Nīcas novada pašvaldības 2016.gada budžets
Budžeta ieņēmumi
Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2016.gadā ir EUR 4 541 707,
tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR 3 661 026, speciālā budžeta ieņēmumu
plāns EUR 174 298. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā EUR 110 719,
speciālajā budžetā kopā ar ziedojumu budžetu EUR 49 234. Kredīta līdzekļi EUR 546 430.
Pamatbudžeta ieņēmumi veido 93% no kopējiem ieņēmumiem un speciālā
budžeta ieņēmumu īpatsvars pašvaldības kopējā budžetā 2016.gadā ir 6%.
2016.gada pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi EUR 1 880 340 jeb 51% no kopējiem ieņēmumiem jeb 88%
no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 259 861
jeb 12% no nodokļu ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 48 250 jeb 1% no
kopējiem ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un
maksājumi no pašvaldību budžetiem) EUR 1 127 075, t.sk. 95% valsts budžeta transferti
un 5% pašvaldību transferti. Maksas pakalpojumi EUR 345 500 jeb 9 % no kopējiem
ieņēmumiem.

Budžeta izdevumi
Pašvaldības budžeta izdevumi 2016.gadā plānoti EUR 4 503 737, t.sk.
pamatbudžeta izdevumi EUR 4 318 175 (t.sk. kredītu atmaksa kopā EUR 646 757, no VRAA
ES maksājuma EUR 511 757), speciālā budžeta izdevumi EUR 182 554 un ziedojumu
budžeta izdevumi EUR 3008.
Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības funkciju
izpildes nodrošināšanai - pašvaldības pārvaldes organizēšanai, infrastruktūras
uzturēšanai, izglītības nodrošināšanai, kultūras un sporta pasākumu finansēšanai, sociālā
dienesta uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem
pasākumiem.
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Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu pasākumu realizācijai –
pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 124 298, vides aizsardzības pasākumu veikšanai
EUR58256, ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums EUR 3008 paredzēts
noteiktajam mērķim.
Sandra Laimiņa, ekonomiste

2016.gadā PLĀNOTI vai IESĀKTI nozīmīgi infrastruktūras projekti:







Nīcas sporta halle, kuras būvniecība uzsākta 2015.gada maijā, tiks pilnībā pabeigta šī
gada pirmajā pusē.
Plānots uzsākt grants ceļu rekonstrukcijai programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” paredzētos darbus. Sākotnēji paredzēta ceļu tehnisko
projektu izstrāde, vēlāk paši rekonstrukcijas darbi (grants seguma atjaunošana).
Programmā Nīcas novadam paredzēts EUR 710 000 fonda finansējums.
Plānots startēt programmā SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas
un kultūras mantojumu” kopā ar kaimiņu pašvaldībām (Rucavu, Liepāju, Grobiņu un
Pāvilostu) attīstot Bernātu dabas parku, labiekārtojot teritoriju, izvietojot tajā vides
objektus, skatu torni, solus, urnas, norādes zīmes. Šogad plānots izstrādāt tehnisko
dokumentāciju, veikt iepirkumu, realizāciju paredzot sākot no 2017. gada. Tas viss
gadījumā, ja iesniegtais kopprojekts tiek apstiprināts; iesniegšana paredzēta šī gada
otrajā pusē.
Atvērsies programma SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām”. Programmas ietvaros iespējams veikt infrastruktūras izbūvi
vai rekonstrukciju, lai veicinātu uzņēmējdarbību, bet tā kā uzņēmējam arī jāpiedalās
ar savu finansējumu, tiek apzināti iespējamie labuma guvēji un veikta risku
izvērtēšana, vai startēt šajā programmā.

Mazie projekti:




Janvārī jau ceturto gadu izsludināts vietējais projektu konkurss. Konkursa kopējais
budžets EUR 4300, vienam projektam maksimālā pieejamā summa EUR 430,
īstenošana no 1.marta līdz 1.novembrim.
Šogad plānota LEADER projektu konkursa izsludināšana un LAT-LIT pārrobežu
sadarbības programma. Šajās programmās iespējams realizēt Nīcas novada attīstības
programmā paredzētās aktivitātes dažādās jomās. Pašreiz vēl nav zināms, kādās
jomās būs pieejams finansējums.
Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja

