PAR NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETU
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
Budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, valsts
dotācijām un mērķdotācijām, iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumiem.
Nīcas novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts, ievērojot likumā „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts
budžetu 2018.gadam”, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos
likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu
avotus - dabas resursu nodokli un mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu
fondam, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus pašvaldībai.
2018.gada Speciālā budžeta ieņēmumu plāns 167910 eiro, būtiskākais ieņēmumu
veids – autoceļu fonda līdzekļi 127910 eiro jeb 76 % , kā arī dabas resursu nodoklis EUR
40000 eiro jeb 24% no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.

BUDŽETA IEŅĒMUMI
Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 4199426 eiro, t.sk.
pamatbudžeta ieņēmumu plāns 3505981 eiro, speciālā budžeta ieņēmumu plāns 167910
eiro; naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā 401279 eiro, naudas līdzekļu
atlikums speciālajā budžetā 120228 eiro, naudas līdzekļu atlikums ziedojumos 4028 eiro.
Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi veido 95% no kopējiem plānotiem ieņēmumiem,
speciālā budžeta plānoto ieņēmumu īpatsvars ir 5%.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:
• nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis;
• nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, kā arī citi
nenodokļu ieņēmumi;
• transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem;
• maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi (par nomu, īri, komunālajiem
pakalpojumiem u.c.).
Pamatbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi 1863246 eiro jeb 53% no kopējiem ieņēmumiem vai 87% no nodokļu
ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 274491 eiro jeb 13% no
nodokļu ieņēmumiem. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 67100 eiro jeb 2% no kopējiem
ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas un maksājumi
no pašvaldību budžetiem) 939009 eiro, t.sk. 94 % valsts budžeta transferti un 6% pašvaldību
transferti. Maksas pakalpojumi 362135 eiro jeb 10 % no kopējiem ieņēmumiem. Vērtēto
ieņēmumu plānotais pieaugums ir 2,1 % salīdzinājumā ar 2017. gadu.

BUDŽETA IZDEVUMI
Pašvaldības budžeta izdevumi 2018.gadā plānoti 4078348 eiro, t.sk. pamatbudžeta
izdevumi 3907260 eiro (t.sk. aizdevumu atmaksa 236500 eiro), speciālā budžeta izdevumi
167060 eiro un ziedojumu budžeta izdevumi 4028 eiro; naudas līdzekļu atlikums
plānojamā periodā 121078 eiro (Speciālajā budžetā).
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Saistības
Nīcas novada pašvaldībai uz 2018.gada 1.janvāri ir 21 aizņēmuma līgums, saistību apjoms
4503634 eiro. Lemjot par kredīta ņemšanu, rūpīgi tiek izvērtētas pašvaldības vajadzības un
iespējas. Pašvaldības ikgadējā budžetā atmaksājamo kredītsaistību īpatsvars nedrīkst
pārsniegt 20%, jo tad tiek apdraudēta pašvaldības obligāto funkciju izpilde, šobrīd Nīcas
novada pašvaldības kredītsaistību apjoms 2018.gada budžetā ir 9.86 % jeb 236500 eiro.
Sandra Laimiņa, finanšu ekonomiste

Pirms pašvaldības budžeta projekta apstiprināšanas divas dienas, 26. un 29. janvārī,
11 stundu garumā notika apvienoto komiteju sēdes, kurās pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītāji pamatoja savas jomas plānoto budžetu, informēja par nozīmīgākajām
vajadzībām un plānotajām aktualitātēm, kā arī atbildēja uz deputātu jautājumiem. Budžeta
projekta izstrādi no pagājušā gada septembra organizēja un kontrolēja izpilddirektors Andrejs
Šakals.
Otaņķu Tautas nams; vadītāja Inese Šalma
Iestādes budžetā ieplānoti līdzekļi Pavasara balles, Adventes koncerta un pirmsskolas bērnu
Ziemassvētku pasākuma rīkošanai, līnijdeju kopas “Labākie gadi” jubilejas pasākumam un
Latvijas senioru sadancim. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis piedalīsies Dziesmu un deju
svētkos un festivālā “Baltica”. Cerību sarakstā iekļauta krēslu iegāde.
PII “Spārīte”; vadītāja Daira Eglīte
Lai nodrošinātu bērnu drošību, atjaunos bērnudārza žogu, pie centrālajām iestādes durvīm
uzstādīs kodu atslēgu. Iestādes vadītāja norādīja, ka pateicoties pašvaldības atbalstam, mūsu
PII ir viena no Latvijas iestādēm, kur vecākiem ir vismazākās izmaksas.
Nīcas kultūras nams; direktore Agija Kaunese

Plānots radošs gads. Lielie Dziesmu un deju svētki, sieviešu kora jubilejas pasākums. Turpinot
brīvdabas koncertu tradīciju, iecerēts plašs koncerts Kalnišķos pie Upurakmens. Latvijas
dzimšanas dienā organizēs kvalitatīvu Nīcas novada pašdarbnieku un skolu audzēkņu
koncertu. Nīcas etnogrāfiskais ansamblis piedalīsies festivālā “Baltica”. Kultūras nama Baltajai
zālei iegādāsies jaunus krēslus.
Pašvaldības policija; priekšnieks Raivo Repšs
Ir neliels budžeta samazinājums. Vasaras sezonai trešā policista piesaisti neplāno. Darba
uzlabošanai iegādāsies specializētu fotoaparātu ar GPS koordinātu atzīmēšanu.
Nīcas pagasta bibliotēka; vadītāja Rita Ābelīte
Budžets lielāks, jo plānots bibliotēkā veikt kosmētisko remontu, iegādāties jaunus plauktus un
uzlabot apgaismojumu (iesniegtais projekts šīm vajadzībām netika atbalstīts). Iegādāsies
elektroniskās lasītāju kartes. Arī šajā gadā organizēs tikšanos ar dzejnieku un mūziķi Guntaru
Raču, jo viņam iznākusi jauna dzejas grāmata.
Sports; sporta darba organizators Ingars Kalējs
Plānots iegādāties fotokameru kvalitatīvai sporta dzīves iemūžināšanai, vismaz vienu laivu ar
airiem un ekipējumu airētāju vajadzībām (iesniegtais projekts airētāju inventāra iegādei
netika atbalstīts). I. Kalējs norādīja, ka sportisti halli novērtē, tā ir ļoti apmeklēta.
Otaņķu pagasta bibliotēka; vadītāja Vineta Jušķevica
Plānots iegādāties divus jaunus datorus, jo līdzšinējie ir novecojuši. Iegādāsies arī
elektroniskās lasītāju kartes.
Nīcas ambulance; vadītāja Inata Štāle
Plānots pabeigt vairāku gadu garumā īstenoto koka logu nomaiņu. Pabeigs arī pagājušajā gadā
uzsākto ambulances ieejas mezgla labiekārtošanu, izbūvējot uzbrauktuvi un taku līdz
stāvlaukumam.
Sabiedriskie centri un Pieaugušo izglītības centrs; pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne
Kopštāle
Jūrmalciema sabiedriskā centra budžetā iekļauti Reņģu svētku un Ugunskuru nakts
organizēšanas izdevumi. Kalnišķu sabiedriskā centra budžetā – Melleņu lasīšanas čempionāta
organizēšana un sēņu lasīšana kopā ar Dabas muzeja mikoloģi. Vasarā plānots atvērt
sabiedrisko centru Grīnvaltos, tādēļ ieplānoti līdzekļi centra aprīkojumam. Pieaugušo izglītības
centrā iecerēta grīdas slīpēšana un apgaismojuma uzlabošana.
Nīcas Jauniešu centrs; jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže
Lielākais pasākums, kam ieplānoti līdzekļi, ir Jauniešu diena. Jauniešu centra budžetā iekļauta
arī mērķdotācija skolēnu nodarbinātībai vasarā.
Nīcas vidusskola; direktore Lāsma Petermane
Iegādāsies jaunu datortehniku, sporta inventāru, tautastērpus folkloras kopai, kuras dalībnieki
ir izauguši no agrākajiem tērpiem. Pašu spēkiem remontēs latviešu valodas kabinetu, tā
ietaupot ap 7-8 tūkstošus eiro. Būs nepieciešams finansējums semināru un kursu

