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                                            Domes priekšsēdētāja ziņojums 
                       PAR NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETU 
 

Nīcas novada pašvaldības budžets 2020.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kā arī nodokļu likumos, 
Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības. Nīcas 
novada pašvaldības budžets 2020.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i. sabalansēts ieņēmumu 
un izdevumu daļā. 

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par 
pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta 
palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo 
vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība. 

Nīcas novada pašvaldības 2020.gada budžets balstīts uz Nīcas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014.-2021.gadam, kurā ietverts Pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
redzējums vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes  un Nīcas novada attīstības 
programma 2014.-2021.gadam. 

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas darbības Rīcību un 
aktualizētajam Investīciju plānam 2020.gadam, turpināsies plānošanas dokumentos 
noteikto mērķu ieviešana. 

Vidēja termiņa prioritātes 

 

 

Mērķis (1): Ilgtspējīga kopienas sociālā un ekonomiskā izaugsme, veidojot komfortablu, 

sakārtotu un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, saglabājot novada unikālo kultūrvēsturisko 

mantojumu un nodrošinot novada iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus un darba 

iespējas. 

Mērķis (2): Pievilcīgas, novadam raksturīgas un ērti sasniedzamas uzņēmējdarbības un tūrisma 

vides izveidošana, efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot novada resursus. 

Ilgtermiņa attīstības prioritātes 

 

   

Iedzīvotājam 
draudzīgas  

dzīves telpas 
un 

pakalpojumu 
punktu 
attīstība 

Uzņēmējdar
bībai 

pievilcīgas 
vides 

veidošana 

Transporta 
un sakaru 

infrastruktūr
as attīstība 

Tūrisma un 
aktīvās 
atpūtas 
iespēju  
attīstība 

Kultūrvēsturi
skā 

mantojuma 
saglabāšana 

un 
attīstīšana 



2 
 

Iepriekšējā gadā iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem un realizēti 
projekti, kas nodrošina gan novada iedzīvotāju pamatvajadzības, gan veicina novada 
atpazīstamību un sekmē tūrisma nozares izaugsmi. Ar ārējā finansējuma ieguldījumiem 
veiksmīgi realizēti grants ceļu pārbūves darbi astoņiem pašvaldības ceļu posmiem (kopā 
nedaudz vairāk par 18km), kas vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņēmējdarbības veikšanai. Darbs 
tiks turpināts arī 2020.gadā - ceļu programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”, pārbūvējot grants ceļa posmu “Nīca-Mācītājmuiža” 3km garumā. Kopējās 
projekta izmaksas tiek plānotas EUR 150 651 apmērā, no kurām 81% līdzfinansē Lauku 
atbalsta dienests. 

Joprojām turpināsies aktīva darbība Bernātu dabas parka labiekārtošanā, lai 
apmeklētājiem tas kļūtu vēl saistošāks un pieejamāks. 2019.gadā jau ir veikti nozīmīgi 
ieguldījumi Bernātu dabas parkā, lai izveidotu “vietas magnētus” un veicinātu Bernātu 
atpazīstamību, nodrošinot arī saudzīgu vides publiskumu un dabas parka biotopu un 
aizsargājamo sugu aizsardzību. 2020. gadā Bernātu dabas parkā turpināsies sadarbības 
projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ieviešana, kurā tiks 
izveidotas 7 tematiskās izziņas takas ar vairāk nekā 150 vides objektiem. Citos projektos 
tiks izbūvēta nobrauktuve uz liedagu operatīvajiem dienestiem, labiekārtota atpūtas vieta 
pie skatu platformas “Tālajā stāvlaukumā”, kā arī attīstīta pludmales daļa visa novada 
robežās. 

