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1.

IEVADS
Nīcas novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un

kompetenci reglamentē likums „Par pašvaldībām”. Nīcas novada pašvaldība ir atbildīga par
pašvaldības institūciju tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, domes un tās izveidoto
institūciju darba organizāciju un pašvaldības pārvaldi nosaka Nīcas

novada pašvaldības

nolikums (apstiprināts 2009.gada 1.jūlijā).
Nīcas novada domei pieder kapitāldaļas kā pārņemtais mantojums no bijušās Liepājas
rajona padomes: SIA „RAS 30”, Liepājas Tūrisma un informācijas birojā.
Nīcas novada domes darbs noritēja domes sēdēs un 2 domes komitejāsIzglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā,
Finanšu, būvniecības, attīstības un teritorijas plānošanas komitejā.
Pārskata gada galvenie notikumi- būtiski atzīmēt, ka Nīcas novada izveide nepasliktināja
novadu veidojošo pagastu- Nīcas un Otaņķu- iedzīvotāju iespēju saņemt pakalpojumussaskaņā ar likumu prasībām lēmējvara gan atrodas novada centrā Nīcā, bet jaunizveidotā
novada deputāti lēma, ka jāsaglabā abu pagastu esošās iestādes un struktūrvienības,
iedzīvotājiem pieejamie pakalpojumi, tajā skaitā abas skolas. 2018.gadā tika izveidots Nīcas
novada kultūras centrs.
2018.gadā pašvaldības turpināja LR likumdošanā noteiktā garantētā minimālā
ienākuma izmaksu Nīcas novada iedzīvotājiem. Tajā pat laikā tika izmaksāti saskaņā ar
saistošajiem noteikumiem 142 EUR pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalstu 50 un
vairāk gadu kāzu jubilejā. Nozīmīgi, ka saskaņā ar domes deputātu lēmumu domes darbinieki
sveic 85, 90, 95, 100 utt. jubilejās novada iedzīvotājus.
2018.gadā pašvaldība turpināja jauniešu (vecumā no 15 līdz 18 gadiem) vasaras
nodarbināšanu- pasākums izdevās, un 2019.gada vasarā arī tiks nodarbināti jaunieši. Pēc Nīcas
vidusskolas iniciatīvas sekmīgākajiem vidusskolēniem tiek maksāta stipendija katra semestra
nobeigumā, saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu mācību gada beigās visu novada izglītības
iestāžu audzēkņi saņem naudas balvas par sasniegumiem starpnovadu un valsts mēroga
mācību olimpiādēs.
2018.gadā sekmīgi darbojās Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs.
Nīcas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats

3

Nīcas novada pašvaldības 2018.gada darbības prioritātes bija pašvaldībā esošo visu
izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana, jauniešu aktivitātes, vienlaikus nodrošinot
neatliekamo sociālo vajadzību apmierināšanu maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
Nīcas novada pašvaldība 2018.gadā realizējusi nozīmīgus ārējo fondu finansētus
projektus, kā arī veikusi remontdarbus dzīvojamā fondā un pašvaldības iestādēs par
pašvaldības līdzekļiem.
Piekto gadu pašvaldība organizē savu vietējo projektu konkursu, kurā savas idejas
iesniedza interešu kopas, biedrības, interesentu apvienības. Šī ir ļoti laba iespēja sekmēt
pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Apsveicama ir projektu realizētāju aktivitāte, piesaistot
papildus finansējumu no sponsoriem, kuru vidū ir vietējie novada uzņēmēji. Projektu
īstenošanas rezultātā novadā ir realizētas labas un vērtīgas idejas.
2018.gadā turpinājās darbs ar novada attīstības programmu un ilgtermiņa attīstības
stratēģiju. Attīstības programmas darbība plānota līdz 2020.gadam, ilgtermiņa attīstības
stratēģija līdz 2030.gadam.
Nozīmīgākie attīstības projekti 2018.gadā:
Gada ietvaros iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, kas tiešā mērā
balstīti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novada teritorijā. 2018.gadā īstenota grants ceļu
rekonstrukcijas (I posms) programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” kā arī izstrādāta sadarbības stratēģija ar Liepājas pilsētas domi, Grobiņas un
Pāvilostas pašvaldībām sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri
gadsimtiem” ietvaros, lai uzsāktu projekta pieteikuma sagatavošanu.
Nozīmīgi ir arī izglītības iestāžu īstenotie Eiropas Sociālā fonda projekti „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”, Eiropas Sociālā fonda projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”.
2018.gadā budžeta ieņēmumi izpildīti plānotajā apmērā un novirzīti apstiprinātajiem
izdevumiem, kopumā izpildot izvirzītos mērķus.
Pašvaldība ilgtermiņā nevar plānot investīcijas un attīstības pasākumus, jo nav zināmi
pieejamie finanšu resursi plānošanas periodā. Galvenais neskaidrais apstāklis pašvaldības
finanšu darbībā ir neprognozējamie ieņēmumi, kas apgrūtina savlaicīgu budžeta plānošanu un
lēmumu par dalību projektos pieņemšanu.
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 – 35057,9 ha.
zeme zem ceļiem
2% pārējās zemes
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pagalmiem
1%
krūmāji
1%
purvi
3%

zemes zem
ūdeņiem
10%
lauksaimniecības zeme
34%
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45%

lauksaimniecības zeme
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krūmāji

zemes zem ūdeņiem

zeme zem ēkam un pagalmiem

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.
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Nīcas novadā ir 9 ciemi –Nīca, Grīnvalti, Pērkone, Bernāti, Klampju ciems, Jūrmalciems,
Kalnišķi, Rude un Otaņķi.
Nīcas novads ir bagāts ar ūdeņiem. Novadam ir 24 km gara jūras krasta robeža. Lielākās
ūdenskrātuves: Liepāja ezers, Papes ezers, Bārtas upe, Toseles upe, Ječupe, Otaņķes upe.
Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Natura
2000”:


Dabas parks „Pape”;



Dabas parks „Bernāti”;



Dabas liegums „Rucavas īvju audze”;



Dabas liegums „Ječu purvs”;



Dabas liegums „Liepājas ezers”.

2.2. Iedzīvotāji
Nīcas novadā iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās.

Iedzīvotāju skaits
Novads
3739

3653

2800
939

2014

Nīcas pagasts
3565

2745

2015

3521

2685

908

Otaņķu pagasts

880

2016

2632
889

2017

3358
2529
829

2018

Novadā sieviešu skaits nedaudz pārsniedz vīriešu skaitu.
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Iedzīvotāju skaits pēc dzimums
Vīrieši

Sievietes

1863 1876
1827 1826
1787 1778

2014

2015

2016

1770

1751

1723 1726

2017

2018

2018. gadā ir piedzimuši 22 bērni, 20 no tiem reģistrēti Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2 citās Dzimtsarakstu nodaļās (vai arī viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis citā administratīvajā
teritorijā). Salīdzinājumam: 2017. gadā dzimuši 25 bērni; 2016. gadā - 24; 2015. gadā - 25 bērni.
Miruši 41 novada iedzīvotāji - 29 sievietes un 12 vīrieši. 2017. gadā miruši 37 iedzīvotāji;
2016. gadā - 33; 2015. gadā – 64.
2018. gadā Nīcas novadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 34 laulību noslēgšanas reģistri, kas
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir liels skaits. 2017. gadā noslēgtas 33 laulības; 2016. gadā - 17;
2015. gadā - 17.

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
2018.
9 deputāti
Agris Petermanis
Renārs Latvens
Andrejs Šakals
Inese Ģirne
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3.1. Domes sastāvs

2017. gada 3. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas. Domē ievēlēti 9 deputāti:


no vēlētāju apvienības

„Nīcas novada attīstībai”: Raivis Kalējs, Inguna Lībeka, Agris

Petermanis, Daina Siksna, Inga Skrode;
 no partijas „Vienotība”: Renārs Latvens, Ainars Sīklis;
 no vēlētāju apvienības “DOMA.DABA.DARBS”: Liene Otaņķe, Turaids Šēfers.
Deputāte Liene Otaņķe iesniedza personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu pirms termiņa izbeigšanās, viņas deputātes pilnvaras izbeidzās ar 2017. gada 12.
septembri. Ar 2017. gada 9. oktobra domes sēdi darbu no vēlētāju apvienības
“DOMA.DABA.DARBS” sāka deputāte Laura Pakule-Krūče.
Dome darbu veic saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” un domes 2009. gada 30. jūlijā
apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr. 1 “Nīcas novada pašvaldības nolikums”.
2018. gadā notikušas 18 domes sēdes, tai skaitā 9 ārkārtas sēdes. Sēdēs izskatīti
267 jautājumi , apstiprināti 143 administratīvie akti.
Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
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Darbu turpina domes komitejas:



Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komiteja,
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja.

Pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvo funkciju pārvaldīšanai izveidotas
komisijas:


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,



tūrisma komisija.
Atsevišķu īslaicīgu jautājumu risināšanai vai darbu veikšanai tika izveidotas

darba grupas.
Pārskata periodā izdoti 173 rīkojumi pamatdarbības jautājumos.
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NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBA

3.2. Pašvaldības iestādes un
struktūrvienības

Nīcas novada dome
Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektors
Nīcas novada domes
administrācija

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Spārīte”

Priekšsēdētāja vietnieks

Otaņķu pagasta
pārvalde
Nīcas novada domes

sociālais dienests
Komunālā pārvalde

Finanšu nodaļa

Nīcas vidusskola

Rudes sākumskola

Nīcas novada bāriņtiesa
Nīcas novada
dzimtsarakstu nodaļa

Būvvalde

Nīcas Mūzikas skola

Nīcas lauku ambulance

Tūrisma informācijas
centrs

Pašvaldības policija

Otaņķu feldšerpunkts

Nīcas sporta centrs

Nīcas pagasta bibliotēka

Nīcas novada kultūras
centrs

Jauniešu centrs

Juridiskā nodaļa

Finanšu, attīstības,
būvniecības un teritorijas
plānošanas jautājumu
komiteja

Otaņķu
pagasta
bibliotēka
Sabiedriskie
centri
Nīcas
novada pašvaldības
2017. gada
publiskais
pārskats
10
Senlietu krātuves

Vēlēšanu komisija
Administratīvā
komisija
Iepirkumu
komisija
Bērnu tiesību
aizsardzības
komisija
Darījumu ar
lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas
komisija

Medību
koordinācijas
komisija

Ārkārtas situāciju
komisija

Tūrisma komisija

Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komiteja
Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas
komisija
Administratīvo aktu strīdu
komisija
Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija
Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas
komisija
Komisija pašvaldības
pirmpirkuma tiesību un
nekustamo īpašumu
izmantošanas izvērtēšanai
Komisija katastrofu, dabas
stihiju, ugunsgrēku un
tehnogēno avāriju postījumu
un citu krīzes situāciju
apsekošanai un zaudējumu
izvērtēšanai

Nīcas novadā ir 14 pašvaldības iestādes. Iestāžu vadītāju izglītība: augstākā - 12, vidējā
speciālā - 2. No 12 administrācijas darbiniekiem augstākā izglītība - 11, vidējā speciālā izglītība 1.
Iestāžu vadītāju izglītība
Augstākā izglītība

Vidējā speciālā

Vidējā

13%

14%
73%

Administrācijas darbinieku izglītība
Augstākā izglītība

Vidējā speciālā

16%

84%
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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. 2018. gada septembrī Latvijas nacionālais arhīvs Domē
veica lietvedības un dokumentu pārvaldības pārbaudi . Saskaņā ar atzinumu darbā ieviesti arhīva
priekšlikumi.
2018. gadā Nīcas novada dome saņēmusi un reģistrējusi 1777 dokumentus, nosūtījusi 605
dokumentus.
Ar 2018. gada notiek darbs ar lietvedības programmu ‘’LIETVARIS’’ un E-ADRESI.

3.4. Bāriņtiesa
Nīcas novada bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko
tiesību principiem, prioritāri nodrošinot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā
norādītos uzdevumus.
Bāriņtiesā veiktie apliecinājumi (notariālās darbības):

Gads

Bāriņtiesā
veikto
apliecinājumu
skaits kopā

Nostiprinājuma
lūgumi
Zemesgrāmatu
nodaļai

Apliecinātie
iesniegumi

Pilnvaras

Darījumi

2018.

108

39

5

34

17

2017.

132

36

26

40

9

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.

Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
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2018. gadā bāriņtiesa pieņēma 3 lēmumus, no kuriem:


bērna aizgādības tiesības tika atjaunotas 1 mātei;



1 bērns, kuru vecākiem lēmums par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu tika atlikts uz
2019.gadu;



vienai ģimenei piešķirts adoptētāju statuss.

Uz 2018. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 4 bērni (aizbildnībā):


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

2018. gada 11. jūlijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektores veica lietu
pārbaudi Nīcas novada bāriņtiesā. Pārbaudes laikā tika sniegtas metodiskā palīdzība divos
jautājumos un tika uzdots viens uzdevums. Kopumā pārbaudes rezultāti ir ļoti labi.
2018. gadā bāriņtiesā veikta arhīva lietu apraksti un arhīva dokumentu sakārtošana par laika
periodu no 1996. gada līdz 2014. gadam.
Dokumentu aprite 2018. gadā bāriņtiesā:


saņemtā korespondence – 59



nosūtītā korespondence – 74



saņemti, izskatīt iesniegumi - 8

2018. gadā bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits – 33, kas nav nodotas arhīvā.

3.5. Attīstības plānošana
2018. gada ietvaros veikti, kā arī iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem
un realizēti projekti, kas veicina drošību, palīdz orientēties teritorijā. Šīs darbības tiešā mērā
balstītas gan uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu novada teritorijā, gan veicina iedzīvotājiem
draudzīgas, drošas un sasniedzams vides nodrošinājumu. 2018. gada ietvaros ar ārējā finansējuma
ieguldījumiem veiksmīgi realizēti grants ceļu pārbūves darbi četriem pašvaldības ceļu posmiem, kas
vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņēmējdarbības veikšanai. Darbs tiks turpināts arī 2019.gadā, ceļu
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programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, jo programmas ietvaros
Nīcas novada domei vēl iespējams piesaistīt vairāk kā simts tūkstošus, kas tiks izmantots.
Uzsākta aktīva darbība Bernātu dabas parka sakārtošanā, sadarbības projektā ar Liepājas
pilsētas domi, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldībām projektā “Dienvidkurzemes piekrastes
mantojums cauri gadsimtiem”. Projekta realizācija, vietējo iedzīvotāju (biedrības)

aktivitāte,

organizējot dažādus pasākumus, uzņēmēju aktivitāte, piedāvājot ar vien jaunus pakalpojumus,
nosaka nepieciešamību papildus investīciju ieguldījumiem parka teritorijā, kas ir priekšnoteikums,
lai nodrošinātu dabas resursu ilgtspēju, drošu, kā arī sakārtotu vidi, un veicina turpmāku
uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, novada esošo un potenciālo
komersantu atbalstam novada teritorijā, kā arī stratēģiskas virzības nolūkos, ir uzsākta
“Uzņēmējdarbības atbalsta un rīcības plāna” ieviešana, kas iezīmē jaunas iespējas, līdz ar to arī
budžeta līdzekļu plānošanu – darbību realizēšanai.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana tiek vecināta arī sasaistē ar
realizētajiem un plānotajiem projektiem. 2018.gada ietvars veiktie priekšdarbi tai skaitā tehniskā
projekta izstrāde ļaus veiksmīgi 2019.gada ietvaros realizēt Jūrmalciemam un tam raksturīgo
zvejniecības tradīciju saglabāšanai nepieciešamo projektu “Tīklu mājas” pārbūve. Realizējot
projektā iestrādātos uzdevumus, “Tīklu māja” kļūs par sava veida centru Jūrmalciemam, dos
pienesumu vietējiem iedzīvotājiem, kalpos kā iespēja dažādot saimniecisko darbību tur
saimniekojošiem zvejniekiem un piesaistīs tūristus, tādējādi, popularizējot novada vārdu un
veicinot vietas atpazīstamību kopumā.
Veicinot novada iedzīvotāju labklājību, novada attīstību, plānojot novada popularizēšanas
un tūrisma pieaugumam nepieciešamos aspektus, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabojumus
kopumā, ietverot darbībās ilgtspējas un drošas vides jautājumus, tiek realizēti Nīcas novada
ilgtermiņa stratēģiskie mērķi: “Kvalitatīvas dzīves telpas ar sevis pilnveides un brīvā laika
pavadīšanas iespējām” un “Sabalansēta, konkurētspējīga ekonomiskā attīstība un ilgtspējīga vides
resursu izmantošana”. Attīstības nodaļas veiktās un plānotās aktivitātes tiešā mērā veicina novada
attīstību, balstoties uz Attīstības dokumentos izvirzītajiem mērķiem.
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3.6. Projekti
2018. gadā pabeigtie un uzsāktie projekti

Nr.

