam bija 248 (12%),  

darbspējas vecumā – 1242 (62,9%),  

virs darbspējas vecuma – 486 (25,1%) 

 
Apdzīvojuma blīvums - 4,5 iedz/kvkm  

 
Teritorijas  struktūra:  

25 % (11251,1ha) lauksaimniecības zemes;  

48 % (21536,1 ha) meži ,  

14 % (6345,9ha) purvi; 

3,2% (1435,4 ha)  ūdeņi 

1,8% (813,5ha)  ceļu infrastruktūra, 

1% (448,9 ha) apbūves teritorijas  un pagalmi,   

5,33% (2388,3 ha)- pārējās teritorijas 

4649 zemes īpašumi  
 

vairāk kā  120000ha ES nozīmes Natura 2000  īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas (26% teritorijas) 

 

21 km pludmales 
 

valsts aizsargājami kultūras pieminekļi 

 
 

 

 

 

Attīstības priekšnoteikumi 



Latvijas konteksts 

• neizdevīgs ģeogrāfiskais 
novietojums 

 

• nelielais iedzīvotāju skaits, 
vecumstruktūra 

 
– zemākais apdzīvojuma blīvums - 

4,4 iedz./km2 (salīdzinoši Latvijā 
novados vidēji 17,0 iedz./km2) 

 

– ceturtais mazākais novads pēc 
iedzīvotāju skaita - 1974 iedz 

 

– sestais augstākais demogrāfiskās 
slodzes līmenis - 590 

 

– devītais zemākais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa rādītājs - 136,5 
Ls/uz 1 iedz. (salīdzinoši Latvijā 
vidēji - 240,7 Ls). 

 
 

Bezcerīga situācija? 
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Demogrāfiskās situācijas prognozes 

“reālistiski-optimistiskais” un “pesimistiskais” scenāriji 

Demogrāfiskie rādītāji 2011. g. 
līmenī + pakāpeniskā uzlabošanās 

 

Demogrāfiskie rādītāji 2011. g. 
līmenī + migrācijas saldo -20 gadā 
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Pašvaldības finansu kapacitāte 

Pašvaldības budžets – 1,2 milj Ls. 

Finansu piesaistes kapacitāte – projektu iespējas:  

 Ja jauno saistību apjoms 5% (kopā ap 8%) – projektu kopsumma 7 gados – 

5,7 milj. LVL 

 Ja jauno saistību apjoms 10% (kopā ap 13%) – projektu kopsumma 7 gados – 

11,5 milj. LVL 

 



 

Novada identitāte un nozīmīgs 
kultūras mantojums 

  

Dabas daudzveidība 

  

Jūras piekraste 

 

Teritorijas novietojums starp 
reģiona mēroga attīstības 
centriem. 

 

Lietuvas tuvums 

 

 

 

Attīstības priekšrocības 



 

300 000 cilvēku  1 

stundas brauciena attālumā visu  
gadu 
 
vasaras periodā 
 
papildinoša 
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21 km praktiski neskartas pludmales un 
kāpu joslas  

 

vidēji uz 1 km pludmales 

 

Lietuvā 30 000 cilvēku 

Latvijā 4000 cilvēku  

Rucavā 90 cilvēki 

 





 





 



Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 

sasaiste 











Teritorijas telpiskā perspektīva un teritorijas plānojuma 

risinājumi 



Vēja parku attīstības ierobežošana 

ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas 

noteikumu integrēšana  

Piekraste:  

– teritorijas plānojuma zonējuma savietošana ar dabas 

parka “Pape” funkcionālo zonējumu 

– publiskās piekļuves vietas jūrai 

– detalizēti apbūves noteikumi 

– ciemu robežas 

 

 

Specifiskie jautājumi 



 
lieguma zona (5995 ha 
dabas parka zona (4647 ha)  
neitrālā zona (211 ha) 

Īpaši aizsargājamās 

dabas teritoriju 

īpatsvars  (26%) 

t.sk. dabas parks 

“Pape”:  



Papes dabas parka funkcionālais zonējuma 

izmaiņas -  atbilstoši MK noteikumiem (apstiprināti 

2011.g. augustā)  



Īpašā režīma zonas noteikšana  

 Papes dabas parkā 

Mērķi  

• vides aizsardzība; 

• tūrismam un kūrorta attīstībai 
labvēlīgas vides radīšana; 

• kultūras mantojuma aizsardzība. 

