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APSTIPRINĀTI 
Ar Nīcas novada domes  

2019. gada  29. janvāra ārkārtas  sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 2) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 2 
‘’Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam’’ 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” ,21.un 46.pantu, 
 Likumu “Par pašvaldību budžetiem” 

 
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam (1.pielikums): 

1.1. plānotie gada ieņēmumi 3683444 euro; 
1.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu  314478 euro; 
1.3.plānotie aizņēmuma līdzekļi 367348; 
1.4.plānotie gada izdevumi 4365270 euro, t.sk. aizņēmuma atmaksa 267550 euro. 

 
2. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 

līdzekļus) 2019. gadam  (2.pielikums): 
2.1. plānotie gada ieņēmumi  173910 euro; 
2.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 177833 euro; 
2.3. plānotie gada izdevumi 351743 euro. 

 
3. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus 2019. gadam  308034 

euro, t.sk plānotos aizņēmumus (3.pielikums). 
 
4. Nīcas novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 
5. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2019.gadam -  līdzekļu 

atlikumu gada sākumā 1399 euro. 
 
6. Budžeta izpildītāji (pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji) ir atbildīgi par to, lai 

piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu 
izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē 
plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām 
kategorijām. 
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Pielikumā: 

1. pielikums „Nīcas novada pašvaldības pamatbudžets 2019.gadam” kopsavilkums 
uz 1 (vienas) lpp. un pielikums 1.1. “Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 
2019.gadam” uz 11 (vienpadsmit) lpp., kopā uz 12 (divpadsmit) lpp.; 

2. pielikums „Nīcas novada pašvaldības speciālais budžets 2019.gadam (bez 
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)” uz 1 (vienas) lpp.; 

3. pielikums „Nīcas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību 
apmērs  2019.-2015.gadam” uz 3 (trīs) lpp. 

4. Domes priekšsēdētāja ziņojums par Nīcas novada pašvaldības 2019.gada budžetu  
uz 6 (sešām) lpp. 
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