Pozīcijas nosaukums

1

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

2

3

5

Telpu remonts
sabiedriskā centra
izveidei Grīnvaltos
Dižās tautas kultūras
mantojumu auklējot
"Nīcas Dižās muižas
klēts AMI"
Pašvaldības grants ceļu
rekonstrukcija
(“Kamenes-Paipu
dambis”, “CentrsŽūrnieki”, “PūpoliZirģeļi-Peņķi”, “LŪKSP”,
“Šmitas-Kranti”, “LībiešiKāši”, “JaunzemjiĶaupeļi”, “JūrmalciemsMeķis”).

Kopējās
projekta
izmaksas
(EUR)

253711,33

Finanšu
instruments

Projekta stadija
2018.gadā

ERAF

Realizēta projekta
1.kārta, izgatavoti vides
objekti, veikti
nepiecienāmie iepirkumi
projekta veiksmīgai
realizācijai 2019. 2020.gadā

Program
ma/rīcība
/uzdevu
ms
“Izaugsme un
nodarbinātība”

SAM 5.5.1

16558,92

ELFLA

Realizēts

VRG projektu
konkurss

1148,00

VKKF

Realizēts

Kultūras
mantojums

681074,27

ELFLA

Ekspluatācijā nodoti
seši ceļa posmi
“Kamenes-Paipu
dambis”, “CentrsŽūrnieki”, “ŠmitasKranti”, “Lībieši-Kāši”,
“Jaunzemji-Ķaupeļi”,
“Jūrmalciems-Meķis”,
darbi tiks turpināti
2019.gadā

„Pamatpakalpojumi
un ciematu
atjaunošana lauku
apvidos”

5917,77

Pašvaldības
budžets

Realizēti 10 projekti

Vietējais projektu
konkurss

LAT-LIT

Piekrastes
apsaimniekošana

6

Vietējais novada
projektu konkurss 2018

7

„Video novērošanas
kameru uzstādīšana,
veicinot drošības
pasākumus Latvijā un
Lietuvā’’ (VIDEOGUARD)

20000,00

Intereg

Apstiprināts projekts,
dalība sadarbības
veicināšanas
pasākumos, projekta
ieviešana tiks uzsākta un
pabeigta 2019.gadā

8

Piekrastes
apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu
realizēšana

7925,00

LVAF

Realizēts
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9

Jūras piekrastes
praktiskā pārvaldība
Bernātu dabas parkā
(nobrauktuve)

10

Dabas parka Bernāti
DAP apsaimniekošanas
pasākumu ieviešana
(laipas un skatu
platforma Bernātos)

11

12

Nodarbināto personu
profesionālās
kompetences
pilnveidošana
Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās izglītības
iestādēs

68143,36

70000,00

-

LVAF

LVAF

Sagatavots projekta
pieteikums un saņemts
apstiprinājums

Jūras piekrastes
praktiskā
pārvaldība

Sagatavots un iesniegts
projekta pieteikums

Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju
dabas
aizsardzības plānu
ieviešana

ESF

Atvērts

“Izaugsme un
nodarbinātība”
SAM 8.4.1

9053,00

ESF

Realizēts un tiks
turpināts līdz mācību
gada beigām 2019.gadā

“Izaugsme un
nodarbinātība”
SAM 8.3.5.

13

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

5338,09

IZM

Realizēts un tiks
turpināts līzd mācību
gada beigām 2019.gadā

“Izaugsme un
nodarbinātība”
SAM 8.3.2.2.

14

Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai

2352,00

IZM

Realizēts un tiks
turpināts līdz mācību
gada beigām 2019.gadā

“Izaugsme un
nodarbinātība”
SAM 8.3.4.

15

Latvijas skolas soma

1673,00

KM

Realizēts un tiks
turpināts līdz mācību
gada beigām 2019.gadā

Latvijas skolas
soma

Realizēts un tiks
turpināts 2019.gadā

Vienkopus
nodrošināti valsts
un pašvaldību
pakalpojumi pēc
vienota principa

16

KAC Klientu
apkalpošanas cents

6405,60

VARAM

Vietējo projektu konkurss “Mēs savam novadam” 2018.
Vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Konkursa vērtēšanas komisija
izvērtēja un apstiprināja 10 no tiem, un no aprīļa līdz decembra mēnesim notika projektu aktivitāšu
īstenošana. Visi projekta ieviesēji iekļāvās noteiktajos termiņos un sasniedza izvirzītos mērķus, kopumā
īstenojot 2 projektus ar rezultātu - pasākums un 8 projektus ar rezultātu teritorijas infrastruktūras
labiekārtošana. 2018. gada projektu konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz 6000,00 EUR
(iepriekš 4300,00 EUR). Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 600,00 EUR
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(iepriekš 430,00 EUR) apmērā, kopumā, no budžeta līdzekļiem, līdzfinansējuma ieguldījumi veikti
5917,77 EUR apmērā.

Projektu ietvaros realizēti šādi labie darbi:
1. “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Dārza ielā 4” – iekārtots bērnu rotaļu laukums, kur tagad
tuvākās apkārtnes bērniem pieejams pašiem savs rotaļu namiņš, vingrošanas komplekss, slidkalniņš un
šūpoles. (Projektu īstenoja biedrība “Dārza 4”.);
2. “Karogs Latvijas simtgadei” – par godu Latvijas simtgadei pie Nīcas evaņģēliski luteriskās draudzes
uzstādīts 12 metrus augsts karoga masts ar plīvojošu Latvijas karogu. (Projektu īstenoja Nīcas
evaņģēliski luteriskā draudze.);
3. “Jānis Čakste cauri gadsimtiem” – tika restaurēta Jāņa Čakstes piemiņas zīme Bernātu dabas parkā,
godinot Latvijas valstij un arī Nīcas novadam svarīgu personu,- Latvijas valsts pirmo prezidentu.
Piemiņas akmens un tā gravējums nebija atjaunots kopš uzstādīšanas laika, tālā 1924. gada. (Projektu
īstenoja biedrība “Mēs Bernātiem”.);
4. “Sadzīves atkritumu konteinera novietnes izveide” – izveidota slēdzama sadzīves atkritumu
konteinera novietne daudzdzīvokļu mājas “Rīti” iedzīvotājiem. (Projektu īstenoja biedrība “Rudes rīti”.);
5. “Ģimenes dienas pasākums Nīcas vidusskolas audzēkņiem kopā ar ģimenēm” – 11. maijā, kas bija ļoti
silta un saulaina diena, pie Nīcas vidusskolas tika aizvadīta aktīva Ģimenes diena, ar cēlu mērķi saliedēt
un stiprināt ģimenes spēku. (Projektu īstenoja interešu kopa “Svinam svētkus kopā”.);
6. “Dārza ielas 1 un Dārza ielas 3 pagalma un ielas labiekārtošana” – tika paplašināts aptuveni 50
metrus garš Dārza ielas posms. Tādā veidā tika atrisināta problēma s necaurbraucamību. Tagad, kad
projekts īstenots, automašīnas var droši pabraukt garām uz ielas novietotajiem auto, kā arī netiek vairs
izbraukāts zāliens, bojājot pagalma estētisko skatu. (Projektu īstenoja interešu grupa “Dārza ielas 1,
Dārza ielas 2 un Dārza ielas 3 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji”.);
7. “Dārza ielas 3 sākuma posma labiekārtošana” – tika paplašināts aptuveni 40 metrus garš Dārza ielas
posms, kas ir iepriekš minētā projekta veiksmīgs turpinājums. Tādā veidā arī tika atrisināta problēma
par ielas necaurbraucamību un zāliena izbraukāšanu. (Projektu īstenoja biedrība interešu grupa “Dārza
ielas 3 un Dārza ielas 1 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji”.);
8. “Žoga atjaunošana Rudes ciema daudzdzīvokļu māju teritorijā” – tika uzstādīts žogs ar veramiem
vāriem Rudes ciemā starp “Arāju” un ”Ozoliņu” māju kūtiņām, lai aizsegtu skatu uz kūtsmēslu kaudzēm.
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Žogu uzbūvējuši vietējie iedzīvotāji paši saviem spēkiem. (Projektu īstenoja biedrība interešu grupa
“Rude-mūsu mājas”.);
9. ““Ausma” jeb koncerts upē, brokastis rasā” – 25. augusta agrā rītā tik aizvadīts brīnišķīgs koncerts pie
Nīcas jaunā tilta, kurā akustiskās mūzikas mākslinieki uzstājās uz “Bartinera” liellaivām. Lai gan koncerts
notika plkst. 5:00 no rīta, tas netraucēja ierasties vairāk nekā 200 klausītājiem un miera baudītājiem.
Šāda koncepta pasākums tika organizēts jau otro gadu, tikai ar vēl lielākiem panākumiem. (Projektu
īstenoja biedrība “Bārtas upes radošā biedrība BURA”.);
10. “Katram sava rotaļa” – Skolas ielas 3 pagalmā tika uzstādīts
papildus inventārs bērnu izklaidei,- namiņš ar slidkalniņu un
šūpoles ar alpīnisma un striķa sienu. (Projektu īstenoja biedrība
interešu grupa “Draudzēsimies”.)
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4. NĪCAS NOVADA BUDŽETS
4.1. Pamatbudžets
Ieņēmumi

