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1. IEVADS 

Nīcas novada pašvaldības darbu nosaka likums „Par pašvaldībām”, kas reglamentē  

vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un kompetenci. Pašvaldība ar atbildību strādā, 

lai nodrošinātu institūciju tiesisko darbību un racionālu finanšu līdzekļu izlietojumu. Nīcas 

novada pašvaldības nolikums nosaka domes un tās izveidoto institūciju darba organizāciju un 

pašvaldības pārvaldi. Nīcas novada domei pieder kapitāldaļas SIA „RAS 30” un Liepājas 

Tūrisma un informācijas birojā. Nīcas novada domes deputātu darbs aktīvi noritēja domes 

sēdēs un komitejās. Tika aktualizēts un veicināts darbs pie saistību izpildes attiecībā pret 

nodokļu un pakalpojumu parādniekiem. Nīcas novada dome sagatavoja un izvērtēja 

priekšlikumus par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kas nav nepieciešami pašvaldības 

funkciju īstenošanai, sakārtoja īpašuma tiesības un nodeva atsavināšanai, tā iegūstot 

papildus līdzekļus plānoto mērķu realizācijai. Pēc plašām diskusijām starp deputātiem,  pēc 

iepirkuma procedūras tika apstiprināts atkritumu apsaimniekotājs un  pakalpojuma tarifs 

Nīcas novadā. Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs veiksmīgi savu piedāvāto 

pakalpojumu  paplašinājis uzsākot tos sniegt arī Rudē, Otaņku pagastā. Plašākās telpās 

pārceļoties uz Skolas ielu 5 sociālos pakalpojumus  turpina sniegt Sociālais dienests. Nīcas 

novada pašvaldība 2019.gadā realizējusi nozīmīgus ārējo fondu finansētus projektus, kā arī 

veikusi remontdarbus dzīvojamā fondā un pašvaldības iestādēs par pašvaldības līdzekļiem, 

gan plānojot aizņēmumus Valsts kasē. Katru gadu pašvaldība organizē savu vietējo projektu 

konkursu, kurā savas idejas iesniedza interešu kopas, biedrības, interesentu apvienības. Šī ir 

ļoti laba iespēja sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Pozitīva tendence ir projektu 

realizētāju aktivitāte, piesaistot papildus finansējumu no sponsoriem, kuru vidū ir vietējie 

novada uzņēmēji. 2019.gadā turpinājās darbi pēc novada attīstības programmas un 

ilgtermiņa attīstības stratēģijas, kur tiek realizēti tur plānotie projekti. Nozīmīgākie attīstības 

projekti 2019.gadā: Gada ietvaros iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, 

kas tiešā mērā balstīti uz uzņēmējdarbības, infrastruktūras un vides pieejamības uzlabošanu 

novada teritorijā. Priekšdarbi notiek grants ceļu rekonstrukcijas (II posms Nīca - 

Mācītājmuiža) programmā. Tiek veikti priekšdarbi , lai realizētu Grīnvaltu ciema  notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu projektu. Lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojuma kvalitāti un mobilitāti 

tika iegādāts autobuss. Tiek izmantoti projekta resursi 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” kā arī izstrādāta sadarbības 

stratēģija ar Liepājas pilsētas domi, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldībām sadarbības projekta 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros, lai uzsāktu projekta 

pieteikuma sagatavošanu un realizēšanu. Realizēts  starptautisks projekts, kas veicinās 

drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā uzstādot video kameras novada teritorijā. 

Pārskata gada galvenie notikumi - Svarīgas prioritātes bija pašvaldībā esošo visu izglītības 

iestāžu funkciju nodrošināšana, jauniešu aktivitātes, vienlaikus nodrošinot neatliekamo 

sociālo vajadzību apmierināšanu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.   Nīcas novada 

iedzīvotājiem  tika nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus - saskaņā ar 
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vietējās politikas stratēģiju un mērķiem. Turpinām  izveidoto tradīciju, katram Nīcas novadā 

jaundzimušajam pasniegt piemiņas velti - sudraba krekla saktu. 2019.gadā pašvaldības 

uzsāka izmaksāt saskaņā ar pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem 300 EUR pabalstu bērna 

piedzimšanas gadījumā. Turpinās savu novadnieku  sveikšana  50 un vairāk gadu kāzu 

jubilejās kā arī 85, 90, 95, 100  jubilejās.  Nīcas novada izglītības iestādēs veiksmīgi notikušas 

akreditācijas, notika intensīvs darbs, kurā realizēti daudz un dažādi, kā vietējo tā plašāka 

mēroga pasākumi, savukārt, audzēkņi saņem naudas balvas par sasniegumiem starpnovadu 

un valsts mēroga mācību olimpiādēs, kā arī par labu darbu mācību procesā. Nīcas novada 

kultūras centrs nodrošināja kvalitatīvu dažāda mērogā un veida  pasākumu piedāvājumu.  

Plaši tiek atbalstītas  sportiskās aktivitātēs gan individuālam sportam, gan sporta pasākumi. 

Pašvaldībai ilgtermiņā sarežģīti plānot investīcijas un attīstības pasākumus, jo nav zināmi 

pieejamie finanšu resursi  nākošā plānošanas periodā. Galvenais neskaidrais apstāklis 

pašvaldības finanšu darbībā ir neprognozējamie ieņēmumi, kas apgrūtina savlaicīgu budžeta 

plānošanu un lēmumu par pieņemšanu dalību projektos.  

Iedzīvotāju viens no  gada svarīgākajiem jautājumiem, kas ir aktuāls apdzīvotas teritorijas 

nākotnes attīstībai   ir valsts mērogā virzītā Administratīvi teritoriālā reforma un tās aktīvā 

gaita. Domes darba rezultāta, lai noskaidrotu iedzīvotāju  viedokli, tika  organizētas gan 

tikšanās pasākums, gan  veikta aptauja, tika  pieņemti attiecīgi domes lēmumi. Lēmumu un  

iedzīvotāju  izteiktais viedoklis tika iesniegts tālāk reformas virzītājiem, lai skaidrotu un 

aizstāvētu pausto viedokli, lai ietekmētu un mainītu reformas gaitu. Diemžēl fakti liecina, ka 

viedoklis netiks sadzirdēts. Lai arī iedzīvotāju atsaucība pasākumos  bija vērojama mēreni 

aktīva, tad kopumā šis jautājums vietējo sabiedrību satrauc, un rada neatbildētus 

jautājumus, vai reforma uzlabos dzīves vidi un kvalitāti? Patreizējā situācija  rada neziņu vai 

iedzīvotāju intereses novadā, kurā viņi  dzīvo tiks nākotnē realizētas. 

 

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 
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2. NĪCAS NOVADS 

2.1. Teritorija  

Nīcas novads izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālas reformas ietvaros, 

apvienojot Nīcas un Otaņķu pagastus. 

Nīcas novada teritorijas platība – 35060 ha. 

 

 

1.attēls Nīcas novada teritorijas sadalījums. Avots: Valsts Zemes dienesta statistika - zemes 

sadalījums zemes lietošanas veidos 

 

Nīcas novada administratīvais centrs – Nīcas  centrs. Nīcas novada teritoriju šķērso 

valsts nozīmes galvenais autoceļš A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava). Attālums no Nīcas 

centra līdz Baltijas jūrai – 5 km, Liepāja pilsētas robežai -17 km, līdz Rīgai -230 km. 

Nīcas novadā ir 9 ciemi –Nīca, Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Klampju ciems, Jūrmalciems, 

Kalnišķi, Rude un Otaņķi. 

Lauksaimniecības  
zeme  
34% 

Meži 
45% 

Purvi 
3% 

Krūmāji 
1% 

zemes zem 
ūdeņiem  

11% 

Zeme zem ēkam 
un pagalmiem 

1% 

Zeme zem ceļiem  
2% 

pārējās zemes  
3% 
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Nīcas novads ir  bagāts ar ūdeņiem. Novadam ir 24 km gara jūras krasta robeža. 

Lielākās ūdenskrātuves: Liepāja ezers, Papes ezers, Bārtas upe, Toseles upe, Ječupe, Otaņķes 

upe.  

Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Natura 

2000”:  

 Dabas parks „Pape”; 

 Dabas parks „Bernāti”;  

 Dabas liegums „Rucavas īvju audze”;  

 Dabas liegums „Ječu purvs”; 

 Dabas liegums „Liepājas ezers”. 

 

2.2. Iedzīvotāji 

Nīcas novadā iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās.  

 
2.attēls Nīcas novada iedzīvotāju skaits. Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

iedzīvotāju reģistra statistika 

 

Novadā sieviešu skaits nedaudz pārsniedz vīriešu skaitu. 

2015 2016 2017 2018 2019

Novads 3653 3565 3521 3358 3296

Nīcas pagasts 2745 2685 2632 2529 2502

Otaņķu pagasts 908 880 889 829 794
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3.attēls Nīcas novada iedzīvotāju skaits pēc dzimums. Avots: Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistika 

 

2019. gadā ir piedzimuši 19  bērni, 15 no tiem reģistrēti Nīcas novada Dzimtsarakstu 

nodaļā, 4 - citās Dzimtsarakstu nodaļās (vai arī viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis citā 

administratīvajā  teritorijā). Salīdzinājumam:   2018. dzimuši 22  bērni,  2017. gada – 25 bērni 

2016. gadā -  24 bērni. 

Miruši  43 novada iedzīvotāji  - 17 vīrieši un 26 sievietes. 2018. gadā  mirušo skaits    

41 , bet   2017. gadā – 37 ,   un  2016. gadā -  33  iedzīvotāji. 

 2019. gadā  Nīcas novadā Dzimtsarakstu nodaļā  sastādīti  33 laulību noslēgšanas  

reģistri. Salīdzinājumam :  2018. gadā  sastādīto laulību reģistru skaits  bija  34,  2017. gadā  - 

33, 2016. gadā  17. 

3. NĪCAS NOVADA DOME 

Pašvaldības nosaukums Nīcas novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, 

Nīcas novads, LV-3473 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000031531 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000031531 

Finanšu gads 2019. 

Nīcas novada dome 9 deputāti 

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 

Priekšsēdētāja vietnieks Renārs Latvens 

Izpilddirektors Andrejs Šakals 

Galvenā grāmatvede Inese Ģirne 

2015 2016 2017 2018 2019

Vīrieši 1827 1787 1770 1723 1677

Sievietes 1826 1778 1751 1726 1619
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3.1. Domes  sastāvs 

     

 

 

                  

 

 

Kopš   2017. gada 3. jūnija  pašvaldību vēlēšanām  domē  ievēlēto deputātu skaits nemainīgs 

- 9:  Raivis Kalējs, Inguna Lībeka, Agris Petermanis, Daina Siksna, Inga Skrode,  Renārs 

Latvens, Ainars Sīklis, Laura Pakule-Krūče , Turaids Šēfers. 

 Dome darbu veic saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” un domes 2009. gada 30. 

jūlijā apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr. 1 “Nīcas novada pašvaldības nolikums” (ar 

vairākiem Saistošiem noteikumiem izdarīti grozījumi, aktuālā redakcija - 30.08.2017.). 

 2019. gadā notikušas 23  domes sēdes, tai skaitā 11 ārkārtas sēdes. Sēdēs izskatīti 

253 jautājumi, apstiprināti 167 administratīvie akti.                

Darbu turpina domes komitejas: 

 Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komiteja, 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.  
 

Pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvo funkciju pārvaldīšanai izveidotas 

komisijas:  

 administratīvā komisija,  

 administratīvo aktu strīdu komisija,  

 iepirkumu komisija,  

Nīcas novada 
domes 

priekšsēdētājs 
Agris Petermanis 

Nīcas novada 
domes 

priekšsēdētāja 
vietnieks    

Renārs Latvens  

Nīcas novada 
domes     

deputāts      
Raivis Kalējs 

Nīcas novada 
domes     

deputāte    
Ingūna Lībeka 

Nīcas novada 
domes    

deputāte       
Laura          

Pakule - Krūče 

Nīcas novada 
domes     

deputāte      
Daina Siksna 

Nīcas novada 
domes     

deputāte        
Inga Skrode 

Nīcas novada 
domes      

deputāts     
Ainars Sīklis 

Nīcas novada 
domes     

deputāts   
Turaids Šēfers 
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 komisija pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas 

izvērtēšanai,  

 vēlēšanu komisija,  

 jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,  

 medību koordinācijas komisija,  

 interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija, 

 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija, 

 darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas  komisija, 

 bērnu tiesību aizsardzības komisija, 

 komisija katastrofu, dabas stihiju, ugunsgrēku  un  tehnogēno  avāriju postījumu un 

citu krīzes situāciju  apsekošanai un  zaudējumu  izvērtēšanai, 

 ārkārtas situāciju komisija. 

Atsevišķu īslaicīgu jautājumu risināšanai vai darbu veikšanai tika izveidotas darba grupas.  

Pārskata periodā izdoti 160 rīkojumi pamatdarbības jautājumos.  
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Domes priekšsēdētājs Priekšsēdētāja vietnieks 

Finanšu, attīstības, 
būvniecības un teritorijas 

plānošanas jautājumu 
komiteja 

 

Iepirkumu 
komisija 

Otaņķu pagasta 
pārvalde 

Nīcas novada domes 
administrācija 

Izpilddirektors

Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu 

komiteja 
 

Bērnu tiesību 
aizsardzības 

komisija 
 

Nīcas novada bāriņtiesa 

Vēlēšanu komisija 

Administratīvā 
komisija 

Finanšu nodaļa 

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Spārīte” 

Otaņķu feldšerpunkts 

Nīcas lauku ambulance 

Nīcas vidusskola 

Nīcas Mūzikas skola 

Pašvaldības policija 

Nīcas novada kultūras 
centrs 

Nīcas novada dome 

Rudes sākumskola 

NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Nīcas novada 

dzimtsarakstu nodaļa  

Otaņķu pagasta bibliotēka 

Nīcas novada domes 
sociālais dienests 

Komunālā pārvalde  

Jaunatnes lietu konsultatīvā 
komisija 

Būvvalde 

Tūrisma informācijas 
centrs 

Jauniešu centrs 

Nīcas sporta centrs Nīcas pagasta bibliotēka 
  

Darījumu ar 
lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas 

komisija 

Ārkārtas situāciju 

komisija 

Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas 

komisija 

Administratīvo aktu strīdu 
komisija 

Komisija pašvaldības 
pirmpirkuma tiesību un 

nekustamo īpašumu 
izmantošanas izvērtēšanai 

 

Medību 
koordinācijas 

komisija 
 

Sabiedriskie centri 

3.2. Pašvaldības iestādes un 

struktūrvienības 

Senlietu krātuves 

Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās 
izglītības licencēšanas 

komisija 

Komisija katastrofu, dabas 
stihiju, ugunsgrēku un 

tehnogēno avāriju postījumu 
un citu krīzes situāciju 

apsekošanai un zaudējumu 
izvērtēšanai   

Juridiskā nodaļa 

Tūrisma komisija 
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 Nīcas novadā ir 14 pašvaldības iestādes. Iestāžu vadītāju izglītība: augstākā - 12, 

vidējā speciālā - 2. No 12 administrācijas darbiniekiem augstākā izglītība - 11, vidējā speciālā 

izglītība - 1. 

4.attēls Nīcas novada iestāžu vadītāju izglītība. Avots: Nīcas novada domes administrācijas 

personāldaļa 

5.attēls Nīcas novada iestāžu vadītāju izglītība. Avots: Nīcas novada domes administrācijas 

personāldaļa 

 

86% 

14% 

Augstākā izglītība

Vidējā speciālā

92% 

8% 

Augstākā izglītība

Vidējā speciālā
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3.3. Lietvedība 

Nīcas novada domē  lietvedības  darbu  organizē saskaņā ar spēkā esošiem  

normatīvajiem  aktiem.   Domes  lietvedības  nomenklatūra  saskaņota  atbilstoši  Liepājas   

zonālā valsts   arhīva  prasībām.  

 2019. gadā  Nīcas novada dome  saņēmusi  un reģistrējusi 1660  dokumentus, 

nosūtījusi  619  dokumentus. 

3.4. Bāriņtiesa  

Nīcas novada bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un 

publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošinot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju 

tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus 

Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.  

Bāriņtiesā veiktie apliecinājumi (notariālās darbības): 

Gads 

Bāriņtiesā 

veikto 

apliecinājumu 

skaits kopā 

Nostiprinājuma 

lūgumi 

Zemesgrāmatu 

nodaļai 

Apliecinātie 

iesniegumi 
Pilnvaras Darījumi 

2018. 108 39 5 34 17 

2019. 143 53 9 28 29 
 

Pēc Nīcas novadā iedzīvotāju lūguma, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Nīcas novadā, 

bāriņtiesa izdara apliecinājumus iedzīvotāju dzīvesvietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu 

iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā. 

2019. gadā bāriņtiesa pieņēma 6 lēmumus, no kuriem: 

 bērna aizgādības tiesības tika atjaunotas  vecākiem – mātei un tēvam; 

 1 bērns, kura vecākiem tika atjaunotas bērna aizgādības tiesības; 

 divi bērni tika nodoti pirms adopcijas aprūpē un uzraudzībā; 

 viena ģimene tika atzīta par piemērotu audžuģimenes pienākumu veikšanai; 

 viena pilngadīgai personai ar tiesas spriedumu tika ierobežota rīcībspēja un tika 

iecelts aizgādnis; 

 tika pieņemti 2 lēmumi bērnu mantas pārvaldības lietās.  

 

Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 4 bērni (aizbildnībā): 

 4 bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, ir adoptējami, bet viņu likumīgie 

pārstāvji vai paši bērni nepiekrīt bērnu adopcijai. 
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Dokumentu aprite 2019. gadā bāriņtiesā: 

 saņemtā korespondence – 71 

 nosūtītā korespondence – 81 

 saņemti, izskatīt iesniegumi -  11 

 

2019. gadā bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits – 26, kas nav nodotas arhīvā. 

 

3.5. Attīstības plānošana  

2019. gadā ir gan iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, gan arī 

noslēgti vairāki projekti, kas nodrošina gan novada iedzīvotāju pamatvajadzības, gan veicina 

novada atpazīstamību un sekmē tūrisma nozares izaugsmi. Īstenotās aktivitātes veicinājušas 

novada iedzīvotāju labklājību, stimulējušas novada un tā uzņēmējdarbības attīstību, 

popularizējušas novadu, veidojot tūristu skaita pieaugumu un uzlabojot apkārtējo vidi, kā arī 

saudzējušas jau esošās dabas vērtības Nīcas novadā. Visas projektos iekļautās darbības tiek 

veiktas, lai sasniedzamie rezultāti būtu saskaņā ar Nīcas novada ilgtermiņa stratēģiskajiem 

mērķiem – (1)“Kvalitatīvas dzīves telpas ar sevis pilnveides un brīvā laika pavadīšanas 

iespējām” un (2) “Sabalansēta, konkurētspējīga ekonomiskā attīstība un ilgtspējīga vides 

resursu izmantošana”. Kopumā, 2019.gadā noslēgušies 8 projekti ar kopējo finansējumu EUR 

963 547,- apmērā (t.sk. ārējais līdzfinansējums EUR 809 910,-), īstenošanas stadijā esošie ir 

astoņi projekti. Jauni projekti, kuri 2019.gada nogalē ir saņēmuši apstiprinājumu, ir trīs. 

Ar ārējā finansējuma ieguldījumiem 2019.gadā veiksmīgi noslēgti grants ceļu 

pārbūves darbi astoņiem pašvaldības ceļu posmiem (kopā nedaudz vairāk par 18km), kas 

vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņēmējdarbības veikšanai. 2019.gada nogalē ceļu programmā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” uzsākti priekšdarbi, lai 

pārbūvētu grants ceļa posmu “Nīca-Mācītājmuiža” 3km garumā par atlikušo, valsts iezīmēto 

finansējumu (122 742,- EUR). Grants ceļu pārbūvi līdzfinansē Lauku atbalsta dienests. 

