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1.

IEVADS
2016. gads ir zīmīgs ar to, ka tika pabeigts lielākais Nīcas novadā īstenotais ārējā

finansējuma projekts - Nīcas sporta halles būvniecība, tā īstenojot novada iedzīvotāju sen
lolotu sapni. Projekts tika plānots vairāk nekā 5 gadu garumā, uzbūvēts gada laikā. 2016. gadā
īstenoti arī vairāki citi infrastruktūras sakārtošanas projekti. Veikti arī remontdarbi dzīvojamā
fondā un pašvaldības iestādēs par pašvaldības līdzekļiem.
Saistībā ar plānoto ES finansējumu SAM programmām Nīcas novada dome iesniedza
Kultūras ministrijai un Vides aizsardzības ministrijai plānotos investīciju projektus finansējuma
saņemšanai Bernātu dabas parka publiskās infrastruktūras izveidei, pašvaldības ceļu
rekonstrukcijai, uzņēmējdarbības teritorijas sakārtošanai. Diemžēl vairākas attīstības idejas
ministrijas noraidīja, piemēram, Jūrmalciema tīklu mājas un mola rekonstrukciju.
Projektu īstenošanas rezultātā novadā ir realizētas labas un vērtīgas idejas, piemēram,
2016. gadā Nīcas novada domes telpās tika izveidots Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas
centrs, ko jau novērtējuši novada iedzīvotāji.
Trešo gadu pašvaldība organizēja vietējo projektu konkursu, kurā savas idejas iesniedza
un īstenoja interešu kopas, biedrības, interesentu apvienības – noorganizēti pasākumi, rīkotas
apmācības, iegādāta skaņu aparatūra, izveidots rotaļu laukums, paplašināta Saules iela u.c.

2016. gada tika izstrādāti un apstiprināti divi attīstības dokumenti - Nīcas novada
stratēģija darbam ar jaunatni 2016.-2023.

gadam un Nīcas novada izglītības attīstības

stratēģija 2016.-2023. gadam, iezīmējot lēmējvaras turpmākos nepieciešamos lēmumus.
Nīcas novada pašvaldības 2016. gada darbības prioritātes bija arī pašvaldībā esošo visu
izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana, jauniešu aktivitāšu veicināšana, vienlaikus nodrošinot
neatliekamo sociālo vajadzību apmierināšanu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības darbinieku darba rezultātā ir aktivizējusies dzīvokļu īpašnieku kustība.
Tāpat kā līdz šim, tika atbalstītas kultūras un sporta aktivitātes. 2016. gadā pirmo reizi
kopā sešu dienu garumā svinējām Novada svētkus – Grīnvaltos, Kalnišķos, Jūrmalciemā, Rudē,
Bernātos un Nīcā, iesaistot vietējo aktīvistus. Tāpat pirmo reizi Jūrmalciemā notika Reņģu
svētki, ko organizēja interešu kopa „Kalvas”. Pašdarbības kolektīvi novada vārdu popularizē ne
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vien Latvijā, bet 2016. gadā arī pasaules mērogā – divi Otaņķu

etnogrāfiskā ansambļa

dalībnieki piedalījās pasaules folkloriādē Meksikā.
Pēdējos gados tiek atbalstīti un gūst panākumus ne vien lielie un mazie futbolisti, bet
arī veiksmīgi attīstās airēšanas sports Bārtas upē un velosports. Nīcas novada sportistu
komanda pirmo reizi piedalījās Latvijas IV Olimpiādē Valmierā.
Labus sasniegumus Latvijas un starptautiskos konkursos gūst Nīcas Mūzikas skolas
audzēkņi. Nīcā tika organizēts 1. mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo
kameransambļu konkurss. Arī Nīcas vidusskolas vārds arvien biežāk izskan, pateicoties skolēnu
panākumiem.

Būtisks drauds attīstībai ir pašvaldības ceļu fonda līdzekļu nepietiekamais apjoms - ar
piešķirto finansējumu var veikt tikai ikdienas ceļu greiderēšanu, rekonstrukcija un grants
seguma atjaunošana pilnībā tiek izslēgta. Pašvaldības iedzīvotāji ir neapmierināti ar valsts
nozīmes ceļa Nīca- Grobiņa slikto stāvokli, taču 2016. gadā veikta valsts ceļa Liepāja- Lietuvas
šoseja rekonstrukcija, kas būtiski sekmēs novada, tajā skaitā uzņēmējdarbības, attīstību.

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 – 35037,3 ha.

Zem ūdeņiem
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Lauksaimniecības
zemes
34%

Krūmāji
1%

Meži
45%

Lauksaimniecības zemes

Meži

Krūmāji
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Zeme zem ceļiem

Pārējās zemes

Nīcas novada teritorijas sadalījums.
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 8 ciemi –Nīca, Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Jūrmalciems, Kalnišķi, Rude un
Otaņķi.
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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
Iedzīvotāju skaits novadā katru gadu nedaudz samazinās. Piecu gadu periodā skaits
samazinājiem par 300 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaits
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880

2016.
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Iedzīvotāju skaita izmaiņas notiek visās vecuma grupās.

Iedzīvotāju skaits pēc vecuma grupām

2246

Līdz 7 gadu vecumam

Jaunieši (15-25g.)

Darba spējas vecumā
2352

Pensijas vecumā
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2015.
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2016.

Vīriešu un sieviešu skaits ir gandrīz vienāds.

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma
Vīrieši

Sievietes

1901 1902
1863

1876
1827 1826
1787 1778

2013.

2014.

2015.

2016.

2016. gadā dzimuši 24 bērni. Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 14 bērnu
dzimšana, 10 bērnu dzimšana reģistrēta citās Dzimtsarakstu nodaļās (vai arī viens no vecākiem
dzīvesvietu deklarējis citā administratīvajā teritorijā). Dzimšanas apliecības saņēmuši 15
meiteņu un 9 zēnu vecāki.
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Iedzīvotāju dzimstība un mirstība.
2016. gadā Nīcas novadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 17 laulību noslēgšanas reģistri.
2015. gadā - noslēgtas 17 laulības; 2014. gadā – 19; 2013. gadā - 15.

3. NĪCAS NOVADA DOME
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Nīcas novada dome
Nīcas novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede

Nīcas novada dome
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473
90000031531
LV 90000031531
2016.
9 deputāti
Agris Petermanis
Inguna Lībeka
Andrejs Šakals
Inese Ģirne
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3.1. Domes sastāvs

Domē ievēlēti 9 deputāti:


no vēlētāju apvienības „Nīcas novada attīstībai”: Ivars Apinis, Jānis Ausējs, Raivis Kalējs,
Inguna Lībeka, Sandra Pankoka, Agris Petermanis, Daina Siksna;

 No partijas „Vienotība”: Renārs Latvens, Aija Robežniece.
Šāds domes sastāvs ievēlēts 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Dome darbu veic
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” un domes 2009. gada 30. jūlijā apstiprinātiem Saistošiem
noteikumiem Nr. 1 „Nīcas novada pašvaldības nolikums” (aktuālā redakcija - 14.10.2013.).
2016. gadā notikušas 17 domes sēdes, tai skaitā 5 ārkārtas sēdes. Sēdēs izskatīti 234
jautājumi, apstiprināti 198 administratīvie akti.
Deputāti jautājumus risina domes komitejās:


finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejā,



sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.
Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejai notikušas

17 sēdes, kurās izskatīti 156 jautājumi.
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Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai notikušas 20 sēdes, kurās
izskatīti 137 jautājumi.
Pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvo funkciju pārvaldīšanai izveidotas
komisijas:


administratīvo lietu komisija,



administratīvo aktu strīdu komisija,



iepirkumu komisija,



komisija pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas
izvērtēšanai,



vēlēšanu komisija,



jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,



novada ainavas veidošanas un sakoptas vides uzturēšanas komisija,



medību koordinācijas komisija,



interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija,



darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 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 180 rīkojumi pamatdarbības jautājumos.
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NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBA

3.2. Pašvaldības iestādes un
dsd

struktūrvienības

Nīcas novada dome
Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektors
Novada domes
administrācija

Otaņķu pagasta
pārvalde

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Spārīte”

Komunālā pārvalde

Nīcas kultūras nams

Būvvalde

Nīcas novada domes
sociālais dienests
Sociālais dienests

Jauniešu centrs

Nīcas novada bāriņtiesa
Tūrisma informācijas
centrs
Jūrmalciema
sabiedriskais centrs
Kalnišķu sabiedriskais
centrs

Priekšsēdētāja vietnieks

Nīcas novada
dzimtsarakstu nodaļa

Vēlēšanu komisija
Administratīvā
komisija

Rudes pamatskola

Iepirkumu
komisija

Otaņķu Tautas nams
Otaņķu pagasta bibliotēka

Novada ainavas
veidošanas un
sakoptas vides
uzturēšanas
komisija

Nīcas pagasta bibliotēka

Nīcas Mūzikas skola

Darījumu ar
lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas
komisija

Nīcas lauku ambulance
Nīcas vidusskola
Otaņķu feldšerpunkts
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Pedagogu
profesionālās
darbības kvalitātes
novērtēšanas komisija

Finanšu, attīstības,
būvniecības un teritorijas
plānošanas jautājumu
komiteja
Sociālā, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komiteja
Administratīvo aktu strīdu
komisija
Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija

Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas
komisija
Komisija pašvaldības
pirmpirkuma tiesību un
nekustamo īpašumu
izmantošanas izvērtēšanai
Medību koordinācijas
komisija

Nīcas novada domē ir 15 iestādes. Iestāžu vadītāju izglītība: augstākā - 10, vidējā
speciālā - 3, vidējā - 2. No 19 administrācijas darbiniekiem augstākā izglītība - 14, vidējā
speciālā izglītība - 5.
Iestāžu vadītāju izglītība
Augstākā izglītība

Vidējā speciālā

Vidējā

13%

20%
67%

Administrācijas darbinieku izglītība
Augstākā izglītība

Vidējā speciālā

26%

74%
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3.3. Lietvedība
Nīcas novada domē lietvedības darbu organizē saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem šajā jautājumā. Domes lietvedības nomenklatūra saskaņota atbilstoši
Liepājas zonālā valsts arhīva prasībām.
2016. gadā Nīcas novada dome saņēmusi un reģistrējusi 1834 dokumentus, nosūtījusi
911 dokumentus.

3.4. Bāriņtiesa
Nīcas novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir Nīcas novada domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem, prioritāri nodrošinot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.
Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos 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

2015.

109

27

10

36

9

2016.

102

22

7

38

10

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.
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2016. gadā bāriņtiesa pieņēma 23 lēmumus, no kuriem:


bērnu aizgādības tiesības tika pārtrauktas 4 vecākiem (3 mātēm un 1 tēvam);



6 bērni, kuru vecākiem tika pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības;



bērnu aizgādības tiesības tika atjaunotas 3 vecākiem- 1 mātei un 2 tēviem;



3 bērni, kuru vecākiem tika atjaunotas bērnu aizgādības tiesības;

Uz 2016. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 8 bērni (aizbildnībā):


6 bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, ir adoptējami, bet viņu likumīgie
pārstāvji vai paši bērni nepiekrīt bērnu adopcijai;



2016. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 2 bērniem,
nodibinot aizbildnību;



6 personas pilda aizbildņa pienākumus, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par
aizbildņiem;



3 personas ir atlaistas no aizbildņa pienākumu veikšanas, 1 gadījumā bērns
sasniedzis pilngadību, otrā gadījumā bērns atgriezās savā ģimenē, bet trešajā
gadījumā aizbildnis tika atlaists nolaidīgas rīcības dēļ un bērnam tika iecelts cits
aizbildnis;



viena persona tika atzīta par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai;



viena persona atrodas aizgādnībā;



viena ģimene ieguvusi viesģimenes statusu;



tiesai sniegti 3 atzinumi par rīcībspējas ierobežošanu un atsevišķas aizgādnības
noteikšanu.

Dokumentu aprite 2016. gadā bāriņtiesā:


saņemtā korespondence – 137



nosūtītā korespondence – 209



saņemti, izskatīt iesniegumi - 13

2016. gadā bāriņtiesas lietvedībā aktīvo lietu skaits – 46, kas nav nodotas arhīvā.
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3.5. Attīstības plānošana
2016.gadā tika apstiprināta Nīcas novada izglītības attīstības stratēģija 2016. –
2023.gadam un Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni no 2016. – 2023. gadam.
Projekti un turpmākās aktivitātes tika plānotas saskaņā ar novada attīstības programmu
līdz 2020. gadam un ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam.

3.6. Projekti

2016. gadā Attīstības nodaļa pabeidza realizēt Nīcas sporta halles būvniecības projektu,
ēka tika nodota ekspluatācijā un vasarā svinīgi atklāta. Būvdarbi tika uzsākti 2015. gada maijā,
no Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta saņemot gandrīz 1 miljonu eiro, pārējās
izmaksas sedza pašvaldība. Novada apjomīgākais projekts ir sekmīgi noslēdzies un ēku jau
aktīvi apdzīvo sportisti, gan skolas bērni, gan iedzīvotāji un viesi no blakus pašvaldībām.
Aktīvi strādāts pie Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apguves - sagatavoti
un iesniegti 5 projekti, no kuriem 4 domes un viens attīstības biedrības. Visi 4 domes projekti
tika apstiprināti, realizācija vienam projektam uzsākta 2016. gadā, pārejos īstenos 2017. gadā.
Projekta „Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai” rezultātā iegādāti un
uzstādīti 15 jauni trenažieri visām muskuļu grupām un mūzikas atskaņošanas iekārta. Projekts
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tika īstenots Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros –
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. rīcībā
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. Tika noorganizēta svinīga projekta atklāšana.

2016. gadā uzsāktie, īstenotie vai pabeigtie projekti
Kopējās
Projekta nosaukums

Finanšu

Ieviešanas

statuss

ma/

izmaksas

instruments

laiks

2016. gada

rīcība/uz-

beigās

devums

„Zema enerģijas patēriņa ēkas
„Nīcas sporta halle” jaunbūve

Projekts
2.5 milj.

EEA

10.03.201531.08.2016

Nīcas novadā”

2.

pilnībā

RV2U1

pabeigts
Projekts

Vietējais novada projektu

4 294,65

konkurss 2016

Pašvaldības

18.01.2016.-

budžets

01.12.2016.

pilnībā
pabeigts

“Kāp kalnā Nīcas sporta hallē”
3.

Program

projekta

(EUR)

1.

Projekta

Nr. 16-02-AL13-A019.2201-

14 000

ELFLA

18 000

ELFLA

12.09.2016-

Projekts

01.09.2017

apstiprināts

24.08.2016-

Projekts

29.05.2017

apstiprināts

000004

RV3.4.U
3.4.31

RV2U1

„Aukstums vairs nav šķērslis”
4.

būt aktīvam ziemā”
Nr. 16-02-AL13-A019.2201-

RV2U2

000006
„Trenažieru iegāde brīvā laika
5.

pavadīšanas dažādošanai”
Nr. 16-02-AL13-A019.2201-

Projekts
15 181,23

ELFLA

12.09.201620.03.2017

1

„Nāc vingrot svaigā gaisā!”
Nr. 16-02-AL13-A019.2201-

RV2U1

pabeigts

000003
6.

pilnībā

22 850,50

ELFLA

24.08.2016-

Projekts

31.07.2017

apstiprināts

RV2U2

Nīcas pagasta attīstības programma 2009-2015
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000005
Latvijas

“Lejaskurzemes dabas vērtības
7.