 

 

 

Iebraukšanas un uzturēšanās prasības 
nosaka  atsevišķos Rucavas novada 
saistošajos noteikumos. 



Rucavas centrs 

 

Dabas parks “Pape” 

un Papes centrs 

 

Sventājas ieleja 

 

Dunikas pagasts 

Stratēģiskie projekti/kompleksi attīstāmās teritorijas 



Rucavas centrs 

 

 

800 iedzīvotāju 

 

45km no Liepājas  

 

25km no Palangas 

 

8km no Papes; 

 

novada pārvaldes, 
pakalpojumu un 
apdzīvojuma 
blīvuma centrs 

 
 



 

Mērķi:  

• radīt pievilcīgu tūrisma galamērķi Rucavas kultūrvēsturisko vērtību un identitātes 

demonstrēšanai (vienota vēstures un etnogrāfijas ekspozīcija) 

 

• izveidot labiekārtotu vidi ar interesi piesaistošu programmu vismaz 2-3 stundu pavadīšanai 

Rucavas centrā - vietu regulāru, īpašu un tematiskus aktivitāšu un pasākumu norisēm 



 



Sventājas ielejas attīstība  

Pamatojums:  

• kopīga ar Lietuvu upes ieleja, 

• dabas vērtības - īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
Natura 2000 statuss;  

• kultūras mantojums - potenciālu 
apskates objektu koncentrētība 
(10 valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi; Senās 
Kursas - Duvzares laika vēstures 
liecības;  

• 19.gs. - 20. gs viensētu apbūve, 
vēsturiskās apdzīvotās vietas 
un vietvārdi;  

•  „Muižas kalns”, dendroloģiskie 
stādījumi un „Leju svētavots” - 
esošie apskates objekti; tūrisma 
apskates objekti Lietuvā (Impiltes 
pilskalns u.c.); 

• Sventājas upe – ūdensteces 
rekreatīvais potenciāls 
(makšķerēšana; laivošanas 
iespējas pavasara/rudens 
sezonā, piknika vietas). 



Galvenie risinājumi 

 

1) dabas izglītojošo taku iekārtošana  

2) specializētie vai kombinētie maršruti 

3)  pasākumi un aktivitātes saistībā ar Rucavas muižas eksponēšanu; 

4)  pasākumi un aktivitātes izmantojot Senās Kursas, Duvzares un kuršu vārda 
motīvus - kuršu laika eksponēšana: 



100 km2 

Eiropas Savienības 

(ES) nozīmes 

aizsargājamo 

teritoriju tīklā-

Natura 2000;  

putnu migrācijas 

vieta 

 

Dabas parka “Pape” attīstība 



Dabas parka “Pape” attīstība 

• dabas parka „Pape” teritorijas pārvaldes modeļa izveide,  

 

• infrastruktūras attīstība, veicinot pastāvīgu dzīves vietu veidošanos piekrastes 
ciemos, 

 

• dažādu finanšu instrumentu pielietošana mērķieguldījumiem piekrastes 
infrastruktūras attīstībai, 

 

• būvniecības procesu uzraudzības uzlabošana, 

 

• Papes ciema centrālās daļas revitalizācija – publiskās infrastruktūras attīstīšana, 
pašvaldības īpašumu efektīva izmantošana, kūrorta pakalpojumu kopuma izveide, 
inženiertehniskās apgādes uzlaboošana;   Zilā karoga pludmale; Papes osta 