2019.gadā turpinājusies arī aktīva darbība Bernātu dabas parka labiekārtošanā, lai 

apmeklētājiem tas kļūtu vēl saistošāks un pieejamāks. 2019.gadā 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. Īpaša uzmanība turpmākā Bernātu dabas parka attīstībā pievērsta vides 

pieejamības aspektam. 2019.gadā Bernātos izbūvēta laipa un skatu platforma ar skatu uz 

jūru, ievērojot universālā dizaina principus. 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. Vēl citos 

projektos tiks izbūvēta nobrauktuve uz liedagu operatīvajiem dienestiem, labiekārtota 

atpūtas vieta pie skatu platformas “Tālajā stāvlaukumā”, pārbūvēts stāvlaukums, ierīkotas 

labierīcības (atkal ievērojot universālā dizaina principus), pilnveidotas noejas uz pludmali, 

u.c. Īpaša nozīme Nīcas novadā ir arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 

popularizēšanai. 
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Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana tiek vecināta sasaistē ar 

realizētajiem un plānotajiem projektiem. 2019.gada ietvaros realizēta Jūrmalciemam un tam 

raksturīgo zvejniecības tradīciju saglabāšanai nepieciešamais projekts - “Tīklu mājas” 

pārbūve. Realizējot projektā iestrādātos uzdevumus, “Tīklu māja” kļūs par sava veida centru 

Jūrmalciemam, dos pienesumu vietējiem iedzīvotājiem, kalpos kā iespēja dažādot 

saimniecisko darbību tur saimniekojošiem zvejniekiem un piesaistīs tūristus, tādējādi, 

popularizējot novada vārdu un veicinot vietas atpazīstamību kopumā. Kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai 2019.gada nogalē uzsākti priekšdarbi arī Nīcas Dižās 

muižas klēts “iedzīvināšanai”. 

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. 2019.gadā izveidota darba grupa, kuras 

uzdevumus ir veikt aktivitātes un sekmēt klēts “iedzīvināšanu”, kā pirmie darbi plānoti – 

klēts dizaina un satura koncepcijas izstrāde. Lai attīstītu arī nemateriālo kultūras mantojumu 

Nīcas novadā, 2019.gadā realizēti tādi projekti kā “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu 

dziesmu krājums” izdošana”, “Pieteikums "Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes" 

sagatavošana Nacionālajam nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam”.  

Rūpējoties un liekot uzsvaru uz vienu no galvenajām attīstības jomām – izglītību, arī 

2019.gadā Nīcas novadā ir turpinājusies tādu jau iepriekšējos gados iesākto projektu 

realizācija kā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un “Latvijas skolas soma”. Ticis īstenots arī valsts mēroga projekts, kurš 

vērsts uz pieaugušo izglītību: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveidošana”. 

Attīstību novadā veicina arī vietējie iedzīvotāji ar savu iniciatīvu un aktivitātēm 

 vietējo projektu konkursa ietvaros. 2019.gadā vietējo projektu konkursa “Mēs 

savam novada” ietvaros, līdzdarbojoties vietējiem iedzīvotājiem, realizēti 12 dažādi projekti, 

no kuriem 5 bija teritorijas infrastruktūras labiekārtošanas projekti, savukārt 7 – pasākumi. 

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, novada esošo un potenciālo komersantu 

atbalstam novada teritorijā, kā arī stratēģiskas virzības nolūkos, 2019.gadā tika turpināta 

2018.gada izstrādātās “Uzņēmējdarbības stratēģijas atbalsta un rīcības plāna” īstenošana. Lai 

sekmētu novada uzņēmēju atpazīstamību un jauno uzņēmēju motivēšanu, 2019.gadā tika 

uzsākta jauna iniciatīva – vietējā novada laikrakstā veidot rakstu sēriju “Uzņēmīgs Nīcas 

novadā” savukārt lai veicinātu vietējo mājražotāju atpazīstamību, 2019.gadā tika veikti 

priekšdarbi īpaša mājražotāju bukleta izveidē. Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību novadā 

arī turpmāk, 2020.gada budžeta ietvaros tiek plānots īstenot grantu projektu konkursu 

uzņēmējiem. 

2019.gads bijis nozīmīgs arī stratēģiski nozīmīgu attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē. Pamatojoties uz “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6. daļu un to, ka 

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam, Nīcas novada attīstības programmas 

2014-2020. gadam un Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam ir 
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veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), 2019.gadā veikta cenu izpēte un 

informācijas apkopošana, lai iepirktu minēto plānošanas dokumentu īstenošanas 

monitoringa ziņojuma izstrādātāju. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) 

monitoringa mērķis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmi uz vidi, 

kā arī plāna izpildi saistībā ar stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu Vides pārskatā 

definētiem vides mērķiem vai uzdevumiem.  

 

3.6. Projekti 

Projekti, kuros 2019.gadā notikušas aktivitātes 

Nr. 
Pozīcijas 

nosaukums 

Kopējās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finanšu 
instruments 

Projekta stadija 
2019.gadā 

Programma 

1 

Bernātu dabas 
parka 
labiekārtošana, 
projekts 
"Dienvidkurzemes 
piekrastes 
mantojums cauri 
gadsimtiem" 

254163,57 ERAF 

Realizēta projekta 
2.kārta, būvdarbi 
izpildīti 49% 
apmērā, mākslinieki 
(autori) nodevuši 
uzstādīšanai visus 
2.kārtā paredzētos 
labiekārtojuma 
elementus – 6 
granīta skulptūras, 1 
šūpoles un 18 taku 
vārtus. 2020.gadā 
tiks īstenota 
projekta noslēdzošā, 
3.kārta. 

“Izaugsme un 
nodarbinātība”, 
SAM 5.5.1 

2 

Pašvaldības grants 
ceļu rekonstrukcija 
(“Kamenes-Paipu 
dambis”, “Centrs-
Žūrnieki”, “Pūpoli-
Zirģeļi-Peņķi”, 
“LŪKSP”, “Šmitas-
Kranti”, “Lībieši-
Kāši”, “Jaunzemji-
Ķaupeļi”, 
“Jūrmalciems-
Meķis”). 

681074,25 ELFLA 

Realizēts 2019.gada 
maijā, nododot 
ekspluatācijā 
atlikušos pārbūvētos 
ceļus. 

„Pamatpakalpojumi 
un ciematu 
atjaunošana lauku 
apvidos” 

3 

Nīcas novada 
grantētā ceļa 
posma “Nīca-
Mācītājmuiža” 
pārbūve 

150384,00 ELFLA 

Veikti visi 
nepieciešamie 
iepirkumi, iesniegts 
projekta pieteikums 
izvērtēšanai. 

„Pamatpakalpojumi 
un ciematu 
atjaunošana lauku 
apvidos” 

4 

Vietējais novada 
projektu konkurss 
“Mēs savam 
novadam 2019” 

5926,27 
Pašvaldības 
budžets 

Realizēti 12 projekti 
Vietējais projektu 
konkurss 

5 „Video 14994,61 Interreg LAT- Veikta projekta Prioritātē nr.4 - 
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novērošanas 
kameru 
uzstādīšana, 
veicinot drošības 
pasākumus Latvijā 
un Lietuvā’’ 
(VIDEOGUARD) 

LIT galvenā aktivitāte - 
uzstādītas 16 
videonovērošanas 
kameras. Publiskais 
finansējums 
saņemts atpakaļ 
70% apmērā, 
atlikušie 30% - 
2020.gadā. 

“Uzlabota dzīves 
kvalitāte caur 
efektīviem 
publiskajiem 
pasākumiem un 
administrēšanu” 

6 

Piekrastes 
apsaimniekošanas 
praktisko 
aktivitāšu 
realizēšana 

7787,23 LVAF  

Realizēts, iegādāts 
60m saliekama 
kompozītlaipa, 1 
galds un 2 soli no 
kompozītmateriāla. 

Piekrastes 
apsaimniekošanas 
projekts sadarbībā 
ar LPS 

7 

Jūras piekrastes 
praktiskā 
pārvaldība Bernātu 
dabas parkā 
(operatīvās 
transporta 
nobrauktuves 
izbūve) 

68143,36 LVAF 

Veikts ietekmes uz 
vidi sākotnējais 
izvērtējums, 
izstrādāts 
būvprojekts. 

Jūras piekrastes 
praktiskā pārvaldība 

8 

Dabas parka 
"Bernāti" dabas 
aizsardzības plāna 
apsaimniekošanas 
pasākumu 
ieviešana 

52522,83 LVAF 

Projekts realizēts – 
izbūvēta laipa un 
skatu platforma uz 
jūru 

Apakšprogramma 
21.02.00 “Vides 
aizsardzības 
projekti” vadlīnijā 
“Dabas un 
bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšana un 
aizsardzība” 
aktivitātē “ĪADT 
dabas aizsardzības 
plānu ieviešana” 

9 

“Tīklu Mājas” (ar 
kadastra 
apzīmējumu 
64780190132001) 
pārbūve īpašumā 
“Piestātne”, 
Jūrmalciemā, Nīcas 
pagastā, Nīcas 
novadā 

198454,43 EJZF Realizēts 

Atbalsts vides 
resursu un zvejas vai 
jūras kultūras 
mantojuma 
saglabāšanā 

10 

Multifunkcionālas 
atpūtas vietas 
izveide Bernātu 
dabas parkā 

14000,00 ELFLA 

Iesniegts projekts, 
saņemts lēmums 
par projekta 
apstiprināšanu 

LAD, LEADER 

11 

Grāmatas “Nīcas 
un Otaņķu pagastu 
dziesmu krājums” 
izdošana 

6016,46 VKKF 

Realizēts, tirāža – 
700 eksemplāri, 
Nīcas novada 
svētkos vasarā 
noorganizēta 
grāmatas 
prezentācija. 

Nozare “Tradicionālā 
kultūra” 
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12 

Nīcas Mūzikas 
skolas materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana 

1597,20 VKKF 

Iesniegts 
pieteikums, projekts 
apstiprināts, 
projekts realizēts – 
iegādāta alta flauta 

Mūzikas un dejas 
mākslas izglītības 
iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana 

13 

Pieteikums "Nīcas 
tautastērpa 
darināšanas 
prasmes" 
sagatavošana 
Nacionālajam 
nemateriālās 
kultūras 
mantojuma 
sarakstam 

1100,00 VKKF 

Iesniegts 
pieteikums, projekts 
apstiprināts, 
projekts realizēts – 
iesniegts pieteikums 
NNKM sarakstam 

Nozare “Tradicionālā 
kultūra” 

14 

Mezolīta laika aļņa 
raga cirvju 
reprodukciju 
izgatavošana 

920,00 VKKF 
Iesniegts 
pieteikums, projekts 
apstiprināts. 

Nozare “Kultūras 
mantojums” 

15 

Nodarbināto 
personu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveidošana 

 -  ESF 
Atvērts turpinās 
realizēšana 

“Izaugsme un 
nodarbinātība” 
SAM 8.4.1 

16 

Karjeras atbalsts 
vispārējās un 
profesionālās 
izglītības iestādēs 

10501,65 ESF 

Realizēts un tiks 
turpināts līdz 
mācību gada beigām 
2020.gadā 

“Izaugsme un 
nodarbinātība” 
SAM 8.3.5. 

17 

Atbalsts 
izglītojamo 
individuālo 
kompetenču 
attīstībai 

14021,39 IZM 

Realizēts un tiks 
turpināts līdz 
mācību gada beigām 
2020.gadā 

“Izaugsme un 
nodarbinātība”    
SAM 8.3.2.2. 

18 

Atbalsts 
priekšlaicīgas 
mācību 
pārtraukšanas 
samazināšanai 

4743,64 IZM 

Realizēts un tiks 
turpināts līdz 
mācību gada beigām 
2020.gadā 

“Izaugsme un 
nodarbinātība”   
SAM 8.3.4. 

19 
Latvijas skolas 
soma 

3761,00 KM 

Realizēts un tiks 
turpināts līdz 
mācību gada beigām 
2020.gadā 

Latvijas skolas soma 

20 
KAC Klientu 
apkalpošanas 
cents  

7487,88 VARAM 
Realizēts un tiks 
turpināts 2020.gadā 

Vienkopus 
nodrošināti valsts un 
pašvaldību 
pakalpojumi pēc 
vienota principa 

Vietējo projektu konkurss “Mēs savam novadam” 2019. 

2019. gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi. 

Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 12 no tiem, un no aprīļa līdz 

decembra mēnesim notika projektu aktivitāšu īstenošana. Visi projekta ieviesēji iekļāvās 
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noteiktajos termiņos un sasniedza izvirzītos mērķus. Kopumā tika īstenoti 7 pasākumi un 5 

teritorijas infrastruktūras labiekārtošanas projekti. 2019. gada projektu konkursa kopējais 

budžets bija 6000,00 EUR, un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika 

noteikts 600,00 EUR apmērā. 2019.gadā apgūtais Nīcas novada domes līdzfinansējums: 

5926,27 EUR. 

 

Projektu ietvaros 2019.gadā realizēti šādi labie darbi: 

 

1. “Rotaļu laukuma pilnveidošana Dārza ielā 4” – papildināts pagājušajā gadā 

labiekārtotais bērnu rotaļu laukums, kur tagad tuvākās apkārtnes bērniem pieejams vēl 

viens rotaļu namiņš, no kura uz otru namiņu ved tiltiņš. (Projektu īstenoja biedrība 

“Dārza 4”) 

2. “Nīcas ev.lut. Draudzes pagalma labiekārtošana” – labiekārtota Nīcas ev. lut. baznīcas 

ieeja teritorijā, uzstādot divus monolītus puķu podus. (Projektu īstenoja Nīcas evaņģēliski 

luteriskā draudze) 

3. “Brīvdabas kino Bernātos” – tika iegādāts baneris/kino ekrāns, kuram vienā pusē ir 

izvietota informācija par projektu un brīvdabas kino Bernātos, savukārt otra puse ir 

balta, kas kalpo kā kino ekrāns uz kā projicēt filmas. Projekta ietvaros tika noorganizēti 3 

kino vakari, demonstrējot tādas filmas kā “Emīla nedarbi”, “Nīcas kāzas”, “Īsa pamācība 

mīlēšanā” un “Sapņu komanda 1935”. Kopumā visus trīs kino vakarus apmeklēja vairāk 

kā 600 cilvēku. Biedrība arī turpmāk rīkos brīvdabas kino vakarus. (Projektu īstenoja 

biedrība “Mēs Bernātiem”) 

4. “Satiec savu meistaru Nīcas novadā” – pasākums norisinājās 7.aprīlī, kur vienkopus 

Vislatvijas Meistardienu norišu ietvaros pulcējās amatnieki, meistari, novada pašdarbības 

kolektīvi, novada iedzīvotāji un viesi. Pasākumā, ieskaitot viesus, piedalījās virs 300 

cilvēki. Galvenā vērtība pasākumā bija meistariem dalīties savās amata prasmēs un 

apmeklētājiem iemācīties un pamēģināt šīs konkrētās prasmes radoši, iesaistoties 

praktiski. Tādējādi notika amata prasmju nodošana turpmākajām paaudzēm. (Projektu 

īstenoja biedrība “Cerību krāsa”) 

5. “Saulaina ik diena Saules ielas bērniem” – projekta ietvaros Saules ielā uzstādīta jauna 

smilšu kaste un šūpoles, uzlabojot bērniem rotaļāšanās vidi. (Projektu īstenoja interešu 

kopa “Saules ielas vecāki”) 

6. “Bērniem prieki” – projekta ietvaros Saules ielā labiekārtots bērnu laukums, uzlabojot 

bērniem rotaļāšanās vidi. (Projektu īstenoja interešu kopa “Saules ielas 8 vecāki”) 

7.  “Nāc kopā ar ģimeni” – projekta ietvaros 10.maijā Nīcas vidusskolas teritorijā tika 

noorganizēts pasākums ģimenēm, kura galvenais mērķis bija ģimenes saliedēšana, 

stiprināšana, bērniem un vecākiem kopīgi darbojoties, sportojot. Vieno no iemīļotākajām 

atrakcijām izvērsās – kūku cepšana. Tika organizēta arī loterija ar balviņām. Kopumā 

pasākumu apmeklēja aptuveni 200 dalībnieku, un par tā radošajām aktivitātēm 

parūpējās SIA “Ūdensputni”. (Projektu īstenoja interešu grupa “Svinam svētkus kopā”) 

8. “Radošās aktivitātes ģimenēm – kopā būt un kopā radīt” – šis projekts tika organizēts 

kopā ar projektu “Nāc kopā ar ģimeni”, lai vairotu aktivitātes, kuras vērstas uz ģimeņu 
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saliedēšanu. Projekta ietvaros tika organizēts burbuļu šovs un radošās darbnīcas. Arī 

ģimenes dienas pasākums Nīcas novadā notiek jau atkārtoti, bet, pateicoties 

entuziastiskajiem vecākiem, kuri vadīja abus projektus (7. un 8.), ģimenes dienas Nīcā 

kļuvušas vēl vērienīgākas un interesantākas. (Projektu īstenoja interešu grupa “Mēs 

ģimenei”) 

9. “Maizes svētki Otaņķos” – lai veicinātu Otaņķu pagasta maizes cepēju tradīciju 

saglabāšanu un popularizēšanu, 11.augustā Rudē norisinājās pasākums “Maizes svētki 

Otaņķos”. Pasākumā ikviens varēja piedalīties radošajās darbnīcās, degustācijās, 

viktorīnā, kā arī skatīties šovasar uzņemtu videofilmu par maizes cepšanu “Vēķaušos”. 

Pasākumu apmeklēja aptuveni 100 dalībnieki. Projekta ietvaros izveidots un pavairots arī 

unikāls buklets “Maizes svētki Otaņķos”, kurā ietvertas receptes maizes cepšanai. 

(Projektu īstenoja interešu grupa “Rude”) 

10. “Izaicinājums Bernātos” – 24.augustā notika plaši apmeklēts un jauna koncepta 

pasākums, kura ietvaros tika rīkots skrējiens pa Bernātu meža takām trīs dažādās 

distancēs: 5km, 10km un 17km. Atsevišķi noorganizēts arī bērnu skrējiens. Pasākumā 

valdīja ļoti ģimeniska atmosfēra, bija sarūpētas atpūtas vietas, muzikālais noformējums, 

atrakcijas bērniem, nopērkamas uzkodas un dzērieni. Visa pasākuma laikā skatītājus un 

distanču dalībniekus uzmundrināja pasākuma vadītājs jeb pasākuma balss – Artis Mačs. 

Dalībnieku skaits sasniedza 278, par ko projekta vadītāja Madara Romānova ir ļoti 

gandarīta un motivēta darboties tālāk. (Projektu īstenoja biedrība “Dabas skrējējs”) 

11. “Ausma 2019” – 24. augusta agrā rītā tik aizvadīts brīnišķīgs koncerts pie Nīcas jaunā 

tilta, kurā akustiskās mūzikas mākslinieki uzstājās uz “Bartinera” liellaivām. Lai gan 

koncerts notika plkst. 5:00 no rīta, tas netraucēja ierasties vairāk nekā 250 klausītājiem 

un miera baudītājiem. Puse no tiem koncertu klausījās laivās, puse iekārtojās krastā. 

Koncertā uzstājās Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis,, Marta Kauliņa un Roberts Dinters, 

Rihards Lībietis, Māris Jēkabsons (Auļi), Ieva Parša, pūtēju trio “Vējš” un Ēriks Vilsons ar 

stāstiem par Nīcu. Šāda koncepta pasākums tika organizēts jau trešo gadu, un nu jau 

koncerts “Ausma” ir kļuvis par ikgadēju pasākumu. (Projektu īstenoja biedrība “Bārtas 

upes radošā biedrība BURA”) 

12. “Sporta aktivitāšu pilnveidošana Grīnvaltu ciemā” – uzlabota Grīnvaltu sabiedriskā 

centra apkārtne, iegādājot āra galda tenisu. Pateicoties šī projekta ieviešanai, 

noorganizēts arī pirmais galda tenisa turnīrs. (Projektu īstenoja interešu grupa “Grīnvaltu 

dzintariņi”). 
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4. NĪCAS NOVADA BUDŽETS 

4.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pašvaldības 
pamatbudžeta 
ieņēmumu 
struktūra 

2017.gada  
izpilde 

2018.gada  
izpilde 

2019.gada  
izpilde 

2019/2018 

Rādītāji EUR EUR EUR EUR % 

IEŅĒMUMI      

Nodokļu ieņēmumi 2288359 2144957 2472910 327953 15.3 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 2003823 1841562 2165249 323687 17.6 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 284536 303395 307661 4266 1.4 

Nenodokļu 
ieņēmumi 29260 46606 1103094 1056488 2266.9 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības 
 un īpašuma  942 975 1297 322 3.33.0 

Valsts (pašvaldību) 
nodevas 
 un kancelejas 
nodevas 5473 5001 6860 1859 37.1 

 Naudas sodi un 
sankcijas 9360 6013 8445 2432 40.5 

Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 6017 19813 14641 -5172 -26.1 

Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) 
 nekustamā 
īpašuma 
pārdošanas 7468 14804 1071851 1057047 7140.3 

Transfertu 
ieņēmumi  930919 1339245 2230743 891498 66.6 

No valsts budžeta 
daļēji finansēto 
atvasināto publisko 
personu un budžeta 
nefinansēto iestāžu 
transferti   8476 8476 100.0 

Valsts budžeta 
transferti 879293 1193704 1840939 647235 54.2 

Pašvaldības 
budžeta transferti 51626 145541 381328 235787 162.0 

Maksas 
pakalpojumi un citi 
 pašu ieņēmumi 337980 420985 351128 -69857 -16.6 

Ieņēmumi kopā 3586518 3951793 6157875 2206082 55.8 
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2019. gadā Nīcas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 6157875 eiro, kas 

salīdzinājumā ar 2018.gadu ir par 55 % vairāk, kas lielā īpatsvarā jeb 1071851 eiro saistīts ar 

pašvaldības ieņēmumiem no nekustamo īpašumu pārdošanas. Kopējais pamatbudžeta 

ieņēmumu plāns izpildīts par 111.3%  jeb par 624951 eiro vairāk kā plānots. 2019.gadā 

apstiprinātais pamatbudžeta plāns gada laikā  tika grozīts, palielinot pamatbudžeta 

ieņēmumu plānu par 1849480 eiro. Nīcas pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā 40 % no 

kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 18 % nenodokļu ieņēmumi; 36 % transfertu 

ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un Eiropas Savienības 

struktūrfondiem; maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 %. 