Latvijas simtgadei”

40 000

Nr. 1-08/255/2016

16.09.2016-

aizsardzī-

30.09.2017

LR

Nr. IK/2016/PSI/01

1 209,55

Nīcas novada attīstības

Kultūras

RV19U3

Projekts
05.09.201605.12.2016

ministrija

biedrības projekts

apstiprināts
un uzsākts

bas fonds

“Ar Latviju sirdī”
8.

Projekts

vides

pilnībā

RV2U6

pabeigts

Vietējais projektu konkurss
Visu 11 atbalstīto projektu iesniedzēji īstenoja labas un noderīgas aktivitātes
kopsummā par EUR 4714.45, no tiem Nīcas novada dome līdzfinansēja EUR 4294.65.
Projektu ietvaros izdarīti šādi darbi:


“Bērnu

brīvdabas

aktivitāšu

stūrītis “Upeskrastos”” – izveidots
bērnu

stūrītis

ar

5

koka

objektiem;


“Dāvā prieku bērnam” – tika
noorganizēts pasākums par godu
Starptautiskajai

bērnu

aizsardzības dienai, kurā uzstājās
vokālais ansamblis “Čiekuriņi”, dejoja bērnudārza “Spārīte” audzēkņi. Bērniem
piedāvāja iesaistīties dažādas aktivitātēs.


“Lai varam skanēt tālu” – uzlabotas un dažādotas Nīcas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, iegādājoties apskaņošanas aprīkojumu – bezvadu mikrofonu
sistēmu ar 2 mikrofoniem, 2 dinamiskos mikrofonus, kā arī portatīvo skaņas sistēmu;



“Kūp, čurkst un smaržo” – papildināts sabiedriskā centra “Ievas” inventārs, iegādājoties
dārza čuguna pannu, izmantošanai dažādos pasākumos;
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“Saules ielā – droši un ērti” – līdzās mājām Saules ielā 1 un Saules ielā 2 tika paplašināta
iela, uzlabojot satiksmes iespējas un drošību;


Mācību

cikls

“Dziedini

sevi un citus” – 10 teorētisku un
praktisku nodarbību cikls par
veselības veicināšanas metodēm
un iespējām;


“Nīcas

luteriskās

evaņģēliski

draudzes

infrastruktūras

pagalma

uzlabošana”

–

tika iegādātas un uzstādītas saules baterijas un puķu podi, padarot vizuāli pievilcīgāku
baznīcas pagalmu;


“Bērnu priekam” – Dārza ielas 4 pagalmā tika uzstādīts jauns karuselis bērnu priekam;



“Dzīve ir kustībā II” – iegādātas 20 lielās fitnesa bumbas un 20 pildbumbas, vingrošanas
nodarbību dažādošanai;



“Skaņas aprīkojuma iegāde muzikālo pasākumu dažādošanai” – Rudes ģitāristu pulciņa
vajadzībām iegādāta apskaņošanas sistēma, 2 mikrofonu statīvi un 2 mikrofoni;



“Mūžu dzīvo, mūžu mācies” – izglītojošas nodarbības Rudē par veselīgu uzturu un
mūsdienu tehnoloģiju pielietošanu.
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2016. - 2017. gadā plānotie projekti
Kopējās
Nr.

Projekta nosaukums

projekta
izmaksas
(EUR)

Finanšu

Programma/

instru-

rīcība/

ments

uzdevums
“Izaugsme un

1.

Bernātu dabas parka labiekārtošana

~230 000

ERAF

nodarbinātība”
SAM 5.5.1

2.

Nīcas pagasta bibliotēkas grāmatu plauktu atjaunošana

20 000

ELFLA

3.

Otaņķu pasta ēkas pārbūve par sabiedrisko centru

50 000

ELFLA

4.

Nīcas jauniešu centra tualešu un virtuves atjaunošana

20 000

ELFLA

5.

Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos

20 000

ELFLA

20 000

ELFLA

20 000

ELFLA

6.

Tautastērpu iegāde Nīcas novada mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu vajadzībām
Airēšanas laivu, airēšanas aprīkojuma komplektu,

7.

piekabes un telts-nojumes iegāde airēšanas grupas

VRG projektu
konkurss
VRG projektu
konkurss
VRG projektu
konkurss
VRG projektu
konkurss
VRG projektu
konkurss
VRG projektu
konkurss

vajadzībām

Rietumu

Rietumu
8.

Vides objekta – zīmes “Nīca” izgatavošana un uzstādīšana
Nīcas centrā

~ 9 000

bankas

bankas

labdarības

labdarības

fonda

fonds

9.

Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā

~ 4 400

konkurss

Zivju

Zivju fonda

fonds

konkurss
Valsts

10.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana

~ 5 000

VKKF

kultūrkapitāla
fonda
konkurss
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Pašvaldības grants ceļu rekonstrukcija (“Kamenes-Paipu

„Pamatpakal-

dambis”, “Centrs-Žūrnieki”, “Pūpoli-Zirģeļi-Peņķi”,

pojumi un

“LŪKSP”, “Šmitas-Kranti”, “Lībieši-Kāši”, “Jaunzemji11.

Ķaupeļi”, “Jūrmalciems-Meķis”).

~ 710 000

ciematu

ELFLA

atjaunošana

2016. gadā uzsākta grants ceļu būvprojektu izstrāde,

lauku

2017. gadā plānots iesniegt projektu un uzsākt

apvidos”

būvdarbus.

12.

13.

14.

Vietējais novada projektu konkurss 2017

4 300

Nodarbināto personu profesionālās kompetences

Nav vēl

pilnveidošana

zināms

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības

Nav vēl

iestādēs

zināms

Pašvald-

Vietējais

ības

projektu

budžets

konkurss
“Izaugsme un

ESF

nodarbinātība”
SAM 8.4.1
“Izaugsme un

ESF

nodarbinātība”
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4. NĪCAS NOVADA BUDŽETS
4.1. Pamatbudžets
Ieņēmumi

Rādītāji

2014.gada
izpilde

Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts ( pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1 831 561
1 617 058
214 503
79 525

Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldības budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ieņēmumi kopā

2015.gada
izpilde
2 025 376
1 746 083
279 293
84 596

2016./2015.

2016.gada
izpilde

EUR

2 178 129
1 893 154
284 975
145 032

152 753
147 071
5 682
60 436

%
7,5
8,4
2,0
71,4

-

#DIV/0!

4 542

4 177

4 989

812

19,4

7 667
12 082

13 902
9 181

18 295
11 457

4 393
2 276

31,6
24,8

55 234

57 336

110 291

52 955

92,4

1 262 842

1 402 580

1 162 575

40 575

12 957

1 176 415
45 852

1 336 236
53 387

1 111 220
51 355

280 688

293 306

322 338

29 032

9,9

3 454 616

3 805 858

3 808 074

351 242

10.0

-

240 005

-17,1

-

12 957

-100

-

225 016
2 032

-16,8
-3,8

2016. gadā pašvaldības pamatbudžetā 50 % no kopējiem ieņēmumiem jeb 87 % no
nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi. 2016. gadā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi bija EUR 1893154, kas ir par EUR 147071 jeb 8 % vairāk nekā
2015. gadā. Tas saistīts ar ienākuma nodokļa pārdali pašvaldībām.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem
pašvaldības budžetā sastāda 7%, kas ir 13% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi iekasēti par 2 % jeb EUR 5682 vairāk nekā 2015. gadā.
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Maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums ir par EUR 29032 lielāks salīdzinājumā ar
2015. gadu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
8%
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
46%

Transfertu
ieņēmumi
37%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
7%

Nenodokļu
ieņēmumi
2%

Izdevumi

Rādītāji
Izdevumi pēc valdības funkcijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra, sports
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā

2014.gada
izpilde

2015. gada
izpilde

2016. gada
izpilde

2016./2015.
EUR

426 966
38 181
119 484
15 269
750 243

429 614
51 212
100 032
19 010
2 191 970

449 658
50 758
104 043
17 231
501 152

41 999
567 251
1 311 297
171 985
3 442 675

63 940
2 204 176
1 564 757
152 133
6 776 844

40 858
1 013 979
1 372 591
141 084
3 691 354

%

20 044
454 4 011
1 779 - 1 690 818 -

4,7
0,9
4,0
9,4
77,1

23 082
- 1 190 197
- 192 166
11 049
- 3 085 490

36,1
54,0
12,3
7,3
45,5

-
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Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 2016.
gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija izglītībai 37%, kultūrai un sportam - 33%,
bet salīdzinot ar 2015. gadu ir liels samazinājums, kas saistīts ar to, ka 2015. gadā sāka būvēt
Nīcas sporta halli, kuru pabeidza būvēt 2016. gadā.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi veido 14% no kopējiem
izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu (32%) ir liels samazinājums, jo 2015. gadā īstenoja
katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas projektu, piesaistot kredīta līdzekļus.
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Pamatbudžeta izdevumi
2016./2015.
2014.gada

2015.gada

2016.gada

izpilde

izpilde

izpilde

Kārtējie izdevumi

2 670 840

2 867 082

Procentu izdevumi

5 644

Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

EUR

%

2 789 613

-77 469

- 2,7

3 785

3 402

- 383

- 10,1

83 552

79 481

67 893

- 11 588

- 14,6

Uzturēšanas transferti

49 226

89 792

69 411

- 20 381

- 22,7

Kapitālie izdevumi

633 413

3 736 704

761 035

- 2 975 669

-79,6

3 442 675

6 776 844

3 691 354

- 3 085 490

-45,5

Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

KOPĀ IZDEVUMI

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu
samazinājušies par EUR 3 085 490. Tas saistīts ar to, ka kapitālie izdevumi samazinājušies par
80%, jo 2015. gadā tika īstenoti divi lieli projekti - sporta halles būvniecība un katlu mājas
rekonstrukcija.

4.2. Speciālais budžets
Rādītāji
Ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem
t.sk. dabas resursu nodoklis
autoceļu fonds
Saņemtie dāvinājumi un
ziedojumi kopā
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

2014.gada
izpilde

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

160183

151903

50479
109704

2016./2015.
EUR

%

156194

4291

2,8

36690
115213

31896
124298

- 4794
9085

-13,1
7,9

1020

814

4692

3878

476,4

161 203

152 717

160 886

8 169

5,3

- 36,6
7,4

1 050
28 858

46 666

29 564

-17 102

118 723

88 275

94 843

6 568
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Atpūta, kultūra, sports
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā

1 025
145

344
152

149 801

135 437

712
2 599
585
128 303

368
2 447
585
- 7 134

107,0
1609,9
- 5,3

No kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 2016. gadā EUR 156 194 jeb 97 % sastāda
īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi (dabas resursu nodoklis un autoceļu fonds).
Ieņēmumu samazinājums 2016. gadā speciālajā budžetā par 5% pret iepriekšējo gadu saistīts
ar dabas resursu nodokļa ieņēmumiem par 13%. 2016. gadā 74% speciālā budžeta līdzekļu tika
novirzīti novada ceļu uzturēšanai, 23% - vides aizsardzībai, 3%- pārējām jomām.

4.3. Domes budžets 2017. gadam
Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
KOPĀ IZDEVUMI
IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, sports, kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSAOI un sociāla rakstura pabalsti
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi

Gada plāns (EUR)
3 341 364
1 944 431
271 120
5 350
15 000
11 000
30 000
360 500
650 963
53 000
3 442 781
3 442 781
553 525
77 880
157 885
25 120
672 264
50 915
461 724
1 286 723
156 745
3 442 781
1 523 214
383 277
10 410
742 735
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem
AIZDEVUMA saņemšana
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai deficīts ( I - II )
FINANSĒŠANA
AIZDEVUMA atmaksa
AIZŅĒMUMI

310 301
3 240
32 000
25 000
246 194
82 200
84 210
30 000
271 417
-101 417
101 417
200 000
-170 000
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4.4. Aizņēmumi
Darījumi (+,-)

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

palielinājums (+)

samazinājums (-)

pārskata
periodā

kopā

kopā

pārskata
periodā

Izmaiņas,
kas nav
darījumi
(+, -)

Pārskata
perioda beigās

kopā

Valsts
kase

ERAF projekta Nīcas pagasta Nīcas
ciema ūdenssaimniecība īstenošanai

24.05.2011.

20.03.2021.

169 441

103 149

169 441

0

-85 938

-19 647

-1

83 502

Valsts
kase

ERAF projekta Sociālās dzīvojamās
mājas Ārītes Nīcas novadā
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi īstenošanai

24.05.2011.

20.12.2020.

162 054

50 512

162 054

0

-121 643

-10 102

-1

40 410

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegāde

30.08.2012.

20.08.2019.

35 780

19 867

35 780

0

-21 219

-5 305

1

14 562

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
(traktora) iegāde

26.11.2012.

20.11.2019.

67 490

38 566

67 490

0

-38 565

-9 641

-1

28 924

Valsts
kase

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīcas vidusskolā

24.04.2013.

20.04.2038.

842 185

621 270

842 185

0

-248 528

-27 612

1

593 658
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Valsts
kase

Projekts „Ūdenstūrisma kā dabas un
aktīva tūrisma komponentes
attīstība Latvijā un Igaunijā”

10.07.2013.

20.12.2018.

58 553

7 088

58 553

0

-51 465

0

0

7 088

Valsts
kase

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīcas novada PPI
„Spārīte”

29.05.2013.

20.05.2033.

271 615

199 010

271 615

0

-83 979

-11 372

2

187 638

Valsts
kase

Projekts „Autoceļa posma "KlaipiMežmaļi" rekonstrukcija Nīcas
novadā Otaņķu pagastā”

10.07.2013.

20.07.2023.

78 496

23 219

78 496

0

-58 273

-2 996

0

20 223

Valsts
kase

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīcas vidusskolā
papilddarbu īstenošanai

11.10.2013.

20.10.2023.

76 871

74 581

76 871

0

-11 612

-9 322

0

65 259

Valsts
kase

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīcas novada PPI
Spārīte papilddarbu īstenošanai

11.10.2013.

20.10.2023.

26 887

26 089

26 887

0

-4 058

-3 261

-1

22 828

Valsts
kase

Ēkas rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana brīvā laika
pavadīšanas un sporta vajadzībām
Rudē

18.10.2013.

20.10.2038.

357 026

282 239

357 026

0

-86 964

-12 176

1

270 063

Valsts
kase

Projekts „Autoceļa posma "Zivju
kūpinātava- Mols" rekonstrukcija
Nīcas novadā Jūrmalciemā”

11.10.2013.

20.10.2023.

91 354

30 432

91 354

0

-64 726

-3 804

0

26 628

Valsts
kase

Transporta iegāde sociālā dienesta
vajadzībām

17.09.2014.

20.09.2021.

22 940

19 550

22 940

0

-6 790

-3 400

0

16 150
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Valsts
kase

ERAF projekts "Energoefektivitātes
paaugstināšana daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā "Uzvaras"”

17.09.2014.

20.09.2019.

22 818

16 343

22 818

0

-6 475

0

0

16 343

Valsts
kase

ERAF projekts "Energoefektivitātes
paaugstināšana daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā "Salnāji"”

17.09.2014.

20.09.2021.

37 178

23 035

37 178

0

-14 143

0

0

23 035

Valsts
kase

ERAF projekts "Energoefektivitātes
paaugstināšana daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājai Skolas ielā 1”

17.09.2014.

20.09.2029.

102 512

69 359

102 512

0

-33 153

0

0

69 359

Valsts
kase

Nīcas vidusskolas sporta zāles un
palīgtelpu atjaunošanas būvdarbu
īstenošanai

27.01.2015.

