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Rucavas lingvistisko situāciju ietekmējošie 
faktori 

1. Teritorijas atrašanās vieta 

2. Teritoriālās reformas 

3. Iedzīvotāju skaits, tā nacionālais sastāvs, 
iedzīvotāju skaita izmaiņas 

4. Apkārtējās vides ietekme 



1. Teritorijas atrašanās vieta 



Rucava – vēstures dokumentos 
minēta kopš 1253. gada:  
Rutzowe (1253) 
Rutzuwe (1503)  
 
Atrodas Latvijas dienvidrietumu stūrī 
– aptuveni 50 km attālumā no 
Liepājas, pie Lietuvas robežas  

Teritorijas atrašanās vieta (1) 



Teritorijas atrašanās vieta (2) 



Rucavas izloksne – vidus dialekta 
kursiskā izloksne ar kuršu valodas 
substrātu (LVDA 59) 

Teritorijas atrašanās vieta (4) 



 

• Tagadējā Rucavas (agrāk – Paurupe) teritorijā 
veiktie arheoloģiskie izrakumi liecina, ka tā ir bijusi 
kuršu apdzīvota vieta jau 1. gadu tūkstoša beigās 
p.m.ē.  
 

• Paurupes apdzīvotā vieta attīstījusies kā amatnieku 
un tirgotāju brīvciems pasta ceļa malā 3 km no 
Rucavas muižas centra un 17. gadsimta sākumā jau 
bija ievērojama apdzīvota vieta pēc tā laika 
mērogiem. 

 
• 1916. g. vācu armija izbūvē dzelzceļa līniju Dubeņi-

Rucava ar 600 mm sliežu platumu (41 km);  
    no 1922. g.: Liepāja-Rucava (1932.g. sliežu ceļš 

pārbūvēts uz 750 mm); ekspluatācijā līdz 1960. g. 
 

 

Teritorijas atrašanās vieta (3) 



2. Teritoriālās reformas 



 
• 1919. gadā no Rucavas tiek atdalīts Dunikas pagasts 
 
• 1921. gadā tiek atdalīta Būtiņģe (pievienota Lietuvai) 

 
 
• 1949. gadā likvidē Rucavas pagastu, izveidojot Rucavas 

ciemu.  
 
• 1954. gadā Rucavas ciemam pievienoja likvidētos Meirišķes, 

Papes un Brušvītu ciemus 
 

• 1968. gadā Rucavas ciemam pievieno Sikšņu ciema kolhoza 
«Padomju Latvija» teritoriju 
 

Teritoriālās reformas(1) 



 
• 1974. gadā no Rucavas atdalīti Brušvīti un 

Kalnišķi (pievienoti Nīcas pagastam) 

 

• 1990. gadā Rucavas ciemu reorganizēja par 
pagastu.  

 

• Kopš 2009. gada Rucavas novadā ir apvienoti 
2 pagastu (Rucavas, Dunikas) 26 ciemi 

 

 

 

Teritoriālās reformas(2) 



RUVACAS NOVADS: 

• Rucavas pagasts: Bajāriņu ciems, Ģeistauti, Jūči, 
Ķāķišķe, Līkuma ciems, Meirišķe, Mikņu ciems, 
Nida, Palaipe, Pape, Papes Ķoņu ciems, Papes 
Priediengals, Peši, Pirkuļi, Rucavas muiža, Sviļu 
ciems, Zirnāja;  

   Dunikas pagasts: Dunika, Ječi, Liepieni, Lukne, 
Sedviņi, Sikšņi, Slamsti, Sudargi, Šuķene.  

 

Teritoriālās reformas (3) 



3. Iedzīvotāju skaits, tā nacionālais 
sastāvs, iedzīvotāju skaita izmaiņas 



 
Iedzīvotāju skaita nacionālais sastāvs, tā izmaiņas... (1) 

 • 1911. gadā Rucavas draudzē bija 9550 latviešu, 400 vāciešu, 
50 lietuviešu 

 
• 1935. gadā Rucavas pagastā bijis 5021 iedzīvotājs, t. sk. ap 

4920 latviešu (~98 %);  50 vācieši (~1%), 14 krievi (~0,3%), 
11 poļi (~0,2%), 10 ebreji (~0,2%) 
 

• Padomju okupācijas gados vairāk nekā simts cilvēku izsūtīti, kā 
arī vietējie iedzīvotāji ekonomisku apsvērumu dēļ pārcēlušies 
dzīvot uz netālu esošo Liepāju, kur darbojās vairākas rūpnīcas, 
tāpēc bija viegli atrast darba vietas.  
 