 2019.gadā pašvaldības pamatbudžetā 35 % no kopējiem jeb 88 % no nodokļu 

ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļu 

ieņēmumi 2165249 eiro, kas ir par 323687 eiro vairāk nekā 2018.gadā. 

           Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 

pašvaldības budžetā veido 5% jeb 12 % no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma 

nodokļa ieņēmumu plāns izpildīts par 110% jeb iekasēts 26873 eiro vairāk nekā plānots, 

saistībā ar parādu maksājumiem. 

           Nenodokļu ieņēmumi 2019.gadā izpildīti par 102% jeb par 20618 eiro vairāk nekā 

plānots. 

           Maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns izpildīts par 99.5% no plānotā. 

 

4.2.Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 

Pašvaldības 
pamatbudžeta 
izdevumu 
struktūra 

2017.gada  
izpilde 

2018.gada  
izpilde 

2019.gada  
izpilde 

2019/2018 

Rādītāji EUR EUR EUR EUR % 

Izdevumi pēc valdības funkcijām 

Vispārējie 
valdības dienesti 479579 545813 469046 -76767 -14.1 

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība 72552 37694 55734 18040 47.9 

Ekonomiskā 
darbība 124282 165155 467997 302842 183.4 

Vides aizsardzība 18484 18515 21964 3449 18.6 

Teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 544332 1294556 839554 -455002 -35.2 

Veselības aprūpe 65897 87916 74436 -13480 -15.3 

Atpūta, kultūra 
un reliģija 374777 392904 441088 48184 12.3 

Izglītības nozare 1474853 1907456 1657188 -250268 -13.1 

Sociālā 
aizsardzība 148029 168449 169994 1545 0.9 

Izdevumi kopā 3302785 4623249 4197001 -426248 -9.2 
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6. attēls pamatbudžeta izdevumu struktūra pa nozarēm. Avots: Nīcas novada pašvaldības 

administrācijas finanšu nodaļa 

 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā bija 4197001 eiro, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu izdevumu apjoms samazinājies par 9.2%. 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības 

funkcijām, 2019.gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā “Izglītības 

nozare”  1657188 eiro jeb 39.5 %, kas ir novada prioritāte.  Salīdzinājumā ar 2018.gadu 

samazinājums saistīts ar to, ka 2018.gadā lieli finanšu resursi  360343 eiro tika izlietoti,  

īstenojot projektu- Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu rekonstrukcija. 

 Sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi 839554 eiro 

veido 20 % kopējos izdevumos, samazinājums par 455002 eiro salīdzinājumā ar 2018.gadu 

saistīts ar to, ka 2018.gadā lielākā apjomā tika īstenots  ELFLA projekts “Nīcas novada grants 

ceļu posmu pārbūve”. 

Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” izdevumi 469046 eiro veido 11% kopējos 

izdevumos. Šajā sadaļā iekļauti Nīcas domes administrācijas, Otaņķu pagasta pārvaldes 

izdevumi, kā aizņēmumu apkalpošanas maksājumi. Šīs sadaļas izdevumu  samazinājums 

2019.gadā par 14.1% saistīts ar administrācijas darbinieku amata vietu optimizāciju. 

 Sadaļā “Ekonomiskā darbība” izdevumi 467997 eiro veido 11%, izdevumu 

pieaugums par 302842 eiro saistīts ar to, ka jau 2018.gadā uzsākti vairāki projekti, kas saistīti 

ar piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu (apraksts sadaļā par 

projektu realizāciju) un 2019.gadā tie tika realizēti. 

Sadaļā “Atpūta, kultūra, sports” izdevumi 441088 eiro veido 11% , 2019.gadā 

izdevumu pieaugums 12.3 %. Kultūras nozarē finansējums izlietots  kultūras pasākumu 

finansēšanai un “Nīcas kultūras centra” uzturēšanai, kas tika izveidots ar 01.oktobri 

Vispārējie valdības 
dienesti 

11% 
Sabiedriskā 

kārtība un drošība 
1% 

Ekonomiskā 
darbība 

11% 
Vides aizsardzība 

1% 

Teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana 
20% 

Veselības aprūpe 
2% 

Atpūta, kultūra un 
reliģija 

11% 

Izglītības nozare 
39% 

Sociālā aizsardzība 
4% 
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2018.gadā un 2019.gads ir pirmais gads, kad “Nīcas kultūras centrs” ir nostrādājis pilnu gadu, 

kura pārraudzībā ir Nīcas un Otaņķu bibliotēkas, kā arī Sabiedriskie centri Jūrmalciemā, 

Kalnišķos un Grīnvaltos, un muzeju krātuves Nīcā un Otaņķos. Sporta nozarē finansējums 

izlietots  sporta aktivitātēm novadā un Nīcas sporta centra uzturēšanai. 

Sadaļā “Sociālā aizsardzība” izdevumi  169994 eiro veido 4% un tiek nodrošināts 

finansējums Nīcas novada domes Sociālajam dienestam un Nīcas novada bāriņtiesai.  

             Sadaļā “Veselības aprūpe” izdevumi 74436 eiro veido 2% un finansējums tiek 

nodrošināts Nīcas lauku ambulancei un Otaņķu pagasta felšerpunktam. Izdevumu 

samazinājums par 13480 eiro saistīts ar Nīcas lauku  ambulances infrastruktūras uzlabošanas 

darbiem, kas tika īstenoti 2018.gadā. 

Sadaļā “Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumi 55734 eiro veido 1%, izdevumu 

pieaugums par 48% galvenokārt saistīts ar to, ka 2019.gadā tika īstenots projekts “Video 

novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ 

(VIDEOGUARD). 

             Sadaļā “Vides aizsardzība” izdevumi 21964 eiro veido 0.5% un izdevumu pieaugums 

par 3449 eiro saistīts ar attīrīšanas sistēmas remontdarbiem. 

 

Pašvaldības 
pamatbudžeta 

izdevumu 
struktūra 

2017.gada  
izpilde 

2018.gada  
izpilde 

2019.gada  
izpilde 

2019/2018 

Rādītāji    EUR % 

Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām 

Kārtējie 
izdevumi 

2957156 3255857 3408670 152813 
4.7 

Procentu 
izdevumi 114 

    

Subsīdijas, 
dotācijas un 
sociālie 
pabalsti 72362 86088 84545 -1543 -1.8 

Uzturēšanas 
transferti 67167 60836 56845 

-3991 
-6.6 

Kapitālie 
izdevumi 205986 1220468 646941 

-573527 
-47.0 

KOPĀ 
IZDEVUMI 

3302785 4623249 4197001 -426248 
-9.2 

        

 No kopējiem speciālā budžeta  ieņēmumiem 2019. gadā 177992 eiro, 99 % sastāda īpašiem 

mērķiem iezīmēti līdzekļi  176622 eiro (dabas resursu nodoklis un autoceļu fonds). Speciālā 

budžeta līdzekļi 2019. gadā 69.6 % apmērā tika novirzīti novada ceļu uzturēšanai un 30 % 

vides aizsardzībai, pārējām jomām 0.4 %. 
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4.3. Speciālais budžets  

Pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumi 

un  izdevumi 

2017.gada  
izpilde 

2018.gada  
izpilde 

2019.gada  
izpilde 

2019/2018 

Rādītāji    EUR % 

Ieņēmumi      

Ieņēmumi no 
īpašiem mērķiem 
iezīmētu līdzekļu 
avotiem 
  166742 174766 176622 1856 1.1 

t.sk.  dabas resursu 
nodoklis 42444 46856 46371 -485 1.0 

pārējie nenodokļu               
ieņēmumi   406 406 100.0 

        autoceļu fonds 124298 127910 129845 1935 1.5 

Saņemtie 
dāvinājumi un 
ziedojumi kopā 975 1880 1370 -510 -27.1 

Ieņēmumi kopā 167717 176646 177992 1346 0.8 

Izdevumi      

Vides aizsardzība 21776 17855 107143 89288  

Pašvaldību teritoriju 
un mājokļu 
 apsaimniekošana 102751 99306 247312 148006  

Atpūta, kultūra un 
sports 200 1455 500 -955  

Izglītības nozare 322 3054 366 -2688  

Izdevumi kopā 125049 121670 355321 233651 192.0 

 

4.4. Nīcas pašvaldības budžets 2020. gadam  

Rādītāji  Gada plāns 

KOPĀ IEŅĒMUMI 4309132 

Ienākuma nodokļi 1909534 

Īpašuma nodokļi 284265 

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 40000 

Valsts (pašvaldību) nodevas un  kancelejas nodevas 6000 

Naudas sodi un sankcijas 8000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10000 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 15000 

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 349500 

Valsts budžeta transferti 1584466 

Pašvaldību budžetu transferti 102367 

IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 5806191 

Vispārējie valdības dienesti 654445 

Sabiedriskā kārtība un drošība 43060 

Ekonomiskā darbība 609730 
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Vides aizsardzība 146675 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1512534 

Veselība 239255 

Atpūta, kultūra un reliģija 520587 

Izglītība 1907885 

Sociālā aizsardzība 172020 

IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 5806191 

Atalgojums  1881443 

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas 507131 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 11458 

Pakalpojumi 1245951 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 
neuzskaita kodā 5000 541522 

Izdevumi periodikas iegādei 3165 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 39500 

Pamatkapitāla veidošana 1417701 

Sociālie pabalsti  86820 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 
starptautiskā sadarbība 71500 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai deficīts ( I - II )  -1497059 

FINANSĒŠANA 1497059 

Aizņēmuma atmaksa 300000 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā  1797059 
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4.5. Galvojumi  

Aizde-
vējs 

Mērķis 
Aizņē-
mējs 

Līguma 
paraks-
tīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvo-
juma 

summa 

Galvotā 
aizņē-
muma 
summa 

Pārskata perioda 
sākumā 

Darījumi (+, -) 

Pārskata perioda 
beigās 

palielinājums (+) samazinājums (-) 

kopā 
Pārska-

ta 
periodā 

kopā 
Pārska-

ta 
periodā 

Fi
n

an
šu

 m
in

is
tr

ija
 

Li
ep

āj
as

 r
aj

o
n

a 

p
aš

va
ld

īb
as

 s
ai

st
īb

as
 

SI
A

 L
ie

p
āj

as
 R

A
S 

29.12.2009. 31.12.2022. 33 807 33 807 5 175 33 807 0 -30357 -1725 3450 

Kopā     33 807 
 

5 175 33 807 0 -30357 -1725 3450 
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4.6. Īstermiņa prasības 

Posteņa nosaukums 

Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā 

bruto 

Izveido-
tie 

uzkrāju
mi 

neto  
(1.-2.) 

bruto 
izveidotie 
uzkrājumi 

neto (4.-5.) 

DEBITORI kopā 218 975 -39 175 179 800 269365 -34169 235196 

Prasības pret pircējiem un 
pasūtītājiem 

101 824 -39 175 62 649 126946 -34169 92777 

Prasības par nodokļiem un nodevām 95 021 0 95 021 94546 0 94546 

Prasības par nekustamā īpašuma 
nodokli 

95 021 0 95 021 94546 0 94546 

Prasības par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli 

8 136 0 8 136 32698 0 32698 

Uzkrātie ieņēmumi 949 0 949 1381 0 1381 

Uzkrātie ieņēmumi par maksas 
pakalpojumiem 

387 0 387 
738 0 738 

Pārējie uzkrātie ieņēmumi 562 0 562 643 0 643 

Pārmaksātie nodokļi  2 924 0 2 924 2696 0 2696 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 126 0 126 2696 0 2696 

Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

2 798 0 2 798 
 0  

Prasības pret personālu 99 0 99 99 0 99 

Pārējās prasības pret personālu 99 0 99 99 0 99 

Pārējās prasības  10 022 0 10 022 10999 0 10999 

Pārējās iepriekš neklasificētās 
prasības 

10 022 0 10 022 10999 0 10999 

 

Saistības 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

KREDITORI kopā 5 634 284 4899906 

Ilgtermiņa saistības 4 818 677 4367112 

Ilgtermiņa aizņēmumi 4 818 677 4366112 

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 4 818 677 4366112 

Īstermiņa saistības 815 607 350549 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 269 602 245828 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts 
kases 

269 602 245828 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 63 677 24996 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 60 295 24996 

Īstermiņa uzkrātās saistības 88 187 79725 

Īstermiņa uzkrātās saistības 88 187 102 050 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 55 260 49701 

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem 

12 396 11812 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 17 590 18212 
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Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par 
aizņēmumiem no Valsts kases 

2 941 0 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 204 246 

Norēķini par darba samaksu 188 246 

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 0 58 

Norēķini par deponēto darba samaksu 188 188 

Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus) 16 0 

Ieturējumi pēc izpildrakstiem 1 0 

Citi ieturējumi 15 0 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 5 070 7310 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 1856 

Pievienotās vērtības nodoklis 4 435 4837 

Pārējie nodokļi 635 617 

Pārējās īstermiņa saistības 0 620 

Citas saistības pret personālu 0 620 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 388 867 174069 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 15 347 17939 

Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem 9 291 8792 

Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem 

500 600 

Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 5 556 8547 

Avansā saņemtie transferti 373 520 156130 

Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) 

169 391 20554 

Citi transferti 204 129 135576 
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Konta nosaukums 

Pārskata periodā 

atlikusī 
vērtība 
perioda 
sākumā 

sākotnējās 
vērtības 

izmaiņas (+,-) 

pārvietošana 
(+,-) 

amortizācija 
(+,-) 

vērtības samazinājums atlikusī 
vērtība 
perioda 
beigās 

(8.+9.+10.+11. 
+12.+13.) 

atzīts (-) norakstīts (+) 

B 8 9 10 11 12 13 14 

Nemateriālie ieguldījumi 72 451 3 007 0 -10 704 0 0 64 754 

Attīstības pasākumi un programmas 54 018 0 0 -6 628 0 0 47 390 

Licences, koncesijas un patenti, 
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 

12 510 880 0 -2 936 0 0 10 454 

Datorprogrammas 8 227 880 0 -2 080 0 0 7 027 

 

Konta nosaukums 

Pārskata periodā 

sākotnējā vērtība nolietojums 

pārskata 
perioda 
sākumā 

palielinājums 
(+) 

izslēgšana 
no 

uzskaites 
(-) 

pārvietošana 
(+,-) 

pārskata 
perioda 
beigās 

(16.+17.+18. 
+19.) 

pārskata 
perioda 
sākumā 

(-) 

aprēķināts 
(-) 

pārvietošana 
(+,-) 

norakstīts 
(+) 

pārskata 
perioda 
beigās 

(21.+22.+23. 
+24.) 

B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Pamatlīdzekļi 
16 786 

439 
1 144 492 -185 244 -134 572 17 611 115 -5 179 157 -599 370 0 35 773 -5 742 754 

Zeme un būves 
13 123 

090 
483 085 -84 365 1 004 963 14 526 773 -3 770 182 -375 747 0 0 -4 145 929 

Dzīvojamās ēkas 643 664 0 -72 495 98 548 669 717 -116 685 -7 481 0 0 -124 166 

4.7. Ilgtermiņa ieguldījumi  
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Nedzīvojamās ēkas 5 403 641 0 -11 870 188 130 5 579 901 -337 853 -75 874 0 0 -413 727 

Transporta būves 4 465 069 0 0 696 965 5 162 034 -2 775 257 -206 089 0 0 -2 981 346 

Zeme zem būvēm 398 908 0 0 0 398 908 0 0 0 0 0 

Kultivētā zeme 62 511 0 0 -3 998 58 513 0 0 0 0 0 

Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme 

16 749 0 0 0 16 749 0 0 0 0 0 

Pārējā zeme 438 577 483 085 0 -46 419 875 243 0 0 0 0 0 

Inženierbūves 1 599 113 0 0 0 1 599 113 -523 395 -79 525 0 0 -602 920 

Pārējais nekustamais 
īpašums 

94 858 0 0 71 737 166 595 -16 992 -6 778 0 0 -23 770 

Tehnoloģiskās iekārtas un 
mašīnas 

822 617 0 -28 135 0 794 482 -373 059 -78 746 0 28 135 -423 670 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 817 096 87 940 -9 428 16 006 1 911 614 -1 035 916 -144 877 0 7 638 -1 173 155 

Transportlīdzekļi 621 495 42 890 0 0 664 385 -444 706 -48 541 0 0 -493 247 

Bibliotēku fondi 92 408 5 684 -1 387 219 96 924 0 0 0 0 0 

Literārie un mākslas 
oriģināldarbi, kultūras un 
mākslas priekšmeti 

612 0 0 0 612 -12 0 0 0 -12 

Datortehnika, sakaru 
iekārtas un cita biroja 
tehnika 

239 174 15 856 -3 603 14 995 266 422 -186 696 -20 574 0 3 603 -203 667 

Pārējie iepriekš 
neklasificētie pamatlīdzekļi 

863 407 23 510 -4 438 792 883 271 -404 502 -75 762 0 4 035 -476 229 

Pamatlīdzekļu izveidošana 
un nepabeigtā būvniecība 

737 465 544 551 -63 316 -1 037 539 181 161 0 0 0 0 0 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

737 465 544 551 -63 316 -1 037 539 181 161 0 0 0 0 0 

Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi 

279 675 1 194 0 -83 868 197 001 0 0 0 0 0 

Mežaudzes 174 040 1 194 0 -83 543 91 691 0 0 0 0 0 



 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   31 

 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 105 635 0 0 -325 105 310 0 0 0 0 0 

Avansa maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

6 496 27 722 0 -34 134 84 0 0 0 0 0 

Avansa maksājumi par 
zemi un būvēm 

4 297 24 780 0 -29 077 0 0 0 0 0 0 

Avansa maksājumi par 
pārējiem pamatlīdzekļiem 

2 199 2 942 0 -5 057 84 0 0 0 0 0 

 

 

Konta nosaukums 

Pārskata periodā 

perioda 
sākumā 

palielinājums 
 (+) 

izslēgšana no 
uzskaites 

(-) 

aprēķināts 
nolietojums      

(+,-) 

vērtības samazinājums 
pārvietošana 

 (+, -) 

perioda beigās 
(9.+10.+11.+ 

12.+13.+14.+15.) 
atzīts 

 (-) 
norakstīts 

 (+) 

B 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ieguldījuma īpašumi 586 898 0 0 0 0 0 0 586 898 

Ieguldījuma īpašumi 586 898 0 0 0 0 0 0 586 898 

Zeme 586 898 0 0 0 0 0 0 586 898 
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4.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Posteņa nosaukums 

Sākotnējā vērtība 

pārskata perioda 
sākumā 

pārskata 
perioda beigās 

izmaiņas (+/-) 

Dzīvojamās ēkas 669717 643664 26053 

Nedzīvojamās ēkas 5579901 5403641 176260 

Transporta būves 5162034 4465069 696965 

Zeme zem ēkām un būvēm 398908 398908 0 

Kultivētā zeme 58513 62511 -3998 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 16749 16749 0 

Pārējā zeme 875243 438577 436666 

Inženierbūves 1599113 1599113 0 

Pārējais nekustamais īpašums 166113 94858 71737 

Ieguldījuma īpašumi (zeme) 166595 586898 0 

Kopā 29640444 26833078 2807366 
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5. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI  

 Pārskata gadā ir bijusi liela deputātu, komiteju un komisiju locekļu ieinteresētība par 

novadā notiekošo, jautājumi ir rūpīgi izdiskutēti. Domes, komiteju un komisiju sēdēs nav 

neattaisnotu kavējumu. 