Projektu realizācija, vietējo iedzīvotāju (biedrību) aktivitāte, organizējot dažādus 
pasākumus, uzņēmēju aktivitāte kopumā veicina turpmāku uzņēmējdarbības attīstību. 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, novada esošo un potenciālo komersantu atbalstam 
novada teritorijā, kā arī stratēģiskas virzības nolūkos, 2020.gadā tiek turpināta arī 
“Uzņēmējdarbības atbalsta un rīcības plāna” ieviešana, kas iezīmē jaunas iespējas, līdz ar 
to arī budžeta līdzekļu plānošanu – darbību realizēšanai. Viena no tām – grantu konkurss 
novada jaunajiem uzņēmējiem. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai 2020.gada budžeta ietvaros 
tiks veikti priekšdarbi Nīcas Dižās muižas klēts “iedzīvināšanai” ar mērķi šī gada ietvaros 
izveidot ēkas saturisko un dizaina konceptu. Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis Nīcas novadā, un tam ir jābūt novada tradicionālā 
kultūras mantojuma sargātājam ar centrālo objektu – tautastērps. Investīcijas, kuras tiks 
ieguldītas klēts atjaunošanas darbos, piesaistīs tūristus, tādējādi, popularizējot novada 
vārdu, veicinot vietas atpazīstamību kopumā, kas ilgtermiņā nodrošina arī ekonomisko 
izaugsmi. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana zvejniecības 
jomā tiks turpināta, investējot Jūrmalciema “Tīklu mājas” attīstībā un iedzīvināšanā. 

2020. gada budžetā plānotās aktivitātes veicina novada iedzīvotāju labklājību, stimulē 
novada un tā uzņēmējdarbības attīstību, popularizē to, veidojot tūristu skaita pieaugumu 
un uzlabo apkārtējo vidi, saudzējot jau esošās dabas vērtības Nīcas novadā. Kopumā tiek 
realizēti Nīcas novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi.  
          

1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMI 
Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, 

valsts dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī no 
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem. 

Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2020.gadā plānoti EUR 
6108094, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi EUR 4309132, naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu pamatbudžetā EUR 1797059, naudas līdzekļu atlikums ziedojumos  EUR 1903. 

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta ieņēmumos lielāko 
īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi EUR 1909534 jeb 44% no 
kopējiem ieņēmumiem jeb 85% no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa 



3 
 

ieņēmumi plānoti EUR 284265 jeb 13% no nodokļu ieņēmumiem un dabas resursa nodokļu 
ieņēmumi EUR 40000  jeb 2% no nodokļu ieņēmumiem. 

Nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 39000 jeb 1% no kopējiem ieņēmumiem. 
Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un maksājumi no pašvaldību 
budžetiem) EUR 1686833, t.sk. EUR 1584466 eiro jeb 93% valsts budžeta transferti, no 
kuriem autoceļu mērķdotācija EUR 137293 un 7% pašvaldību transferti. Maksas 
pakalpojumi EUR 349500 jeb 8 % no kopējiem ieņēmumiem. 

 
 

 
 
 
 

2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI 
 

Pašvaldības budžeta izdevumi 2020.gadā plānoti EUR 6108094, t.sk. pamatbudžeta 
izdevumi EUR 5806191, aizdevumu atmaksa EUR 300000,  ziedojumi EUR 1903. 

Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības funkciju 
izpildes nodrošināšanai - pašvaldības pārvaldes organizēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai, izglītības nodrošināšanai novadā,  
kultūras un sporta pasākumu finansēšanai, veselības pieejamības nodrošināšanai, 
pašvaldības kārtības un drošības uzturēšanai, sociālo pakalpojumu  nodrošināšanai un 
pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vides aizsardzības pasākumu veikšanai,  
ekonomiskās darbības veicināšanai un Nīcas novada  stratēģisko mērķu īstenošanas 
nodrošināšanai. 
              Ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums EUR 1903 paredzēts noteiktajam 
ziedojumu mērķim. 
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2.1. Vispārējie valdības dienesti 
Vispārējie valdības dienesti - plānoti izdevumi EUR 654445 jeb 11% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.  

• pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai,  ko veic Nīcas domes administrācija, 
Otaņķu pagasta pārvalde,  deputātu un komiteju darbības nodrošināšanai kopā EUR 
620800;  

• aizņēmumu apkalpošanas izdevumu maksājumiem EUR 20000; 

• finanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem plānoti EUR 5000; 

• Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra finansējums  EUR 8645. 
 

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 
Sabiedriskās kārtības un drošības dienestiem izdevumi plānoti  EUR 43060 jeb 1 % no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.: 

• pašvaldības policijai  EUR 36210; 

• ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai EUR 6850. 
 

