
 Rucava 



Rucavas novads 
Latvijā 



   
  448,2 km² 7 x lielāka kā Liepāja  
  < 2000 iedzīvotāji 
  4 cilvēki/km2 
 

• 25,11% (11251,1ha) 
aizņem 
lauksaimniecības 
zemes;  

• 48,07% (21536,1 
ha) meži ,  

• 14,16% (6345,9ha) 
purvi; 3,2% 
(1435,4 ha)  ūdeņi 

• īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijas 

 

Rucavas novads 



 

Rucavas novads Eiropā 

2000 
Eiropas centrs 



Liepāja 
Klaipēda 



21 km pludmales 

Smilšaina, daļa oļaina 
Lielākais saulaino dienu īpatsvars Baltij  



PAPES EZERS  



Rucavas novada lauksaimnieki 
  110 zemnieku saimniecības 
 6 lauksaimniecības jomas SIA 
 1 individuālais komersants 
 1 biedrība 
 3 mežsaimniecības SIA 
 5 resursu ieguves SIA 
 



Novadā pārstāvētās jomas I 
 
 

 Piena lopkopība 
 Gaļas liellopu ganāmpulki 
 Graudkopība 
   



Novadā pārstāvētās jomas II 
 Dārzeņu audzēšana - kartupeļi, arbūzi,   

   siltumnīcu kultūras 
 Augļi, ogas – upenes, jāņogas, ērkšķogas,   

 lielogu dzērvenes, āboli, zemenes 
 



Novadā pārstāvētās jomas II 
 Cūkkopība 
 Aitkopība, kazkopība 
 Biškopība 
 Puķu un stādu audzēšana, pavairošana 
 Enerģētiskās kultūras 

 
 

 





Novadā pārstāvētās jomas III 
  Mājražošana – siers un piena produkti, maize,  

  sveču ražošana, tradicionālo Rucavas ēdienu 
       gatavošana 

 Lauku tūrisms 
 Resursu ieguve – grants, kūdras, koksnes, 
 Piekrastes zvejniecība 
 Niedru jeb spīlu ieguve un tradicionālo jumtu klāšana 

 



Novadā pārstāvētās 
netradicionālās  jomas III 
 svešzemju augu un koku introducēšana Latvijas 

klimatiskajos apstākļos un to izpēte 
 Kārklu audzēšana un žogu gatavošana 
 Slieku un gliemežu audzēšana 
 Savvaļas zirgu un tauru ganāmpulku apskate 

 
 
 
 
 
 

 
 



savvaļas zirgi, 
sumbri, tauri 



Novadā raksturīgi 
Mazie un vidējie uzņēmumi,  
Ģimenes saimniecības 
Vidēji apstrādā 30-100 ha LIZ 
Vidēji 30 govju ganāmpulks 
Vidēji 30-50 liellopu ganāmpulks 
Trūkst lauksaimniecības zemju saimniecību 

attīstībai 
 
 
 



Pašvaldība zemniekiem 
 2 novada lauku attīstības konsultanti – valsts  

     un pašvaldības  
 Pašvaldības budžets lauksaimniecības pasākumiem- 

3295,-€ 2014. gadā 
 Pašvaldība biedrs Latvijas Zemnieku Federācijā kopš 

2013. gada 
 Pašvaldība biedrs vietējā Krājaizdevu sabiedrībā kopš 

2012. gada – iegādātas 8.97 % kapitāldaļu 
 



Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi  
 Ēkām, mājokļiem, zemei, tai skaitā nomas zemei 
 25 % , 50% vai 90% apmērā 
 Ja nav parādu pret pašvaldību 
 Ja esi RN deklarēts iedzīvotājs  
 Ja uzņēmums reģistrēts un darbojas RN 
 2014. gadā piešķirti 620 īpašumiem 
 Atvieglojuma kopsumma 2014. gadā – 20 713 € 

 
 
 
 



Pašvaldība zemniekiem 
 Kopīgi izstāžu apmeklējumi 2 x gadā (Rāmava, u.c.) 
 Semināri, lekcijas par zemniekiem aktuālām tēmām 
 Silta, aprīkota darba vieta lopu pārraugam un 

vetārstam 
 Reklāma vietējā bukletiņā “Rucavas veiksmes stāsti”, 

mājas lapā 
 Vietējais virtuālais tirgus 
 Skolēnu ekskursijas uz zemnieku saimniecībām, 

vietējiem uzņēmumiem 
 Citu valstu uzņēmēju delegāciju uzņemšana 

 
 



Pašvaldība zemniekiem 
 Vietējā ceļu tīkla kvalitatīva uzturēšana 
 Pārvietojamo tirgus mājiņu izveide iknedēļas tirgus 

vajadzībām projekta līdzekļu piesaiste  
 Regulāru gadatirgu rīkošana ar minimālu tirdzniecības 

maksu vietējiem ražotājiem 
 Lauku saimnieku balles 
 



Pašvaldība zemniekiem 
Tradicionālie UZŅĒMĒJDIENU pasākumi jau 4 gadus 

augustā: 
  ekskursijas pie vietējiem un kaimiņu novadu 

    zemniekiem un uzņēmējiem 
  ekskursijas pie Lietuvas uzņēmējiem 
  semināri, lekcijas, izglītojoši pasākumi 
  ministru un atbildīgo personu viesošanās 

 
 
 







Pašvaldība zemniekiem 
TRAH-TEH-DIENAS ar  
  vietējās tehnikas parādi,  
  dīleru konsultācijām un jaunas tehnikas   

    demonstrācijām  
  mājražotāju tirdziņu 
  lielo zupas katlu 
  kultūras programmu 
  pasākuma krustmāti – Agitu Hauku 

 



Pašvaldība zemniekiem un iedzīvotājiem 
 
 bezmaksas ārpusstundu nodarbības – pulciņi, 

  mākslas skola, mūzikas skola, sporta 
  skola, keramikas nodarbības 

 Brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9. klasei 
 4 skolēnu autobusu maršruti uz pamatskolām un 

vidusskolu kaimiņu novadā 
 Liela daļa bezmaksas kultūras pasākumu  
 Pašvaldības līdzfinansējuma atbalsts visām novada 

biedrībām ES projektos 
 
 
 





Pašvaldības ieceres 
 Pašvaldība gatava iesaistīties vietējo produktu ražotāju 

kooperatīva dibināšanā 
 BALTĀ SVIESTA - Rucavas tradicionālā produkta 

aizsardzība 
 
 



http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=px8SZZ17qd6A3M&tbnid=Cgv34HsAS7PMWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.la.lv/ciemos-rucava-kas-ir-tiris-riezis-un-dizo-sievu-gudribas-gramata/&ei=jP3oUtyHLqbV4gTTmoCYCw&bvm=bv.60157871,d.bGE&psig=AFQjCNFYS8WMW5VjQkKxP4hiqHnPG3YwWg&ust=1391087288171780




DZĪVESSKOLAS ORGANIZĒŠANA RUCAVĀ 



CŪKU BĒRES RUCAVĀ 



«ZVANĪTĀJU» VASARAS SKOLIŅA  



Rucavas etnogrāfiskais ansamblis 



Rucavas lauku kapella 



RUCAVA 
tiem, kas dzīvo pa īstam 
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