             Lai nodrošinātu pašvaldības darbu, domes pakļautībā darbojas 13 komisijas. 

Pašvaldība regulāri informē sabiedrību par savu darbību, ievietojot informāciju pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.nica.lv, arī 

Facebook kontā.  

             Domes pieņemto lēmumu izpildes uzlabošanu sekmē pašvaldības administrācijas 

darbinieku iknedēļas apspriedes un pārējo darbinieku informēšana par apspriedēs 

izrunātajiem – paveiktajiem un turpmāk veicamajiem - darbiem.  

Organizējot pasākumus, jautājumu risināšanā iesaistās darba grupas, kas izvērtē 

pasākumus arī pēc to norises, fiksējot ieteikumus nākotnei.  

 Pašvaldības iestāžu darbinieki regulāri apmeklē darba pilnveides kursus un 

seminārus, notiek instruktāžas par darba drošības jautājumiem. 2019. gadā darbiniekiem 

notika atkārtotas apmācības efektīvas komunikācijas uzlabošanai gan savā starpā, gan darbā 

ar klientiem.  

Lai sekmētu novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu uzlabojumu veikšanā, 2019. 

gadā pašvaldība turpināja mazo projektu finansēšanas konkursu novada biedrībām un 

interešu kopām, tiek atbalstītas novada attīstībai nozīmīgas aktivitātes. 

  

6. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI  

Pašvaldība regulāri informē novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem 

lēmumiem, īstenotajiem projektiem, sociālo palīdzību, kultūras un sabiedriskajām 

aktivitātēm, izglītības jautājumiem, pašvaldības iestāžu darbu, sportu un citiem nozīmīgiem 

jautājumiem.  

Kopš 1997. gada tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums. „Nīcas Novada 

Vēstis” 8 lappušu apmērā reizi mēnesī bez maksas saņem katra novada teritorijā dzīvojošā 

mājsaimniecība (1500 eks.). Izdevuma krāsaina versija pieejama pašvaldības interneta 

vietnē. 

Pašvaldības interneta vietnes www.nica.lv apmeklētāji katru dienu var iepazīties ar 

jaunākajām ziņām, sameklēt plašu informācijas klāstu vairākās sadaļās, kā arī apskatīt foto 

galerijas, videoierakstus, noklausīties domes sēžu audioierakstus. Bez ziņām daudz tiek 

skatītas arī foto galerijas, pasākumu afiša, autobusu kustības saraksts un iepirkumi, vasarā –

tūrisma piedāvājumi. 

Par aktualitātēm novadā iedzīvotāji tiek informēti ar Nīcas novada domes, Nīcas 

Jauniešu centra un sporta halles, Pieaugušo izglītības centra Facebook kontu starpniecību.  

Fotogrāfijas ir ātrs, ērts un populārs informācijas nodošanas veids, tādēļ Nīcas 

novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros 

izvietoti foto stendi, kur regulāri tiek atspoguļotas norises novadā. Domes gaitenī un Nīcas 

http://www.nica.lv/
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Senlietu krātuvē apmeklētāji labprāt skata tur izvietotos foto albumus ar novada aktualitāšu 

fotogrāfijām.  

Notiek aktīva sadarbība ar reģionālajiem preses izdevumiem “Kursas Laiks”, 

“Kurzemes Vārds”, reģionālajiem un valsts mēroga portāliem, radio un televīziju. 

 Vislabākā saziņa ir, tiekoties ar iedzīvotājiem. 2019. gadā tika rīkotas vairākas 

iedzīvotāju sapulces: Jūrmalciemā, Rudē, Nīcā, informējot un uzklausot iedzīvotāju viedokli 

par dažādiem jautājumiem.  

No 1. līdz 22.oktobrim notika publiskā apspriešana, kur novada iedzīvotāji tika aicināti 

izteikt savu viedokli, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Nīcas novada 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu, aizpildot un iesniedzot publiskās 

apspriešanas anketu Nīcas bibliotēkā, Otaņķu bibliotēkā, Kalnišķu, Jūrmalciema, Grīnvaltu 

sabiedriskajos centros un Otaņķu pagasta pārvaldē. 

Novada uzņēmēji – pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstītāji –tradicionāli arī 2019. gadā 

tika aicināti uz Ziemassvētku pateicības pasākumu. 

 Katru gadu novada domi apmeklē skolēnu grupas, lai iepazītu pašvaldības darbu, 

reizi gadā novada domes sēde notiek Nīcas vidusskolā. 

Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni, pašvaldības interneta vietnē tiek ievietotas 

interaktīvās aptaujas. Saziņai reti tiek izmantotas pastkastes novada ciemos, taču arvien 

biežāk iedzīvotāji iesūta jautājumus interneta vietnē. Tas dod iespēju uzzināt iedzīvotājiem 

aktuālās problēmas un tās risināt. 

Jau vairākus gadus novada skolēniem tiek rīkots Ziemassvētku kartītes zīmējumu 

konkurss, tā izvēloties zīmējumu pašvaldības sūtītajai rūpnieciski izgatavotajai kartītei.  

Tiek turpināta tradīcija - sveikt novadniekus 85, 90, 95, 100 gadu jubilejās, apciemojot 

viņus mājās un pašvaldības izdevumā publicējot dzīvesstāstus, kā arī godināt pārus, kas 

laulībā nodzīvojuši 50, 55, 60 un vairāk gadus.  

 

7. PAVEIKTAIS  2019. GADĀ 

7.1. Izglītība 

7.1.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” 

Iestāde dibināta 1972. gadā un īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, 

licences Nr. V-5724, izsniegta 2012. gada 22. oktobrī. Kopš 2002. gada PII „Spārīte” veic 

valsts noteikto obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 

apguvei. 
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No 2019. gada 1.septembra iestāde īsteno  MK 2018. gada 21. novembra 

noteikumos Nr.716. apstiprinātajām  pirmsskolas vadlīnijām, kuras nosaka kompetenču 

pieeju mācību satura apguvē. Iestādē darbojas piecas bērnu  grupas, kuras apmeklē bērni no 

1,5–7 gadu vecumam. PII „Spārīte” spēj nodrošināt vietas maksimāli 118 bērniem.  

2019./2020. mācību gada 1. septembrī  mācības uzsāka 112 audzēkņi, no tiem 49  piecgadīgo 

un sešgadīgo bērnu apmācības grupās. Šajā mācību gadā bērnu skaits ir palielinājies par 11 

audzēkņiem. 

Iestādē strādā 10 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas un sporta skolotājs, kā arī 

atbalsta personāls – 2 logopēdi, psihologs un sociālais pedagogs. Visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Iestādē darbojas dežūrgrupa. 

Divas reizes nedēļā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar stājas 

traucējumiem. Darbojas Nīcas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi, kuros 

deju soļus apgūst 70  mazie dejotāji. Bērniem ir iespēja apgūt angļu valodu nodarbībās, kuras 

vada „Valodu vēstniecības” pasniedzēji. 

Katru gadu PII „Spārīte” tiek veikti remontdarbi. 2019. gadā tika veikts kāpņu telpas 

remonts, kāpņu seguma nomaiņa un darbinieku tualetes telpas remonts. Kopējās remonta 

izmaksas sastādīja    9950,74 eiro.   

Viena no Nīcas pirmsskolas iestādes prioritātēm vienmēr ir bijis veselīgs un 

sabalansēts bērnu uzturs. 2019. gadā iestāde turpināja piedalīties valsts finansētajās 

programmās  „Skolas piens” un  “Skolas auglis”.  

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” 
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No 2015. gada rudens PII „Spārīte” iesaistās  Latvijas Vides fonda Ekoskolas 

programmā. 2016. gada septembrī Nīcas novada PII “Spārīte” ieguva Ekoskolas nosaukumu, 

bet  no 2017. gada tiesības pie iestādes ēkas izlikt  starptautisko ekoskolas karogu. Bērni 

kopā ar pedagogiem iesaistās dažādās aktivitātēs projekta “Tīrai Latvijai“ ietvaros. Tiek vākta 

makulatūra, izlietotās baterijas, bērni iemācās šķirot atkritumus. Ar labiem panākumiem 2. 

grupas bērnu komanda startēja Vides fonda konkursā “Zaļā josta”, gūstot atzinību valsts 

mērogā. PII “Spārīte” bērni kopā ar vecākiem šuva iepirkumu maisiņus un dalīja tos Nīcas 

iedzīvotājiem, tā protestējot pret plastmasas maisu lietošanu. 

Pasākumi un tematiskie svētki iestādē tiek organizēti, balstoties uz latviešu tautas 

gadskārtu tradīcijām un Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi. Vismaz reizi 

sezonā bērni ar pašvaldības autobusu brauc iepazīt un izzināt mūsu novadu, bieži tiek 

organizētas sportiskas aktivitātes Bernātu dabas parkā. 

 

 

7.1.2. Vispārizglītojošās skolas 

Nīcas vidusskola 

 

Pamatizglītības un vidējās izglītības apguves iespējas Nīcas novadā nodrošina Nīcas 

vidusskola. 

2018. gada februārī notika skolas akreditācija. Ar akreditācijas komisijas lēmumu 10 

kritērijos saņemts vērtējums ļoti labi, bet 7 kritērijos – labi.  Skola akreditēta uz nākamajiem 

6 gadiem. 

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” bērni Bernātu pludmalē 
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Skolas vīzija: Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra 

personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu.  

Skolas mērķis: Radīt tādus apstākļus, lai veicinātu to vērtību, attieksmju, prasmju un 

talantu attīstīšanu, kas nepieciešami humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai 

un uzturēšanai. 

Sekmēt izglītotas, tikumīgas, atbildīgas un aktīvas personības attīstību. 

 Veicināt finanšu un mediju pratību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu, piederības 

sajūtu ģimenei, novadam, tautai, savai valstij un ES. 

Skolas attīstības prioritātes: Novada vidusskolas statusa nostiprināšana. 

1. Vidusskolas konkurētspējas un kapacitātes paaugstināšana. 

2. Kompetenču pieejas īstenošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

3. Izglītojamo radošuma un talantu izkopšana. 

4. Sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana. 

5. Daudzveidīgu IT iespēju izmantošana izglītības procesā. 

6. Skolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana. 
 

Skolēnu skaits skolā  
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2018./2019.m.g. 33 22 21 21 28 24 23 23 21 17 11 11 255 

2019./2020.mg. 14 34 27 24 24 31 32 22 23 14 17 10 272 

 

Skolēnu skaita dinamika  

 1.4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase Kopā Zēni Meitenes 

2018./2019.m.g. 97 119 39 255 139 116 

2019./2020.m.g. 99 132 41 272 149 123 

 

Skolēni no citiem novadiem 

Novads 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 

Rucavas novads 12 18 

Liepājas pilsēta 13 27 

Vaiņodes novads 1 0 

Grobiņas novads 0 3 

Kopā 26 48 

 

Izglītības programmas 

 pamatizglītības programma (kods 2101 11 11), licences Nr.V – 1706, izdota 2010. 

gada 10. martā. 2018./2019. m.g. programmā mācās 216 skolēni, bet 2019./2020. 

m.g. – 222 skolēni; 
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 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 

11), licences Nr.V – 1707, izdota 2010. gada 10. martā. 2018./2019.m.g. 

programmā mācās 39 skolēni, bet 2019./2020. m.g. – 41 skolēni. 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611), licences Nr.V – 9171, izdota 2017. gada 12. jūlijā. 2018./2019. 

m.g. programmā mācās 6 skolēni, 2019./2020. m.g. programmā mācās 9 skolēni. 

12. klasi 2018./2019.m.g. beidza 11 skolēni, visi skolēni ieguva atestātu par vidējo izglītību. 

Labus rezultātus skolēni ir uzrādījuši latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, kurā skolēnu 

zināšanas ir virs valsts vidējiem rādītājiem. 

 

Priekšmets  Kārtoja Vidējais kopprocents 
skolā 

Vidējais kopprocents 
valstī 

Latviešu valoda 11 65.7 49.9 

Matemātika 11 30.2 32.7 

Angļu valoda 11 55.3 62.7 

 

9. klasi 2018./2019.m.g. skolu beidza viena klase, kurā mācījās 21 skolēns. Apliecību par 

pamatizglītību ieguva 20 skolēni, 1 skolēnam pamatizglītība turpināma. 19 skolēni kārtoja 

valsts pārbaudes darbus Latvijas vēsturē, matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. 1 

skolēns bija atbrīvots no valsts pārbaudes saskaņā ar sertificēta ārsta izziņu. 

Diagrammā redzami 9.klases skolēnu eksāmenu rezultātu vērtējums procentos. Tie ir 

salīdzināti ar kopējiem valsts eksāmenu rezultātiem. Nīcas vidusskolas skolēnu rezultāti 

latviešu valodas, Latvijas vēstures un matemātikas eksāmenā  ir augstāki nekā vidēji valstī. 

 

 
7. attēls 9.klases skolēnu eksāmenu rezultātu vērtējums procentos. Avots: Valsts izglītības 

informācijas sistēma  

 

 

Latviešu valoda Matemātika Latvijas vēsture Angļu valoda

Valsts 64,71 55,83 63,15 70,77

Skola 66,51 61,05 64,09 71,63

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   39 

 

 

Skolēnu un skolotāju sasniegumi 2018./2019.m.g. 

 Olimpiādēs 

 Kurzemes reģiona Lielo pilsētu un 
starpnovadu 
olimpiādes 

Starpnovadu 
olimpiādes 

1.vieta 1 3 3 

2.vieta 0 3 6 

3.vieta 2 1 6 

Atzinība 0 1 9 

 

Mācību priekšmetu olimpiādēs 1.vietu ir ieguvuši - 9.klases skolnieks Raiens Ronis (sk. 

A.Mače) starpnovadu fizikas olimpiādē un Liepājas Universitātes fizikas olimpiādē, 9.klases 

skolnieks Valts Vecbaštiks (sk. I.Dejus) Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas 

olimpiādē, 8.klases skolniece Elīna Ķuņķe (sk. S.Šēpere) Nīcas novada atklātajā ķīmijas 

olimpiādē, 7.klases skolniece Ērika Čaure (sk. L.Reķēna) Nīcas novada atklātajā ģeogrāfijas 

olimpiādē, 10.klases skolnieks Roberts Šīmanis (sk. A.Mače) Liepājas Universitātes fizikas 

olimpiādē un 8.klases skolniece Sanija Eglīte (sk. L.Reķēna) JĢS Eiropas ģeogrāfijas olimpiādē. 

2018./2019.m.g. skolēni no 6., 7. un 8.klases veiksmīgi piedalījās Latvijas Universitātes 

A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā (sk. Ingrīda Dejus, 

Sarmīte Čirkše). 
 

 Konkursos 

 Novada 
konkursi 

Starpnovadu 
konkursi 

Lielo pilsētu 
un 

starpnovadu 
konkursi 

Kurzemes 
reģiona 
konkursi 

Valsts 
konkursi 

1.vieta 3 0 0 7 11 

2.vieta 2 0 1 8 5 

3.vieta 0 2 0 1 1 

Atzinība 0 0 0 3 3 

 

Skolēni ir startējuši muzikālajā konkursā „Lakstīgala” un “Balsis”. Konkursā “Balsis 3.-

4.klašu ansamblis ieguva 1.pakāpes diplomu Kurzemes reģionā. Skolas 5.-10.klašu koris ar 

panākumiem piedalījās Latvijas Izglītības koru konkursā gatavojoties XII Latvijas Skolu 

Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem. Vokāli instrumentālais ansamblis A.Ločmeļa vadībā 

veiksmīgi startēja valsts konkursā “No baroka līdz rokam”. 

Skolēni piedalījās Nīcas novada skatuves runas konkursā. Kurzemes reģiona konkursā 

3.klases skolniece Anna Vecbaštika ieguva 2.vietu, 9.klases skolniece Ksenija Jansone ieguva 

1.vietu.  

Skolā aktīvi darbojas Folkloras kopa S.Mačiņas un I.Štubes vadībā un ir labi panākumi 

dažādos konkursos. 



 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   40 

 

“Latvenergo” rīkotajā konkursā “Eksperiments” klātienes kārtā piedalījās skolas 

komanda (Sondra Stalta, Emīls Pētersons, Mārcis Kalējs, Valts Vecbaštiks, Aigars Juris 

Seļavins) un ieguva 2.vietu (konkursam palīdzēja sagatavoties skolotāja Agita Mače). 

 “Latvenergo” rīkotajā konkursā “Eksperiments” neklātienes kārtā piedalījās skolas 

komanda (Mārcis Kalējs, Sondra Stalta, Laura Vecbaštika, Aigars Juris Seļavins, Emīls 

Pētersons, Valts Vecbaštiks, Raiens Ronis) (sk. Agita Mače). Pēc labiem panākumiem 

Neklātienes kārtā komanda piedalījās  Kurzemes reģionā un ieguva 2.vietu, piedalījās 

uzvarētāju vasaras nometnē Cēsīs.  

 

 Sportā 

Labus rezultātus novada, starpnovadu un Kurzemes reģiona līmenī šogad uzrādījuši 

skolas sportisti. Velo pulciņa (vadītājs Aivis Karzons) dalībnieki veiksmīgi startēja dažāda 

līmeņa sacensībās. Labi panākumi velo sacensībās ir 3.klases skolniecei Unai Lagzdiņai, 

5.klases skolniecei Elizabetei Millerei, 4.klases skolniece Monikai Krūčei, 5.klases skolniekam 

Raimondam Kovaļskim, 9.klases skolēnam Emīlam Knubim, 9.klases skolēnam Kārlim 

Ārvaldam Mūsiņam, 10.klases skolniekam Ģirtam Knubim, 10.klases skolēnam Rolandam 

Kokinam. Galda tenisa pulciņa dalībnieki (vadītāja Indra Šīmane) guva panākumus 

sacensībās. Skolēnu komandas piedalījās basketbola, volejbola, florbola, tautas bumbas un 

vieglatlētikas sacensībās. 

 Starpnovadu 
sacensības 

Lielo pilsētu un 
starpnovadu 
sacensības 

Kurzemes reģiona 
sacensības 

Valsts sacensības 

1.vieta 26 9 28 0 

2.vieta 24 6 32 0 

3.vieta 18 4 20 0 

 

Pasākumi, notikumi, aktivitātes  

 

Ārpusstundu nodarbības: “Panākumu Universitātes” nodarbības Biznesa augstskolā 

“Turība”, nodarbība medijpratībā ar “Delfi” žurnālistu Filipu Lastovski projekta “Pilna doma” 

ietvaros vidusskolēniem, notikušas daudzveidīgas karjeras izglītības nodarbības: nodarbība 

par “Coworking Liepāja”, “Es – jaunais ķīmiķis” sākumskolas skolēniem, par sociālo 

uzņēmējdarbību vidusskolēniem, “Es pētu savas karjeras vadības prasmes” 7.-8.kl.skolēniem, 

par karjeru sportā 5.-6.kl.skolēniem, iepazīti dažādu profesiju pārstāvji: viesojas veterinārsts 

U.Skangals, NBS ģenerālis Raimonds Graube, izaugsmes treneri A.Daume, A.Šmitiņa, 

I.Prisjolkova u.c.; skolēni piedalās Latvijas Valsts mežu ekspedīcijā Kalvenē”, “Papardes zieds” 

organizētas nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību 5.,10.kl.skolēniem, nodarbība 

par HIV vidusskolēniem, “Zinoo” un “Laboratorium” nodarbības u.c. 

 

Izrādes, koncerti, pasākumi, citas aktivitātes: Pavasara svētki vecmāmiņām un vectētiņiem, 

Ē.Vilsona izrāde “Mana Madagana”, izrāde sākumskolas skolēniem “Pasaka un nesaka” ar 

J.Petera dzeju; koncertu “Varde par solisti”, “Vilkam tāda dvēselīt” apmeklējums Liepājā, 

izrādes “Sniegbaltītes skola”, “Purva bridējs ugunī” apmeklējums Liepājā, valsts svētku 
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koncerts “Mana dziesma”, erudīcijas konkursi “Zini! Mini! Varbūt uzzini!”, Ērika Baloža leļļu 

teātris “Pasaka par Latviju”, Ziemassvētku izrāde “Kur ceļš uz laimīgo zemi…” kopā ar 

atbalstītājiem, m/f “Saule brauca debesīs” un “Dvēseļu putenis” apmeklējums; koristi 

piedalās koru meistarklasē Rīgas Doma kora skolā kopā ar diriģenti Airu Birziņu.  