Rādītāji
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
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas
Transfertu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldības budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ieņēmumi kopā

2016.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

2018.gada
izpilde

2178129
1893154
284975
145032

2288359
2003823
284536
29260

2018./2017.

2144957
1841562
303395
46606

EUR
-143402
-162261
18859
17346

%
-6.3%
-8.1%
6.6%
59.3%

942

975

33

3.5%

4989
18295
11457

5473
9360
6017

5001
6013
19813

-472
-3347
13796

-8.6%
-35.8%
229.3%

110291
1162575
1111220
51355

7468
930919
879293
51626

14804
1339245
1193704
145541

7336
408326
314411
93915

98.2%
43.9%
35.8%
181.9%

322338

337980

420985

83005

24.6%

3808074

3586518

3951793

365275

10.2%

2018.gadā Nīcas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 3951793 eiro, kas salīdzinājumā
ar 2017.gadu ir par 10.2% vairāk. Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu plāns izpildīts par 99% jeb
par 52900 eiro mazāk kā plānots. Nīcas pašvaldības pamatbudžetā 54 % no kopējiem
ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi; 1.1% nenodokļu ieņēmumi; 33.9% transfertu ieņēmumi
mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondiem;
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11%.
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2018.gadā pašvaldības pamatbudžetā 46.6% no kopējiem jeb 85.8% no nodokļu
ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļu
ieņēmumi 1841562 eiro, kas ir par - 8.1% mazāk nekā 2017.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem
pašvaldības budžetā veido 8% jeb 14.2 % no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumu plāns izpildīts par 111% jeb iekasēts 17000 eiro vairāk nekā plānots, saistībā
ar parādu maksājumiem.
Maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par 25 % lielāks salīdzinājumā ar 2017.gadu,
kas saistīts ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugumu un darbu ar komunālo
maksājumu

parādniekiem.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Maksas pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi
9%

Transfertu ieņēmumi
26%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
56%

Nenodokļu
ieņēmumi
1%
Nekustamā īpašuma
nodoklis
8%
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Izdevumi

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

2018/2017

2016.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

2018.gada
izpilde

449658
50758
104043
17231

479579
72552
124282
18484

550169
42458
165155
18515

70590
-30094
40873
31

14.7%
-41.5%
32.9%
0.2%

501152
40858
1013979
1372591
141084
3691354

544332
65897
374777
1474853
148029
3302785

1290132
87916
392908
1907520
168546
4623319

745800
22019
18131
432667
20517
1320534

137.0%
33.4%
4.8%
29.3%
13.9%
40.0%

EUR

%

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Sociālā aizsardzība
4%

Vispārējie valdības
dienesti
12%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
1%
Ekonomiskā darbība
4% Vides
aizsardzība

Izglītība
41%
Pašvaldību teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
28%

Atpūta,
kultūra,sports
8%

Veselība
2%
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā bija 4623319 eiro, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu izdevumu apjoms pieaudzis par 1320534 eiro jeb 40%.
Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkcijām,
2018. gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija sadaļā “Izglītība” 1907520 eiro jeb
41%, kas ir novada prioritāte. Pieaugums saistīts ar to, ka 2018.gadā valsts noteiktā minimālā
alga tika palielināta no 380 eiro uz 430 eiro mēnesī, kā arī tika palielināts atalgojums
pedagogiem gan skolās, gan pirmskolas iestādēs. Lieli finanšu resursi 360343 eiro tika izlietoti,
īstenojot projektu- Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbus, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
Sadaļā “Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi veido 28%
kopējos izdevumos, pieaugums 137% saistīts ar to, ka tika īstenots ELFLA projekts “Nīcas
novada grants ceļu posmu pārbūve” 534419 eiro apjomā.
Sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” izdevumi veido 12% kopējos izdevumos. Šajā
sadaļā iekļauti Nīcas domes administrācijas, Otaņķu pagasta pārvaldes izdevumi, kā
aizņēmumu apkalpošanas maksājumi. Pieaugums saistīts ar atalgojuma sistēmas pilnveidošanu
un saskaņā ar 2018.gadā valsts noteiktās minimālās algas pieaugumu.
Sadaļā “Ekonomiskā darbība” izdevumu pieaugums par 33% saistīts ar to, ka 2018.gadā
uzsākti vairāki projekti, kas saistīti ar piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšanu (apraksts sadaļā par projektu realizāciju).
Sadaļā “Veselība” finansējums tiek nodrošināts Nīcas lauku ambulancei un Otaņķu
pagasta feldšerpunktam. Izdevumu pieaugums par 33% saistīts ar Nīcas lauku ambulances
infrastruktūras uzlabošanas darbiem, kas uzsākti jau 2017.gadā un turpinās joprojām, budžeta
iespēju robežās.
Sadaļā “Sociālā aizsardzība” nodrošināts finansējums Nīcas novada domes Sociālajam
dienestam un Nīcas novada bāriņtiesai. Šīs jomas izdevumu pieaugums par 14%, saistīts ar
izmaksu pieaugumu par pakalpojumiem veco ļaužu pansionātā “Rokaiži”.
Sadaļā “Atpūta, kultūra, sports” izdevumu pieaugums 5%. Kultūras nozarē finansējums
izlietots kultūras pasākumu finansēšanai un “Nīcas kultūras centra” uzturēšanai, kas tika
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izveidots ar 01.oktobri 2018.gadā, kura pārraudzībā ir Nīcas un Otaņķu bibliotēkas, kā arī
Sabiedriskie centri Jūrmalciemā, Kalnišķos un Grīnvaltos, un muzeju krātuves Nīcā un Otaņķos.
Sporta nozarē finansējums izlietots

sporta aktivitātēm novadā un Nīcas sporta centra

uzturēšanai.
Sadaļā “Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumu samazinājums par 42% saistīts ar to,
ka 2017.gadā tika iegādāta jauna automašīna pašvaldības policijas vajadzībām.

