NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETS
Pašvaldības budžets sastāv no:
 pamatbudžeta;
 speciālā budžeta.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu
ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem, kā arī pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumiem.
Nīcas novada pašvaldības budžets 2015.gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos
un citos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem
iezīmēti ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi.
Budžeta ieņēmumi
Nīcas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2015.gadā plānoti EUR 3253451,
t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi EUR 3088235 un speciālā budžeta ieņēmumi EUR
165216.
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā EUR 216989, bet
speciālajā budžetā kopā ar ziedojumu budžetu EUR 31 954.
Pamatbudžeta ieņēmumi veido 95% no kopējiem ieņēmumiem un speciālā
budžeta
ieņēmumu īpatsvars pašvaldības kopējā budžetā 2015. gadā ir 5%.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:
 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis;
 nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, kā arī
citi nenodokļu ieņēmumi;
 transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem ;
 maksas pakalpojumu un citiem ieņēmumiem ( ieņēmumi par nomu , īri, par
komunālajiem pakalpojumiem u.c.).
2015. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi EUR 1807753 jeb 58,5% no kopējiem ieņēmumiem jeb 88% no
nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 245345
jeb 12% no nodokļu ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas,
mērķdotācijas un maksājumi no pašvaldību budžetiem) EUR 585662, t.sk. 92% valsts
budžeta transferti un 8% pašvaldību transferti. Maksas pakalpojumi EUR 354260 jeb
11,5% no kopējiem ieņēmumiem. Plānotie kredīta līdzekļi EUR 517602.

2015.g.plānotie pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

45 000

Valsts budžeta transferti

540 662

Maksas pakalpojumi ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

354 260
65 000
16 000

Naudas sodi un sankcijas

8 000

Nodevas un kancelejas nodevas

6 215

Īpašuma nodokļi

245 345

Ienākuma nodokļi

1 807 853

Speciālais budžets ietver:
1. īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus  dabas resursu nodokli;
 mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam.
2. saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai.
2015.gadā Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi EUR 165216, būtiskākais ieņēmumu
veids – autoceļu fonda līdzekļi EUR 115216 jeb 70 % , kā arī dabas resursu nodoklis
EUR 50000 jeb 30% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.
Budžeta izdevumi
Pašvaldības budžeta izdevumi 2015.gadā plānoti EUR 3987392, t.sk.
pamatbudžeta izdevumi EUR 3822826 (t.sk. kredītu atmaksa EUR 161234), speciālā
budžeta izdevumi EUR 161876 un ziedojumu budžeta izdevumi EUR 2690.
Speciālais
budžets
4%

Pamatbudžets
96%

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.
Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums tiek plānots noteiktu pasākumu
realizācijai – pašvaldības ceļu uzturēšanai EUR 115216, vides aizsardzības pasākumu

veikšanai EUR 46660, ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums paredzēts
noteiktajam mērķim.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Izglītība
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai –
izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai - plānoti
EUR1422526 jeb 37%. Izdevumi paredzēti: Nīcas vidusskolai – EUR 690795, t.sk. no
kredīta līdzekļiem EUR 162220 skolas sporta zāles atjaunošanas darbiem. Rudes
pamatskolai EUR 193606, pirmsskolas izglītības iestādei „Spārīte” EUR 239128, Nīcas
Mūzikas skolai EUR 96402, Izglītības pārvaldei EUR 47383, Jauniešu centram EUR
28014, Pieaugušo izglītībai EUR 17825, skolēnu pārvadājumiem EUR 58220.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības budžetā 2015.gadam novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumi paredzēti 1078010 jeb 28 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem. Izdevumi paredzēti: Nīcas komunālās pārvaldes un tās pakļautībā esošo
struktūru izdevumiem EUR 487529. Izdevumi EUR 29413 plānoti arī divu sabiedrisko
centru darbībai un uzturēšanai Kalnišķos un Jūrmalciemā. Rudes ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas projektam EUR 509872, t.sk. plānoti kredīta līdzekļi EUR 333377.
Vispārējie valdības dienesti
Pašvaldības budžetā paredzēti izdevumi EUR 426701 pasākumiem pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Izpildvaras funkciju administrēšanai EUR 396876. Pašvaldības
kredītu procentu nomaksai plānoti EUR 25000, t.sk. procenti EUR 16000 par jau
esošajām saistībām un EUR 9000 plānoti procenti plānotajiem kredītiem, kas tiks
ņemti Valsts Kasē, plānoto projektu īstenošanai.
Atpūta, sports un kultūra
Atpūtas, sporta un kultūras izdevumiem pašvaldības 2015.gada budžetā paredzēts
finansējums EUR 306404 jeb 8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi
paredzēti: kultūras namu uzturēšanai un pasākumu organizēšanai EUR 150152,

bibliotēkām EUR 34255, sporta dzīves organizēšanai novadā un Rudes sporta nama
uzturēšanai EUR 95661.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi 2015.gadā plānoti EUR 160104 jeb 4% no kopējiem
budžeta izdevumiem. No asignējumiem sociālai aizsardzībai EUR 81213 jeb 61%
paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta vajadzībām plānoti EUR 64367. Bāriņtiesas darbības vajadzībām EUR
14524.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi EUR 46608 jeb 1 % no
Kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības policijas uzturēšanai plānoti EUR
36476 un ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai EUR 10132.
Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti EUR 122596 jeb 3% no kopējiem
pamatbudžeta līdzekļiem. Izdevumi paredzēti: EUR 60197 būvvaldes un zemes
dienesta darbībai; tūrisma darba organizēšanai EUR 41879; uzņēmējdarbības
atbalstam EUR 15600.
Veselība
Veselība pamatbudžeta izdevumu sadaļā veido 2% no kopējiem izdevumiem jeb EUR
77506. Nīcas ambulances darba nodrošināšanai plānoti EUR 62570, t.sk. no kredīta
līdzekļiem EUR 22005 invalīdu pacēlājs, Otaņķu feldšerpunkta darbībai EUR 14936.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI FUNKCIONĀLĀ SADALĪJUMĀ

Pašvaldības saistības
Nīcas novada pašvaldībai uz 2015.gada 1.janvāri ir 17 aizņēmumu līgumi, aizņēmumu
neizmaksātā daļa EUR 1748800.
Sandra Laimiņa, finanšu ekonomiste