Skolēni aktīvi piedalās VISC organizētajos konkursos: “Balsis”, “Lakstīgala”, “No baroka līdz 

rokam”, skatuves runas konkursā un vizuālās mākslas konkursā.  

Notiek tradicionālie pasākumi: 12.klases vakars, Valentīndienas aktivitātes, skolēnu 

Ziemassvētku balle ar draugiem, Miķeļdienas tirdziņš; skolēni piedalās Lāpu gājienā, ar 

ģimenēm kopīgi sporto Ģimenes dienas aktivitātēs, kas organizētas projekta ietvaros, 

6.klases skolēni piedalās projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā Ķīpsalā Rīgā.  

Īpaši svētki skolai ir ēdamzāles atklāšana. 

Dalība starptautiskajā projektā Dānijā par tēmu “Ekoloģija” 8.klasei un “Klimata izmaiņas” 

Bernātos 7.klasei. 

 

Izstādes skolas muzejā: “Skola 2018./2019.m.g.”, “Skolas muzejs 2018./2019.m.g.”, “Mūsu 

skola 100 fotogrāfijās”,  skolēnu mājturības darbu izstāde, LNVM izstāde “Latvija brīvības 

cīņu laikā 1918-1921”, “Skola. Viena diena.” 

 

Dalība projektos: „Sporto visa klase” 2., 3., 4., 5., 6.klasei; „Esi līderis”, tiek realizēti Eiropas 

Savienības struktūrfonda projekti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” un projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kā arī 

iniciatīva “Latvijas skolas soma”. 

 

Profesionālās kompetences iespējas skolas darbiniekiem: Pieredzes apmaiņā skolā viesojās 

Mārupes ģimnāzijas direktores vietniece A.Sokolova, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 

pedagogi, Rucavas pamatskolas direktore un Grobiņas novada Zentas Mauriņas vidusskolas 

skolotājas. Skola aktīvi iesaistījās organizācijas Skolu atbalsta tīkla aktivitātēs. 

 

Sporta aktivitātes: Olimpiskā diena “Tu vari, ja tu dari”, 2., 3., 4.klases peldētapmācība, 

skrējiens „Par stipru Nīcu, par stipru Latviju”, dalība sacensībās tautasbumbas spēlē, 

basketbolā, volejbolā, florbolā, šahā, dambretē, galda tenisā, MTB velokrosā, stafetēs. 

 

Interešu izglītība   

Nīcas vidusskola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību, skolā darbojas vokāli instrumentālie 

ansambļi, notiek muzicēšana mazajos mūzikas kolektīvos, 2.- 4.klašu korī, 5.-11.klašu korī, ir 

vides pētnieki jeb mazpulki, mākslas pulciņi, Nīcas vidusskolas vēstures izpētes pulciņš, velo-

moto pulciņš, MTB riteņbraukšana,  tautas dejas, folkloras kopa, vispārējās fiziskās 

sagatavotības treniņi, galda teniss, robotikas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, skaistuma 

studija. 

 

Saimnieciskā darbība   

Nīcas vidusskolas budžets, 2019. gada izpilde  - EUR 800359. 

Būtiskākās investīcijas 2019. gadā: 
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Izmaksu pozīcija Summa EUR 

Interaktīvie ekrāni 3 gab.- ģeogrāfijas kabinetā, vēstures kabinetā, 1.klasē 9330,00 

Planšetes mācību procesa nodrošināšanai 24 gab. 4637,00 

Virtuves karstās zonas tvaiku nosūcēja remonts 2644,00 

Robotiņi 6 komplekti - interešu izglītībai, robotikas pulciņam 2120,00 

Vēstures kabineta remonts 1663,00 

Mūzikas studijā – pults un rezerves daļas 1495,00 

Digitālās klavieres 983,00 

Paliktnis galds/krēsls āra mācībām jeb kurā vietā 30gb. 750,00 

Peldbaseina noma un instruktoru pakalpojums 5368,00 

 

Rudes pamatskola 

Rudes pamatskola dibināta 1875. gadā, bet 1959. gadā paplašināta ar 2. un 3. stāvu. Mācību 

process skolā notiek 3 ēkās. 

 

Skolēnu skaits skolā 2018./2019.m.g. 
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Piedāvātās programmas: 

 01011111 – pirmsskolas izglītības programma 

 01011111 – pamatizglītības programma 

 01015611 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 01015211 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes 

traucējumiem 

 01015811 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 

 

Skolēni no citiem novadiem 

Novads 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Liepājas pilsēta 6 5 

Aizputes novads 0 2 

Kopā 6 7 

 

Interešu izglītība 

Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 2018./2019.m.g. ir 19. 
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Pulciņu un dalībnieku dinamika 

Novads 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 

Pulciņu skaits 7 5 

Dalībnieku skaits 68 19 

 

Skolēnu sasniegumi  

 piedalīšanās starptautiskajā neklātienes konkursā “Tik vai cik” 

 2.vieta Kurzemes reģiona Mazpulku projekta konkursā 

 2.,3.vieta Nīcas novada Skatuves runas konkursā 

 1.,2.vieta starpnovadu vieglatlētikas sacensībās augstlēkšanā un lodes grūšanā 

 

Pasākumi  

 Olimpiskā diena, ierindas skates konkurss par godu Lāčplēša dienai; 

 Rudens tirdziņš, Lapu balle sākumskolā, Ziemassvētku balle kopā ar vecākiem; 

 Interešu izglītības pulciņi sevi parādīja koncertos: Valsts svētkos, Ziemassvētkos, 

vecvecāku pēcpusdienā, Ģimenes dienā; 

 Mazpulcēni piedalījās konferencē;  

 Pilsonības nedēļā notika radošo darbu konkursi, viktorīnas un vēstures konkurss, 18. 

novembra vakarā svecīšu iedegšana skolas logos; 

 Mācību priekšmetu nedēļas; 

 Vasaras ekskursija uz Lielvārdi; 

 

7.1.3. Nīcas Mūzikas skola   

 

Nīcas Mūzikas skola nodrošina profesionālās ievirzes izglītības mūzikā apguvi Nīcas 

un Rucavas novados.  

Skolas vīzija: Nīcas Mūzikas skola kā kultūras izaugsmes veicinātāja Nīcas un Rucavas 

novados, profesionālās ievirzes izglītības mūzikā realizētāja, novadu kultūras vērtību 

saglabātāja un jaunu tradīciju veidotāja.  

Skolas mērķis: veidot kulturālu vidi, kurā attīstīties garīgi, fiziski, emocionāli līdzsvarotām, 

aktīvām, radošām personībām. 

Prioritātes:  

 ilgtspējīgas, mūsdienīgas, modernas skolas attīstība; 

 mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, atbilstoši mūzikas 

profesionālās ievirzes izglītības prasībām; 

 skolas kā novada izglītības un kultūras iestādes tēla veidošana  - sniegto 

pakalpojumu kvalitātes vērtēšana un ilgtermiņa attīstības plānošana, sadarbība 

ar partneriem. 
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Skola piedāvā apgūt akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas pēc 

veiksmīgas skolas 2019. gada akreditācijas: 

 
8.attēls audzēkņu skaita dinamika. Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma 

Skolā darbojas arī licencēta Nīcas novada pašvaldības jauniešu un pieaugušo interešu 

izglītības programma “Mūzika” un licencēta interešu izglītības programma “Sagatavošanas 

klase”. 

2016. (78) 2017. (91) 2018. (91) 2019.(88)

Klavierspēle 28 26 26 28

Akardeona spēle 4 5 5 3

Vijoļspēle 6 7 7 7

Ģitāras spēle 6 10 10 9

Flautas spēle 33 33 33 31

Saksofona spēle 1 3 3 4

Sitaminstrumentu spēle 0 7 7 6
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Nīcas novada Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem 
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          Skolā strādā 12 augsti kvalificēti pedagogi: 3 klavierspēles, 1 akordeona spēles, 1 

vijoļspēles, 1 ģitārspēles,  2 flautas spēles, 1 saksofona spēles, 1 sitaminstrumentu spēles un 

2 mūzikas teorijas priekšmetu skolotāji.  

          2019. gada Skolas akreditācijas ekspertu komisija atzīmēja skolas augsto mācīšanās un 

mācīšanas kvalitāti, mērķtiecīgu izaugsmi un karjeras izglītību, pedagogu profesionalitāti, 

audzēkņu mācību sasniegumus, dalību konkursos un festivālos, skolas organizēto pasākumu 

kvalitāti un kvantitāti, skolas sadarbību ar sadarbības partneriem, vecākiem, labo materiāli 

tehnisko nodrošinājumu, iesaisti novada kultūras dzīvē. 

 

Budžets 

 finansējums pedagogu algām:  

no valsts  – EUR 80693;  

no pašvaldības – EUR 45546;  

 vecāku līdzfinansējums – EUR 5800 

(mēnesī EUR 10; saskaņā ar nolikumu  - atvieglojumi, ja skolā mācās vairāki audzēkņi no 

vienas ģimenes); 

 pārējais finansējums – EUR 26764 

Iegādāts ksilofons, dažādi sitamie instrumenti un aksesuāri, vijole, flauta, papildināti 

bibliotēkas krājumi, ar VKKF atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu iegādāta alta 

flauta, izremontētas divas klašu telpas. 

 

Konkursi un festivāli 

2019. gadā Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi sekmīgi startēja starptautiskajos, valsts un 

reģionālajos konkursos, festivālos, meistarklasēs, sadraudzības pasākumos ar reģiona 

skolām, uzstājās dažādos reģiona, novada un skolas koncertos. Skolā liels uzsvars tiek likts uz 

kolektīvo muzicēšanu gan viendabīgajos, gan jauktajos instrumentālajos sastāvos.  
 

Konkursu un festivālu rezultāti: 

 Starptautiskie 

konkursi 

Valsts 

konkursi 

profesionālās 

ievirzes 

izglītībā 

Latvijas 

mēroga 

konkursi 

Starpnovadu 

konkursi 

Kopā 

1.vieta 0 0 4 2 6 

2.vieta 0 1 6 1 8 

3.vieta 0 5 8 0 13 

Atzinība 4 0 3 0 7 

 

Nīcas Mūzikas skola 2019. gada 22. martā organizēja IV Mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu, kurā piedalījās  210 dalībnieki no  

33 Latvijas mūzikas skolām. Šajā gadā, salīdzinājumā ar 2019. gadu konkursa dalībnieku un 

iesaistīto skolu skaits divkāršojies, augusi arī konkursantu uzstāšanās kvalitāte. 
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    Nozīmīgākie pasākumi    

 Koncerti Nīcas ev. luteriskajā baznīcā, Mežgalciema ev. luteriskajā baznīcā; 

 Koncerti Nīcas PII “Spārīte” un PII “Zvaniņš”; 

 Ģimenes dienas koncerts; 

 Interešu izglītības programmas “Mūzika” audzēkņu koncerts; 

 Sadraudzības koncerts ar Grobiņas MMS Grobiņas ev. luteriskajā baznīcā; 

 Skolas absolventu izlaidums – koncerts; 

 Koncerti Muzeju nakts un Baznīcu nakts pasākumos; 

 Nīcas novada svētku koncerti; 

 Zinību dienas koncerts; 

 Oktobris – karjeras izglītības mēnesis; 

 Ziemassvētku ieskaņas un labdarības koncerti, koncerti baznīcās, kultūras namos, 

skolās. 

 

 

 

7.1.4. Pieaugušo izglītība 

Pieaugušo izglītība 2019.gadā 

Nīcas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) darbojas ar pašvaldības atbalstu no 2001. gada. Tā ir 

bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas novada 

iedzīvotājiem. 

Kopumā notikušas 51 informatīvas un praktiskas nodarbības par dažādām tēmām, kuras 

apmeklēja 487 dalībnieks. 

Notika vairākas regulāras nodarbības – šūšanas kursi, B kategorijas autovadītāju kursi, 

gleznošanas un mandalu zīmēšanas kursi. 

Svētku koncerts Nīcas novada svētku ietvaros 
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9.attēls apmeklētības dinamika pa gadiem. Avots: Nīcas novada pieaugušo izglītības centrs 

 

Populārākās nodarbības: 2019. gadā, kuras pulcēja lielu apmeklētāju skaitu – seminārs par 

dārza apstādījumu veidošanu, kuru apmeklēs 66 dalībnieki. Līdzīgs seminārs notika arī par 

graudzālēm un ziemcietēm. Veiksmīgi tika aizvadīts grāmatvedības seminārs Ilzes Birznieces 

vadībā. Kā arī tika rīkoti dažādi citi semināri un apmācības. 

 

Budžets:  12345.00 EUR 

 

7.2. Kultūra 

7.2.1. Kultūras iestādes 

Nīcas novadā izveidota pašvaldības iestāde Nīcas novada kultūras centrs, kura 

struktūrā ir: 

 novadā esošie 3 sabiedriskie centri (Grīnvaltu, Kalnišķu, Jūrmalciema); 

 Nīcas un Otaņķu pagasta bibliotēkas; 

 Nīcas un Otaņķu senlietu krātuves; 

 Nīcas kultūras nams un Otaņķu tautas nams. 

Nīcas novada kultūras centrs darbojas ar mērķi nodrošināt daudzfunkcionālus kultūras 

pakalpojumus, lai saglabātu un attīstītu novada teritorijā iedibinātās kultūras tradīcijas, kā arī 

jaunu kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Pateicoties pašvaldības 

atbalstam un finansēšanai, iespējams nodrošināt un attīstīt nepieciešamo mūsu kolektīvu 

profesionālo vadību un attīstību. Mums ir svarīga Nīcas novada atpazīstamība un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tādēļ mērķtiecīgi ir uzsāktas aktivitātes 

nemateriālā mantojuma apzināšanai, strukturēšanai un digitalizācijai.  Īpaša nozīme 

2015 2017 2018 2019

Apmeklētāju skaits 1028 405 446 487
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kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ir Nīcas Dižās muižas klēts attīstības koncepcijai, 

kuras izstrādāšanā piedalās arī kultūras centrs. 

Katru gadu, sadarbojoties kultūras centra struktūrvienībām, novada aktīvākajām 

biedrībām un interešu kopām, tiek izstrādāts gada pasākumu plāns, ko apstiprina Sociālās, 

izglītības kultūras un sporta komiteja. 

 

Aktivitātes 

 Janvāris –  Nīcas senlietu krātuve un interešu kopa "Aizjomietes" organizē pasākumu 

barikāžu dalībniekiem, atminoties barikāžu laiku, kurā piedalās arī Nīcas vīru koris. 

Deju kopa “Agave” ar priekšnesumu piedalās koncertā “Sadancošana Liepājā”. 

 Februāris – Sadarbībā ar Nīcas jauniešu centru Nīcas kultūras namā tiek organizēta 

Nīcas jauniešu diena. Nīcas senlietu krātuvē notiek grāmatu izstāde “Nīcas novadam 

pa pēdām”. Kultūras centrs izsludina stāstu konkursu “Reiz Nīcā…”, kur mērķis ir 

izcelt no pūra lādēm stāstus par Nīcas novadnieku ģimenes tradīcijām, relikvijām, 

dzimtu mājām, piedzīvojumiem, notikumiem. VPDK “Nīca” piedalās koncertā “Dzīve 

kā kino… Vai otrādi?” Ancē, Ventspils novadā. Nīcas vīru koris piedalās Meteņu 

koncertā Jelgavā. Nīcas amatierteātris piedalās reģionālajā skatē ar izrādi 

“Orķestris”. 

 Marts – Nīcas kultūras namā tiek atzīmēta gadskārtējā Pavasara balle, organizēts 

Emīla Zilberta un Ingmara Zemzara jaundarbu koncertprogramma Nīcas kultūras 

namā “Dziediet visi vienu dziesmu” ar Nīcas novada koru un viesu dalību. Atzīmēta 

Komunistiskā genocīda piemiņas diena. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis kopā ar 

viesiem lec ķekatās, kas ir viena no senajām tradīcijām Nīcas novadā. Ansamblis arī  

piedalās īpaša projekta tapšanā, pateicoties kuram tiek godinātas ansambļa dižās 

teicējas Margrieta Otaņķe un Katrīna Radomišķe. Nīcas sieviešu koris piedalās 

Liepājas kora “Aija” koncertā, kā arī kora “Atbalss” jubilejas koncertā Liepājā. Nīcas 

vīru koris piedalās koncertos “Voldemāram Neimanim 90” un “Ilzei Valcei 55” 

Liepājā. 

 Aprīlis – tradicionālo vērtību uzturēšanas pasākums Nīcā “Raibu raibās lieldienas” ar 

Nīcas novada amtierkolektīvu un viesu dalību. Pasākums “Satiec savu meistaru” 

Nīcas kultūras namā. Jūrmalciema interešu kopa “Kalvas” sadarbībā ar Nīcas novada 

kultūras centru un atbalstītājiem pie Jūrmalciema sabiedriskā centra organizē 

“Reņģu svētkus”, kur ar priekšnesumu piedalās arī Nīcas vīru koris. VPDK “Nīca” 

piedalās Liepājas apriņķa deju kolektīvu skatē. Deju kopa “Agave” ar priekšnesumu 

piedalās sadancī Gaviezes kultūras namā. Nīcas etnogrāfiskais ansamblis piedalās 

pasākumos “Satiec savu meistaru” Nīcā un Liepājā. 

 Maijs – Nīcas kultūras namā tiek organizēts pasākums par godu Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas gada dienai, tāpat Nīcas kultūras namā viesojas Liepājas 

leļļu teātris ar izrādi “Trīs ruksīši”. Otaņķu tautas namā tiek organizēts ģimenes 

dienas koncerts “Buča Tev” ar mazāko novadnieku dalību. Nīcas etnogrāfiskais 

ansamblis uzņem viesus no Liepājas katoļu pamatskolas, stāsta par Nīcas novada 

tradīcijām, izrāda Bernātu dabas parku un Jūrmalciema mantojumu. Atbalstot 
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biedrību “Mēs Bērnātiem” organizēti ceriņu svētki Bernātos. Deju kopa “Teiksma” 

piedalās sadancī Jaunlutriņu tautas namā, kur apgūst jaunas deju horeogrāfijas.  

 Jūnijs – Rudes estrādē notiek Jāņu nakts zaļļumballe, Bernātos saulgreižu pasākums 

ar Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalību un stāstu par Jāņu siera un alus gatavošanu. 

Deju kopa “Teiksma” piedalās lielkoncertā “Sens tik sens ir tas stāsts” Olainē. Nīcas 

novada kori piedalās Kurzemes dziesmu svētkos Liepājā. VPDK “NĪCA” piedalās 

festivālā “Soļi smiltīs” Jūrmalā. Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi piedalās 

Novadu dienās Brīvdabas muzejā Rīgā. Nīcas vīru koris ar savu dalību kuplina 

Kurzemes vīru koru dižkoncertu Skrundā. 

 Jūlijs – Jūrmalciemā ar plašu programmu norisinās pasākums “Zvejnieksvētkiem 

Jūrmalciemā 50”. Deju kopa “Agave” piedalās Bauskas kantrī festivālā. Nīcas vīru 

koris ar savu dalību kuplina Virsdiriģentu svētkus Irlavā. VPDK “Nīca” piedalās 

Starptautiskajā tautas deju festivālā “Sudmaliņas” Liepājā. Nīcas amatierteātris 

piedalās Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē ar izrādi “Bagātā brūte”. Nedēļas 

garumā ar vērienīgu pasākumu plānu tiek svinēti Nīcas novada svētki. Novada svētku 

programmu caurvij stāsti par un ap kāzām, pasākumi noris lielākajos ciemos. Otaņķu 

pagastā ar īpašu ģimenes rītu un radošajām darbnīcām tiek atklāta svētku nedēļa, 

Kalnišķos noris līgavas pūra darināšana, Jūrmalciemā tiek atklāta izstāde “Kāzu bilžu 

kaleidoskops”, Grīnvaltos tiek organizēta jauniešu dienu, svētkus noslēdz aktivitātes 

Nīcas centrā visas dienas garumā un vērienīgs koncertuzvedums “Latviešu kāzas 

Nīcā” ar sadziedāšanos, piedaloties Nīcas novada amatierkolektīviem un solistiem 

Agnijai Dreimanei, Kārlim Elvim Artejevam,  Antrai Stafeckai un Dainim Skutelim. 

Nīcas novada svētku ietvaros notieks grāmatas “NĪCAS UN OTAŅĶU PAGASTU 

TAUTASDZIESMU KRĀJUMS” atklāšanas svētki.  