apmeklējumam sakarā ar jauno valstī noteikto kompetencēs balstīto izglītību. Pēc
vairākkārtīgām PVD prasībām iecerēts veikt apjomīgu virtuves un ēdamzāles remontu, kam
tehniskais projekts ir jau izstrādāts.
Komunālā pārvalde; vadītājs Aigars Veiss
Rudē nomainīs vecās apgaismojuma spuldzes pret ekonomiskākām spuldzēm un pabeigs
gājēju taku uz Rudes sporta namu. Izstrādās tehnisko projektu Nīcas centra parka gājēju
takām un vecā pasta ēkai. Labiekārtos laukumu pie zīmes “Nīca”. Vairākās kapsētās tiks veikti
uzlabojumi – žogu, zvanu torņu un lielo krustu nomaiņa. Daudzdzīvokļu mājām pakāpeniski
uzstādīs jaunus siltummaiņus. Papildus ceļu fonda līdzekļiem plānots grants ceļu uzbēršanai
atvēlēt 10 000 eiro. Pieciem tiltiem veiks auditu.
Mūzikas skola; direktore Dina Sleže
Valsts mērķdotācija tiek piešķirta 61 audzēkņa apmācīšanai, bet Mūzikas skolā šogad mācās
93 audzēkņi, tādēļ pašvaldība ne vien finansē iestādes uzturēšanu, bet daļēji finansē arī
pedagogu atalgojumu. Mūzikas skolas telpās nomainīs apgaismojumu un grīdas segumu,
iegādāsies datorus mūzikas teorijas klases aprīkošanai. Plānots VKKF iesniegt projektu klavieru
iegādei. Cerību sarakstā ir Prāgas folkloras festivāla apmeklēšana.
Sociālais dienests; vadītāja Inese Lapiņa
Sociālās palīdzības un pakalpojumu apjoms ir daudzveidīgs, taču pēdējos gados GMI pabalstu
pieprasītāju skaits samazinās. Palielinājušās izmaksas par vientuļo pensionāru uzturēšanos
pansionātos. Lielāka summa kā līdz šim paredzēta darbinieku apmācībām, lai sniegtu
profesionālāku palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Jau sesto gadu tiks rīkota vasaras
nometne bērniem, kas vienmēr ir ļoti gaidīts un novērtēts notikums.
Tūrisms; tūrisma un vides speciāliste Dace Vecbaštika
Līdzekļi plānoti trīs lieliem tūrisma pasākumiem: “Bārtas pumpurs”, “Bārtas kartupelis” un
gājēju pārgājienam “Trenkturas”. Taps jauns Nīcas novada tūrisma ceļvedis. Izgatavos un
uzstādīs stēlu Nīcas novadā dzimušo Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai.
Būvvalde; teritorijas plānotāja Evita Kalēja
Zemesgrāmatā ierakstīs vairākus Nīcas novada pašvaldības zemes īpašumus un dzīvokļus, tajā
skaitā iekļauta mērniecība, būvju inventarizācija un īpašumu novērtēšana.
Attīstības nodaļa; vadītāja Vita Liepiņa
Līdzekļi paredzēti vairāku nākošajos gados plānoto projektu priekšdarbiem – Jūrmalciema
laivu mājas skiču projektam, Jūrmalciema vecā torņa izpētei, pludmales tematiskā plānojuma
izstādei, Nīcas Dižās muižas klēts iedzīvināšanai. Tāpat līdzekļi paredzēti uzsāktajiem
projektiem – sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos, piecu pašvaldības ceļu rekonstrukcijai,
videokameru iegādei. Finansējums paredzēts Grīnvaltu ūdenssaimniecības un Otaņķes upes
sakārtošanas projektiem, vietējam projektu konkursam “Mēs savam novadam”.
Uzņēmējdarbības atbalstam paredzēts finansējums uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes
pabeigšanai, grantu konkursam, speciālistu piesaistei, personāla apmācībām.
Rudes pamatskola; direktore Inguna Lībeka

Šā gada budžets ir mazāks nekā iepriekš. Tas saistīts ar Rudes pamatskolas reorganizēšanu par
sākumskolu ar 1. septembri – samazināsies slodze apkalpojošajam personālam, taču jāparedz
līdzekļi kompensācijai pedagogiem, kam nāksies atstāt darbu. Savukārt apmācības jāparedz
pedagogiem, kas turpmāk mācīs vairākus mācību priekšmetus.
Otaņķu pagasta pārvalde; izpilddirektors Andrejs Šakals
Plānots Senlietu krātuves remonts. Cerību sarakstā ir pandusa (uzbrauktuves) izbūve pie
pagasta pārvaldes ēkas.
Administrācija; izpilddirektors Andrejs Šakals
Ieplānots finansējums informācijas stenda izgatavošanai Nīcas centrā, kā arī portatīvo datoru
iegādei domes sēžu vajadzībām un pieaugušo izglītības apmācībām.