• 1989. gadā iedzīvotāju skaits sarucis līdz 1525 cilvēkiem:  
Paurupē – 840, Līgupē un Ķāķišķē kopā – 158, Papesciemā – 27, 
Ķoņuciemā – 17, Bajāriņu ciemā – 92, Palaipes ciemā – 89,  
Kliņķos – 42, Sviļu ciemā – 41, Rucavas muižā – 40, Nidā – 39,  
Katužos – 35, Ģeistautu ciemā – 32, Jūčos – 22, Pirkuļos – 20,  
Līkumciemā – 19, Priediengalciemā – 12 



 
Iedzīvotāju skaita nacionālais sastāvs, tā izmaiņas... (2) 

 • 2000. gads: pagastā bijuši vien 1497 iedzīvotāji, no kuriem 
94,2 % latviešu, 3,1 % lietuviešu, 1 % krievu 

 

• 2007. gadā pagasta iedzīvotāju skaits jau dramatiski sarucis: 
palikuši vien 1308 iedzīvotāji 

 

• 2009. gads: Rucavas novada iedzīvotāju skaits 2001 
iedzīvotājs 

 

• 2010. gadā Rucavas novadā kopā ir 1998 iedzīvotāji, no 
tiem 1802 ir latvieši, 118 – lietuvieši un 37 – krievi  

 

• Iedzīvotāju skaita izmaiņas starp 2000. un 2011. gada tautas 
skaitīšanu: – 534 cilvēki jeb cilvēku skaits samazinājies par 
22,8 % (karte).  

 







 
Iedzīvotāju skaita nacionālais sastāvs, tā izmaiņas... (5) 

 • Uz 2012. gada 1. jūliju Rucavas novadā kopā bija 
reģistrēti 1948 iedzīvotāji:  

– Dunikas pagastā 736,  

– Rucavas pagastā 1212 

(no tiem 1762 iedzīvotāji norādījuši savu nacionalitāti 
latvieši, 103 – lietuvieši, 33 – krievi, 44 – pārējie (nav 
precizēts)). 

 

• 2013. gadā (01.07.2013.) Rucavā deklarēti 1906 
iedzīvotāji (Dunikas pag. – 710; Rucavas pag. – 
1196), no tiem: Nidā – 8, Papē – 30, Rucavā - 534 

 



  

    Problēma: iedzīvotāju koncentrēšanās pagasta un 
novada centrā, attālāko pagastu nošķirtība, 
iedzīvotāju skaita samazināšanās, iebraucēju 
(lietuviešu) lielais īpatsvars piejūras ciemos: Nidā, 
Papē, Papes Priediengalā, Papes Ķoņu ciemā. 

  

    Lai gan vide joprojām ir latviska, pastāv draudi, ka 
notiks pārlietuviskošanās, jo ir: 

  1) vietējo iedzīvotāju trūkums, 

  2) Lietuvas Republikas robežas tuvums; 

  3) autoceļu infrastruktūras  nepietiekamā 
kvalitāte (uz Liepāju). 
 



4. Apkārtējās vides ietekme 



• Ceļa zīmes 

• Norādes par objektu atrašanās vietām 

• Pieminekļi, piemiņas plāksnes 

• Iestādes, uzņēmumi to nosaukumi 

                                                  u.tml. 

4. Apkārtējās vides ietekme 







• Uzraksti 

• Plakāti 

• Sludinājumi  

                                                  u.tml. 

4. Apkārtējās vides ietekme 





Gatavojam traktortehniku atkārtotai traktoru 
skatei!!! 
 
21.jūnijā plkst. 10.00 Rucavas pagastā notiks 
ikgadējā valsts traktoru tehniskā apskate. 
 
PAR VISIEM Jums interesējošiem jautājumiem 
atbildes sniegs aģentūras nodaļā Liepājā 
,Jūrmalas ielā 23,  vai pa telefoniem 
[..] 
Maksa par tehnisko apskati 
traktoriem,graudaugu kombainiem,zāles 
novākšanas mašīnām 11.42 Ls 
Piekabēm 8.52 Ls 
Speciālajai tehnikai -16.92 Ls,uz vietas 
inspektoram. 



Datoru pārinstalēšana uz operētājsistēmu Windows XP vai 
Windows 7. Salieku nepieciešamās programmas un attiecīgos 
draiverus, lai viss strādātu, kā nākas. Pie reizes iztīru datoru no 
putekļiem, lai kalpotu ilgāk. 
 
Ko Jūs no tā iegūstat? 
 
Dators darbojas ātrāk, sistēma ir stabila un Jūs netraucēti 
varat strādāt nebaidoties, ka dators “uzkārsies” vai izslēgsies. 
Operētājsistēmas pārinstalēšana novērš visas, ar 
programmatūru saistītas kļūdas.  
CENA – 10LS 
[..] 



Cienījamie Rucavas novada iedzīvotāji! 
VISI, kas savā laukā sēj, laiku palaikam ar skatienu pavada 
savu kaimiņu, kas turpat blakus laukā citā traktorā kratās. 
VISI, kas savu mežu zāģējot, kaimiņu cirsmā kolēģa zāģa 
dziesmu pēc skaņas pazīst. 
VISI, kas savu produktu uz tirgu ik pārdienas piegādā, uz 
nešosejas sacenšas ar kaimiņu, kurš tad nu pirmais... 
VISI, kas vēl tikai domā par savu produktu & nišu ! 
 

Varbūt kopā var labāk un vairāk? 
 
Tāpēc ! 12. jūlijā mazā gaismiņā braucam uz Beverīnas 
novadu Valmieras pusē viņu kooperācijas idejas aplūkot, 
izvērtēt, dabā “aptaustīt” ... un ... kas zin ... “pieradināt” 
Rucavas novadam. 
Izbraukšana plkst.4.00 no Rucavas centra laukuma, 
plkst.4.30 no Sikšņu centra (veikals).  [..] 



Secinājumi 



Secināms, ka: 
1. Tā kā Rucava atradusies blakus vienam no galvenajiem 
ceļiem uz Eiropu, tad liela ietekme bijusi gan tirgotāju, gan 
karavīru caurplūsmai, kas veicināja valodu saplūšanu un jaunas 
ietekmes, piem., valodā ienāca jauni modes vārdi, tika veidotas 
dažādas hibrīdformas u. tml. 
 
2. Nozīmīgs ir Lietuvas tuvums, kas ilgstošu un noturīgu sakaru 
ietekmē  
 1) dod dažādus aizguvumus no lietuviešu valodas, kas 
valodā saglabājušies vēl līdz pat mūsdienām, piem.: baugs 
‘nejauks’, ģerkle ‘rīkle’, ķausis ‘ola’, puiks ‘skaists’ u.d.c.;  
 2) nodrošina slāvismu ieplūšanu Rucavas valodā, jo ar 
lietuviešu valodas starpniecību aizgūta daļa leksēmu no 
baltkrievu, krievu vao poļu valodas, piem.: biguze ‘maizes 
zupa’, grībs ‘sēne’, gūža ‘zoss’, kavāt ‘auklēt; paslēpt’, kūds 
‘vājš’, nāmats ‘dvieļveidīga galvas sega’ u.c. 
 



 
3. Dažādās teritoriālās pārmaiņas, teritoriju teorētiska pārbīde 
„nojauc” sākotnējo novada teritoriju, tāpēc ir visai sarežģīti 
pateikt, kura ir „īstā” Rucavas izloksne, vai tā, ko runā tagadējā 
Rucavas pagasta ciemos, vai arī tā, kas tika runāta 20. gs. Pirmajā 
pusē un kas no Rucavas pierakstīta K. Mīlenbaha un J. Endzelīna 
„Latviešu valodas vārdnīcā”, vai varbūt tā, ko runā Būtiņģē, kas 
kādreiz bijusi Rucavas teritorija. 
 
4. Teritoriālās reformas un vēstures notikumi vistiešākā veidā 
skar gan novada kultūrvēsturi un etnogrāfiju (senāk tik parastās 
zvejnieksētas ikdiena, nodarbes un paražas palikušas vien 
novada ļaužu atmiņu stāstījumos), gan arī novada valodu 
(mainoties nodarbošanās veidiem, daudzas līdz tam lietotas 
reālijas kļūst neaktuālas vai pat zūd).  
 
 



Paldies! 