20.01.2040.

162 210

162 210

162 210

0

0

0

0

162 210

Valsts
kase

Prioritārā investīciju pr. "Invalīdu
pacelšanas platformas iegāde Nīcas
ambulances vajadzībām"

17.04.2015.

20.04.2020.

22 005

22 005

22 005

0

-4 883

-4 883

0

17 122

Valsts
kase

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības
attīstība Nīcas novada Otaņķu
pagasta Rudes ciemā" īstenošanai

19.03.2015.

20.03.2035.

294 286

94 187

294 286

0

-200 099

0

0

94 187

Valsts
kase

EEZ projekts "Zema enerģijas
patēriņa ēkas "Nīcas sporta halle"
jaunbūve Nīcas novadā"

19.06.2015.

20.06.2045.

2 169 186

1 509 743

2 169 186

571 200

-491 944

-403 701

1

1 677 243
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Valsts
kase
Kopā

Nīcas novada pašvaldības katlu
mājas energoefektivitātes
uzlabošanas investīciju projekta
īstenošanai

27.06.2015.

20.06.2045.

1 381 763

1 221 064

1 381 763

0

-160 699

0

0

1 221 064

6 452 650

4 613 518

6 452 650

571 200

-1 795 156

-527 222

2

4 657 496
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Galvojumi

Kopā

SIA Liepājas RAS

Mēr
ķis

Liepājas rajona
pašvaldības saistības

Finanšu ministrija

Aiz
devējs

Aiz
ņēmēj
s

Līguma
parakstīšanas
datums

29.12.2
009.

Atmaks
as termiņš

31.12.2
022.

Galvojuma
summa

33 807

33 807

Galvotā
aizņēmuma
summa

33 807

Darījumi (+, -)
Pārskata
perioda
sākumā

palielinājums (+)
kopā

samazinājums (-)

Pārskata
periodā

kopā

Pārskata

Pārskata perioda beigās

periodā

13 423

33 807

0

-24465

-4 081

9 342

13 423

33 807

0

-24465

-4 081

9 342
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4.5. Debitori
Pārskata perioda beigās
Posteņa nosaukums

bruto

DEBITORI kopā
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta
iestādēm
Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par nodokļiem un nodevām
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli
Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Uzkrātie ieņēmumi
Pārējie uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējās prasības
Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

Pārskata perioda sākumā

izveidotie
neto (1.-2.)
uzkrājumi

izveidotie
uzkrājumi

bruto

neto (4.-5.)

198 038
105 380

40 719
40 719

157 319
64 661

249 425
154 925

46 104
46 104

203 321
108 821

1 156

0

1 156

48 122

0

48 122

104 224

40 719

63 505

106 803

46 104

60 699

84 556
84 556
0

0
0
0

84 556
84 556
0

88 068
75 254
12 814

0
0
0

88 068
75 254
12 814

466
466
1 818
520
1 298

0
0
0
0
0

466
466
1 818
520
1 298

3 607
3 607
1 680
1 680
0

0
0
0
0
0

3 607
3 607
1 680
1 680
0

5 818
5 818

0
0

5 818
5 818

1 145
1 145

0
0

1 145
1 145

Kreditori
Posteņa nosaukums
Kreditori
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Ilgtermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no
Valsts kases
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Saistības starp budžeta iestādēm

Pārskata
perioda
beigās
4 843 191
4 502 269
4 502 269
4 502 269
0
0
340 922
155 227

Pārskata
perioda
sākumā
5 053 769
4 481 273
4 479 632
4 479 632
1 641
1 641
572 496
133 886

155 227

133 886

15 818
15 416
88

14 726
14 430
296
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Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās
apdrošināšanas maksājumiem
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai
par aizņēmumiem no Valsts kases
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Norēķini par darba samaksu
Norēķini par deponēto darba samaksu
Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus)
Ieturējumi pēc izpildrakstiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
Pārējie nodokļi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem
īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību
Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti
Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Citi transferti

7

0

307

0

43 843
43 843
20 876

77 854
77 854
42 646

4 744

9 836

15 070

22 035

3 153

3 337

188
188
188
0
0
4 170
0
3 622
548
121 676
12 806
6 991
1 641
4 174
108 870

215
188
188
27
27
36 509
32 598
3 527
384
309 306
13 063
0
3 070
9 993
296 243

0

250 000

108 870

46 243
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4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas
Sākotnējā vērtība
sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)
Posteņa nosaukums

B
ILGTERMIŅA NEFINANŠU
AKTĪVI
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Attīstības pasākumi un
programmas
Licences, koncesijas un
patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Datorprogrammas

pārskata
perioda
sākumā

1

darījumi/
palielināju
ms (+)

2

sākotnējā atzīšana un
inventarizācijas
rezultāti (+.-)
palielinājums (+)

Samazinājums
(-)

3

4

izslēgšana
no
uzskaites
(-)

uz/ no
2100
kontu
grupām
(+,-)

saņemts
(+)

nodots (-)

pārvietošana (+, -)
starp 1100
un 1200
līmeņa
kontiem

5

6

7

8

9

bez atlīdzības

avansa
maksājumi
iepriekšējos
periodos (+)

pārskata
perioda
beigās
(1.līdz
12.ailes
summa)

12

13

15 395 122

782 852

252 795

0

-50 884

-37 342

473

0

0

1 697

16 344 713

95 383

12 502

0

0

-3 056

0

0

0

0

0

104 829

64 407

11 422

0

0

0

0

0

0

0

0

75 829

30 976

1 080

0

0

-3 056

0

0

0

0

0

29 000

30 758

1 080

0

0

-3 056

0

0

0

0

0

28 782

Pārējās licences

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

PAMATLĪDZEKĻI

15 299 739

770 350

252 795

0

-47 828

-37 342

473

1 697

16 239 884

Zeme, ēkas un būves

11 038 293

0

252 795

0

-31 844

-19 944

0

0

2 435 655

0

13 674 955

815 269

0

9 132

0

-8 868

0

0

0

0

0

815 533

Nedzīvojamās ēkas

3 135 071

0

0

0

-5 339

-240

0

0

2 032 061

0

5 161 553

Transporta būves

4 097 042

0

239 794

0

0

0

0

0

51 859

0

4 388 695

Zeme zem ēkām un būvēm

674 312

0

0

0

-17 637

-9 785

0

0

0

0

646 890

Kultivētā zeme

373 876

0

2 674

0

0

-9 919

0

0

0

0

366 631

16 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 749

629 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629 821

Dzīvojamās ēkas

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
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00

Inženierbūves

1 285 404

0

1 195

0

0

0

0

0

312 514

0

1 599 113

10 749

0

0

0

0

0

0

0

39 221

0

49 970

769 440

0

0

0

0

0

0

0

48 367

0

817 807

1 351 596

85 935

0

0

-15 984

-1 736

473

0

136 486

1 697

1 558 467

Transportlīdzekļi

556 040

5 900

0

0

0

-1 736

0

0

0

0

560 204

Saimniecības pamatlīdzekļi

155 579

18 702

0

0

-5 042

0

0

0

30 503

0

199 742

78 740

5 335

0

0

-1 577

0

473

0

0

0

82 971

612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

Datortehnika, sakaru un cita
biroja tehnika

187 446

12 060

0

0

-2 011

0

0

0

8 689

1 697

207 881

Iepriekš neklasificētie pārējie
pamatlīdzekļi

373 179

43 938

0

0

-7 354

0

0

0

97 294

0

507 057

Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā būvniecība

1 950 708

684 415

0

0

0

0

0

0

-2 620 508

0

14 615

Pamatlīdzekļu izveidošana

1 950 708

684 415

0

0

0

0

0

0

-2 620 508

0

14 615

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

189 702

0

0

0

0

-15 662

0

0

0

0

174 040

Mežaudzes

189 702

0

0

0

0

-15 662

0

0

0

0

174 040

Pārējais nekustamais īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

Bibliotēku fondi
Izklaides, literārie un mākslas
oriģināldarbi
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4.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Sākotnējā vērtība
pārskata
perioda
sākumā

Posteņa nosaukums

Zeme, ēkas un būves
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Kopā

pārskata
perioda beigās

izmaiņas (+/-)

11 038 293
815 269
3 135 071
4 097 042
674 312
373 876

13 674 955
815 533
5 161 553
4 388 695
646 890
366 631

2 636 662
264
2 026 482
291 653
-27 422
-7 245

16 749

16 749

0

629 821
1 285 404
10 749
22 076 586

629 821
1 599 113
49 970
27 349 910

0
313 709
39 221
5 273 324

5. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Pārskata gadā bijusi liela deputātu, komiteju un komisiju locekļu ieinteresētība un
atbildība par novadā notiekošo, jautājumi ir rūpīgi izdiskutēti. Domes sēdēs, komiteju un
komisiju sēdēs nav neattaisnotu kavējumu.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbu, domes pakļautībā darbojas 12 komisijas. Pašvaldība
regulāri informē sabiedrību par savu darbību, ievietojot informāciju pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.nica.lv, ar 2016. gadu - arī
Facebook kontā.
Domes pieņemto lēmumu izpildes uzlabošanu sekmē pašvaldības administrācijas
darbinieku iknedēļas apspriedes un pašvaldības iestāžu vadītāju apspriedes, kuras notiek reizi
mēnesī, lēmumu juridisko kvalitāti nodrošina domes juriste. Organizējot pasākumus, jautājumu
risināšanā iesaistās darba grupas, kas izvērtē pasākumu arī pēc tā norises, fiksējot ieteikumus
nākotnei. Tiek sekmēta citu pašvaldību labās prakses apgūšana. 2016. gadā pašvaldības
darbinieki iepazina Klaipēdas reģiona Kārkles pašvaldības darbu un uzņēma pie sevis
Naukšēnu, Rojas un Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pašvaldības darbiniekus no Lietuvas.
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Pašvaldības iestāžu darbinieki regulāri apmeklē darba pilnveides kursus un seminārus,
notiek instruktāžas par darba drošības jautājumiem. 2016. gadā darbiniekiem notika
apmācības par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās.
Lai sekmētu novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu uzlabojumu veikšanā, 2016.
gadā pašvaldība turpināja mazo projektu finansēšanas konkursu novada biedrībām un interešu
kopām.

6. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI
Pašvaldība regulāri informē novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem lēmumiem,
īstenotajiem projektiem, aktualitātēm uzņēmējdarbībā, sociālo palīdzību, kultūras un
sabiedriskajām aktivitātēm, izglītības jautājumiem, pašvaldības iestāžu darbu, sportu un citiem
aktuāliem 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 (1600 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
fotogalerijas, videoierakstus, noklausīties domes sēžu audioierakstus. Visvairāk tiek skatītas
fotogalerijas, pasākumu afiša, autobusu kustības saraksts un iepirkumi, vasarā – arī tūrisma
piedāvājums. Sporta halles būvniecības laikā regulāri tika papildināta fotogalerija, lai ikviens
varētu sekot būvniecības procesam. 2016. gadā vidējais apmeklējums mēnesī bija lielāks nekā
13000.
Vidējais interneta vietnes
apmeklējums mēnesī
13500
13000
12500
12000
11500
11000
2014.

2015.

2016.
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Par aktualitātēm novadā iedzīvotāji tiek informēti ar Nīcas novada domes, Nīcas
kultūras nama, Nīcas Jauniešu centra un sporta halles 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
fotostendi, kur regulāri tiek atspoguļotas norises novadā. Domes gaitenī apmeklētāji labprāt
skata tur izvietotos fotoalbumus ar senāku 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. 2016. gadā tika rīkotas vairākas
iedzīvotāju sapulces Nīcā, Otaņķu ciemā, Kalnišķos, lai informētu un uzklausītu iedzīvotāju
viedokli par dažādiem jautājumiem - par lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem, pašvaldības
ceļu rekonstruēšanu, ūdeļu fermas būvniecību, darbības organizēšanu jaunajā sporta hallē,
sabiedriskā centra nepieciešamību Otaņķu ciemā. Iedzīvotāji tika iesaistīti Nīcas novada
stratēģijas izstrādē darbam ar jaunatni no 2016. – 2023. gadam un Nīcas novada izglītības attīstības
stratēģijas un rīcības plāna izstrādē 2015. līdz 2022. gadam, kā arī Bernātu dabas parka dabas

aizsardzības plāna izstrādē. Novada uzņēmēji – pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstītāji – jau
tradicionāli arī 2016. 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, piemēram, par labdarības akciju aktualitāti, sadzīves atkritumu
šķirošanu, nosaukumu sporta hallei, elektroniskā paraksta izmantošanu u.c. Saziņai kalpo
pastkaste interneta vietnē un novada ciemos. Tas dod iespēju uzzināt iedzīvotājiem aktuālās
problēmas un tās risināt.
Lai stiprinātu piederību savam novadam, tika rīkots fotokonkurss „Nīcas novads caur
fotoobjektīvu”; godalgoto darbu izstāde tika izvietota Nīcā, Rudē un Jūrmalciemā. Jau vairākus
gadus novada skolēniem tiek rīkots Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkurss.
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.
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7. PAVEIKTAIS 2016. 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.
Pedagoģiskā procesa filozofiskais pamats ir bērncentrēta apmācība, kas nosaka
rotaļnodarbībās izmantojamās darba formas un metodes. Iestādē darbojas piecas bērnu
grupas, kuras apmeklē bērni no 1,5 – 7 gadu vecumam. PII „Spārīte” spēj nodrošināt vietas
maksimāli 117 bērniem. Pēdējos gados bērnu skaits pirmsskolas iestādē ir stabils un nemainīgs
– 101 līdz 102 bērni.
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības grupas PII „Spārīte” 2015./ 2016. mācību
gadā apmeklēja 42 audzēkņi.
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.
Rītos un vakaros 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 62 mazie dejotāji. Bērniem ir iespēja apgūt angļu valodu nodarbībās, kuras
vada „Valodu vēstniecības” pasniedzēji.
Katru gadu PII „Spārīte” tiek veikti

remontdarbi vienas bērnu grupas telpās. 2016.

gadā būtiskas pārmaiņas piedzīvoja četrgadīgo bērnu grupa. Tika labiekārtotas četras telpas –
rotaļu telpa, garderobe, guļamistaba un virtuvīte. Kopējās remonta izmaksas sastādīja 8750
eiro.
2016. gada pavasarī Iestādes padome noorganizēja vērienīgu labdarības akciju, kuras
laikā izdevās piesaistīt 2489 eiro bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošanai.
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Viena no Nīcas pirmsskolas iestādes prioritātēm vienmēr ir bijis veselīgs un sabalansēts
bērnu uzturs. Arī 2016. gadā iestāde turpināja piedalīties Eiropas Savienības un valsts
finansētajā projektā „Skolas piens”, tādēļ katrs bērns 250 ml piena dienā saņēma bez maksas.
2015. gada rudenī PII „Spārīte” iesaistījās Latvijas Vides fonda Ekoskolas programmā.
2016. gada septembrī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” tika piešķirts
Ekoskolas nosaukums. 2016. gada rudenī pirmsskolas iestāde pieteica savu dalību
starptautiskā Vides fonda organizētajā projektā “Ēdam atbildīgi!”. Tā ietvaros notikuši daudzi
izglītojoši pasākumi gan bērniem, gan bērnu vecākiem.