 

 
Nīcas kāzu uzvedums Nīcas novada svēkos 
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 Augusts – Nīcas kultūras nams sadarbībā ar biedrību “BURA” rīko nakts dziesmas 

koncertu “Ausma”, kurā piedalās arī Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis. Jūrmalciemā 

noris Bērnu grāmatas "LAIME IR LAPSA" prezentācija un radošā darbnīca kopā ar 

grāmatas mākslinieci Aušru Kiudulaiti. Tāpat Jurmalciemā notiek tīklu mājas 

"PIESTĀTNE" atklāšana un "Senās uguns nakts" pasākums ar dziedātāja Normunda 

Karpiča dalību. Otaņķu pagastā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem norisinās pirmie 

Maizes svētki. Otaņķu un Nīcas etnogrāfiskie ansambļi piedalās Maģo suitu jubilejas 

pasākumā. 

 

 

 Septembris – Nīcas kultūras namā viesojas Rīgas leļļu teātris ar izrādi “Latviešu 

tautas pasaciņas”. Kalnišķu sabiedriskā centrā noris Austrasbērnu koncerts. VPDK 

“Nīca” piedalās Miķeļdienas gadatirgus koncertā Rucavā. 

 Oktobris – Otaņķu tautas namā viesojas komiķis Maksims Trivaškevičs ar soloizrāde 

„Humors pa latviski”. Otaņķu tautas namā notiek senioru balle “Kad sirdī miķelīši 

zied” ar vietējo amatierkolektīvu un Anitas Ozolas kopīgi veidotu 

koncertprogrammu. Nīcas kultūras namā notiek šim reģionam raksturīga 

tradicionālās vokālās daudzbalsības veida - "garo saucienu" un "leišu" daudzināšana 

"Bārtas, Otaņķu un Nīcas daudzbalsības daudzinājums", kas ir viena no Nīcas novada 

nemateriālā mantojuma vērtībām.   

 Novembris – Grīnvaltu sabiedriskais centrs atzīmē gada pastāvēšanas jubileju ar 

centrā tapušo darbu izstādi, kas pēcāk tiek izstādīta arī Nīcas kultūras namā. Otaņķu 

un Nīcas etnogrāfiskie ansambļi piedalās Bārtas etnogrāfiskā ansambļa jubilejas 

Tīklu māja „Piestātne” Jūrmalciemā 
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pasākumā. Notiek ikgadējais Lāčplēša dienas LĀPU GĀJIENS uz Nīcas brīvības 

cīnītāju-Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietu un atceres pasākums. Nīcas 

vīru koris piedalās koncertā “Dzied Lejaskurzemes kori ”Priekulē kā arī koncertā 

“Jānim Dreimani 110” Liepājā. Nīcas kultūras namā Valsts svētkos tiek sumināti 

nomināciju “Gada novadnieks”, “Par mūžu devumu Nīcas novadam”, “Labais darbs 

Nīcas novadam” ieguvēji, notiek Valsts svētku sarīkojums “Mana puse no sirdspuses” 

ar grupas “Tautumeitas” dalību.  

 

 
Pasākums „Gada novadnieks 2019” 

 

 Decembris – Ar īpaši atraktīvu programmu tiek iedegtas novada egles Rudē un Nīcā. 

Nīcā viesojas Rucavas amatierteātris ar izrādi “Pilsētnieki”. VPDK “Nīca” piedalās 

deju lielkoncertā “No sirds uz sirdi” Aizputē. Otaņķu tautas namā tiek atzīmēta 

Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa 55 gadu jubileja, kurā ar saviem priešnesumiem 

piedalās arī Nīcas etnogrāfiskais ansamblis un VPDK “Nīca”. Nīcas kultūras namā 

noris ziemassvētku koncerts ar visu novada amatierkolektīvu dalību “Ak, šie raibie 

Ziemassvētki!”. Otaņķu tautas namā tiek organizēts pasākums Nīcas  novada 

pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedumu “Baltā lāča Ziemassvētki”. Nīcas kultūras 

namā un Otaņķu tautas namā notiek Jaungada balles.  

 Aizsākot kino vakarus, 2019.gadā Nīcas kultūras namā demonstrētas 9 latviešu 

filmas. 

 

Norises 2017. 2018. 2019. 

Valsts un tradicionālie 

pasākumi 

7 5 10 

Koncerti 18 17 23 
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Izbraukuma koncerti 25 28 24 

Izstādes 2 3 4 

Izrādes 2 1 6 

Informatīvās, 

izglītības, norises 

5 12 11 

Izbraukumi uz teātri 14 0 5 

Citi 9 0 25 

 

Pašdarbības kolektīvi  

Nīcas kultūras namā darbojās 10 amatierkolektīvi:  

Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris, Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, bērnu vokālais 

ansamblis „Čiekuriņi”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca”, līnijdeju grupa „Agave”, 

senioru vokālais ansamblis „Sentiments”, Nīcas amatierteātris, pirmsskolas vecuma bērnu 

tautas deju ansamblis. 2019.gadā darbību uzsācis jauniešu vokālais ansamblis “Maldu vēji”. 

Otaņķu Tautas namā darbojās 3 amatierkolektīvi:  

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Eiropas deju kopa „Teiksma”, līnijdeju grupa „Labākie 

gadi”. Otaņķu Tautas namā darbojas interešu kopa „Rude”. 

 

7.2.2. Bibliotēkas  

Nīcas novadā darbojas 2 pašvaldības publiskās bibliotēkas – Nīcas pagasta bibliotēka 

un Otaņķu pagasta bibliotēka, abas atrodas administrācijas ēkās.  

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek nodrošināta neierobežota literatūras saņemšana, 

izmantojot arī Starpbibliotēku abonementa iespējas,  e-grāmatas reģistrēšana un lasīšana. 

Bibliotēku fonds ir ievadīts Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kopkatalogā ALISE, kas 

nodrošina automatizētu grāmatu reģistrēšanas procesu.  

Bibliotēkā arvien vairāk tiek piedāvāti jauna veida un kvalitātes pakalpojumi, kas 

sekmē apmeklējuma pieaugumu. Nīcas pagasta bibliotēkā pieejami 5 datori, printeris, 

kopētājs. Otaņķu - 4 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu un bezvadu internetu, kā arī 

printeris, kopētājs. Bibliotēkās ir iespēja izmantot datu bāzes: Letonika.lv un Lursoft 

laikrakstu bibliotēku, Latvija LV  

Viens no bibliotēkas mērķiem ir attīstīt bibliotēkas krājumus un pakalpojumus bērniem 

un jaunatnei, kas atbilst viņu interesēm. Bibliotēkas jau 16 gadu piedalās projektā ”Lasīšanas 

veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”- Bērnu žūrijas eksperts, kurā 

2019. gadā no Nīcas pagasta bibliotēkas piedalījās 15 skolēni un 2 vecāki, no Otaņķu pagasta 

bibliotēkas – 10 eksperti. 

Abas bibliotēkas apmeklētājiem atvērtas piecas dienas nedēļā. Nīcas pagasta 

bibliotēka nodrošina izbraukumu pie lasītājiem uz attālajiem pagasta ciemiem - Kalnišķiem 

un Jūrmalciemu. 

Bibliotēkas organizē Dzejas dienas. 2019. gadā Nīcā notika pasākums veltīts dzejnieka 

Jāņa Petera jubilejai ar Liepājas teātra aktrisi Sigitu Pļaviņu (Jevgļevsku) un mūziķi Māri 

Kupči. Otaņķos – pasākums veltīts rakstniecei Mirdzai Kļavai. Bibliotēkās organizē 

bibliotekārās stundas pirmskolas bērniem. Regulāri tiek iekārtotas tematiskās izstādes. Nīcas 
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bibliotēkā 2019. gadā iekārtotas 42 izstādes. Otaņķu pagasta bibliotēkā 2019. gadā tika 

iekārtotas 25 tematiskās izstādes.  

Bibliotēku vadītājas regulāri piedalās Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas 

organizētajos semināros un apmācību kursos, LBB organizētos pasākumos - Bibliotēku 

kongresā.  

Abas bibliotēkas 2014. gada decembrī izgāja akreditāciju un ieguva akreditācijas 

apliecību uz 5 gadiem.  

 

Bibliotēku apmeklētāji  

Nīcas pagasta bibliotēkā 

Gads Lasītāju skaits Izsniegums Apmeklējums 

2017. 436 11573 10612 

2018. 411 11027 9338 

2019. 359 10937 8735 

 

Otaņķu pagasta bibliotēkā 

Gads Lasītāju skaits Izsniegums Apmeklējums 

2017. 238 7538 5196 

2018. 224 6294 4868 

2019. 196 6003 4668 

 

Fondi un finansējums 

Nīcas bibliotēkas kopējais fonds 2019. gadā ir7248 grāmatas, tai skaitā bērnu grāmatas 

– 786, 34 žurnālu nosaukumi.  

Otaņķu pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 4026 grāmatas, tajā skaitā 650 bērnu 

literatūras grāmatas, 32 žurnālu nosaukumi.  

Bibliotēku pamatfinansējumu nodrošina pašvaldība. 2019. gadā finansējums Nīcas 

pagasta bibliotēkas grāmatu iegādei bija EUR 2850, presei- EUR 900. 

Otaņķu pagasta bibliotēkas grāmatu iegādei izlietoti EUR 2296, presei – EUR 910.  

 

7.3. Sports 

Aizvadītais gads sportā bijis bagāts un aktīvs – apmeklētāju skaits Nīcas novada 

sporta bāzēs salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem turpina palielināties. Audzis klientu 

skaits trenažieru zālē, bet bērniem tika izveidotas 4 dažāda vecuma tenisa nodarbību grupas, 

pieaug arī mazo futbolistu skaits gan no Nīcas, gan tuvākās apkārtnes. Novada iedzīvotāji 

labprāt izmanto brīvos apmeklējumus florbolā, futbolā un volejbolā, kā arī dāmas bauda 

dažādo vingrošanas grupu nodarbību piedāvājumu, kā arī sporta hallē uzsāka treniņus tenisā. 
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Divas reizes nedēļā halles klienti izsilda muskuļus saunā. Varam tikai priecāties, ka nīcenieki 

ir aktīvi, sportiski un rezultātā arī veselīga dzīvesveida piekritēji! 

 

 

Pasākumi 

 Kopumā Nīcas novadā pagājušā gada laikā notika 46 dažādi sporta pasākumi un 

sporta spēles – viens no nozīmīgākajiem sporta pasākumiem bija Latvijas un 

Azerbaidžānas izlašu pārbaudes spēle telpu futbolā Nīcas sporta hallē, kuru 

pārraidīja arī televīzijā; 

 Jau tradicionāli notiek sporta sacensības “Čiekurkausā” un “Ziemas sporta spēlēs”. 

Jāpiebilst, ka “Ziemas sporta spēlēs” jau trešo gadu pēc kārtas komandu sacensībā 

pārliecinoši uzvar “GTA Sikšņi” no kaimiņu novada; 

 Pirmo reizi hallē notika “Ģimenes veselības diena”,  kur varēja apmeklēt lekcijas par 

veselīgu uzturu un redzes vingrinājumiem, veikt veselības un ķermeņa mērījumus, 

bet dienas noslēgumā vienoties smieklu jogā; 

 Otro gadu pēc kārtas norisinās turnīrs novusā, šoreiz atsevišķi izdalot gan sievietes. 

gan vīriešus – uzvarētāju titulu gūst Aina Suķe un Ivo Lākutis; 

 Nīcas novada svētku ietvaros tiek organizēts pludmales volejbola turnīrs “Nīcas 

karalis”, to izcīna Dainis Kopštāls; 

 Rudes sporta nama 5 gadu jubileja tika svinēta ar galda tenisa turnīru; 

 Novada komanda startējam Latvijas VIII Jaunatnes olimpiādē - airēšanas slaloma un 

un MTB sacensībās; 

 Gadu noslēdz ar “Vecgada turnīru zolītē”. 

Latvijas izlase telpu futbolā Nīcas sporta hallē 
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Futbols  

 FK “Nīca” A grupas jaunieši izcīna 1. vietu Latvijas finālturnīrā Rēzeknē un kļūst pat 

2019. gada Latvijas čempioniem futbolā telpās; 

 “Lejaskurzemes čempionātā” telpu futbolā FK “Nīca” izcīna 2. vietu; 

 Rudes stadionā tiek organizēts divu dienu turnīrs “Lesjofōra kauss” futbolā, kurā 

pulcējās 18 jauniešu komandas (kopā ap 250 dalībniekiem)  no trīs dalībvalstīm, to 

starp arī pirmo reizi no Krievijas; 

 Jaunieši piedalās dažādos futbola turnīros – gan vietēja mēroga, gan starptautiskos, 

pašiem jaunākajiem censoņiem tiek organizēti “Futbola festivāli”; 

 “Liepājas pilsētas čempionātā” nīcenieki izcīna bronzas medaļas gan ziemas, gan 

vasaras čempionātos, “Latvijas minifutbola sacensībās” – 5. vieta; 

 “Kurzemes zonas čempionātā” U-11 grupas jaunieši izcīna 1. vietu, “Latvijas 

Jaunatnes čempionātā”  Attīstības grupā U-13 grupas jauniešiem – 3. vieta; 

 FK “Nīca” lielie futbolisti gūst neatsveramu pieredzi, kā vienīgajiem pārstāvot Latviju 

“SOCCA čempionu līgā 2019” Slovēnijā. Tajā piedalījās 24 komandas no 16 valstīm; 

 Trešo gadu pēc kārtas tiek organizēts “Nīcas kauss” telpu futbolā, to izcīna “Eko 

Kurzeme”; 

 FK “Nīca/OtankiMill.eu” veiksmīgi uzsāk sezonu “LTFA 1. līgas čempionātā”, esot 

starp labākajiem Latvijā. 

Basketbols 

 Pirmo reizi tika organizēts “Ziemas turnīrs basketbolā 3x3”, kurā uzvarēja viesu 

komanda no Pāvilostas; 

 “LPPP/Nīca” otro gadu pēc kārtas izcīna čempionu titulus gan “Rietumu līgas”, gan 

“Liepājas pilsētas” čempionātos. 

Airēšanas slaloms 

 Vispārējās fiziskās sagatavotības testos nīcenieki ir vieni no labākajiem Latvijā;   

 “Latvijas VIII Jaunatnes olimpiādē” Laura Vecbaštika izcīna 4. vietu; 

 Otro reizi norisinās “Nīcas kauss” airēšanas slalomā, tas pulcēja 73 dalībniekus no 

visas Latvijas; 

 Nīcenieki no visām sacensībām atgriežas ar godalgotām vietām, pārliecinoši esot 

starp labākajiem ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā. 

MTB velosports 

 Pirmo gadu “Vivus.lv MTB velomaratonā” startē arī novada pārstāvētā komanda 

“MTB  Nīca” ar 5 velobraucējiem. Sezonas kopvērtējumā komanda ieņem 22. vietu; 

 Pirmo reizi tiek organizēts MTB velokross “Bernātu čiekurs”, kurš par spīti laika 

apstākļiem pulcēja kuplu dalībnieku skaitu gan no Latvijas, gan Lietuvas. 
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7.4. Sociālā palīdzība 

Sociālais dienests ir Nīcas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu administrēšanu Nīcas 

novada pašvaldības teritorijā deklarētajām personām. Sociālā dienesta darbības mērķis ir 

koordinēt, organizēt un plānot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Nīcas 

novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības 

un veicinātu šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.  

Ir uzlabota sociālā dienesta darba kvalitāte un efektivitāte, nodrošinot prasībām 

atbilstošas telpas darbiniekiem un klientiem. Sociālais dienests 2019.gadā septembrī 

pārcēlās uz jaunām telpām adresē Skolas ielā 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, katram 

sociālā darba speciālistam ir nodrošināts atsevišķs darba kabinets, kurā apkalpot klientus un 

veikt sociālo darbu. Darbā ar klientu sociālais darbinieks varēs nodrošināt ētikas principu 

ievērošanu un darbību klienta labākajās interesēs.  

Sociālajā dienestā sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu organizēšanu 

veic:  

 sociālā dienesta vadītāja,  

 sociālās palīdzības organizatore,  

 sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, 

 sociālā darbiniece ar pilngadīgām personām, 

 aprūpētāja, 

 darbiniece sadzīves pakalpojumu punktā. 

Sociālais dienests sadarbojās ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par 

problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu 

priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem. Galvenokārt sadarbība 

notikusi ar novada bāriņtiesu, pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, veselības aprūpes 

iestādēm, ģimenes ārstiem, sociālajiem pedagogiem, psihologiem. 

Dienestam ir 1 attālināts klientu pieņemšanas punkts - Otaņķu pagastā, Otaņķu pagasta 

pārvaldē. 

Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veica ar sociālās 

palīdzības informācijas sistēmas SOPA palīdzību. Informācija par klientu, tika uzkrāta arī 

papīra formātā klienta lietā. 

Lai pilnveidotu zināšanas un prasmes, darbinieki regulāri apmeklēja izglītojošos un 

informatīvos seminārus un konferences, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Sagatavoja sociālā dienesta budžeta projektu un administrēja pašvaldības budžeta līdzekļus, 

kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai, sagatavoja pārskatus un 

atskaites, par izlietotajiem līdzekļiem. 
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Sociālā palīdzība un pakalpojumi: 

Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 

2019. gadā izlietoti EUR 69917.  

Pabalsta veids 2017. g. (EUR) 2018. g. (EUR) 2019. g. (EUR) 

GMI   1051 1440 542 

GMI pabalsts natūrā 
(talonos) 

430 310 - 

Dzīvokļa pabalsts 11286 13080 10890 

Pabalsts veselības 
aprūpei 

3670 3528 2623 

Pabalsts krīzes situācijā  1170 4040 2446 

Pabalsts bērna 
ēdināšanai pirmsskolas 
izglītības iestādē 

4276 3116 3104 

Pabalsts bērna 
ēdināšanai skolās 

3341 2565 2954 

Pabalsts bērna 
sagatavošanai skolai 

130 150 - 

Aprūpe mājās- 
vientuļajiem 
pensionāriem 

1726 - 75 

Apbedīšanas pabalsts 3796 4323 4500 

Vienreizējs pabalsts 
sakarā ar bērna 
piedzimšanu 

3075 3150 5550 

Sociālās garantijas 
bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem 

1403 1537 1044 

Vienreizējs pabalsts 
Politiski represētām 
personām 

1770 5200 2450 

Pabalsts iedzīvotājiem 
jubilejās, kuri 
sasnieguši 85, 90 , 95 
un vairāk gadu un kāzu 
jubilejās 

2206 1185 2025 

Kopā 39330 43624 38203 
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10.attēls apmeklētāju skaits. Avots: Nīcas novada sociālais dienests 

 

Izmaksātie pabalsti 

2019. gadā sociālajā dienestā notikušas 26 sēdes un izskatīti 398 iedzīvotāju 

iesniegumi sociālai palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai un izvērtētas 176 materiālo 

ienākumu deklarācijas.  

Trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un piešķirts 39 personām. Maznodrošinātas 

personas/ģimenes statuss izvērtēts un piešķirts 77 personām.  

Jau vairākus gadus vērojama tendence samazināties to personu skaitam, kuras saņem 

Garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanas pabalstu (Ministru Kabineta 

noteikumos noteiktais GMI līmenis ir 53,00 eiro mēnesī vienai personai), ko piešķir ģimenēm 

vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus 

ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. 2019. gadā GMI pabalstu saņēma tikai 3 personas: 

2 pilngadīgas darbaspējīgas personas; 1 pirmspensijas vecuma persona.    Dzīvokļa pabalsts 

tika izmaksāts 101 personai par kopējo summu EUR 10890.              

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 11 personas, kuru 

vajadzības funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ neatbilst aprūpes mājās 

pakalpojumam dzīvesvietā, tādēļ tika pirkts pakalpojums samaksājot 29981 eiro.  

Aprūpe mājās pakalpojums tika sniegts 12 personām, kuras vecuma vai funkcionālo 

traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ikdienas darbus. 

 Nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu 9 personām ar pirmās un otrās grupas 

invaliditāti. Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt, ja nepieciešamību pēc asistenta pakalpojumiem ir 

noteikusi Veselības un darbspēju ārstu ekspertīzes valsts komisija (VDĀVK). Šis pakalpojums 
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paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu 

vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. 

Sociālais dienests organizēja valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

saņemšanu, 2019. gadā pieprasījušas un uzņemtas rindā 4 personas, 2 personas 

pakalpojumu saņēmušas kā politiski represētās personas. 