Pamatbudžeta izdevumi
2016.gada
izpilde
Rādītāji
Izdevumi pēc ekonomiskajām
kategorijām
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas transferti
Kapitālie izdevumi
KOPĀ IZDEVUMI

2017.gada
izpilde

2018.gada
izpilde

2018./2017.
EUR

2789613
3402

2957156
114

3255857

67893
69411
761035
3691354

72362
67167
205986
3302785

86088
60836
1220468
4623249

%

298701
-114

10.1%

13726 19.0%
-6331
-9.4%
1014482 492.5%
1320464 40.0%

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir
pieauguši par 40%, kas saistīts ar to, ka pieauguši kapitālie izdevumi par 1014482 eiro saskaņā
ar grants ceļu posmu pārbūves projektu realizāciju un Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu
rekonstrukciju. Kārtējo izdevumu pieaugums par 10% saistīts gan ar atlīdzības pieaugumu, gan
arī citu uzturēšanas izdevumu pieaugumu.
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4.2. Speciālais budžets
2016.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

2018.gada
izpilde

EUR

Rādītāji
Ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem
t.sk. dabas resursu nodoklis
autoceļu fonds
Saņemtie dāvinājumi un
ziedojumi kopā
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā

2018./2017.
%

156194
31896
124298

166742
42444
124298

174766
46856
127910

8024
4412
3612

4.8%
10.4%
2.9%

4692
160886

975
167717

1880
176646

905
8929

92.8%
5.3%

29564

21776

17855

-3921

94843
712
2599
585
128303

102751
200
322

99306
1455
3054

-3445
1255
2732

125049

121670

-3379

-2.7%

No kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 2018. gadā EUR 174766 jeb 99 % sastāda īpašiem
mērķiem iezīmēti līdzekļi (dabas resursu nodoklis un autoceļu fonds). Ieņēmumu pieaugums
2018. gadā speciālajā budžetā par 5 % pret iepriekšējo gadu saistīts ar dabas resursu nodokļa
ieņēmumu pieaugumu par 10%. Speciālā budžeta līdzekļi 2018. gadā 82 % apmērā tika novirzīti
novada ceļu uzturēšanai un 15 % vides aizsardzībai, pārējām jomām 3 %.
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4.3. Domes budžets 2018. gadam
Pamatbudžets
Rādītāji
KOPĀ IEŅĒMUMI
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 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
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Gada
plāns
3683444
1930373
278822
6000
6000
7500
15000
348400
1026349
65000
4097720
4097720
567583
59365
606623
23820
724042
74250
451298
1420499
170240
4097720
1772513
476679
10441
699582
389347
3015
38000
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Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība
AIZDEVUMA saņemšana
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

555623
81520

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai deficīts ( I - II )
FINANSĒŠANA
AIZDEVUMA atmaksa

-414276
414276
267550

71000
367348
314478

Speciālais budžets

RĀDĪTĀJI
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm (dabas resursu nodoklis)
Transferti
Valsts budžeta transferti pašvaldību autoceļiem
KOPĀ IZDEVUMI
IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Pamatkapitāla veidošana
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Gada
plāns
173910
46000
46000
127910
127910
351743
351743
106773
244970
351743
3010
730
191380
87383
69240
177833
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4.4. Galvojumi

Kopā

Aizņēmējs

SIA Liepājas RAS

Mērķis

Liepājas rajona
pašvaldības saistības

Finanšu ministrija

Aizdevējs

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

29.12.2009.

31.12.2022.

Galvojuma
summa

33 807

33 807

Darījumi (+, -)

Galvotā
aizņēmuma
summa

Pārskata perioda
sākumā

33 807

5 828

5 858
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palielinājums (+)

samazinājums (-)

Pārskata perioda
beigās

Pārskata
periodā

kopā

33 807

0

-28 632

-653

5 175

33 807

0

-28 632

-653

5 175

kopā
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Pārskata
periodā

4.5. Debitori
Pārskata perioda beigās
Posteņa nosaukums

izveidotie
neto (1.-2.)
uzkrājumi

bruto

DEBITORI kopā
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības starp budžeta iestādēm
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta
iestādēm
Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības politiku instrumentu
finansētajiem projektiem (pasākumiem)
Prasības starp valsts un pašvaldību budžeta
iestādēm
Prasības par nodokļiem un nodevām
Prasības par nekustamā īpašuma nodokli
Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Prasības pret personālu
Pārējās prasības pret personālu
Pārējās prasības
Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

Pārskata perioda sākumā
izveidotie
uzkrājumi

bruto

neto (4.-5.)

218 975
101 824
0

39 175
39 175
0

179 800
62 649
0

234 024
106 138
780

36 469
36 469
0

197 555
69 669
780

168

0

168

875

0

875

101 656

39 175

62 481

104 483
64

36 469
0

68 014
64

0

0

0

0

0

0

64

0

64

103 157
95 021
8 136
949
387
562
2 924
126

0
0
0
0
0
0
0
0

103 157
95 021
8 136
949
387
562
2 924
126

2 798

0

2 798

115 969
100 568
15 401
0
0
0
3 247
1 515
1 732

0
0
0
0
0
0
0
0
0

115 969
100 568
15 401
0
0
0
3 247
1 515
1 732

99
99
10 022
10 022

0
0
0
0

99
99
10 022
10 022

413
413
8 193
8 193

0
0
0
0

413
413
8 193
8 193

Kreditori
Posteņa nosaukums
KREDITORI kopā
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases
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

Pārskata
perioda
beigās
5 634 284
4 818 677
4 818 677
4 818 677
815 607
269 602

Pārskata
perioda
sākumā
4 833 583
4 267 002
4 267 002
4 267 002
566 581
236 632

269 602

236 632

63 677
60 295

23 846
20 810
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Saistības starp budžeta iestādēm
Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa uzkrātās saistības

269

280

3 113

2 756

88 187
88 187

102 050
102 050

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

55 260

65 252

12 396

15 039

17 590

18 878

2 941

2 881

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

204
188

188
188

Norēķini par deponēto darba samaksu

188

188

Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus)

16

0

Ieturējumi pēc izpildrakstiem
Citi ieturējumi

1
15

0
0

5 070
4 435
635
0
0
388 867
15 347

4 754
4 026
728
62
62
199 049
12 434

9 291

7 815

500

200

5 556

4 419

373 520

186 615

169 391

15 506

204 129

171 109

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pievienotās vērtības nodoklis
Pārējie nodokļi
Pārējās īstermiņa saistības
Citas saistības pret personālu
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem
Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un
dāvinājumiem
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
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4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas
Sākotnējā vērtība
sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-)
Posteņa nosaukums

pārskata
perioda
sākumā

darījumi/
palielinājums (+)

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

B

1

2

ILGTERMIŅA NEFINANŠU
AKTĪVI

17 151 827

1 258 187

68 800

0

-965 297

-19 052

36

0

0

1 160

17 495 661

103 701

25 112

0

0

-353

0

0

0

0

360

128 820

68 604

8 349

0

0

0

0

0

0

0

0

76 953

27 871

10 848

0

0

-353

0

0

0

0

0

38 366

27 654

6 565

0

0

-353

0

0

0

0

0

33 866

217

4 283

0

0

0

0

0

0

0

0

4 500

NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Attīstības pasākumi un
programmas
Licences, koncesijas un
patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Datorprogrammas
Pārējās licences
Pārējie nemateriālie
ieguldījumi
PAMATLĪDZEKĻI