2.3. Ekonomiskā darbība 
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti EUR 609730 jeb 11% no kopējiem 
pamatbudžeta līdzekļiem: 

•  būvvaldes un zemes dienesta darbībai 63300; 

•  tūrisma informācijas centra darbībai EUR 37000;  

•  lauksaimniecības darbības konsultanta atbalstam EUR 2550;  

• pašvaldībā iesākto un plānoto projektu finansējumam  EUR 444380 ; 

• pašvaldībā plānoto projektu priekšdarbu finansējums  EUR 47000; 

• uzņēmējdarbības atbalstam EUR 6500; 

• novada attīstības dokumentu 2020.-2027. izstrāde EUR 9000. 
 

2.4. Vides aizsardzība 
Vides aizsardzībai  plānoti EUR 146675 jeb 3% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 
t.sk. dabas resursa nodokļa izlietojums plānots EUR 121215. 
  

2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 
Pašvaldības budžetā  novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi plānoti EUR 
1512534  jeb 26 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem: 

• Nīcas komunālās pārvaldes pakļautībā esošajām struktūrām EUR 974475; 

• novada vietējo projektu konkursa īstenošanai EUR 6000; 

• LAD projekta Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei EUR 151000; 

• pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 298187; 

• pašvaldībā iesākto un plānoto projektu finansējumam  EUR 77872; 

• algotie pagaidu sabiedriskie darbi EUR 5000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2.6. Veselība 
Veselības nozare pamatbudžeta izdevumu sadaļā veido 4 % no kopējiem izdevumiem jeb 
EUR 239255 : 

• Nīcas lauku ambulances darba nodrošināšanai plānoti EUR 57700, 

• Nīcas lauku ambulances jumta remontam EUR 160000; 

•  Otaņķu feldšerpunkta darbībai EUR 21555. 
 
       2.7.Atpūta, kultūra un sports 
Atpūtas, kultūras un sporta darbības nodrošināšanai budžetā plānots finansējums EUR 
520587 jeb 9 % no kopējiem  pamatbudžeta izdevumiem:  

•  Nīcas novada kultūras centra  uzturēšanai un pasākumu organizēšanai EUR 
319512; 

• Nīcas novada sporta centra sporta infrastruktūras uzturēšanai (Nīcas halle, Rudes 
sporta nams) un sporta pasākumu organizēšanai novadā  EUR 192075; 

• pašvaldībā plānoto projektu finansējumam  EUR 9000. 
 
      2.8.Izglītība 
Novada attīstības prioritātei - izglītībai, t.sk. izglītības iestāžu uzturēšanai, pedagogu 
atlīdzībai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti EUR 1907885 jeb 33% 
(valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai plānotas 8 mēnešiem ). Izdevumi plānoti: 

• Nīcas vidusskolai EUR 916629 (uz 01.01.2020. skolēnu skaits 274); 

• Rudes sākumskolai EUR 122199 un pirmskola 22315 (ar 24 skolēniem un 16 
pirmskolas audzēkņiem ); 

• Pirmsskolas izglītības iestādei „Spārīte” EUR 429747, kurā audzēkņu skaits ir 105; 

• Nīcas Mūzikas skolai EUR 169632, kurā skolēnu skaits ir 87; 

• Novada izglītības  darba koordinēšanai un izglītības projektu īstenošanai EUR 69933; 

• Jauniešu centram un pieaugušo izglītības koordinēšanai EUR 63430;  

• skolēnu transporta pārvadājumiem EUR 49000; 

•  norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
 EUR 65000. 
 

      2.9.Sociālā aizsardzība 
Sociālās aizsardzības izdevumi 2020.gadā plānoti EUR 172020 jeb 3% no kopējiem budžeta 
izdevumiem: 

•  Nīcas novada sociālā dienesta darbības nodrošināšanai  EUR 157270, t.sk. EUR  
76320 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem; 

• Novada  bāriņtiesas darbībai EUR 14750. 
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3. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 
Nīcas novada pašvaldībai uz 2020.gada 1.janvāri  ir 21 aizņēmuma līgumi, saistību apjoms 
EUR 4718277. 

 
 

 

  PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                             A.PETERMANIS 
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