Sociālais dienests sniedzis palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ikmēneša 

pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, 

profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 2 personām. 

Lai nodrošinātu sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem izlietoti EUR 1044.    

Apmaksājot ēdināšanu izglītības iestādēs maznodrošināto ģimeņu bērniem, daudzbērnu 

ģimenēm, kurās vecāku apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī ārpusģimenes  

aprūpē esošajiem bērniem, ja bērni apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi Nīcas 

novadā - izlietoti EUR 6058.  

2019. gadā Sociālajā dienestā veikts darbs ar 7 riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši 

rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šo darbu veic sociālais darbinieks ar ģimenēm un 

bērniem, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes sociālās rehabilitācijas plānu, 

sniedzis konsultācijas, veicis pārrunas, informējis par sociālo palīdzību un pakalpojumiem. 

2019. gadā tika uzsāktas 3 jaunas ģimeņu lietas, ģimenēm veikta risku izvērtēšana, 

sagatavoti atzinumi bāriņtiesai, kā arī darbinieks piedalījies bāriņtiesas sēdēs un 

starpinstitucionālās sēdēs izglītības iestādēs. Vienam nepilngadīgajam likumpārkāpējam 

izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma. 

4 nepilngadīgajiem bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, tika nodrošināts 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. 

2019. gadā 14 personām veica personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtēšanu, lai 1 

grupas invalīdi saņemtu īpašās kopšanas pabalstu.  

Izvērtējot ģimenes materiālo situāciju un audzēkņa motivāciju, Sociālais dienests sagatavoja 

2 ieteikuma vēstules, iesniegšanai Vītola fondam, lai audzēknis gūtu finansiālu atbalstu 

studijām.  

Sadzīves pakalpojuma punktā 180 personas ir izmantojušas sniegtos pakalpojumus (dušu, 

veļas mazgāšanu un gludināšanu). 

Novadā darbojās Sociālā istaba, kur visiem novada ļaudīm ir iespēja saņemt lietotos 

apģērbus, apavus un citas noderīgas mantas. 

Tika atbalstītas un sveiktas ģimenes, kurās piedzimis bērniņš - 20 ģimenēm, sakarā ar bērna 

piedzimšanu izmaksāts vienreizējs pabalsts par kopējo summu EUR 5550. 

Tika sveiktas 52 Politiski represētās personas, izmaksājot vienreizēju pabalstu, par kopējo 

summu EUR 2600.  

 Vienreizēju pabalstu saņēma arī tie iedzīvotāji, kuri sasnieguši 85, 90, 95 un vairāk gadu, un 

kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus, par kopējo summu EUR 2025. 

2019. gada vasarā Sociālais dienests 8 reizi organizēja mazaizsargāto ģimeņu bērniem 

vasaras radošās darbnīcas „Redzēt, darīt, piedzīvot!”. Bērni vienu nedēļu tika iesaistīti 
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izzinošās nodarbībās, ekskursijās, pārgājienos, un lietderīgi nodarbināti brīvajā laikā. 

Dalībnieku skaits 25 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem.  

 

 

Par gaišu un sirsnīgu tradīciju ir kļuvusi Nīcas novada domes Sociālā dienesta rīkotā 

Ziemassvētku labdarības akcija. Ar svētku paciņām tika iepriecināti vientuļie pensionāri, 

ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem.    

Pirmo reizi 2019.gadā Nīcas novada bērnu sapņus piepildīja viens no sirsnīgākajiem 

Ziemassvētku projektiem – “Laimas” labdarības namiņš, Latvijā mīlētākais saldumu zīmols 

“Laima” ar sabiedrības sirsnīgo atbalstu ienesis prieku un svētku brīnumu vairākās ģimenēs, 

kurām šajos svētkos bija nepieciešams atbalsts. Kopumā dāvanas saņēma 60 bērni. 

Sociālais dienests kopā ar pašdarbības kolektīvu ,,Sentiments” un Nīcas jauniešu 

centru ciemojās pie SIA ,,Rokaiži” pansionāta ļaudīm. Ziemassvētku burvību un svētku 

noskaņu uzbūra ansambļa skanējums, bet Jauniešu centrs bija sagatavojis apsveikuma 

kartiņas, kuras saņēma katrs pansionāta iemītnieks.  

Nīcas novada iedzīvotāji ir vērtējuši Sociālo darbu aizpildot klientu apmierinātības aptaujas 

anketu. Klienti pārsvarā pozitīvi vērtē sadarbību un ir apmierināti ar darbinieku kompetenci, 

sniegtajām konsultācijām un pakalpojumiem. 

Turpinās tradīcija Sociālo darbinieku dienu atzīmēt kopā ar kaimiņu pašvaldību sociālajiem 

dienestiem no Priekules, Vaiņodes, Grobiņas, Durbes, Rucavas, Pāvilostas, Aizputes. 2019. 

gadā šo dienu svētku noskaņā pavadījām Rucavas novada pašvaldībā. 

 

Sociālā dienesta rīkotājā nometnē „Redzēt, Darīt, Piedzīvot!”, bērni devās ekskursijā uz 

Lielvārdes novadu 
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7.5.Tūrisms 

 
2019. gadā Nīcas tūrisma informācijas centrā apkalpoti 3781 apmeklētāji, no tiem 

lielākā daļa bijusi vietējie iedzīvotāji un Latvijas tūristi. Tūrisma informācijas centru 

apmeklējuši arī daudz ārzemju viesi. Pārsvarā no tādām valstīm kā Lietuva, Vācija, 

Lielbritānija, Krievija. Salīdzinoši liels skaits tūristu bijis arī no Igaunijas un Nīderlandes, kā arī 

daži tūristi no tādām tālākām valstīm kā Meksika, ASV, Sīrija.  

Vislielākais tūristu pieplūdums bijis vasaras mēnešos un septembrī, it īpaši ārvalstu 

tūristu ziņā vērojams straujš pieaugums tieši šajos mēnešos. 

 

Svarīgākie 2019. gada notikumi tūrisma jomā: 

 Uzsākts darbs pie Dižās muižas klēts atjaunošanas. Tika izveidota darba grupa, lai 

kopīgi rastu idejas klēts nākotnei; 

 Bernātos turpinājās projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem” īstenošana – uzstādīti vairāki labiekārtojuma elementi; 

 Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē gadatirgū “Balttour 2019” Rīgā Ķīpsalā; 

 Aizvadīti laivošanas svētki Bārtas upē “Bārtas Pumpurs 2019 ”, kas norisinājās nu jau 

piekto gadu. Pasākumu organizē Nīcas, Grobiņas, Rucavas un Priekules novadi; 

 Noorganizēta ekskursija uz Rucavas novadu Nīcas novada pensionāriem; 

 Noorganizētas ekskursijas pa Nīcas novadu citu novadu pensionāriem; 

 Izveidoti un uzstādīti jauni Nīcas novada tūrisma informācijas stendi; 

 Iznācis jaunais Nīcas novada tūrisma buklets; 

 Izveidots jauns suvenīrs – papīra lelle Ieva, lai izceltu un popularizētu vienu no Nīcas 

novada kultūrvēsturiskajām vērtībām – Nīcas tautas tērpu. 

 Tūrisma informācijas centrā darbojās Adventa laika tirdziņš, kur bija iespējams 

iegādāties vietējo novada iedzīvotāju darinājumus; 

 Daudz tūristu apmeklējuši Nīcas Senlietu krātuvi, privātkolekciju “Jūrmalnieku 

senatne, savvaļas zirgu aplokus Kalnišķos, Nīcas skaistos dārzus, Rogu ģimenes 

privātkolekcijas, Bernātu dabas parku un pludmali. 

  Jūrmalciema un Bernātu peldvietās pie Baltijas jūras peldsezonas laikā izvietotas 5 

pārģērbšanās kabīnes, atkritumu urnas un pārvietojamās tualetes, kā arī brīdinājuma 

zīmes ar informāciju, kas jāievēro, peldoties Baltijas jūrā; aprīkota peldvieta pie 

Bārtas upes.  

 

7.6. Veselības aprūpe 

Nīcas ambulancē   

 darbojas 2 ģimenes ārstu prakses 

 Ģimenes ārsti nokārtojuši sertifikāciju arodslimību ārsta specialitātē; vienam ārstam ir 

specialitāte-pediatrs. Ģimenes ārstu prakses darba laiki tiek nodrošināti saskaņā ar Nacionālā 

veselības dienesta noteiktajiem.  
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Ģimenes ārsti divas reizes mēnesī izbrauc uz pacientu pieņemšanu Jūrmalciema 

sabiedriskajā centrā. Ģimenes ārsti ir noslēguši līgumu ar NMS laboratoriju un Centrālo 

laboratoriju par analīžu veikšanu savās praksēs un to nogādāšanu uz laboratoriju. 

Uz vietas ģimenes ārstu praksēs tiek nodrošināta urīna analīzes, cukura, holesterīna 

līmeņa noteikšanu asinīs. Nodrošina EKG veikšanu. Katrā ģimenes ārsta praksē strādā viena 

medicīnas māsa, kā arī ģimenes ārstes I. Peremežas praksē strādā ārsta palīgs. Bez ģimenes 

ārstu praksēs nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ambulancē tiek nodrošināti 

arī citi veselības aprūpes pakalpojumi: 

 Valdas Sisenes ārsta prakse zobārstniecībā strādā katru darba dienu. Kabinets 

aprīkots ar rentgena aparātu. 

 Ināras Laures masieres prakse. 

 SIA „Retējs” aptieka strādā katru darba dienu (divas dienas nedēļā tās darbalaiks ir 

līdz plkst.19.00) 

 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde strādā katru dienu plkst. 8-

20.  

 Fizikālās medicīnas terapijas kabinets strādā katru darba dienu. Novadā deklarētiem 

bērniem pakalpojums ir bez maksas, izdevumus sedz Nīcas novada pašvaldība.  

 Medicīnas māsas kabinets strādā katru darba dienu nodrošinot injekciju veikšanu. 

Iedzīvotāju medicīnisko pakalpojumu labākai nodrošināšanai reizi mēnesī ambulancē 

pieņem ārsti - speciālisti: ginekologs, acu ārsts, psihiatrs; reizi gadā - alergologs.  

Divas reizes gadā tika nodrošinātas SIA „Veselības centrs 4” mobilās digitālās 

mamogrāfijas pārbaudes, optometristu pakalpojums. 

 Bērniem tika nodrošināts bezmaksas bērnu acu ārsta un bērnu neirologa, fizioterapeita 

konsultācijas, ko nodrošināja Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcas ārsti sadarbībā ar 

nodibinājumu „RMHC”. 

Divas reizes gadā notiek asins donoru dienas, kas vienmēr ir labi apmeklētas (35-40 

donori). Izbraukumu nodrošina Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa. 

Aktīvi asins donoru kustībā iesaistās Nīcas vidusskolas 12. klases audzēkņi, kuri ir sasnieguši 

pilngadību. 

Maijā ar pašvaldības atbalstu tika rīkota Veselības diena - Nīcas novada iedzīvotājiem 

bez maksas bija pieejami ģimenes ārsti, ginekologs, acu ārsts.  

 

Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Nīcas novada teritorijā ir īstenoti 

Slimību profilakses un kontroles centra ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses 

un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei pašvaldībās” pasākumi: 

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās 

veselības jautājumiem (5.-7.klase) (3 nodarbību cikls);  

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās 

veselības jautājumiem (10.-12.klase) (3 nodarbību cikls); 

 Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem; 
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 Izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai 

(8 nodarbību cikls);  

Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem par pozitīvas savstarpējās 

komunikācijas veidošanu (2 nodarbību cikls);  

Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu 

saliedētībai,  

Praktiskas nodarbības par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu 

pagatavošanu.  

 

Nīcas ambulancē telpas nomā  uzņēmēji: divi manikīri, pedikīrs, divas frizieres, 

kosmētiķe, podologs, divas masieres. 

Ar 2019.gada septembri Nīcas ambulances telpās savu darbību nodrošina Nīcas sociālais 

dienests. 

 

Pašvaldības budžets Nīcas lauku ambulances darbībai 

 2019.gadā – EUR 61132.92 

 2018.gadā -  EUR 77308.99 

 2017. gadā – EUR 58651 

 

Veiktie remonti  

 Ambulances 6.,17.,23.,29.telpu grupu kosmētiskais remonts – EUR 24 716.63 

 

Otaņķu feldšerpunktā 

Strādā 1 darbinieks: ārsta palīgs–feldšere. Feldšerpunkta vadītāja sadarbojas ar 14 ģimenes 

ārstiem. Ikdienā veic iedzīvotāju ārstēšanu atbilstoši kvalifikācijai un pilda ģimenes ārsta vai 

citu speciālistu nozīmētās manipulācijas un norādījumus. 

 Apmeklētāju skaits Mājas vizītes 

2016. 4963 50 

2017. 4877 27 

2018. 1192 59 

2019. 1321 102 

 

Pašvaldības finansējums feldšerpunkta darbībai  

 2019. gadā – EUR 13809,72 

 2018. gadā – EUR 5551.73 

 2017. gadā – EUR 11490 

 2016. gadā – EUR  11375 

 

Šogad feldšerpunkta vadītāja pienākumus izpilda Ilze Prūse. 
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7.7. Sabiedrība 

7.7.1. Nīcas jauniešu centrs 

 

 Nīcas jauniešu centrs ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība. Centrs 

ir viens no Nīcas novada domes darba ar jaunatni  īstenošanas instrumentiem. Jauniešu 

centra mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt 

jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas un sekmēt jauniešiem nepieciešamo 

zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības.  

 

Nīcas jauniešu centra budžets 2019. gadā –  30528 EUR. 

 

2019. gadā Nīcas jauniešu centrs bija atvērts 250 dienas. Vidēji dienā jauniešu centru 

apmeklēja 72 jaunieši un bērni. Kopējais apmeklējumu skaits 2019. gadā bija 18093, bet 

2018. gadā 18072, kas ir par 21 apmeklētāju vairāk 2019. gadā.  Salīdzinot 2019. gada 

apmeklējumu pa mēnešiem, lielākais apmeklētāju skaits vērojams martā, pēc tam seko 

septembris un decembris, zemākais apmeklētāju skaits vērojams jūlijā.  

 
11.attēls apmeklētāju skaits. Avots: Nīcas novada jauniešu centrs 

 

2019. gadā tika uzsākts Eiropas Savienības programmas "Eiropas brīvprātīgais darbs” 

projekts “European Solidarity Corps”, kura laikā Nīcas jauniešu centrā darbu uzsāka 

brīvprātīgā darba veicēja Ketevan Katamadze no Gruzijas, viņai projekts Nīcā noslēgsies 

2020. gada 1. jūlijā. Ketevan jauniešiem organizē dažādas izglītojošas un izklaidējošas 

nodarbības. 

 Nīcas jauniešu centra aktīvākie jaunieši augustā devās 17km garā pārgājienā no 

Papes līdz Jūrmalciemam. Pasākumā piedalījās 20 jaunieši.  
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Katru gadu tiek turpināta Nīcas novada brīvprātīgā darba sistēma, kurā jauniešiem ir iespēja 

krāt brīvprātīgā darba stundas un iegūt apliecinājumu par paveikto. 2019. gadā apliecinājumi 

tika piešķirti 8 jauniešiem. 

 

 

Pasākumi 

 Nīcas jauniešu diena ir gada nozīmīgākais notikums, kas 23. februārī norisinājās jau 

devīto reizi. Šoreiz izvēlētā tematika bija “Iespējams tikai Nīcā”. Piedalījās ap 260 

jauniešu, kuri pārstāvēja 13 organizācijas no dažādām Latvijas vietām – Liepājas, Talsiem, 

Dundagas, Tukuma, Cesvaines, Jelgavas, Pāvilostas, Kuldīgas, Alsungas, Saldus, 

Brocēniem, Nīcas. 

 Dalība novada ziemas sporta spēlēs; 

 Brauciens uz Liepājas teātra izrādi, koncertiem; 

 Lieldienu, Līgo, Ziemassvētku, Valentīndienas un Helovīnu pasākumi ; 

 Līdzdalība dažādu novada pasākumu organizēšanā, kā piemēram Reņģu svētki, 

Zvejnieksvētki, Grīnvaltu sporta diena, Ceriņu svētki, Nīcas novada svētki. 

 Veselības pārgājiens; 

 Kopīga peintbola spēlēšana;  

 Kopīga boulinga spēlēšana un slidošana; 

 Lāpu gājiens 18. novembrī; 

 Labdarības akcija Liepājas dzīvnieku patversmei; 

 Filmu vakari; 

Nīcas novada jaunieši divu dienu pārgājienā Pape - Jūrmalciems 
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 Kulinārija dienas; 

 Lielā talka 2019. 

 

Jau astoto gadu jūlijā un augustā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar 

Nodarbinātības Valsts aģentūru piedāvāja darbu 20 pusaudžiem apkārtnes labiekārtošanā.  

Nīcas jaunieši kopā ar vadītāju jauniešu centrā ir uzsākuši remontu, kuru plānots 

pabeigt 2020. gadā.  Kā arī ikdienas darbība ir piedzīvojusi izmaiņas, jauniešu centrs darbojas 

pēc nedēļas plāna, lai katrs varētu plānot savu brīvo laiku un apmeklēt jauniešu centru 

vadoties pēc savām interesēm. Pirmdienas – kulinārijas dienas, otrdienas – brīvais laiks, 

trešdienas – sportisko aktivitāšu diena, ceturtdiena – radošo darbu diena, piektdiena – filmu 

un sarunu vakari.  

No 2011. gada aktīvi darbojas arī Jaunatnes lietu konsultatīvā komiteja, kuras 

sastāvā ir seši aktīvi jaunieši. Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas uzdevums ir analizēt, 

vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas un stratēģijas veidošanai un īstenošanai 

Nīcas novadā. Komisijas pienākumos ietilpst arī dažādu jauniešu pasākumu plānošana un 

organizēšana. 

 

7.7.2. Sabiedriskie centri 

 
7.7.2.1. Kalnišķu sabiedriskais centrs 

Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas no 2005.gada. Tajā regulāri notiek biedrības 

„Kalnišķu Īves” tikšanās, Svētdienas skolas nodarbības Modrītes Stūres vadībā un citas 

aktivitātes. 

 

Piedāvātie pakalpojumi:  

Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus. Ir 3 datori, brīvpieejas 

internets, printēšanas pakalpojumi. Centrā pieejamas galda spēles un novuss. Reizi mēnesī 

centrā pieņem ģimenes ārsts. Tiek organizēti pasākumi un dažādas aktivitātes. 

 

Aktivitātes: 

 Regulāras Svētdienas skolas nodarbības bērniem un jauniešiem.  

 Radošās praktiskās nodarbības – sveču liešana, dekoratīvo ziedu gatavošana, 

dekupāžas tehnika, kolāžas, atklātnīšu veidošana, adīšana, tamborēšana, adventes 

vainagu darināšana. Apmācību procesu nodrošina gan vietējo interešu kopu 

dalībnieces, gan piesaistīti pedagogi. 

 Regulāras biedrības biedru tikšanās – radošo nodarbību organizēšana pedagogu 

vadībā. 

 Sabiedriskā centra aktīvistiem organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Strazdi 

(Talsu novads), kā arī uz etnogrāfisko māju “Zvanītaji” Rucavā (Rucavas novads). 

 Sabiedriskā centra un biedrības vadītājas tikšanās ar domes darbinieci – informācija 

par 2018. gada budžeta izpildi, darbības analīze, pasākumu plānu sastādīšana 

2019./2020.gadam un budžeta plānošana. 
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 Jūlijā Nīcas novada svētku ietvaros tika organizēts pasākums “Līgavas pūra 

darināšana”, kas tika plaši apmeklēts ne vien no vietējo iedzīvotāju puses, bet visa 

novada. 

 Septembrī Kalnišķu sabiedriskajā centrā viesojās Austasbērni ar koncertu, kurā 

skanēja pazīstamākās Imanta Kalniņa dziesmas un tautasdziesmas, tika pārrunāta 

iespējamā sadarbība par Austrasbērnu salidojuma organizēšanu Kalnišķos. 

 Organizēts gada noslēguma un Ziemassvētku pasākums. 

 

Apmeklētība: ap 1200 cilvēku gadā. 

 

Budžets: EUR 10090.- 

 

  

 

7.7.2.2. Jūrmalciema sabiedriskais centrs 

Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi no 2010.gada. Tajā regulāri notiek 

interešu kopu “Aizjomietes” un „Kalvas” tikšanās, tiek organizēti pasākumi un izstādes.  

Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus. 