7 226

5 915

0

0

0

0

0

0

0

360

13 501

17 048 126

1 233 075

68 800

0

-964 944

-19 052

36

0

0

800

17 366 841

Zeme, ēkas un būves

14 155 771

10 034

67 150

0

-952 752

-4 914

0

0

434 699

0

13 709 988

840 592

0

0

0

-211 194

-1 788

0

0

16 054

0

643 664

Nedzīvojamās ēkas

5 122 108

0

0

0

-51 220

0

0

0

332 753

0

5 403 641

Transporta būves

4 403 087

0

67 150

0

-71 870

0

0

0

66 702

0

4 465 069

Zeme zem ēkām un būvēm

640 675

0

0

0

-135 383

-3 126

0

0

0

0

502 166

Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme

346 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 031

16 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 749

Dzīvojamās ēkas
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Pārējā zeme

1 121 782

0

0

0

-483 085

0

0

0

0

0

638 697

Inženierbūves

1 599 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 599 113

65 634

10 034

0

0

0

0

0

0

19 190

0

94 858

822 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822 617

Pārējais nekustamais
īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

1 693 413

88 499

1 650

0

-12 192

-10 399

36

0

55 289

800

1 817 096

Transportlīdzekļi

603 667

28 420

0

0

0

-10 592

0

0

0

0

621 495

Saimniecības pamatlīdzekļi

213 096

1 211

0

0

0

0

0

0

0

0

214 307

87 981

5 625

0

0

-1 427

193

36

0

0

0

92 408

612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

Datortehnika, sakaru un cita
biroja tehnika

222 651

22 473

0

0

-5 950

0

0

0

0

0

239 174

Iepriekš neklasificētie pārējie
pamatlīdzekļi

565 406

30 770

1 650

0

-4 815

0

0

0

55 289

800

649 100

Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigtā būvniecība

96 650

1 134 542

0

0

0

-3 739

0

0

-489 988

0

737 465

Pamatlīdzekļu izveidošana

14 615

124 078

0

0

0

0

0

0

-42 043

0

96 650

279 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279 675

174 040
105 635

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

174 040
105 635

Bibliotēku fondi
Izklaides, literārie un mākslas
oriģināldarbi

Bioloģiskie un pazemes
aktīvi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi

Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

31

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 (+/-)

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

14 155 771
840 592
5 122 108
4 403 087
640 675
346 031

480 816
25 059
-39 445
14 392
-6 215
-20 600

16 749

16 749

629 821
1 599 113
49 970
27 349 910

1 121 782
1 599 113
65 634
28 311 542

0
491 961
0
15 664
961 632
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5. PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Pārskata gadā ir bijusi liela deputātu, komiteju un komisiju locekļu ieinteresētība par
novadā notiekošo, jautājumi ir rūpīgi izdiskutēti. Domes, komiteju un komisiju sēdēs nav
neattaisnotu kavējumu.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbu, domes pakļautībā darbojas 13 komisijas. Pašvaldība
regulāri informē sabiedrību par savu darbību, ievietojot informāciju pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta vietnē www.nica.lv, arī Facebook
kontā.
Domes pieņemto lēmumu izpildes uzlabošanu sekmē pašvaldības administrācijas
darbinieku iknedēļas apspriedes un pārējo darbinieku informēšana par apspriedēs izrunātajiem
– paveiktajiem un turpmāk veicamajiem - darbiem.
Organizējot pasākumus, jautājumu risināšanā iesaistās darba grupas, kas izvērtē
pasākumus arī pēc to norises, fiksējot ieteikumus nākotnei. Tiek sekmēta citu pašvaldību labās
prakses apgūšana. 2018. gadā pašvaldības darbinieki apmeklēja Dundagas novadu, lai iepazītu
pašvaldības darbu.
Pašvaldības iestāžu darbinieki regulāri apmeklē darba pilnveides kursus un seminārus,
notiek instruktāžas par darba drošības jautājumiem. 2018. gadā darbiniekiem notika
apmācības efektīvas komunikācijas uzlabošanai gan savā starpā, gan darbā ar klientiem.
Lai sekmētu novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu uzlabojumu veikšanā, 2018.
gadā pašvaldība turpināja mazo projektu finansēšanas konkursu novada biedrībām un interešu
kopām, tiek atbalstītas novada attīstībai nozīmīgas aktivitātes.

6. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI
Pašvaldība regulāri informē novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem lēmumiem,
īstenotajiem projektiem, sociālo palīdzību, kultūras un sabiedriskajām aktivitātēm, izglītības
jautājumiem, pašvaldības iestāžu darbu, sportu un citiem nozīmīgiem jautājumiem.
Kopš 1997. gada tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums. „Nīcas Novada Vēstis”
8 lappušu apmērā reizi mēnesī bez maksas saņem katra novada teritorijā dzīvojošā
mājsaimniecība (1500 eks.). Izdevuma krāsaina versija pieejama pašvaldības interneta vietnē.
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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. Bez ziņām daudz tiek
skatītas arī fotogalerijas, pasākumu afiša, autobusu kustības saraksts un iepirkumi, vasarā –
tūrisma piedāvājums.
Par aktualitātēm novadā iedzīvotāji tiek informēti ar Nīcas novada domes, Nīcas
kultūras nama, Nīcas Jauniešu centra un sporta halles, Pieaugušo izglītības centra Facebook
kontu starpniecību.
Fotogrāfijas ir ātrs, ērts un populārs informācijas nodošanas veids, tādēļ Nīcas novada
domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros izvietoti
fotostendi, kur regulāri tiek atspoguļotas norises novadā. Domes gaitenī un Nīcas Senlietu
krātuvē apmeklētāji labprāt skata tur izvietotos fotoalbumus ar novada aktualitāšu
fotogrāfijām.
Notiek aktīva sadarbība ar reģionālajiem preses izdevumiem “Kursas Laiks”, “Kurzemes
Vārds”, reģionālajiem un valsts mēroga portāliem, radio un televīziju.
Vislabākā saziņa ir, tiekoties ar iedzīvotājiem. 2018. gadā tika rīkotas vairākas
iedzīvotāju sapulces: Jūrmalciemā, Grīnvaltos, Rudē, Nīcā, informējot un uzklausot iedzīvotāju
viedokli par dažādiem jautājumiem.
Novada uzņēmēji – pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstītāji –tradicionāli arī 2018. 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 klientu apkalpošanas centra pakalpojumu izmantošanu,
fizikālās terapijas kabineta darba laiku, iedzīvotāju sapulču biežumu, sadzīves atkritumu
šķirošanu u.c. Saziņai reti tiek izmantotas pastkastes novada ciemos, taču arvien biežāk
iedzīvotāji iesūta jautājumus interneta vietnē. Tas dod iespēju uzzināt iedzīvotājiem aktuālās
problēmas un tās risināt.
Jau vairākus gadus novada skolēniem tiek rīkots Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkurss,
tā izvēloties zīmējumu pašvaldības sūtītajai rūpnieciski izgatavotajai kartītei.
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Tiek turpināta tradīcija - sveikt novadniekus 85, 90, 95, 100 gadu jubilejās, apciemojot
viņus mājās un pašvaldības izdevumā publicējot dzīvesstāstus, kā arī godināt pārus, kas laulībā
nodzīvojuši 50, 55, 60 un vairāk gadus.

7. PAVEIKTAIS 2017. 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.
Iestādes pedagoģiskā procesa filozofiskais pamats ir bērncentrēta apmācība, kas
nosaka rotaļnodarbībās izmantojamās darba formas un metodes.2018. gada septembrī uzsākts
darbs pie kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanas.
Pirmsskolas iestādē darbojas piecas bērnu grupas, kuras apmeklē bērni no
1,5 – 7 gadu vecumam. 2017./2018. mācību gadā iestādi apmeklēja 96 audzēkņi, no tiem
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības grupās mācījās 34 audzēkņi. Rītos un vakaros
iestādē darbojas dežūrgrupa.
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.
Divas reizes nedēļā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar stājas
traucējumiem. Darbojas Nīcas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi, kuros
deju soļus apgūst vairāk nekā 50 mazie dejotāji. Bērniem ir iespēja apgūt angļu valodu
nodarbībās, kuras vada „Valodu vēstniecības” pasniedzēji.
2016. gadā Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” ieguva Latvijas vides
fonda Ekoskolas nosaukumu, bet 2017. gadā iestāde saņēma Ekoskolas zaļo karogu.
Organizētas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem un sabiedrībai. 2018. gada maijā
notika plaša meža stādīšanas talka, kurā bērni kopā ar vecākiem un iestādes darbiniekiem
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iestādīja 5000 priedītes. Plašu rezonansi guva akcijas “Plastmasas maisiņiem - nē!”. Bērni tiek
iesaistīti projektos “Tīrai Latvijai”, “Zaļā josta“.