Pasākumi un tematiskie svētki iestādē tiek organizēti, balstoties uz latviešu tautas
gadskārtu tradīcijām un Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi. Īpaša uzmanība šim
darba virzienam tiek veltīta, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Vismaz reizi sezonā bērni ar pašvaldības autobusu brauc iepazīt un izzināt mūsu novadu, bieži
tiek organizētas sportiskas aktivitātes pie jūras Bernātu dabas parkā.
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7.1.2. Vispārizglītojošās skolas
Nīcas vidusskola
Pamatizglītības un vidējās izglītības apguves iespējas Nīcas novadā nodrošina Nīcas
vidusskola.
Skolas vīzija: Lauku vidusskola, kura piedāvā kokurētspējīgu izglītību, akcentējot skolēnu
un skolotāju personības un radošo spēju attīstību.
Skolas mērķis: radīt tādus apstākļus, lai veicinātu to vērtību, attieksmju un prasmju
attīstīšanu, kas nepieciešami humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai un
uzturēšanai.
Skolas attīstības prioritātes: Novada vidusskolas statusa nostiprināšana.


Skolēnu motivācija sekmīgam mācību darbam un adekvātai uzvedībai.



Skolas fiziskās vides un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.



Daudzpusīgas sadarbības veicināšana ar izglītības procesā iesaistītajiem partneriem.



Resursu piesaiste un izmantošana.

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9. klase

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Skolēnu skaits skolā

2015./2016.m.g.

21

21

21

15

13

14

16

17

18

13

13

16

198

2016./2017.m.g.

20

19

24

21

15

13

15

13

15

12

12

12

191

Skolēnu skaita dinamika
1.- 4.kl.

5.- 9.kl.

10.-12.kl.

Kopā

Zēni

Meitenes

2015./2016.m.g

78

78

42

198

99

99

2016./2017.m.g.

84

71

36

191

101

90

Nīcas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

41

Skolēni no citiem novadiem
Novads

2015./2016. m.g.

2016./2017. m.g.

Rucavas novads

9

7

Liepājas pilsēta

2

5

Vaiņodes novads

1

1

Babītes novads

1

1

Kopā

13

14

Izglītības programmas


pamatizglītības programma (kods 2101 11 11), licences Nr.V – 1706, izdota 2010.
gada 10. martā. 2015./2016. m.g. programmā mācās 156 skolēni, bet 2016./2017.
m.g. – 155 skolēni;



vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11),
licences Nr.V – 1707, izdota 2010. gada 10. martā. 2015./2016.m.g. programmā
mācās 42 skolēni, bet 2016./2017. m.g. – 36 skolēni.

12. klasi 2015./2016.m.g. beidza 16 skolēni, visi skolēni ieguva atestātu par vidējo
izglītību.
Vidējais
kopprocents

skolā

valstī

Kārtoja

Vidējais
kopprocents

Latviešu valoda

15

60,86 %

51,30 %

Matemātika

15

32,62 %

36,20 %

Angļu valoda

16

64,60 %

61,00 %

Priekšmets

12.klases skolniece Jana Čaure kārtoja centralizēto eksāmenu vēsturē un ieguva ļoti
augstu vērtējumu – 93%. Zināšanas angļu valodas centralizētajā eksāmenā tika pielīdzinātas
Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmēm. Tas nozīmē, ka skolēnu eksāmenu
rezultāti svešvalodas eksāmenos papildus tiek izteikti EKP līmeņos, kur augstākais ir C1 līmenis,
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bet zemākais B1. C1 līmeni saņem skolēni ar uzrādīto kopprocentu 95 – 100%, B2 līmeni - 70 –
94%, B1 līmeni – 40 – 69%.
Skolēnu zināšanas angļu valodā:


Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B1 – 9 skolēniem jeb 56%



Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B2 – 6 skolēniem jeb 38%
Skolēnu zināšanas krievu valodā (eksāmenu izvēlējās kārtot 2 skolēni): Eiropas kopīgo

pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B1 – 2 skolēniem jeb 100% no eksāmena kārtotājiem.
9. klasi 2015./2016.m.g. skolu beidza viena klase, kurā mācījās 18 skolēni. Apliecību par
pamatizglītību ieguva 18 skolēni. Eksāmenus Latvijas vēsturē, matemātikā, latviešu valodā
kārtoja 17 skolēni, vienai skolniecei bija atbrīvojums no valsts pārbaudes darbiem. Svešvalodu
eksāmenā 3 skolēni izvēlējās kārtot krievu valodu, pārējie - angļu valodu.
Diagrammā redzami 9.klases skolēnu eksāmenu rezultātu vērtējums procentos. Tie ir
salīdzināti ar kopējiem valsts eksāmenu rezultātiem. Skolēni ir uzrādījuši labus rezultātus valsts
pārbaudes darbos - latviešu valodas, Latvijas vēstures un matemātikas eksāmenā

tie ir

augstāki nekā vidēji valstī.
9.klases eksāmenu rezultāti
80,00
70,00

65,0066,36

70,29

76,08
65,29

61,00

62,5164,08

60,00

59,87

65,73

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Latviešu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda
Valsts

Latvijas vēsture

Matemātika

Skola
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Skolēnu un skolotāju sasniegumi 2015./2016.m.g.


Olimpiādēs
Starpnovadu
olimpiādes

Kurzemes

Valsts

reģiona

Kopā

olimpiādes

olimpiādes

1.vieta

1

0

0

1

2.vieta

0

3

0

3

3.vieta

4

2

0

6

Atzinība

15

1

1

17

12. klases skolniece Jana Čaure (sk. Sintija Kurvina) ieguva 1. vietu starpnovadu
vēstures olimpiādē un veiksmīgi startēja valsts mēroga olimpiādē. Atzinību Valsts atklātajā
matemātikas olimpiādē ieguva 6.klases skolnieks Raiens Ronis (sk. Ingrīda Dejus). Labi
sasniegumi skolēniem ir Kurzemes reģiona „Jauno ģeogrāfu skolas” rīkotajās olimpiādēs.
Godalgotas vietas ieguva Jana Čaure (12.klase) un Sabīne Pūķe (12.klase).


Konkursos
Novada

Starpnovadu

konkursi

konkursi

Kurzemes
reģiona
konkursi

Valsts
konkursi

Kopā

1.vieta

7

3

6

3

19

2.vieta

5

0

4

2

12

3.vieta

3

1

1

0

5

Atzinība

0

0

1

1

2

Konkursā „Balsis”. 8.-11.klašu ansamblis un sākumskolas ansamblis ieguva 1.pakāpes
diplomu gan Nīcas novadā, gan Kurzemes reģionā (sk. Daina Jurga, Līga Amerika-Ansiņa).
Daudz skolēnu piedalījās Nīcas novada skatuves runas konkursā. Nīcas novadu Kurzemes
reģiona skatuves runas konkursā pārstāvēja 2.klases skolniece Anna Sīle (sk. Andra Eglīte),
4.klases skolnieks Leonards Lucis (sk. Irēna Freimane), 9.klases skolniece Elīza Malkeviča (sk.
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Vineta Baltaiskalna) un 11. klases skolnieks Valters Ceplenieks (sk. Sandra Vadone). A.Sīle un
L.Lucis ieguva 1.vietu, E.Malkeviča un V.Ceplenieks – 2.vietu.
Komanda - Sabīne Pūķe, Sintija Anda Tauvēna - veiksmīgi piedalījās programmas “Esi
līderis” konkursos (sk. Agita Mače). Šī komanda izcīnīja “Līdera lielo balvu” un balvā ieguva
ceļojumu uz Itāliju.
Everita

Kozule,

Raiens

Ronis, Krista Otaņķe piedalījās
Latvijas Televīzijas spēlē “Gudrs,
vēl gudrāks”. Raiens Ronis finālā
ieguva 2.vietu.
Skolas VIA „The Spirit”
„Frolic” (grupu vadītājs Andris
Ločmelis)

piedalījās

izglītības

iestāžu

Latvijas
vokāli

instrumentālo ansambļu festivālā
– konkursā "No baroka līdz rokam" , grupa "The Spirit" ieguva I pakāpes diplomu , „Frolic” - II
pakāpes diplomu.
Sākumskolas komanda veiksmīgi piedalās Kurzemes novada latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2016” (sk.Daina Jurga).
Nīcas vidusskola šajā gadā kļuva par trešo labāko skolu sk. Pētera Aivara Piņņa vadībā
konkursā "Labākā CSDD satiksmes drošības skola" (konkurss “Gribu būt mobils” un sacensības
“Jaunais satiksmes dalībnieks”).
Nīcas vidusskolas skolēnu valde sadarbībā ar skolas VIA piedalās Latvijas skolu teātru
izrāžu parādē “Spēlēsim TE-ĀTRI” Liepājas “Lielajā dzintarā” (sk. Iveta Rone, Andris Ločmelis).
A/S “Latvenergo” rīkotajā konkursā “Eksperiments” neklātienes kārtā piedalījās divas
komandas, Kurzemes reģionā tālāk startēja 8. klases komanda.
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Labus rezultātus novada, starpnovadu un valsts līmenī šogad uzrādījuši skolas sportisti
Starpnovadu
sacensības

Kurzemes
reģiona
sacensības

Valsts
sacensības

Kopā

1.vieta

21

1

2

24

2.vieta

17

0

4

21

3.vieta

23

0

3

26

Pasākumi, notikumi, aktivitātes
Piedāvātās atklātās olimpiādes un konkursi: latviešu valodas un literatūras konkurss Rucavas
un Nīcas novada 6.,7.klašu skolēniem, draudzības pēcpusdiena svešvalodā ar A.Puškina
Liepājas 2.vidusskolas skolēniem, sociālās zinības 4.klasei, dabaszinības 3.klasei.
Ārpusstundu nodarbības: nodarbība skolēniem Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības
asociācijas ceļojošā mācību laboratorijā “Tehnobuss”, ar interaktīvu nodarbību skolā viesojās
Ventspils

Augstskolas

pasniedzēji,

SWEDBANK

darbinieku

nodarbība

skolēniem

“Uzņēmējdarbības uzsākšana”, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka projekta “Zaļā misija:
klimats” nodarbības vidusskolēniem, LCC International University lektora Emas Gricius lekcija
„Kā izglītība maina tavu dzīvi”, Nīcas kultūras nama direktores A.Kauneses lekcija skolēniem
„Latvijas vērtības – dziesma un deja – latviešu dziesmu un deju svētku kontekstā”.
Izrādes, koncerti, pasākumi: sākumskolas skolēniem 3 leļļu teātra izrādes; Pavasara svētki
vecmāmiņām un vectētiņiem, Valsts svētku koncerti, Ziemassvētku koncerts; Nīcas vidusskolas
skolēnu valdes un skolas vokāli instrumentālā ansambļa jaunieši ar muzikālu izrādi “Ko tu
labam padarīsi” viesojās Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā (sk.
Iveta Rone); skolas VIA piedalās konkursā “HOMESTISCK 2016” Viesītē (sk.A.Ločmelis); SV
prezidijs organizēja 35.Kartupeļu balli (sk.Lāsma Petermane); notiek tradicionālie pasākumi:
Fukšu balle, Miķeļdienas tirdziņš, Barikāžu piemiņas atceres pasākums, Lāpu gājiens, Ģimenes
diena.
Izstādes skolas muzejā: LNVM ceļojošā izstāde „Ceļā uz Latvijas brīvību”, „Pavasara svētkos
Nīcas vidusskolā”, LNVM izstāde „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Pieminekļu valdei - 90”,
skolēnu radošo darbu izstāde “Radi pats”, Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde “Sadzejotā
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valsts”, Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde “Dabas dziedniecība - purvs”, fotoizstāde
“Skola 2015./2016.m.g.”, zēnu mājturības darbu izstāde.
Konference: „Esi kustīgs – būsi vesels!”
Dalība projektos: „Sporto visa klase”, „Es augu vesels”, „Esi līderis”, skolēnu un skolotāju
sadarbības projekts ar A.Puškina Liepājas 2.vidusskolu, dalība projektā “Dažādība kā izaugsmes
iespējas” un “Rudens laika svētki”, Nīcas novada projektu konkursā ar projektu “Lai varam
skanēt tālu”.
Tālākizglītības iespējas skolas darbiniekiem: Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”
pieaugušo neformālās izglītības iestādes piedāvātie kursi „Mūsdienīga mācību stunda”, kursi
“Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšana 5.-7.klasēs”.
Sporta aktivitātes: Kopīgas sporta stundas ar sporta kluba “Liepājas Lauvas” basketbola
komandas LIEPĀJA/TRIOBET spēlētājiem, Olimpiskā diena, 2., 3., 4.klases peldētapmācība,
skrējiens „Par stipru Nīcu, par stipru Latviju”, dalība sacensībās tautasbumbas spēlē,
basketbolā, volejbolā, florbolā, šahā, dambretē, galda tenisā, velokrosā, stafetēs.
Atbalsts skolēniem
Visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Veiksmīgi
darbojas atbalsta personāls – skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais
pedagogs, bibliotekārs, medmāsa, skolotāja palīgs. Skolā darbu sācis arī karjeras izglītības
pedagogs. Sākumskolas skolēniem ir pagarinātā dienas grupas nodarbība un rotaļu grupa.
Saimnieciskā darbība
Nīcas vidusskolas budžets 2016. gadā – EUR 574 412.
Būtiskākās investīcijas 2016. gadā:
Izmaksu pozīcija

Summa (EUR)

Sporta inventāra iegāde

2000

Datortehnikas iegāde un atjaunošana (15 jauni stacionārie

9000

datori, 13 barošanas bloki, 10 portatīvo datoru atjaunošana)
Telpu atjaunošana, remontmateriāli

3700

(skolēnu valdes telpa, matemātikas kabinets, vēstures kabineta
palīgtelpa, logopēda kabinets)
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Saimniecības pamatlīdzekļi

4400

(t.sk. jauna trauku mazgājamā mašīna, žetona presforma)
Telpu aprīkojums un inventārs

7800

Ēdamzāles un virtuves tehniskā apsekošana

850

Apskaņošanas aprīkojums Mūzikas studijai

430

Siltummezgla uzlabošanas darbi

330

Interešu izglītība
Nīcas

vidusskola

piedāvā

daudzveidīgu interešu izglītību, skolā
darbojas

vokāli

instrumentālie

ansambļi, 2.- 4.klašu koris, 5.-12.klašu
koris,

vokālie

pētnieki,

ansambļi,

mākslas

vides

pulciņi,

Nīcas

vidusskolas vēstures izpētes pulciņš,
velo-moto pulciņš, riteņbraukšana,
tautas dejas, tradicionālās dejas un
līnijdejas, vispārējās fiziskās sagatavotības treniņi u.c. Ir 4 tautas deju kolektīvi un tradicionālo
deju kopa; dejotāji piedalās koncertos Grobiņā, Liepājā, Rucavā, arī novada pasākumos.

Rudes pamatskola
Rudes pamatskola dibināta 1875. gadā, 1959. gadā paplašināta ar 2. un 3. stāvu.
Mācību process notiek 3 ēkās.

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

8.klase

9.klase

Kopā

Skolēnu skaits skolā 2015./2016.m.g.

4

7

7

5

8

7

5

3
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Skolēnu skaits – 46
Pirmsskolas grupā – 20
Piedāvātās programmas
01011111 – pirmsskolas izglītības programma
21011111 – pamatizglītības programma
21015611 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
21015211 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem.

Skolēni no citiem novadiem
Novads

2013./2014.m.g.

2014./2015.m.g.

Grobiņas novads

1

1

Liepāja

3

5

Aizputes novads

2015./2016. m.g.

3

1

Kopā

4

7

3

Interešu izglītība
Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 2015./2016.m.g. ir 33.
Pulciņu un dalībnieku dinamika
2013./2014.