Ir 2 datori, brīvpieejas internets, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi. Centrā ir pieejamas 

galda spēles un novuss. Divas reizes mēnesī centrā pieņem ģimenes ārsts.  

Aktivitātes: 

Nīcas novada svētku ietvaros organizēts pasākums “Līgavas pūra darināšana” Kalnišķos 
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 Jūrmalciema vietējās interešu kopa „Aizjomietes” un „Kalvas”, sadarbojoties ar Nīcas 

kultūras centru, organizē dažādus kultūras un radošos pasākumus. „Aizjomietes” 

piedalās Senās Ugunskuru nakts organizēšanā, savukārt „Kalvas” organizē pasākumu 

„Reņģu svētki” un Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu. Abas kopas iesaistās 

Zvejnieku svētku organizēšanā. 

 Regulāras interešu kopu tikšanās. 

 Jūlijā Nīcas novada svētku ietvaros tika organizēta izstādes “Kāzu bilžu kaleidoskops” 

atklāšana kopā ar rakstnieku Ēriku Kūli. Izstādē līdz pat rudenim bija apskatāmas 

jūrmalciemnieku kāzu bildes, kas tika apmeklēta ne vien no vietējo iedzīvotāju 

puses, bet visa novada.  

 Augustā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā ar radošo pēcpusdienu viesojās grāmatas 

“Laime ir lapsa” māksliniece Aušra Kjudulaite. 

 Jūrmalciemā oktobrī viesos tika uzņemta folkloras kopa no Naukšēniem, kas bija 

ieradušies no Latgales, lai daudzinātu Bārtas, Otaņķu un Nīcas daudzbalsību. 

 Sabiedriskā centra un interešu kopu tikšanās ar domes darbinieci – informācija par 

2018. Gada budžeta izpildi, darbības analīze, pasākumu plānu sastādīšana 

2019./2020.gadam un budžeta plānošana. 

 „Kalvas” devās ekskursijā uz Lietuvu, kā arī apskatīt LNB un “Staro Rīga” objektus. 

 Sabiedriskā centra aktīvistiem organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz 

etnogrāfisko māju “Zvanītaji” Rucavā (Rucavas novads). 

 

Apmeklētība: apmēram 2500 cilvēki gadā 

 

Budžets: EUR 10200.- 

Zvejnieksvētki Jūrmalciemā 

 
Zvejnieksvētki Jūrmalciemā 



 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   69 

 

7.7.2.3. Grīnvaltu sabiedriskais centrs 

Grīnvaltu sabiedriskais centrs darbojas aktīvi no 2018.gada novembra. Tajā regulāri 

notiek vietējo iedzīvotāju tikšanās, tiek organizēti pasākumi un izstādes.  

Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus. 

Ir 2 datori, brīvpieejas internets, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi. Centrā ir pieejamas 

galda spēles, novuss un galda teniss. 

Aktivitātes: 

 Ik dienas centrā notiek dažādas radošas aktivitātes sevis pilnveidošanai – pērļošana, 

dažādu rotu gatavošana, interjera priekšmetu gatavošana dažādās tehnikās, sveču 

liešana, dekupāža, gleznošana, pērlīšgleznu gatavošana, kūku gatavošanas 

meistarklases. Apmācību procesu nodrošina gan vietējo interešu kopu dalībnieces, 

gan piesaistīti pedagogi. 

 Grīnvaltu sabiedriskajā centrā, lai apmainītis ar idejām, regulāri tiekas arī citu novada 

interešu kopu dalībnieki. 

 Jūlijā Nīcas novada svētku ietvaros notika “Jauniešu diena Grīnvaltos”, kas tika 

organizēta pludmalē ar dažādām jauniešiem saistošām aktivitātēm. 

 Oktobrī/novembrī notika izstāde ar Grīnvaltu radošajiem darbiem, kas pēc tam tika 

eksponēta arī Nīcas kultūras namā. Izstādi veidoja vairāk kā 50 dažādas pērlīšu 

gleznas. 

 Sabiedriskā centra aktīvistiem organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Strazdi 

(Talsu novads), kā arī uz etnogrāfisko māju “Zvanītaji” Rucavā (Rucavas novads). 

 Grīnvaltu sabiedriskā centra vadītā koordinē Nīcas novadā koordinē Augšdaugavas 

musturdeķa tapšanu un materiāla apkopšanu. Akcijas noslēgums plānots 2020.gada 

vasarā. 

 Sabiedriskā centra tikšanās ar domes darbinieci – informācija par 2018. Gada 

budžeta izpildi, darbības analīze, pasākumu plānu sastādīšana 2019./2020.gadam un 

budžeta plānošana. 

 

Projekti:  

 Lai pilnveidotu pieejamo aktivitāšu klāstu, interešu kopa „Grīnvaltu dzintariņi” 

iesaistījās vietējo projektu konkursā un rezultātā iegādājās āra galda tenisa galdu.  

 

Apmeklētība: ap 960 cilvēku gadā. 

 

Budžets: EUR 7174.- 
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7.7.3. Nevalstiskās organizācijas 

 

Pēc Lursoft datiem Nīcas novadā ir reģistrētas 40 biedrības.  

Papildus reģistrētām biedrībām attālajos novada ciematos aktīvi darbojas 3 interešu kopas – 

Jūrmalciemā „Aizjomietes” un „Kalvas” un Rudē interešu kopa „Rude”. 

Lai sekmētu vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu kopu/ iedzīvotāju 

grupu aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, Nīcas novada dome 2019. 

gadā jau 7. reizi organizēja vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”, lai kopīgiem 

spēkiem bagātinātu Nīcas novada iedzīvotāju ikdienu ar dažādiem lieliskiem pasākumiem un 

notikumiem, kā arī lai veicinātu apkārtējās vides pievilcību. Šim gadam projektu konkursa 

kopējais budžets jau otro gadu ir EUR 6000,00 (iepriekš EUR 4300,00), un vienam projektam 

maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts EUR 600,00 ( iepriekš EUR 430,00). No 

iesniegtajiem projektiem ne visi projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu, 

tādēļ šajā gadā viss projekta budžets netiks izmantots. Šī gada finansējums apgūts EUR 

5924,19 apmērā. Kopumā tika izvērtēti 11 projektu pieteikumi, 10 no tiem tika atbalstīti.  

 

 

 

 

 

 

 

Pērlīšu gleznu izstādes atklāšana Grīnvaltu sabiedriskajā centrā 
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Pielikums Nr.1 

Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu 

Atzinums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Nīcas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada 

pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance); 

 pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 

2019. gada 31. decembrī; 

 pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

 finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, 

grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu 

aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, izņemot atzinuma ar iebildi pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo 

ietekmi pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības 

finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 

2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

 

Atzinuma ar iebildi pamatojums 

Saskaņā ar LR MK 13.02.2018 noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 442.punktu noteikts, ka Budžeta iestādes izvērtē aktīvu un pasīvu atlikumus 2018. 

gada 31. decembrī un 2019. gada 1. janvārī iegrāmato saskaņā ar šo noteikumu 4. 

pielikumā noteikto kontu atbilstības tabulu. Pašvaldība nav ievērojusi normatīvā akta 

prasības un nav veikusi ilgtermiņa ieguldījumu – nekustāmo īpašumu izvērtējumu uz 

2019.gada 1. janvāri un arī 2019.gada 31.decembri atbilstoši to ekonomiskai būtībai un ir 

veikusi ieguldījumu īpašumu pārklasifikāciju tikai zemēm EUR 586 898 apmērā. Pašvaldība 

pārskata gadā nav veikusi arī nekustāmo īpašumu salīdzināšanu ar visa veida ārējiem 

publiskajiem reģistriem pēc būtības, jo mums nav iesniegti salīdzināšanās pārskati, jeb 

inventarizācijas rezultāti par šo posteni. Pašvaldības nekustāmie īpašumi uz 2019.gada 31. 

decembri sastādīja EUR 10 380 844 apmērā, bet uz 2018.gada 31. decembri EUR 9 352 908 

apmērā.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, mums nebija iespējams iegūt pietiekamus pierādījumus 

minēto posteņu pārskata perioda sākuma un beigu  atlikumiem,  līdz ar to mēs nevaram 

noteikt pārklasifikācijas un novērtējuma ietekmi pašvaldības uzskaites postenim “Zeme un 

būves” un  “Ieguldījuma īpašumi” uz pārskata gada sākuma un beigu atlikumiem.   

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos 

starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas 

noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

http://m.likumi.lv/ta/id/297134#piel4
http://m.likumi.lv/ta/id/297134#piel4


 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   72 

 

 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 

padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 

Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 

neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata 

revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 

grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos 

pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam ar iebildi. 

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

 vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

 budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo 

finanšu pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu 

informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts 

mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu 

prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu 

informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā 

finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita veida 

būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 

Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 

mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par 

kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu 

pārskats, sniegtā informācija atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

 vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  
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Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto 

finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem 

Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība 

uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju 

turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar 

Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien 

nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto 

finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 

nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, 

kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 

revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. 

Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja 

var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos 

lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un 

ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt 

krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam 

revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas 

sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks 

atklātas būtiskas krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu 

neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar 

nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās 

kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu 

par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un 

grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību 

un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 

nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 

par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 

pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā 
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sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu 

pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir 

pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. 

Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var 

pārtraukt; 

 izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā 

skaitā pielikumā atklāto informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi 

atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības 

konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par 

konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 

pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu 

atzinumu.  

 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par 

plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par 

būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 

SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” Licences Nr. 38 

Māris Biernis, valdes loceklis, atbildīgais zvērinātais revidents, sertifikāta Nr. 148 
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Pielikums Nr.2 

2019. gada notikumu kopsavilkums 

Lieliski pasākumi 

 Nīcas novada svētki „Kāzas Nīcā”. 

 Ziemas sporta spēles. 

 Koru koncerts „Dziediet visi vienu dziesmu”. 

 Nakts koncerts “Ausma” Bārtas upē. 

 Zvejnieksvētki un Reņģu svētki Jūrmalciemā 

 Nīcas novada Jauniešu diena ”Iespējams tikai Nīcā”. 

 Sporta sacensības „Čiekurkauss 2019” Bernātos. 

 Latviskā kultūrmantojuma svētki „Satiec savu meistaru” 

 Skolēnu nometne „Redzēt, darīt, piedzīvot”. 

 Nīcas vidusskolas muzikālais stāsts „Kur ceļš uz laimīgo zemi”. 

 Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim – 55. 

 Seno ugunskuru nakts Jūrmalciemā un Tīklu mājas „Piestātne” atklāšana. 

 „Lesjōfora kauss” pulcēja dalībniekus no trim valstīm. 

 Nīcas Mūzikas skolas festivāls „Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un 

kameransambļu konkurss”. 

 Velosacensības „Ciskudrillis 2019”. 

 Olimpiskā diena visām Nīcas novada izglītības iestādēm. 

 Kino vakari Nīcas kultūras namā un Bernātos. 

 Brīvdabas nakts koncerts „Krievu kino romances”. 

 Labdarības pasākums „Andele Mandele”. 

 Novusa čempionāts Nīcas sporta hallē. 

 Bārtas pumpurs 2019.  

 Skaisti nosvinēta Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadiena. 

 Saulgriežu pasākums Bernātos. 

 Stāstu konkurss „Reiz Nīcā…” 

 Ģimenes dienas pasākums. 

 Senioru balle „Kad sirdī miķelīši zied”. 

 Egļu iedegšanas pasākumi Nīcas un Otaņķu pagastā. 

 Rudes sporta namam 5 gadu jubileja. 

 Spoku nakts Prenclavu dzirnavās. 

 Bārtas, Otaņķu un Nīcas daudzbalsības daudzinājums. 

 Nīcas amatierkolektīvu koncerts „Ak, šie raibie Ziemassvētki”. 
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Mūsējie staro 

 Airēšanas vispārējās fiziskās sagatavotības sacensībās, savās vecuma grupās Laurai 

Vecbaštikai un Dāvim  

 R.Kokinam 3.vieta Latvijā. 

 Mūzikas skolas audzēkne Evija Latvena ieguva 1.vietu Latvijas flautas spēles jauno 

izpildītāju konkursā „Sudraba flauta”. Un Ulbrokā - 1.vietu Mazpilsētas un lauku 

mūzikas skolu flautas spēles audzēkņu festivālā. 

 Piedalās VIII Latvijas jaunatnes olimpiādē airēšanās slalomā un MTB velosportā. 

 Nīcas vsk. skolēni Roberts Šīmanis un Markss Siliņš ar komandas nosaukumu „Motor 

triecēji” izcīnīja 1.vietu radiovadāmo modeļu disciplīnā „Ekspertu klasē” konkursa 

„Saules kauss 2019” ietvaros. 

 Karlīna Miksone ar godu pārstāv Latvijas sieviešu futbola izlasi. 

 Edgars Miķelis Kovaļskis iekļūst Latvijas telpu (U-19) futbola izlasē. 

 Nīcas vidusskolas skolniece Elīna Kučere ieguva 3.vietu par radošo darbu „Jūras 

ziedi” nominācijā „Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu .” 

 Ksenija Jansone ieguva 1.vietu stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa” 

Lejaskurzemes stāstniekiem, pārstāvot Nīcas novadu finālā Rīgā. 

 Nīcas vidusskolas zēnu komanda Kurzemes reģionā ieguva 2.vietu tautas bumbā, 

iegūstot ceļazīmi uz Latvijas finālu Dobelē. 

 Futbola kluba „Nīca” (U-13) jaunieši izcīnīja 1.vietu Latvijas finālposmā futbolā 

telpās. 

 Nīcas vsk. komanda „All In” (Mārtiņš Freimanis, Mārtiņš Pričins un Markuss Siliņš) 

projektā „Esi Līderis” finālsacensībās ieguva Rīgā ieguva 3.vietu. 

 PII ”Spārīte” 2. grupas bērni Kurzemes reģiona “Zaļās jostas” konkursā iegūst 1. 

vietu” un tiek izvirzīti uz valsts mēroga konkursu Rīgā. 

 

Pie mums viesojās 

Pianiste Agnese Egliņa, aktieris Ēriks Vilsons, aktrise Sigita Pļaviņa (Jevgļevska) un ģitārists 

Māris Kupčs. 

Psihoterapeite Aina Poiša. Saeimas deputāte Dace Bluķe. Grupa „Tautumeitas”. 

 

Pirmo reizi… 

 Nīcas sporta hallē norisinājās 3x3 basketbola turnīrs. 

 Izstāde „Nīcas novadam pa pēdām…”  

 Pasākums „Maizes svētki Otaņķos”. 

 Nīcas hallē tika uzņemtas Latvijas un Azerbaidžānas telpu futbola valstsvienības, 

aizvadot  pārbaudes spēli. 

 FK „Nīca” pārstāv Latviju un piedalās starptautiskā čempionātā Slovēnijā. 

 Bernātos notika skriešanas sacensības „Izrāviens Bernātos”. 
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 Notika “MTB Bernātu čiekurs” turnīrs Bernātos. 

 

Priecājamies 

 Nīcas novada pašvaldība balvu „Nīcas novada cerība” saņēma Nīcas vidusskolas 

absolvente Karlīna Miksone, balvu „Par mūža devumu Nīcas novadam” – Regīna 

Kalniņa, „Gada novadnieks 2019” – Kūlaiņu ģimene. 

 Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie, reģistrētas 30 

laulības, ģimenes kāzu jubilejās sveikti 2 Nīcas novada pāri.  

 Veiksmīgi aizvadīta Nīcas Mūzikas skolas akreditācija. 

 Nīcas novada kori piedalās Kurzemes dziesmu svētkos. 

 Seši jaunie nīcenieki atzīstami startēja Latvijas Jaunatnes olimpiādē. 

 Nīcas Ev.Lut. baznīcā uzstādītas meistara Kobes gatavotas ērģeles. 

 Izveidotajai piektajai futbola treniņu grupai pievienojās 2013./2014. gadā dzimušie 

bērni. 

 Brīvprātīgā darba apliecinājumu saņēma aktīvi Nīcas jauniešu centra jaunieši – 

Karlīna Miksone, Nikola Paula Stase, Mārtiņš Pričins. 

 PII „Spārīte” saglabā ekoskolas statusu – apliecinājumu, ka mūsu bērni apgūst „zaļo 

domāšanu”. 

 Nīcas vidusskolas skolēni aktīvi piedalās un gūst labus rezultātus dažādos konkursos: 

„Profesionālis”, „Esi Līderis”, „Panākumu Universitāte”, „Vedam danci”, „Sporto visa 

klase”, „Hakatona sprints”, „ZZ čempionāts”, „Fizmix eksperiments”, „Jauno fiziķu 

skola”, „Ventspils IT izaicinājums”, piedalās papīru tiltu būvēšanas sacensībās un 

skatuves runas konkursā. Ar labiem rezultātiem startē vizuālās mākslas, ķīmijas 

olimpiādēs. 

 Airētāji visas sezonas garumā guva atzīstamus sasniegumus airēšanas slaloma trasēs. 

 Nīcas Mūzikas skola piedalās dažādos ar labiem panākumiem startē dažādos 

konkursos.  

 Deju grupas „Pērlītes” un „Malduguns” ieguva trešo vietu Liepājas pilsētas un 

Liepājas tuvāko novadu mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā – festivālā. 

 FK „Nīca” (U-11) jaunieši izcīna 1.vietu Kurzemes zonas čempionātā futbolā. 

 Atklāta skolas ēdnīca. 

 LPPP/Nīca basketbolisti notur čempionu titulus Rietumu līgas čempionātā un 

Liepājas basketbola čempionātā. 

 PII „Spārīte” piedalās konkursā „Es sāku ar sevi”, izveidojot videi draudzīgus 

maisiņus. 

 FK „Nīca” Liepājas čempionātā futbolā un telpu futbolā izcīna 2. vietas. 

 Veiksmīgi aizvadīta Nīcas Mūzikas skolas akreditācija. 

 Nīcas vsk. skolēni devās uz Dāniju projekta „Let’s do it” ietvaros. 

 Ar godalgām tika aizvadītas otrās „Nīcas kauss 2019” sacensības slaloma airēšanā. 

 Sieviešu koris viesojās Gruzijā. 



 

Nīcas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats   78 

 

 Nīcas vidusskolas skolēniem labi sasniegumi galda tenisa sacensībās. 

 2019. gada septembrī PII "Spārīte" uzsāka darbu pēc jaunās pirmsskolas programma, 

kas balstīta uz jauno kompetenču apguvi. 

 PII "Spārīte"  pedagogi uzsākuši  plānot savu darbu  izmantojot 

elektronisko  pirmsskolas plānošanas programmu "ELIIS". 

 Nīcas novads ieguvis jaunu vizuālo identitāti jeb izstrādāta jauna dizaina interneta 

vietne. 

 

Projektu ieguvumi 

 Nīcas mūzikas skolā tik iegādāta jauna alta flauta. 

 Nīcas novadā tika uzstādītas video novēršanas kameras. 

 Bernātu pludmalē uzstādītas divas 30 m garas un mobilas kompozītmateriāla laipas. 

 Veiksmīgi noslēdzās darbi projektā „Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve”. 

Projekta ietvaros pārbūvēti vairāk kā 18 km pašvaldības grants seguma auto ceļu. 

 Tika izdota Leldes Jagminas un Alīdas Vārnas „Nīcas un Otaņķu pagastu 

tautasdziesmu krājums” grāmata. 

 Izbūvēta mūsdienīga un universāliem dizaina principiem atbilstoša pieeja pie jūras ar 

skatu platformu un zviļņiem. 

 Tika atklāta Tīklu māja „Piestātne”. 

 Piedaloties vietējo projektu konkursā „Mēs savam novadam”, iedzīvotāji īstenoja 10 

projektus. 

 

Vides uzlabojumi 

 Aktivizējusies Nīcas un Rudes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kustība, 

uzņemoties rūpes par savu māju apsaimniekošanu. 

 Novada iedzīvotāji iesaistījās teritorijas sakopšanā Lielajā talkā. 

 PII „Spārīte” tika uzstādīta mājiņa un šūpoles. 

 Rudes ciemā atjaunots ielu un pagalmu apgaismojums. 

 Nīcas novada ciemos uzlikti informatīvie stendi. 

 Otaņķu vecajā pastā pēc iedzīvotāju vēlmēm izveidots jauns šķirošanas punkts. 

 Caur Sīkles ciemu atjaunots grants ceļa segums. 

 Bārtas, Dārza un Saules ielas pagalmos tika uzstādītas jaunas laternas.  
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Pielikums Nr.3  

 

 

 