Katru gadu PII „Spārīte” tiek veikti dažādi labiekārtošanas remontdarbi. 2018. gadā
tika atjaunots teritorijas žogs. Kopējās remonta izmaksas sastādīja 10 034 eiro. Viena no Nīcas
novada pirmsskolas iestādes prioritātēm ir veselīgs un sabalansēts bērnu uzturs. 2018. gadā
iestāde turpināja piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētajos projektos „Skolas piens”
un “Skolas auglis”, līdz ar to katrs bērns saņēma nedēļā 750 ml piena bez maksas un ziemas
periodā ēda Latvijā audzētus augļus.
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. 2017. gada novembrī tika izveidota
“Labo darbu krātuve” , kuru atvēra 2018. gada 15. novembrī. Šajā dienā notika svinīgs
pasākums ar labo darbu darītāju godināšanu un apbalvošanu.

Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

36

7.1.2. Vispārizglītojošās skolas
Nīcas vidusskola
Pamatizglītības un vidējās izglītības apguves iespējas Nīcas novadā nodrošina Nīcas
vidusskola.
2018. gada februārī notika skolas akreditācija. Ar akreditācijas komisijas lēmumu 10
kritērijos saņemts vērtējums ļoti labi, bet 7 kritērijos – labi. Skola akreditēta uz nākamajiem 6
gadiem.
Skolas vīzija: Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra personības,
radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu.
Skolas mērķis: Radīt tādus apstākļus, lai veicinātu to vērtību, attieksmju, prasmju un
talantu attīstīšanu, kas nepieciešami humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai
un uzturēšanai.
Sekmēt izglītotas, tikumīgas, atbildīgas un aktīvas personības attīstību.
Veicināt finanšu un mediju pratību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu, piederības sajūtu
ģimenei, novadam, tautai, savai valstij un ES.
Skolas attīstības prioritātes: Novada vidusskolas statusa nostiprināšana.
1. Vidusskolas konkurētspējas un kapacitātes paaugstināšana.
2. Kompetenču pieejas īstenošana mācīšanas un mācīšanās procesā.
3. Izglītojamo radošuma un talantu izkopšana.
4. Sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
5. Daudzveidīgu IT iespēju izmantošana izglītības procesā.
6. Skolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana.

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

16

5.klase

17

4.klase

2018.m.g./20

3.klase

2017./2018.m.g. 22

2.klase

1.b klase

1.a klase

Skolēnu skaits skolā

21

20

26

22

16

15

16

14

11

11

12

206

22

21

21

28

24

23

23

21

17

11

11

255

19.m.g.
Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

37

Skolēnu skaita dinamika
1.- 4.kl.

5.- 9.kl.

10.- 12.kl.

Kopā

Zēni

Meitenes

2017./2018.m.g.

89

83

34

206

108

98

2018./2019.m.g.

97

119

39

255

139

116

Skolēni no citiem novadiem
Novads

2017./2018. m.g.

2018./2019. m.g.

Rucavas novads

10

12

Liepājas pilsēta

6

13

Vaiņodes novads

1

1

Babītes novads

1

0

Kopā

18

26

Izglītības programmas


pamatizglītības programma (kods 2101 11 11), licences Nr.V – 1706, izdota 2010.
gada 10. martā. 2017./2018. m.g. programmā mācās 169 skolēni, bet 2018./2019.
m.g. – 216 skolēni;



vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11),
licences Nr.V – 1707, izdota 2010. gada 10. martā. 2017./2018.m.g. programmā
mācās 34 skolēni, bet 2018./2019. m.g. – 39 skolēni.



Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611), licences Nr.V – 9171, izdota 2017. gada 12. jūlijā. 2018./2019.
m.g. programmā mācās 6 skolēni.

12. klasi 2017./2018.m.g. beidza 12 skolēni, visi skolēni ieguva atestātu par vidējo
izglītību.
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Vidējais
kopprocents

skolā

valstī

Kārtoja

Vidējais
kopprocents

Latviešu valoda

11

63.33

52.6

Matemātika

11

29.03

34.6

Angļu valoda

11

66.9

61.9

Priekšmets

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, 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 – 6 skolēniem jeb 54%
Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B2 – 4 skolēniem jeb 36%
9. klasi 2017./2018.m.g. skolu beidza viena klase, kurā mācījās 14 skolēni. Apliecību par
pamatizglītību ieguva 14 skolēni. Visi skolēni kārtoja valsts pārbaudes darbus Latvijas vēsturē,
matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
Diagrammā redzami 9.klases skolēnu eksāmenu rezultātu vērtējums procentos. Tie ir
salīdzināti ar kopējiem valsts eksāmenu rezultātiem. Nīcas vidusskolas skolēnu rezultāti
latviešu valodas, Latvijas vēstures un matemātikas eksāmenā ir augstāki nekā vidēji valstī.
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Diagrammas virsraksts
Valsts

Skola
74,44

66,86 69,79

71,55 68,7

67,02

63,14
52,26

latviešu valoda

Matemātika

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Skolēnu un skolotāju sasniegumi 2017./2018.m.g.


Olimpiādēs
Kurzemes
reģiona

Starpnovadu
olimpiādes

1. vieta

0

3

2.vieta

0

5

3.vieta

2

5

Atzinība

1

8

Mācību priekšmetu olimpiādēs 1.vietu ieguva - 10.klases skolnieks Markuss Siliņš (sk. Laila
Reķēna) Jauno ģeogrāfu skolas olimpiādē, 9.klases skolnieces Krista Otaņķe (sk. Sintija Kurvina)
vēsturē un 10.klases skolniece Anastasija Pozdņakova (sk. Olga Furmanova) krievu valodas
olimpiādē. Anastasija Pozdņakova (10.klase) ieguva labus rezultātus starpnovadu krievu
valodas olimpiādē un tika uzaicināta dalībai valsts mēroga olimpiādē Rīgā. 2017./2018.m.g.
skolēni no 5., 6. un 7.klases veiksmīgi piedalījās Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes
matemātikas skolas Jauno matemātiķu konkursā.
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Konkursos
Novada

Starpnovadu

konkursi

konkursi

Kurzemes
reģiona
konkursi

Valsts
konkursi

Kopā

1.vieta

4

1

8

8

21

2.vieta

2

1

2

7

12

3.vieta

1

0

2

6

9

Atzinība

0

0

2

5

7

Skolēni startēja muzikālajā konkursā „Lakstīgala” un “Balsis”. 3.-4.klašu ansamblis ieguva
1.pakāpes diplomu gan Nīcas novadā, gan Kurzemes reģionā. Konkursā “Balsis” skolēnu
ansamblis ieguva 2.vietu Kurzemes reģionā. Nīcas novadu Kurzemes reģiona skatuves runas
konkursā pārstāvēja 2.klases skolnieks Alberts Kaunesis (ieguva 1.vietu), 8.klases skolniece
Ksenija Jansone (ieguva 1.vietu).
“Latvenergo” rīkotajā konkursā “Eksperiments” neklātienes kārtā piedalījās skolas
komanda (Roberts Šīmanis, Krista Otaņķe, Rolands Kokins, Valts Vecbaštiks, Raiens Ronis) (sk.
Agita Mače). Pēc labiem panākumiem Neklātienes kārtā komanda piedalījās Kurzemes reģionā
un ieguva Atzinību.