2014./2015.

2015./2016.

Pulciņu skaits

6

7

7

Dalībnieku skaits

74

70

70

Saimnieciskā darbība
Skolas budžets 2016.gadā – EUR 211903, izmaksa uz vienu skolēnu – EUR 174,24.
Svešvalodu kabineta remonts

EUR 3500

Mēbeles angļu valodas kabinetam

EUR 915

Kopā

EUR 4415
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Skolēnu sasniegumi
Olimpiādes


Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Nīcas un Rucavas un Vaiņodes novadu matemātikas (5.8.kl.) olimpiādē Mārcis Kalējs (5.kl.) ieguva 2.vietu (sk. Dace Kalēja);



Nīcas novada sākumskolas MA atklātā sociālo zinību olimpiādē 4.klasei Justs Vadonis
ieguva 3.vietu (sk. Sandra Rāte);



Starpnovadu 4.klašu atklātajā matemātikas olimpiādē Mārcis Kalējs ieguva atzinību (sk.
Jana Boze).

Konkursi


Nīcas novada skolu skatuves runas konkursā Anike
Sprūde, Nellija Ābola ieguva 2. vietu (sk. J.Boze)



Emīls Pētersons ieguva 2.vietu Kurzemes reģiona
Mazpulku projektu konkursā (sk. Indra Mokorenko);



Everita Sprūde ieguva 1.vietu Kurzemes reģiona
Mazpulku projektu konkursā (sk. Indra Mokorenko);



Nīcas novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkursā „Rakstu darbi”
Gunita Ābola (8 .kl.) ieguva 1.vietu, Jūlija Vadone
(2.kl.) - 1.vietu, Alise Berķe (5.kl.) - 3.vietu, Justs
Vadonis (4.kl.) - 3.vietu (sk. Kristīne Ziemele);



Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Rakstu darbi” Justs
Vadonis ieguva atzinību;



Nīcas novada konkursā “Balsis” 1.-5.klašu ansamblis ieguva 2.vietu (sk. Līga Amerika –
Ansiņa).

Starpnovadu sporta sacensības


florbolā 1. vieta - Ritvars Alkšars, Edgars Liepa, Artis Grūbe, Jānis Liepa, Daniels Ukstiņš,
Matīss Berķis, Karīna Grante, Gunita Ābola (sk. Vaclovs Malakausks);
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telpu futbolā 2. vieta - Ritvars Alkšars, Edgars Liepa, Artis Grūbe, Jānis Liepa, Daniels
Ukstiņš, Matīss Berķis, Mārcis Kalējs, Dāvids Mokorenko (sk. Vaclovs Malakausks);



vieglatlētikā:
Edgars Liepa – 1. vieta augstlēkšanā, 3.vieta trīssoļlēkšanā, 2.vieta diska mešanā;
Alise Berķe – 1. vieta diska mešanā, 1.vieta lodes grūšanā;
Gunita Ābola – 3. vieta augstlēkšanā;
Ritvars Alkšars – 3.vieta diska mešanā;
Jānis Liepa – 2.vieta lodes grūšanā, 2.vieta diska mešanā, 2.vieta augstlēkšanā.



Dambretē - Ritvars Alkšars - 1.vieta



Šahā - Edgars Liepa – 1.vieta

Pasākumi


Olimpiskā diena, arī citi sporta pasākumi: jautrās stafetes, foto trase, ierindas skates
konkurss par godu Lāčplēša dienai;



Rudens tirdziņš, Lapu balle sākumskolā un Ražas balle pamatskolā, 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, kuru
organizē Rudes pamatskolas Es, sabiedrība un māksla metodiskā komisija;



18. novembra vakarā svecīšu
iedegšana skolas logos;



Labdarības akcija ”Dāvinot citiem,
dāvini sev”;



Latvijas Lielā talka;



Mācību priekšmetu nedēļas;



Mācību stundas mežā;



Vasaras ekskursija uz Igauniju;
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Līdzpārvaldes organizētie pasākumi: Valentīndienas pāru spēles, frizūru diena, līdzpārvaldes
atpūtas vakars, akcija «Apvāko grāmatu» u.c.

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;
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skolas kā novada izglītības un kultūras iestādes tēla veidošana - sniegto
pakalpojumu kvalitātes vērtēšana un ilgtermiņa attīstības plānošana.

Skola piedāvā apgūt akreditētas Profesionālās ievirzes izglītības programmas.

35
30
Klavierspēle

25

Akordeona spēle

20

Vijoļspēle

15

Ģitāras spēle

10

Flautas spēle
Saksofona spēle

5
0
2014. (77)

2015. (81)

2016. (78)

Audzēkņu skaita dinamika.

No 2015. gada septembra skolā darbojas licencēta Nīcas novada pašvaldības jauniešu
un pieaugušo interešu izglītības programma “Mūzika”, kurā izglītojas 10 audzēkņi.
Skolā strādā 12 augsti kvalificēti pedagogi: 3 klavierspēles, 1 akordeona spēles, 1
vijoļspēles, 2 ģitārspēles, 2 flautas spēles, 1 saksofona spēles un 2 mūzikas teorijas priekšmetu
skolotāji.

Budžets


finansējums pedagogu algām:

no valsts – EUR 55965;
no pašvaldības – EUR 31694;


vecāku līdzfinansējums – EUR 3500

(mēnesī EUR 7; saskaņā ar nolikumu - atvieglojumi, ja skolā mācās vairāki audzēkņi no vienas
ģimenes);


pārējais finansējums – EUR 9620
Iegādāta jauna vijole, saksofons, mazlietotas klavieres.
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Konkursi un festivāli
2016. 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

Valsts mēroga

Starpnovadu

konkursi

konkursi

konkursi

1.vieta

1

1

8

10

2.vieta

2

1

2

5

3.vieta

2

6

4

12

Atzinība

2

1

Kopā

3

Nīcas Mūzikas skola 2016. gada 23. martā organizēja I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu, kurā piedalījās 96 dalībnieki no 20 Latvijas
mūzikas skolām.

Nozīmīgākie pasākumi


Koncerti Nīcas ev. luteriskajā baznīcā, sv. Jāzepa katedrālē Liepājā;



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



Ģimenes dienas koncerts;



Interešu izglītības programmas “Mūzika” audzēkņu koncerts Nīcas kultūras namā;



Skolas absolventu izlaidums – koncerts;



Mazais ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostā;



Festivāla “Zaļais stars” ieskaņas koncerts Sakas baznīcā;



Zinību dienas koncerts;



Sadraudzības pasākums-koncerts ar Olaines Mūzikas skolu;
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Ziemassvētku ieskaņas un labdarības koncerti baznīcās, kultūras namos, skolās.

7.1.4. Pieaugušo izglītība
Nīcas Pieaugušo izglītības centrs darbojas ar pašvaldības atbalstu no 2001. gada un
sniedz neformālās izglītošanās iespējas novada iedzīvotājiem.
Notikuši šūšanas kursi (9 dalībnieki), gleznošanas kursi (15 dalībnieki), B kategorijas
autovadītāju kursi (12 dalībnieki), A kategorijas kursi (7 dalībnieki). Notikušas arī 18 praktiskas
nodarbības par dažādām tēmām.
Liels apmeklētāju skaits piedalījās Liepājas partnerības organizētajā seminārā
„Sabiedrības

virzīta

vietējās

attīstības stratēģija un projektu
iespējas

ELFLA,

Eiropas
zivsaimniecības
programmās”,

LEADER

Jūrlietu

un
un

fonda
„Astroloģija

un

ezotērika”, „Kā atgūt un saglabāt
veselību”, „Ci - Gun” lekciju cikls,
mācību kurss „Laika vadība”.
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7.2. Kultūra
7.2.1. Kultūras iestādes
Nīcas novadā darbojas Nīcas kultūras nams un Otaņķu Tautas nams 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.
Katru gadu Nīcas kultūras nams un Otaņķu Tautas nams izstrādā kopīgu novada kultūras
pasākumu gada plānu, ko apstiprina Sociālās, izglītības kultūras un sporta komiteja.
AKTIVITĀTES


Janvāris – Nīcas kultūras
namā tiek atzīmēta Nīcas
etnogrāfiskā ansambļa 95.
gadu jubileja, Interešu kopa
“Rude”- radošā darbnīca
“Kolāžas veidošana”.



Februāris –Nīcas jauniešu
deju kolektīva “Rietumvējš”
dalība Grobiņas pilsētas
jubilejas koncertā Grobiņas sporta hallē, senioru deju kopa “Teiksma” un deju grupa
“Labākie gadi “ viesojas ar koncertu pie Lielvārdes senioriem.



Marts – Nīcas novadā tiek atzīmēta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena ar
vokālā ansambļa “Gaismiņa” koncertu Nīcas kultūras namā, Nīcas vīru koris piedalās
Kurzemes vīru koru sadziedāšanās pasākumā Ventspilī. Nīcas kultūras namā tiek
organizēts labdarības koncerts “Kopā darot mēs varam” un atzīmētas Otrās Lieldienas.
Mūsdienu deju grupa “Pērlītes” piedalās deju konkursā “Tukuma kauss”.



Aprīlis – Līnijdeju grupa “Agave” atzīmē 10 gadu jubileju ar vērienīgu sadejošanos Nīcas
kultūras namā. Liepājas apriņķa deju skatē piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs
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“Nīca” un jauniešu deju kolektīvs “Rietumvējš”. Pie bērnu vokālās ansambļa “Čiekuriņi”
viesojas Kapsēdes bērnu vokālais ansamblis, sniedzot kopīgu koncertu Nīcas kultūras
namā. Nīcas sieviešu un Nīcas vīru koris piedalās Liepājas apriņķa koru skatē Liepājā.
Pavasara balle “Pavasarī, kad viss mostas….’, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis piedalās
Klaipēdas apriņķa latviešu asociācijas “Atpūta” rīkotajā pasākumā, Otaņķu
etnogrāfiskais ansamblis sniedz meistarklasi Liepājas muzejā, mūsdienu deju grupa
“Pērlītes” piedalās kustību festivālā “Jaunpils 2016”.


Maijs – Nīcas kultūras namā norisinās Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu un skolotāju
koncerts. Interešu kopa “Rude” rīko izstādi “Mani darbiņi”, senioru deju kopa
„Teiksma” piedalās koncertā Brocēnos, Nīcas novada seniori piedalās Kurzemes senioru
forumā Skrundā.



Jūnijs – Nīcas sieviešu un Nīcas vīru koris piedalās Latviešu sieviešu un vīru koru
salidojumā Cēsīs, Nīcas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalās
Kurzemes deju svētkos Liepājā, Nīcas amatierteātris izrādi “Dancis pa trim” sniedz
Jaunpilī, Nīcas parkā notiek Līgo svētku svinēšana ar folktronikas grupu “Zari”. Nīcas
sieviešu un vīru koris piedalās Kurzemes dziesmu svētkos Kuldīgā. Interešu kopa ”Rude”
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piedalās Lejaskurzemes senioru pasākumā Bunkā, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis
piedalās Radio 2 projektā “Garākā Līgo dziesma”, novada dienā Rīgā, Nīcas novada
dienā Kungu ielas kvartālā Liepājā, senioru deju kopa “Teiksma” koncertē Aucē.


Jūlijs – Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca” pārstāv Nīcas novadu vidējās paaudzes
deju svētkos “Soļi smiltīs”, Jūrmalciemā norisinās ikgadējie Zvejnieku svētki. Jauniešu
deju kolektīvs piedalās Zvejnieku svētkos Papē. Ar plašu programmu nedēļas garumā
tiek svinēti pirmie Nīcas novada svētki – Bērnu svētki Grīnvaltos; Arfas, saksofona
mūzikas koncerts Kalnišķos; Koru mūzikas koncerts Jūrmalciemā Pūsēnu kāpā ar izjūtu
un izziņu taku, Sieviešu draudzības skrējiens Bernātos, Sporta diena Rudē un gājiens,
pašdarbnieku koncerts un vakara balle Nīcā. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis piedalās
Kurzemes dziesmu svētkos Kuldīgā, deju grupa „Labākie gadi” piedalās koncertā
Limbažos.



Septembris – Nīcas kultūras namā notiek bērniem izrāde “Sunītis un kaķītis”.



Oktobris – Nīcas kultūras namā apskatāma izstāde “Bērni pielaiko karjeru”.



Novembris –
Nīcas kultūras
namā
apskatāma
izstāde “Nīcas
novads caur
fotoobjektīvu”,
Valsts svētkos
tiek sumināti
nominācijas
“Gada novadnieks”, “Par mūžu devumu Nīcas novadam”, “Labais darbs Nīcas novadam”
ieguvēji, notiek valsts svētku koncerts ar koncertprogrammu “Par mums pašiem” ar
Jāņa Aišpura, Ainara Ančevska, Ievas Kerēvicas, Marijas Bērziņas sniegto koncertu.
Jauniešu deju kolektīvs piedalās sadejošanās pasākumā Pāvilostā. Senioru deju kopa
“Teiksma “ piedalās koncertā Priekulē, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis koncertē
Rucavā, sniedz meistarklasi Rīgas Latviešu biedrības namā, koncertā kopā ar Liepājas
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bērnu folkloras kopu ”Ķocis” piedalās koncertsarunā “Zinu, zinu tēva sētu” Liepājā,
Adventes ieskaņas koncerts “Tiksimies gaisā” kopā ar vokālo ansambli “Gaismiņas”.


Decembris – Nīcas kultūras namā Ziemassvētku ieskaņas koncerts Nīcas novada
senioriem kopā ar Lielvārdes senioru biedrību, Nīcas vidējās paaudzes deju kolektīva
“Nīca” dalība labdarības pasākumā “No sirds uz sirdi” Aizputē. Nīcas kultūras namā
notiek pirmā “Andele mandele”. Nīcas sieviešu un vīru koris piedalās koncertā par godu
Nīcas sieviešu kora dibinātājam Ludvigam Leitim koncertzālē „Lielais Dzintars” Liepājā.
Koncertsaruna „Zinu, zinu tēva sētu”, senioru deju kopa „Teiksma” piedalās senioru
pasākumā Liepājā, Ziemassvētku pasākums Nīcas novada pirmsskolas vecuma bērniem
“Čuču muižas rūķi”, Vecgada balle abos pagastos.

Norises

2014.

2015.

2016.

7

7

7

Koncerti

15

17

18

Izbraukumu koncerti

25

27

26

Izstādes

2

3

2

Izrādes

8

7

3

4

4

4

Izbraukumi uz teātri

8

15

13

Citi

8

8

8

Valsts un tradicionālie
pasākumi

Informatīvās, izglītības,
norises

Pašdarbības kolektīvi
Nīcas kultūras namā darbojās 10 pašdarbības kolektīvi:
Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris, Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, bērnu vokālais ansamblis
„Čiekuriņi”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca”, jauniešu tautas deju kolektīvs
„Rietumvējš”, līnijdeju grupa „Agave”, senioru vokālais ansamblis „Sentiments”, Nīcas
amatierteātris, pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju ansamblis.
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Otaņķu Tautas namā darbojās 5 pašdarbības kolektīvi:
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Eiropas deju kopa „Teiksma”, līnijdeju grupa „Labākie gadi”,
grupa „Pērlītes” (4-10 gadus vecas dejotājas), mūsdienu deju grupa “Malduguns”. Otaņķu Tautas
namā darbojas interešu kopa „Rude”.

Realizētie projekti
Otaņķu tautas namā interešu kopa “Rude” realizēja projektu “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”.