 

• Nidas ciema publiskās infrastruktūras attīstība 

 



Papes centrs 
Visintensīvāk un aktīvāk izmantojamā 

piekrastes daļa - nozīmīgākais 
galamērķis piekļuvei jūrai 

 

Ezera un  jūras piekrastes pieejamība, 

Pašvaldībai piederošo zemju un ēku 
īpašumi –pamats publiskās 
infrastruktūras attīstībai  

- stāvlaukums pie Papes bākas 

-  „Dzintarvēji” ēka pie Papes kanāla, 

- īpašums „Robežsargi” pie Papes ezera 

 

Nākotnē:  

• tūrisma infrastruktūras, atpūtas un 
rekreācijas komercobjektu attīstības 
iespējas - atpūtas bāzes, viesnīcas, 
spa  - “Papes kūrciems” 

• dabas un izziņas informācijas centrs, 
tematiskais ”Putnu parks “,  pastaigu 
takas  

• Zilā karoga pludmale 

• Papes osta – tālākā perspektīvā 



 

PAPES 

KŪRORTA 

AKTĪVĀ 

DAĻA 



Dunikas pagasts  
Pamatojums 

• pagasta vēsturiskā attīstība, kurā 
noteicošais ir bijis tā novietojums 
starp trīs lielajiem pagastiem – 
Rucavas, Nīcas un Bārtas – 
purvu un mežu masīvu  

 

• sociāli ekonomiskie procesi – 
iedzīvotāju skaita sarukšana, 
ekonomisko aktivitāšu 
samazināšanās; 

 

• ATR - Dunikas un Rucavas 
pagastu apvienošana, 
pašvaldības nosaukumā 
saglabājot Rucavas vārdu; 

 

• nākotnē sagaidāmās būtiskas 
ainavas pārmaiņas, saistībā ar 
VES projektu attīstības 
vērienīgumu – kas papildus var 
ietekmēt un mazināt pievilcību 
dzīves vietas izvēlei un tūrisma 
attīstībai. 



Galvenie risinājumi 

1) pamata infrastruktūra nodrošināšana  

 

2) esošo pakalpojumu pilnveidošana: 

 

3) atbalstoša politikas realizēšana jauniešu un jauno ģimeņu piesaistei (atbalsts 
nekustamā īpašuma atrašanai un iegādei dzīves vietas izveidei, pabalsti, 
brīvpusdienas skolā bērniem, u.tml.)  

4) bijušo novadniekus vai Dunikas pagasta teritoriju pakārtoti saistīto personu un 
personību  iesaiste Dunikas pagasta teritorijas popularizēšanai 

5)  vietējās identitātes un lokālpatriotisma stiprināšana 

 

6) Dunikas pagasta vēstures popularizēšana  

 

7) atbalsts sabiedriskām aktivitātēm 

8) Kaimiņu sadarbības attiecību stiprināšana  un atbalsts kooperēšanās un 
kooperatīvu izveidei (piemērs „Latgales zaļais grozs” ) 

9) Tūrisma un atpūtas pakalpojumu piedāvājuma attīstība,  



Sadarbības un  kopējo interešu jautājumi 



Stratēģijas ieviešana, īstenojot Rucavas novada plānošanas dokumentus 
(attīstības programmu, teritorijas plānojumu, tematiskos plānojums, 
lokālplānojumus un detālplānojumus) un realizējot attīstības projektus.  

 

Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms katrām 
pašvaldības vēlēšanām, kā arī pirms jauna ES daudzgadu budžeta perioda 
– 2020.gadā un 2027.gadā  

 

Atbildīgais par  IAS ieviešanas uzraudzību  - Rucavas novada Attīstības nodaļa 



Paldies par uzmanību!  

 

Jautājumi?  

 

 

 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 
„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas 

reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 