7.2.2. Bibliotēkas
Nīcas novadā darbojas 2 pašvaldības publiskās bibliotēkas – Nīcas pagasta bibliotēka un
Otaņķu pagasta bibliotēka, abas atrodas administrācijas ēkās.
Bibliotēkas īsteno informācijas, izglītības, izklaides un sabiedrisko funkciju. Bibliotēku
apmeklētājiem tiek nodrošināta neierobežota literatūras saņemšana, izmantojot arī
Starpbibliotēku abonementa iespējas. Bibliotēku fonds ir ievadīts Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas kopkatalogā ALISE, kas nodrošina automatizētu grāmatu reģistrēšanas procesu.
Bibliotēkās regulāri tiek iekārtotas tematiskās izstādes.
Arvien vairāk tiek piedāvāti
jauna

veida

pakalpojumi,

un
kas

kvalitātes
sekmē

apmeklējuma pieaugumu. Abās
bibliotēkās pieejami 6 datori ar
bezmaksas interneta pieslēgumu
un bezvadu internetu, kā arī
printeris un kopētājs. Bibliotēkās ir
iespēja bez maksas izmantot datu
bāzes:

Letonika.lv,

Lursoft
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laikrakstu bibliotēku, Latvija.lv. Tā kā Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs atrodas
Nīcā, Otaņķu pagasta bibliotēkā iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība, elektroniskai saziņai ar
valsts iestādēm.
Bibliotēkas jau trīspadsmito gadu piedalās projektā ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana - Bērnu žūrijas eksperts”, kurā 2016. gadā no Nīcas pagasta
bibliotēkas piedalījās 16 skolēni un 2 vecāki, no Otaņķu pagasta bibliotēkas – 12 skolēni un 1
vecāks. Abas bibliotēkas apmeklētājiem atvērtas piecas dienas nedēļā. Reizi mēnesī tiek
nodrošināta Nīcas pagasta bibliotēkas grāmatu piegāde tālāko pagasta ciemu iedzīvotājiem
Kalnišķu un Jūrmalciema sabiedriskajos centros.
Bibliotēku vadītājas regulāri papildina zināšanas Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas
organizētajos semināros un apmācību kursos. Abas bibliotēkas 2014. gada decembrī izgāja
akreditāciju un ieguva akreditācijas apliecību uz 5 gadiem.
Bibliotēku apmeklētāji
2016. gadā Nīcas bibliotēkā reģistrēti 491 lasītājs, no tiem bērni un jaunieši līdz 18
gadiem- 157. Apmeklējums gadā – 10591, izsniegums- 11548.
Otaņķu pagasta bibliotēkā 2016. gadā reģistrēti 298 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši
līdz 18 gadiem – 56. Apmeklējums gadā -5656, izsniegums – 7904.
Fondi un finansējums
Nīcas bibliotēkas kopējais fonds 2016. gadā ir 7769 grāmatas, tai skaitā bērnu grāmatas –
882.
Otaņķu pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 4344 grāmatas, tajā skaitā 835 bērnu
literatūras grāmatas, 28 žurnālu nosaukumi un Latvijas filmu izlase.
Bibliotēku pamatfinansējumu nodrošina pašvaldība. 2016. gadā finansējums Nīcas
pagasta bibliotēkas grāmatu iegādei bija EUR 2750, presei- EUR 920, Otaņķu pagasta
bibliotēkas grāmatu iegādei - EUR 2183, presei – EUR 892, dāvinājumi – EUR 160.
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7.3. Sports
Svarīgākais notikums Nīcas novada sporta dzīvē bija sen lolotās jaunās Nīcas sporta
halles atklāšana un Nīcas novada komandas pirmā dalība Latvijas olimpiādē, kas norisinājās
Valmierā jūlija sākumā.
Pasākumi


5. martā visas dienas garumā Nīcas vidusskolas un Nīcas kultūras nama telpās

norisinājās tradicionālās “Ziemas
sporta spēles”. 8 komandas cīnījās 8
sporta veidos. Individuāli varēja
startēt

7

dažādās

disciplīnās.

Apmeklētākās disciplīnas bija dārts
un šaušana.


No 1. līdz 3. jūlijam Valmierā

un tās apkārtnē notika Latvijas IV
olimpiāde. Tajā piedalījās ap 4000
sportistu no 94 pašvaldībām. Pirmo reizi bija pārstāvēts arī Nīcas novads: galda tenisāIvars Apinis, Gunārs Jēkabsons, Ingus Vanags, Ramuns Mineiķis, MTB riteņbraukšanā - Aivis
Karzons, stenda šaušanā - Ojārs Ronis, pludmales volejbolā - Jānis Dīķis un Alvis Kopštāls,
airēšanas slalomā - Ieva Škubure, grupas vadītājs sporta darba organizators - Ingars Kalējs. Visi
mūsu sportisti veiksmīgi tika līdz finišam un guva nozīmīgu pieredzi, taču bija cerējuši uz
labākiem rezultātiem. Vislabāk veicās galda tenisā un airēšanas slalomā – 8. vieta Latvijā.


Jaunās

Nīcas

sporta

halles

atklāšanu 15. jūlijā apmeklēja ļoti daudz
novada iedzīvotāju. Visiem pietika gan
vietas, gan arī svētku kūkas. Jestrām
dziesmām, lentes griešanai un kapsulas
ievietošanai halles sienā ar vēstījumu
nākamajām

paaudzēm

sekoja

svētku
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uzrunas

un

pateicības

vārdi.

Īpašu

sajūsmu radīja basketbola draudzības
spēles rezultāts – Nīcas komanda ar četru
punktu pārsvaru vinnēja liepājniekus.
Svētku noskaņu vairoja ne vien mūsu
pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, bet
arī Rīgas deju kopas “Dzirnas” sniegums.



10. augustā cauri novadam devās vispasaules Miera skrējiens, kurā cilvēki, nododot no

rokas rokā miera uguns lāpu, tiecas vairot mieru, draudzību un harmoniju. Dalībnieki no
Lielbritānijas, Nīderlandes, Moldovas, Krievijas, Ukrainas

iegriezās Nīcā, veicot pēdējo

skrējiena posmu Latvijā. Vietējie Nīcas novada skrējēji izmantoja iespēju parunāties un dalīties
pieredzē, un pēc tam visi kopā Rucavas virzienā veica distanci 5 km garumā.


29. jūlijā Nīcas novada svētku ietvaros notika Sieviešu Draudzības skrējiens Bernātos,

kas pulcēja 101 dalībnieci.


13. augustā Bernātos norisinājās sporta un atpūtas pasākums “Čiekurkauss”. Spītējot

nelabvēlīgiem laika apstākļiem, bija ieradies kupls dalībnieku skaits. Viņi mērojās spēkiem ne
vien tradicionālās disciplīnās, bet arī jautrās un atraktīvās. Tikai “Čiekurkausam” raksturīgas ir
sacensības ar čiekuriem, kuru Bernātos netrūkst.
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1.oktobrī Bārtas upē notika ikgadējās laivošanas sacensības „Bārtas kartupelis”, kur

vairāk nekā 100 dalībnieku cīkstējās par uzvaru 3 dažādās laivu kategorijās. Noslēgumā
“Upeskrastos” dalībnieki piedalījās dažādos pārbaudījumos un cienājās ar kopīgu mielastu.
Futbols
Futbola turnīrs „Vegas kauss”
notika otro gadu 16. un 17. jūlijā.
Turnīrā piedalījās 8 komandas no
Latvijas un Lietuvas. Finālā par pirmo
vietu starp FK „Nīca” un Klaipēdas
„Baldai1” nīceniekiem ar rezultātu 0:1
nācās piekāpties lietuviešiem.
Kurzemes jaunatnes čempionātā nīcenieki U-10 vecuma grupā 14 komandu konkurencē
ierindojās 3. vietā. Pietrūka pavisam mazliet, lai iekļūtu to divu komandu sastāvā, kuras devās
uz Latvijas kausa izcīņu.
No 7. - 8. oktobrim Rīgā norisinājās - BFS CUP 2016 turnīrs, kurā kopumā piedalījās 14
komandas no 6 valstīm. Divās dienās tika izspēlēti 86 mači. Laurus plūca “Cambridge United”
no Lielbritānijas. Mūsu puiši aizvadīja 6 spraigas spēles turnīrā, kur 3 spēlēs zaudēja, bet 3
cīnījās neizšķirti. Zēni pierādīja, ka ir mērķtiecīgi un spējīgi līdzvērtīgi cīnīties ar futbola
lielvalstīm, ieguva papildus pieredzi un guva arī iespēju klātienē noskatīties Latvijas futbola
izlases spēli ar Fēru salām, kur viens no mūsu novadniekiem Krišjānis Rupeiks izveda laukumā
Fēru salu izlases spēlētāju.
Nīcas vidusskolas 9. klases skolnieks Gatis Lūks jau otro sezonu ir Latvijas U-16 futbola
izlases labais aizsargs un dažkārt spēlē arī pie dublieriem. Savukārt Karlīna Miksone ir jau
izcīnījusi vietu Latvijas sieviešu futbola izlasē.
Basketbols
23. aprīlī Priekulē notika Lejaskurzemes čempionāta fināls, kur tika noskaidrots vietu
sadalījums pirmajām četrām vietām Lejaskurzemes basketbola čempionātā. Finālā mūsu puiši
par 1. vietu cīnījās ar Vērgales komandu. Diemžēl sezonas vienīgo zaudējumu ar 49:56
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piedzīvoja finālā. Līdz ar to 1. vieta Vērgalei, 2. vieta – Nīcai, 3. vieta - Dunikai un 4. vieta –
Priekulei.
Augusta vidū Nīcas sporta hallē notika pirmais basketbola treniņš dāmām, tas pulcēja
krietnu bariņu spēlēt gribētāju. Ir izveidojusies arī sieviešu komanda.
Airēšana
21. maijā pie “Upeskrastiem” norisinājās pirmās airēšanas slaloma sacensības Bārtas
upē - “Nīcas kauss 2017”. Desmit klubu pārstāvji no Latvijas un Lietuvas cīnījās par pirmo
“Nīcas kausu”. Labākie sasniegumi mūsējiem: Laurai Vecbaštikai - 2. vieta (U-15), Robertam
Pūcem – 4. vieta (U-10), Rolandam Kokinam -5. vieta (U-15).
14. augustā Laura Vecbaštika, Elīza Šēfere, Dāvis Jaunzems, Rolands Kokins un Rainers
Jākobsons pārstāvēja Nīcu Latvijas Jaunatnes čempionātā airēšanas slalomā. Pateicoties bez
soda punktiem nobrauktai distancei, meiteņu trijotne – nīcenieces Laura Vecbaštika, Elīza
Šēfere un liepājniece Annija Glezere – kopvērtējumā ieguva bronzas medaļu, apsteidzot pat
Latvijas čempionus airēšanas slalomā.
Volejbols
4. martā Dunalkas sporta hallē ar izšķirošajām spēlēm noslēdzās Lejaskurzemes novadu
čempionāts volejbolā vīriešiem. Zelta godalgas ieguva Nīcas volejbolisti, sudraba medaļas tika
grobiņniekiem, bet ar bronzas medaļa - Aizputes volejbolistiem.
Galda teniss
26. novembrī A. Kronvalda Durbes vidusskolas sporta zālē notika Durbes novada
atklātais čempionāts galda tenisā. Sacensības notika dažādās vecuma grupās. Pieaugušo
vecuma grupā 1. vietu ieguva Ivars Apinis, uzvarēdams divus Latvijas top50 spēlētājus ar
rezultātu 3:1.
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7.4. Sociālā palīdzība
Nīcas novada domes sociālais dienests ir Nīcas novada domes izveidota un domes
pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus Nīcas novada iedzīvotājiem. Sociālais dienests darbojas uz Sociālā dienesta
nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru
kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un uzdevumus. Sociālā
dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Nīcas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
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 bāriņtiesu, pašvaldības policiju, izglītības iestādēm, veselības aprūpes iestādēm,
krīzes centriem.
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.

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. 2016. gadā sociālā darba speciālisti
piedalījās individuālajās supervīzijas sesijās, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci
darbā ar klientiem. Nodarbības notika Labklājības ministrijas projekta „Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros. Regulāri tika veikta sarakste ar
iedzīvotājiem un iestādēm.
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Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 2016.
gadā izlietoti EUR 65964. Izlietoto līdzekļu apjoms ir samazinājies.

Pabalsta veids

2015. g. (EUR)

2016. g. (EUR)

GMI *

2224

1361

GMI pabalsts natūrā (talonos)

925

530

Dzīvokļa pabalsts

3534

3534

Kurināmā iegādes izdevumu apmaksas

10146

8094

Medicīnas pakalpojumu apmaksas pabalsts

2846

3412

Ārkārtas situācijas (vētras postījumi)

285

-

Domes atmaksātā ēdināšana pirmsskolas

4938

4678

Domes atmaksātā ēdināšana skolās

3374

2645

Bērnu izglītībai

198

63

Aprūpe mājās- vientuļajiem pensionāriem

2648

2156

Apbedīšanas pabalsts

4902

3182

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna

2700

2700

2619

1659

1890

1830

2040

1455

45269

37299

pabalsts

izglītības iestādē

piedzimšanu
Sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem
Vienreizējs pabalsts Politiski represētām
personām
Pabalsts iedzīvotājiem jubilejās 85, 90 un
vairāk gadu un kāzu jubilejās
Kopā
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GMI

Ēdināšan
Apbedīša
as
Dīvokļu Medicīna Ārkārtas
Bērnu Aprūpe
Bērniem
pabalsts
nas
pabalsts s pabalsts situācijas
izglītībai mājās
bāreņīm
pabalsts
(izglītības
iest.)

2014

3247

15048

3300

770

10010

316

2676

3642

2171

2015

3149

13680

2846

285

8312

198

2647

4902

2619

2016

1891

11628

3412

7323

63

2156

3182

1659

Izmaksātie pabalsti
2016. gadā sociālajā dienestā tika saņemti un izskatīti 479 iedzīvotāju iesniegumi
sociālai palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks
pabalsts, ko piešķir, balstoties uz materiālu resursu novērtēšanu personām/ģimenēm, kurām
trūkst līdzekļu pamatvajadzību – ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes un obligātās
izglītības nodrošināšanai. Sociālo palīdzību saņēma 175 ģimenes jeb 320 personas: pilngadīgas
darbaspējīgas personas - 100; personas ar invaliditāti – 18; pensijas vecuma personas – 108;
nepilngadīgas personas – 94. Sagatavoti 503 lēmumi, sniegtas 83 konsultācijas par dažādiem ar
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un piešķirts 87 personām, tas ir par 19
personām mazāk nekā 2015. gadā. Maznodrošinātas personas/ģimenes statuss izvērtēts un
piešķirts 7 personām jeb 3 ģimenēm.
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 EUR 49,80 mēnesī vienai personai), ko piešķir ģimenēm
vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus
un atzītas par trūcīgām. 2016. gadā GMI pabalstu saņēma 13 ģimenes jeb 17 personas:
pilngadīgas darbaspējīgas personas – 2; nepilngadīgas personas – 3; pirmspensijas vecuma
Nīcas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

68

personas -12. Sešām personām GMI pabalsts tika izmaksāts natūrā (talonu veidā). Dzīvokļa un
kurināmā iegādes pabalsts izmaksāts 133 personām par kopējo summu EUR 11628.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 7 personas,
kuru vajadzības funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ neatbilst aprūpes mājās
pakalpojumam dzīvesvietā, tādēļ tika pirkts pakalpojums SIA „Pansionāts Rokaiži”, samaksājot
EUR 13504. Aprūpe mājās tika sniegta 8 personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu
dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ikdienas darbus.
Valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu nodrošināja 7 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 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 - 2016. gadā pieprasīja un uzņemta rindā 1 persona, pakalpojumu saņēma 3
politiski represētās personas.
Sociālais dienests sniedzis palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 1 personai. Ikmēneša
pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs,
profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 1 personai. Lai
nodrošinātu sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
izlietoti EUR 1659.
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 7323.
2016. gadā Sociālajā dienestā veikts darbs ar 22 riska ģimenēm, kurās vecāki
nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šo darbu veic sociālais darbinieks ar
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ģimenēm un bērniem, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes sociālās rehabilitācijas
plānu, sniedzis konsultācijas, veicis pārrunas, informējis par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem. 2016. gadā tika uzsāktas 5 jaunas ģimeņu lietas. 13 ģimenēm veikta risku
izvērtēšana. Sagatavoti 8 atzinumi bāriņtiesai, kā arī darbinieks piedalījies bāriņtiesas sēdēs.
Liela uzmanība tiek pievērsta preventīvajam darbam ar bērniem, kuri neapmeklē skolu un var
nonākt konfliktā ar likumu. Aktīva sadarbība notiek ar Nīcas novada bāriņtiesu, izglītības
iestāžu sociālo pedagogu, pašvaldības policiju, ģimenes ārstiem.
Sešiem nepilngadīgajiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, tika nodrošināts
sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. Sociālo rehabilitāciju divi bērni saņēma Talsu
krīžu centrā, viens - Ventspils krīžu centrā „Paspārne”. Sociālais dienests administrēja valsts
apmaksātu Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu vienai personai. 2016. gadā
piecām 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 378 personas ir izmantojušas sniegtos pakalpojumus:
veļu mazgājušas 338 personas, dušu izmantojušas 40 personas.
Novadā tika atbalstītas un sveiktas 24 ģimenes, kurās piedzimis bērniņš, sakarā ar
bērna piedzimšanu izmaksāts vienreizējs pabalsts par kopējo summu EUR 2700.
Valsts svētkos tika sveiktas 60 politiski represētās personas, izmaksājot vienreizēju
pabalstu, kopējā summa EUR 1830.
Novadā tika godināti 30 iedzīvotāji, kuri sasnieguši 85, 90, 100 un vairāk gadu jubilejas,
kopējā summa EUR 13052016:
Gadi

Personu skaits

Summa (EUR)

104

1

145

95

4

160

90

6

240

85

19

760
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Vienreizēju pabalstu saņēma 2 ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas 50 un vairāk gadus,
kopējā summa EUR 150.

1013.g2016. gada vasarā
sociālais dienests jau
ceturto reizi organizēja
mazaizsargāto ģimeņu
bērniem vasaras radošās
darbnīcas „Redzēt, darīt,
piedzīvot!”. 25 bērni
vecumā no 7 līdz 13
gadiem vienu nedēļu tiek
iesaistīti izzinošās
nodarbībās, ekskursijās, pārgājienos, un lietderīgi nodarbināti brīvajā laikā.
Sadarbojoties ar labdarības veikaliem „No sirds uz sirdi” un „Otrā elpa”, visiem novada
ļaudīm bija iespējams 2 reizes bez maksas saņemt lietotos apģērbus un apavus.
Par tradīciju ir kļuvusi Sociālā dienesta rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija, kuras
mērķis ir atbalstīt trūcīgās ģimenes ar bērniem, vientuļos pensionārus, invalīdus ar kustību
traucējumiem, bērnus invalīdus, aizbildnībā un audžuģimenēs esošos bērnus.
Sadarbojoties ar novada pašdarbības kolektīvu „Sentiments” svētkos ar koncertu tika
iepriecināti

tie

Nīcas

novada ļaudis, kuri savas
vecumdienas

pavada

ilgstošās aprūpes iestādē
„Rokaiži”.
Sociālais
sadarbojās

ar

dienests
biedrību

„Latvijas pirmās palīdzības
vienība”, kura piegādāja
Eiropas pārtikas pakas, kā
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arī rīkoja pasākumus trūcīgām un maznodrošinātām personām. Trūcīgās ģimenes/personas
varēja saņemt pārtikas pakas un higiēnas pakas, mācību piederumus bērniem.
Sociālā darba novērtēšanai tika izstrādāta klientu apmierinātības aptaujas anketa, kura
pieejama arī Nīcas novada mājas lapā sociālā dienesta sadaļā. Aptaujas mērķis bija noskaidrot
iedzīvotāju viedokli par Sociālā dienesta darbu, darbinieku attieksmi un izteikt savu viedokli un
ierosinājumus. Klienti pārsvarā pozitīvi vērtē sadarbību un ir apmierināti ar darbinieku
kompetenci, sniegtajām konsultācijām un pakalpojumiem.
Lai iepazītos ar citu novada sociālo darbu un gūtu pieredzi, sociālā dienesta darbinieki
iepazinās ar Ventspils pilsētas sociālā dienesta darbu.

7.5.Tūrisms
2016. gadā Nīcas tūrisma informācijas centrā apkalpoti 1672 apmeklētāji. Sakarā ar
autoceļa A11 remontdarbiem posmā Nīca-Rucava samazinājies apmeklētāju skaits ne vien
tūrisma informācijas centrā, bet arī vairākos iecienītos apskates objektos – savvaļas zālēdāju
ganībās Kalnišķos, Rogu ģimenes privātkolekcijās un Nīcas senlietu krātuvē.
Vasarā lielākais ārzemju tūristu skaits bija no Lietuvas un Vācijas. Palielinājusies novada
iedzīvotāju interese par tūrisma informācijas centra piedāvātajiem pakalpojumiem – suvenīru
tirdzniecību un Latvijas tūrisma brošūru piedāvājumu.

TIC apmeklējums
Apmeklētāju skaits

600
500
400
300
200
100
0

Janvā Febru
Aprīli
Augus Septe Okto Nove Dece
Marts
Maijs Jūnijs Jūlijs
ris
āris
s
ts mbris bris mbris mbris

2014

19

17

20

37

29

168

433

522

46

28

143

144

2015

47

13

31

5

95

237

540

393

57

43

28

175

2016

28

7

15

29

172

282

446

384

108

48

47

106

Nīcas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats

72

Svarīgākie 2016. gada notikumi novada tūrisma jomā:


No 4. līdz 6. februārim dalība starptautiskajā
tūrisma izstādē gadatirgū
“Balttour 2016” Rīgā
Ķīpsalā;



3.maijā - Nīcas Senlietu
krātuves un tūrisma
centra vadītājas uzņem
adītājas no Nīderlandes
un Nīcas rokdarbnieču kopas “Vēlziedes” dalībnieces, lai iepazītu kopīgo un atšķirīgo
cimdu adīšanas tradīcijās Latvijā un Nīderlandē;



14. maijā Bārtas upē - Nīcas, Grobiņas, Rucavas un Priekules novadu kopā organizēti
laivošanas svētki “Bārtas Pumpurs 2016” ar tēmu „Nīcas sarkanais”;



21.maijā - Muzeju nakts pasākumi par tēmu “Durvis” Nīcas vidusskolas vēstures muzejā
un Nīcas Senlietu krātuvē;



4.jūnijā - Nīcas novads
tiek prezentēts
liepājniekiem un
pilsētas viesiem Liepājā
Kungu ielas radošajā
kvartālā pasākumā
“Nīcas diena”, izceļot
novada garšas, krāsas,
rakstus, dziesmas un
dejas;



21. jūnijā - Nīcas
Senlietu krātuvē
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viesojas 10 Japānas žurnālisti, lai iepazītu Nīcas cimdu rakstus;


9. jūlijā - novada dārzkopji piedalās Puķu draugu saietā Dobelē;



22. septembrī - 12 Lietuvas tūroperatori un žurnālisti iepazīstas ar novada tūrisma
piedāvājumu;



1. oktobrī - laivu operators
„Sofijas Laivas” sadarbībā ar
Nīcas novada domi organizēja
laivošanas pasākumu „Bārtas
kartupelis”, Bārtas upē pulcējot
vairāk nekā 100 dalībnieku;



12. novembrī - viesojas Grobiņas
novada tūrisma nozares pārstāvji, lai iepazītos ar Nīcas novada tūrisma piedāvājumu un
uzņēmējiem;



No 27. novembra līdz 23. decembrim - Tūrisma informācijas centrā darbojās Adventa
laika tirdziņš, kur bija iespējams iegādāties novada radošo ļaužu darinājumus;



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;



Sagatavoti ekskursiju maršruti Kalnišķu iedzīvotājiem uz Dobeli, novada pensionāriem
uz Kokneses novadu.

7.6. Veselības aprūpe
Nīcas ambulancē


darbojas 3 ģimenes ārstu prakses

Visi ģimenes ārsti nokārtojuši sertifikāciju arodslimību ārsta specialitātē; vienam ārstam ir
trešā specialitāte-pediatrs. Ģimenes ārstu prakses darba laiki tiek nodrošināti saskaņā ar
Nacionālā veselības dienesta noteiktajiem. Ģimenes ārste D.Birzniece un ģimenes ārste
U.Malkeviča ir atvērušas otru prakses vietu Liepājā.
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Ģimenes ārsti divas reizes mēnesī izbrauc uz pacientu pieņemšanu Otaņķu feldšerpunktā
un Jūrmalciema sabiedriskajā centrā. Kalnišķu sabiedriskajā centrā pacientus ģimenes ārsts
pieņem reizi mēnesī. Kalnišķu ciema iedzīvotājus apkalpo Rucavas ambulance, jo tā atrodas
tuvāk un iedzīvotājiem ir izdevīgāk.
Ģimenes ārsti ir noslēguši līgumu ar NMS laboratoriju un Centrālo laboratoriju par analīžu
nosūtīšanu uz Rīgu 2 reizes nedēļā; to nodrošina laboratorijas kurjers.
Uz vietas ģimenes ārstu praksēs var veikt urīna analīzes, cukura, holesterīna līmeņa
noteikšanu asinīs. Nodrošina EKG veikšanu. Katrā ģimenes ārsta praksē strādā viena medicīnas
māsa.


Valdas Sisenes ārsta prakse zobārstniecībā

Prakse strādā katru darba dienu. Kabinets aprīkots ar rentgena aparātu.


Ināras Laures masiera kabinets



SIA „Retējs” aptieka strādā katru darba dienu (divas dienas līdz plkst.19.00)



Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde strādā katru dienu plkst. 8-20,
Līgo svētkos un Jūras svētkos - visu diennakti.



fizikālās terapijas kabinets (novadā deklarētiem bērniem pakalpojums bez maksas,
izdevumus sedz Nīcas novada pašvaldība). 2016.gadā tika iegādāts ultraskaņas
terapijas aparāts par summu EUR 1137.40.



medicīnas māsas kabinets (veic injekcijas).

Iedzīvotāju medicīnisko pakalpojumu labākai nodrošināšanai reizi mēnesī ambulancē
pieņem ārsti - speciālisti: ginekologs, acu ārsts, psihiatrs; reizi gadā - alergologs.

Tiek

nodrošinātas bezmaksas eksprespārbaudes: kaulu blīvuma, kāju vēnu, acu iekšējā spiediena.
Divas reizes gadā tika nodrošinātas SIA „Veselības centrs 4” mobilās digitālās mamogrāfijas
pārbaudes; pakalpojumu izmantoja 53 sievietes. Bērniem tika nodrošināts bezmaksas bērnu
acu ārsta un bērnu neirologa un LOR konsultācijas, ko nodrošināja BKUS (Bērnu Klīniskās
Universitātes Slimnīcas) ārsti sadarbībā ar nodibinājumu „RMHC”.
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Divas reizes gadā notiek asins donoru dienas, kas vienmēr ir labi apmeklētas (30-36
donori). Izbraukumu nodrošina Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa. Aktīvi
asins donoru kustībā iesaistās Nīcas vidusskolas 12. klases audzēkņi, kuri ir sasnieguši
pilngadību.
Reizi gadā ar pašvaldības atbalstu tiek rīkota Veselības diena, kad Nīcas novada
iedzīvotājiem bez maksas ir pieejami ģimenes ārsti, ginekologs, acu ārsts, zobārsts.
Nīcas ambulancē telpas nomā mazie uzņēmēji: manikīrs, pedikīrs, frizieres, kosmētiķe,
apģērbu, saimniecību preču tirgotāji.
Pašvaldības budžets Nīcas lauku
ambulances darbībai


2016.gadā –EUR 32550.00



2015.gadā - EUR 52506.00



2014.gadā - EUR 43214.00



2013.gadā - Ls 27493.00



2012. gadā - Ls 25196.00



2011. gadā - Ls 24937.00

Veiktie remonti


Ginekologa kabineta remonts – EUR 755.00



Apkures sistēmas remontdarbi EUR 3750.00
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Otaņķu feldšerpunktā
strādā 1 darbinieks: ārsta palīgs–feldšere. Feldšerpunkta vadītāja Elza Cērpa sadarbojas ar 14
ģimenes ārstiem. Ikdienā veic iedzīvotāju ārstēšanu atbilstoši kvalifikācijai un pilda ģimenes
ārsta vai citu speciālistu nozīmētās manipulācijas un norādījumus.
mājas vizītes
gads
apmeklētāju skaits
2016.

4963

50

2015.

4126

41

2014. (7mēn.)

3016

26

2013.

4011

52

2012.

3861

76

Veiktie remonti
2015.gadā tika veikts kosmētiskais
remonts pieņemšanas telpā un koridorā,
kā arī pieņemšanas kabinetā nomainītas
visas iekšdurvis un mēbeles.
Pašvaldības finansējums feldšerpunkta
darbībai


2016.gadā –EUR 11375



2015.gadā - EUR 14936



2014.gadā - EUR 10717



2013.gadā - Ls 7075



2012. gadā - Ls 6725

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
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brīvā laika izmantošanas iespējas un sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju
apgūšanu ārpus formālās izglītības. Nīcas jauniešu centra budžets 2016. gadā – EUR 22300.
2016. gadā Nīcas Jauniešu centrs bija atvērts 198 dienas. Vidēji dienā jauniešu centru
apmeklēja 45 jaunieši (gan bērni, gan jaunieši), kas ir par 3 mazāk nekā 2015. gadā. Kopējais

apmeklējumu skaits 198 dienās ir 8910.
2016. gadā tika izstrādāta “Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016.-2023.
gadam”. Šis dokuments ir nozīmīgs atbalsts darbam ar jaunatni ikdienā.
Projekti
2016. gada vasarā tika realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2016. gadam atklātā projektu konkursa

“Atbalsts jauniešu centru darbības

nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projekts
“Ar Nīcas novadu sirdī”. Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja apgūt pirmās palīdzības
sniegšanas prasmes, izgatavot latviskās zīmes un doties kopīgā laivu braucienā pa Bārtas upi.


2016. gada 3. oktobrī tika uzsākts Eiropas savienības programmas "Erasmus+" projektu
veida "Eiropas brīvprātīgais darbs” projekts “Language mixer”, kura laikā Nīcas jauniešu
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centrā strādāja 2 brīvprātīgie - Ramon Perez Gonzalez no Spānijas, Špela Cehner no
Slovēnijas.
Nozīmīgākie pasākumi 2016. gadā


Nīcas jauniešu diena, kas 30. janvārī
norisinājās jau piekto reizi. Šoreiz
izvēlētā tematika bija “Tu to vari –
sapņo un dari!”. Piedalījās ap 250
jauniešu,

kuri

pārstāvēja

15

organizācijas no dažādām Latvijas
vietām
Dundagas,

–

Liepājas,
Tukuma,

Talsiem,
Cesvaines,

Jelgavas, Pāvilostas, Kuldīgas, Alsungas, Saldus, Brocēniem, Nīcas;


Ekskursija uz Karostu un Karostas cietumu;



Dalība novada ziemas sporta spēlēs;



Brauciens uz Liepājas Teātra izrādi, koncertiem;



Konkurss “Ceļu Satiksmes noteikumu diena”;



Dalība Talsu jauniešu dienā;



Lieldienu pasākums bērniem;



Nakšņošana Nīcas jauniešu centrā ar Cesvaines jauniešu centra viesiem;



Dalība ģimeņu sporta svētku organizēšanā;



Pārgājiens bērniem;



Jāņu ielīgošanas pasākums;



Lielās talka gar Bārtas upi;



Kopīga peintbola spēlēšana;



Kopīga boulinga spēlēšana un slidošana;



Labdarības akcija Liepājas dzīvnieku patversmei



Ziemassvētku radošie pasākumi



Jauniešu laivu brauciens pa Bārtas upi,
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Dalība labdarības akcijā “Lāči lido” Liepājas ledus hallē.

Vēl ir organizēti filmu vakari,
radošās darbnīcas, sporta turnīri
un citas aktivitātes. Jaunieši ir
piedalījušies arī dažādās
apmācībās, jauniešu centrā
viesojušies bērnudārza audzēkņi
u.c.
Jau piekto gadu jūlijā un
augustā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru piedāvāja darbu
20 pusaudžiem apkārtnes labiekārtošanā.

7.7.2. Sabiedriskie centri
7.7.2.1. Kalnišķu sabiedriskais centrs
Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas no 2005. gada. Sabiedriskajā centrā ikdienas ir iespēja
lasīt grāmatas un dažādus žurnālus. Ir 3 datori, brīvpieejas internets, printēšanas pakalpojumi.
Centrā ir pieejamas galda spēles un novuss. Reizi mēnesī centrā pieņem ģimenes ārsts, atved
grāmatas no Nīcas pagasta bibliotēkas. Apmeklētība - ap 1200 cilvēku gadā. Budžets – EUR
9520.
Aktivitātes:


Regulāras Svētdienas skolas nodarbības bērniem un jauniešiem Modrītes Stūres
vadībā;



Ceturtā melleņu lasīšanas čempionāta organizēšana;



Regulāras biedrības „Kalnišķu Īves” biedru tikšanās, radošo nodarbību organizēšana
Guntas Šlosbergas un citu pedagogu vadībā;



Kalnišķu iedzīvotāju un sabiedriskā centra aktīvistu ekskursija uz Dobeli.
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7.8.2.2. Jūrmalciema sabiedriskais centrs
Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas no 2010. gada. Tajā aktīvi darbojas divas interešu
kopas - “Aizjomietes” un „Kalvas”. Sabiedriskajā centrā ikdienas 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, atved
grāmatas no Nīcas pagasta bibliotēkas. Apmeklētība – ap 3000 cilvēku gadā. Budžets - EUR
10814.
Aktivitātes:


Interešu kopas organizē dažādus pasākumus – „Aizjomietes” svinēja 5 gadu kopā
būšanu, piedalījās Melleņu lasīšanas čempionāta un Senās ugunskuru nakts
organizēšanā, kā arī Liepājas krusta draudzes rīkotajā labdarības pasākumā – Ābolu
svētkos. „Kalvas” pirmo reizi organizēja Reņģu svētkus. Abas kopas iesaistījās Zvejnieku
svētku organizēšanā un Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākumā.



Regulāras interešu kopu tikšanās;



Vingrošanas nodarbības senioriem Artas Vecbaštikas vadībā;



Iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības administrāciju;



Ekskursija uz Lietuvu; pieredzes apmaiņas braucieni.
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Interešu kopa „Kalvas” iesaistās vietējo projektu konkursā un iegādājas lielu pannu
reņģu un citu labumu cepšanai.

7.7.3. Nevalstiskās organizācijas
Pēc Lursoft datiem Nīcas novadā ir reģistrētas 29 biedrības, no kurām 4 ir reģistrētas
2016. gadā.
Attālajos novada ciematos aktīvi darbojas 3 interešu kopas: Jūrmalciemā „Aizjomietes” un „Kalvas” un Rudē - kopa „Rude”, kura īstenoja projektu „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies”, kas guva pašvaldības finansējumu.
Lai sekmētu vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu kopu/ iedzīvotāju grupu
aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, Nīcas novada dome 2016. gadā jau
ceturto reizi organizēja vietējo projektu konkursu. 2016. gadā tika apstiprināti (un īstenoti) 11
projekti par kopējo pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4294,65.
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Pielikums Nr.1
Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Nīcas novada domes 2016. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju.
Pievienotais finanšu pārskats ietver:


2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1
"Bilance",



2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5.
punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata
skaidrojumu.

Mūsuprāt, pievienotais Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Nīcas
novada domes finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu
rezultātiem naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas
kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām
revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem
(turpmāk- SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī
SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.
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Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un
mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma
sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu
pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par
kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli,
vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.
Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu
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Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot
finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot 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 vadība neplāno
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības

finanšu

pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas
vai krāpšanas dēļ 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 SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības
var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko
lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:


identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas
dēļ izraisītās 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 neatbilstības
krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo
krāpšana

var

ietvert

slepenas

norunas,

dokumentu

viltošanu,

informācijas

neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles
pārkāpumus;
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iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību 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 finanšu pārskatā sniegto informāciju par
šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 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 vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju
un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata
pamatā esošos darījumus un notikumus;



iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iesaistīto
iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam
atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam
pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs
identificējam revīzijas laikā.

SIA „Auditorfirma Inspekcija”, licence Nr. 13
Māris Biernis, valdes priekšsēdētājs, LR zvērināts revidents,
sertifikāts Nr. 148
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Pielikums Nr.2
2016. gada notikumu kopsavilkums

PROJEKTU IEGUVUMI


Uzbūvēta un ekspluatācijā nodota gadsimta celtne novadā – Nīcas sporta halle.



Sporta halles trenažieru zāle papildināta ar jauniem, mūsdienīgiem trenažieriem.



Ceturto gadu tika rīkots vietējo projektu konkurss, rosinot novada biedrības un interešu
kopas īstenot labas ieceres. Atbalstīti un realizēti 11 projekti.



Lai veicinātu patriotismu un izpratni par Latvijas valsts tapšanā nozīmīgiem
notikumiem, "Nīcas novada attīstības biedrība" sadarbībā ar Nīcas vidusskolu un Nīcas
Senlietu krātuvi īstenoja projektu „Ar Latviju sirdī”.



Projekta „Esi līderis!” konkursos Nīcas vidusskolas skolnieces Sabīne Pūķe, Sintija
Tauvēna un viņu skolotāja Agita Mače ieguva 1.vietu valstī, izcīnot “Līdera lielo balvu”
un ceļojumu uz Itāliju.



Jauniešu centrs īstenoja projektu „Ar Nīcas novadu sirdī”, organizējot daudzveidīgas
aktivitātes.



Pabeigta valsts autoceļa posma Nīca-Rucava rekonstrukcija, kas atklāta ar Satiksmes
ministra izvizināšanu retro motociklā.



Apstiprināts Bernātu dabas parka dabas aizsardzības plāns 2016.-2028. gadam (DAP).



Lielākie pašvaldības uzsāktie projekti - Nīcas centra Latvijas simtgades parka un
Bernātu dabas taku labiekārtošana.

NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI, PANĀKUMI UN NOVADA ATPAZĪSTAMĪBA


Pirmo reizi kopā svinējām Novada svētkus – Grīnvaltos, Kalnišķos Jūrmalciemā, Rudē,
Bernātos un Nīcā.



Pirmo reizi Jūrmalciemā notika Reņģu svētki, ceturto reizi - Melleņu lasīšanas
čempionāts un kā ik gadu – Zvejnieku svētki.



Notika piektā Nīcas novada Jauniešu diena ar daudzveidīgām aktivitātēm un ciemiņiem.



Atzīmētas nozīmīgas gadskārtas: Nīcas etnogrāfiskajam ansamblim - 95 gadi, Bāriņtiesai
mūsu novadā – 20 gadu, līnijdeju grupai Agave” – 10 gadu.
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Muzeju naktī apmeklētājiem durvis vēra Nīcas vidusskola un Nīcas Senlietu krātuve.



Pasākumā kopā pulcējās padomju saimniecības „Nīca” autotransporta darbinieki.



Liepājā, Kungu ielas radošajā kvartālā tika organizēta Nīcas novada diena.



Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki Solveiga Pētersone un Sandijs Kūlainis Latvijas
delegācijas sastāvā piedalījās pasaules folkloriādē Meksikā.



Nīcas amatierteātra iestudētā izrāde „Dancis pa trim” „Spēlmaņu svētkos” Dikļos ieguva
galveno balvu; uzvedums ar panākumiem izrādīts daudzviet Latvijā un Lietuvā.



Nīcas sieviešu koris un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca” skatē saņēma 1.
kvalitātes pakāpi.



12 Nīcas novada sētu saimnieki piedalījās konkursā „Sakoptākā Nīcas novada viensēta
2016”;



Konkursā „Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2016. gadā” piedalījās trīs Nīcas
novada dārzi; visaugstāko novērtējumu – nomināciju "Skaistākais daiļdārzs-kolekciju
dārzs" ieguva „Kristapu” saimnieki Skrodu ģimene.



Tika organizēts fotokonkurss „Nīcas novads caur fotoobjektīvu”.



Ambulancē notika divas asins donoru dienas un ikgadējā veselības diena.



Ar iedzīvotāju atbalstu tika īstenota Ziemassvētku labdarības akcija, iepriecinot novada
gados vecos ļaudis, daudzbērnu un trūcīgās ģimenes ar bērniem.



Nīcas Senlietu krātuve saņēma nozīmīgu papildinājumu no Vācijas - simtgadīgu spoguli
ar stāstu.



Otaņķos viesojās skolotāji no Grieķijas, Kipras un Zviedrijas.



Nīcas Senlietu krātuvi un rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” apmeklēja rokdarbnieces no
Nīderlandes.



Nīcas Jauniešu centrā strādā divi brīvprātīgie – slovēniete Špela un spānis Ramons.



Novada sportiskie ļaudis aktīvi piedalījās Ziemas sporta spēlēs, sporta sacensībās
„Čiekurkauss 2016” Bernātos.



Nīcas novada sportistu komanda pirmo reizi piedalījās Latvijas IV Olimpiādē Valmierā.



Futbola kluba "NĪCA" pieaugušo komanda pirmo reizi piedalījās tik augsta līmeņa
sacensībās - Latvijas 1.līgas čempionātā telpu futbolā.



Nīcas airēšanas skolas dalībnieki uzsāka dalību starptautiska mēroga sacensībās.
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Bārtas upē notika starptautiskas airēšanas slaloma sacensības „Nīcas kauss” .



Lielu popularitāti guvušas laivošanas sacensības „Bārtas kartupelis”.



Pasaules Miera skrējiena dalībnieki jau otro reizi iegriezās Nīcā.



Nīcenieci Karlīnu Miksoni apstiprināja par Latvijas izlases U-17 komandas kapteini.



Nīcas jaunie futbolisti Dāvis Ķergalvis un Rūdolfs Šuklais piedalījās starptautiskā
treniņnometnē Vācijā un Čehijā.



Nīceniece Annija Gancone veica brīvprātīgo darbu paraolimpiskajās spēlēs Rio.



Nīcenieks Rodijs Ronis godam pārstāvēja Latviju pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Pekinā.



Nīcas bērnudārzam piešķirts Ekoskolas nosaukums.



Veiksmīgi tika īstenota labdarības akcija - PII „Spārīte” rotaļu laukumu labiekārtošanai
saziedoja 2489, 34 eiro.



Izglītības iestādes rīkoja novada konferenci „Esi kustīgs-būsi vesels!”



Nīcas vidusskolas dziedātāji ieguva 1.pakāpes diplomu Kurzemes reģiona latviešu
tautasdziesmu konkursā “Lakstīgala 2016”un vokālās mūzikas konkursā “Balsis”.



Nīcas vidusskolas skolēnu valdes un vokāli instrumentālo ansambļu jaunieši ar izrādi
„Ko tu labam padarīsi” uzstājās ne vien pašu novadā, bet devās arī viesizrādēs Liepājas
skolās un piedalījās Latvijas skolu teātru izrāžu parādē “SPĒLĒSIM TE-ĀTRI” koncertzālē
“Lielais dzintars”.



Nīcas vidusskolas un Mūzikas skolas apvienība „Nīca” skatē „Pulkā eimu, pulkā teku”
ieguva 1. pakāpes diplomu.



Nīcas vidusskolas velosportisti vairakkārt ar izciliem panākumiem piedalījās MTB
velosacensībās.



Nīcas vidusskolas skolēns Raiens Ronis ieguva atzinību valsts atklātajā matemātikas
olimpiādē un TV spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” 7. klašu grupā izcīnīja 2. vietu.



Rudes pamatskolas skolēni – Klāvs Vadonis, Aigars Juris Seļavins un Rihards Putra –
izcīna 2. vietu konkursā „Ventspils IT izaicinājums”.



Nīcas Mūzikas skola Nīcā organizēja 1. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru
duetu un mazo kameransambļu konkursu.



Starptautiskos

konkursos

panākumus

guva

Nīcas

Mūzikas

skolas

audzēkņi:

kameransamblis – Sabīne Ance Čirkše, Sintija Biteniece un Elīna Ķuņķe (1.; 3. vieta),
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klavieransamblis – Valts Vecbaštiks un Krista Otaņķe (2. vieta; 3. vieta),
klavieransamblis – Jūlija Vadone, Anna Sīle (2. vieta, atzinība) kameransamblis – Alīda
Emīlija Trumpika un Everita Kozule (atzinība), flautu trio – Sintija Biteniece, Laura
Vecbaštika, Kristiāna Paula Juhņeviča (atzinība).


Izstrādāti un apstiprināti divi attīstības dokumenti - Nīcas novada izglītības attīstības
stratēģija 2016.-2023. gadam un Nīcas novada stratēģija darbam ar jaunatni 2016.2023. gadam.



Tika noraidīta iecere Kalnišķos būvēt kažokzvēru fermu.



Nīcas novada pašvaldības informācija tagad lasāma portālā „Facebook”.



Bernātos vasarā bija iespēja baudīt maltītes SIA „Liepājas teātris” brīvdabas kafejnīcā.



Pagarināts autobusa maršruts līdz Otaņķu ciemam.

VIDES SAKĀRTOŠANA


20 novada jaunieši vasarā guva pieredzi, strādājot pašvaldības saimnieciskajos darbos.



Aktivizējies kapsētu labiekārtošanas darbs, atjaunoti žogi Pērļu un Sīmaņu kapos.



Pie Otaņķu pagasta pārvaldes izveidota rododendru dobe, pie Jūrmalciema sabiedriskā
centra – jauni apstādījumi.



Aiz Nīcas vidusskolas izveidota velotrase.



Nīcas centrā Skolas ielā izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma.



Novadā aktivizējusies dzīvokļu īpašnieku kustība, lai uzņemtos rūpes par māju
apsaimniekošanu.



Uzsākta vietas sagatavošana Nīcas zīmes uzstādīšanai līdzās šosejai.
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Pielikums Nr.3
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