Sportā

Labus rezultātus novada un starpnovadu līmenī uzrādīja skolas sportisti. Velo pulciņa
(vadītājs Aivis Karzons) dalībnieki veiksmīgi startēja dažāda līmeņa sacensībās. Labi panākumi
velo sacensībās bija 4.klases skolniecei Elizabetei Millerei, 3.klases skolniecei Monikai Krūčei,
4.klases skolniekam Raimondam Kovaļskim, 9.klases skolniekam Ģirtam Knubim, 4.klases
skolniecei Annai Sīlei.
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Starpnovadu
sacensības

Lielo pilsētu un Kurzemes
starpnovadu

reģiona

sacensības

sacensības

Valsts
sacensības

1.vieta

20

7

15

0

2.vieta

35

6

15

2

3.vieta

15

7

11

3

Pasākumi, notikumi, aktivitātes
Piedāvātās atklātās olimpiādes un konkursi: atklātā kombinētā olimpiāde 2.klasei.
Ārpusstundu nodarbības: “Panākumu Universitātes” nodarbības Biznesa augstskolā “Turība”,
nodarbība par mitrājiem Starptautiskās mitrāju dienas ietvaros, “Clean R” nodarbības par
atkritumu šķirošanu, Veselības nedēļas ietvaros Veselīga uztura olimpiāde, Latvijas
Universitātes Karjeras centra nodarbība, CSDD organizētās konkursa “Gada jaunais autovadītājs”
klātienes nodarbības, Latvijas Valsts mežu ekspedīcija Kalvenē, paneļdiskusija ar uzņēmējiem

u.c.
Izrādes, koncerti, pasākumi, citas aktivitātes: Pavasara svētki vecmāmiņām un vectētiņiem,
Latvijas NBS BigBand ansambļa koncerts, Goda teātra izrāde “Čomiņi”, koncerta “Pūt, vējiņi!”
apmeklējums Liepājā, Valsts svētku koncerts “Es esmu Latvija” kopā ar mākslinieku Viktoru
Eleru, erudīcijas konkursi “Es mīlu Latviju”, Baltā galdauta svētki kopā ar dažādiem viesiem,
projekta “Vienīgā fotogrāfija” īstenošana, Ziemassvētku koncerts “Stāstu savu Ziemassvētku
stāstu” kopā ar atbalstītājiem, teātra izrādes “Sniegbaltītes skola” apmeklējums Liepājā, zvanu
ansambļa “Campanella” koncerts, koncertuzvedums “Brīnumu gaidot”;
folkloristi

12.klases vakars;

piedalās festivālā “Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānos, koristi piedalās konkursā

“Dziesmai būt!” un starptautiskā koru konkursā Lietuvā, līnijdeju dejotājas dodas uz festivālu
“Draudzības tilts” Palangā. Skolēni aktīvi piedalās VISC organizētajos konkursos: “Balsis”,
“Lakstīgala”, “No baroka līdz rokam”, skatuves runas konkursā un vizuālās mākslas konkursā.
Notiek daudzveidīgi pasākumi: Zēnu diena, Valentīndienas aktivitātes, skolēnu valdes vakars ar
nakšņošanu skolā, Miķeļdienas tirdziņš; skolēni piedalās Lāpu gājienā, ar ģimenēm kopīgi
sporto Ģimenes dienas aktivitātēs, talko Lielajā talkā kopā ar karavīriem. Skolas jaunieši
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piedalās Latvijas zaļās kustības piekrastes skolu programmā un laivo pa Sakas upi. Šajā gadā
tiek iesvētīta jaunās skolas ēka, klātesot A.Jaunskalžim un P.Bobinskim.
Izstādes skolas muzejā: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Mēs, tauta” un
Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde “Zeme un mīlestība”; skolas izstādes: “Nīcas valsts
pamatskola preses un foto materiālos”, “Skolas svētības”, “Latvijas 100 gadi skolas muzeja
krājumā”, “Skolas vēsture 100 fotogrāfijās “, skolēnu mājturības darbu izstāde, 12.klases
skolēnu darbu izstāde. Skolas ziemas dārzā atklāj 12.klases skolēna Mika Kļaviņa darbu izstādi.
Dalība projektos: „Sporto visa klase” 2., 3., 4., 5., 6.klasei; „Esi līderis”, tiek realizēti Eiropas
Savienības struktūrfonda projekti “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un
projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kā arī iniciatīva “Latvijas skolas
soma”.

Profesionālās

kompetences

kompetences

pilnveides

iespējas

kursi

skolas

pedagogiem

darbiniekiem:
“Veiksmīgas

pedagogu

profesionālās

audzināšanas

pamatprincipi

vērtībizglītības un tikumiskajā aspektā” un kursi “Bērnu tiesību aizsardzība”. Pieredzes apmaiņā
skolā viesojās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Rīgas 69. vidusskolas pedagogi. Skola aktīvi
iesaistījās organizācijas Skolu atbalsta tīkla aktivitātēs, organizējot metodisko dienu “Talantu
attīstības veicināšana skolas vidē”, nodarbība pedagogiem par bērniem ar autiskā spektra
traucējumiem.
Sporta aktivitātes: Olimpiskā diena “Iepazīsti tenisu”, 2., 3., 4.klases peldētapmācība,
skrējiens „Par stipru Nīcu, par stipru Latviju”, dalība sacensībās tautasbumbas spēlē,
basketbolā, volejbolā, florbolā, šahā, dambretē, galda tenisā, MTB velokrosā, stafetēs.

Interešu izglītība
Nīcas vidusskola piedāvā daudzveidīgu interešu izglītību, skolā darbojas vokāli instrumentālie
ansambļi, notiek muzicēšana mazajos mūzikas kolektīvos, 2.- 4.klašu korī, 5.-11.klašu korī, ir
vides pētnieki jeb mazpulki, mākslas pulciņi, Nīcas vidusskolas vēstures izpētes pulciņš, velomoto pulciņš, MTB riteņbraukšana, tautas dejas, folkloras kopa un līnijdejas,, vispārējās
fiziskās sagatavotības treniņi, galda teniss, jaunie ķīmiķi, robotikas pulciņš, kokapstrādes
pulciņš. Pirmo gadu darbu uzsāka skaistuma studijas dalībnieki.
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Saimnieciskā darbība
Nīcas vidusskolas budžets, 2018. gada izpilde - EUR 1 044 226.
Būtiskākās investīcijas 2018. gadā:
Izmaksu pozīcija

Summa EUR

Virtuves telpu grupas rekonstrukcija un tehnoloģiskās

297804,00 (bez

iekārtas

PVN)

Virtuves telpu grupas būvuzraudzība

1452,00

Ēdamzāles galdi un soli

3348,00

Latviešu valodas literatūras kabineta remonts un mēbeles

4226,00

Otras 1.klases remonts un mēbeles

3958,00

10 komplekti meiteņu tautas tērpi

4719,00

ISKU un citas mēbeles vēstures kabinetam

8010,00

Gaismas necaurlaidīgas žalūzijas vecās skolas klasēm 12

1538,00

gab.
Peldbaseina un instruktoru noma

3223,00

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

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

4

6

4

5

6

7

5

0

pamatskola

3.klase

2

Kopā

2.klase

15

1.klase

grupa (3-7g.)

Pirmsskolas

Skolēnu skaits skolā 2016./2017.m.g.

38

Piedāvātās programmas:


01011111 – pirmsskolas izglītības programma



21011111 – pamatizglītības programma
Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

44



21015611 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem



21015211

–

speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamiem

ar

dzirdes

traucējumiem


21015811 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem

Skolēni no citiem novadiem:
Novads

2015./2016.m.g.

2016./2017. m.g.

2017./2018.m.g.

Liepāja

5

5

5

Aizputes novads

1

1

1

Kopā

6

6

6

Interešu izglītība
Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 2017./2018.m.g. ir 20.
Pulciņu un dalībnieku dinamika
2014./2015.

2015./2016.

2016./2017. 2017./2018.

Pulciņu skaits

7

7

7

7

Dalībnieku skaits

70

70

68

52

Budžets
2016

2017

(EUR)

(EUR)

(EUR)

94626

87671

87089

80665

41571

38843

39284

39000

36000

2816

3376

3858

3500

2500

2014
EUR
97655

Pašvaldības dotācija
Atlīdzība pedagoģiskajiem
darbiniekiem un VSAOI
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu
iegādei

2018
(EUR)

2015

Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

45

Preces un pakalpojumi

50532

48490

42839

41839

41885

2736

3917

1690

2750

1600

Valsts mērķdotācija pedagogu
algām un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām

73543

75018

76361

77466

50269

Pamatizglītības pedagogu algām

64677

66636

66463

62790

Interešu izglītības pedagogu algām

2655

2644

2677

2603

5 un 6 gadīgo bērnu pedagogu
algām

3060

5528

6121

11014

10320

455

683

1100

1059

1034

Pamatkapitāla veidošana

50806

2580

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu
iegādei
KOPĀ

107155 171198

164032 164555 130934

Skolēnu sasniegumi
Pasākumi


Olimpiskā diena, arī citi sporta pasākumi: jautrās stafetes, 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;
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Labdarības akcija «Dāvinot citiem, dāvini sev» ;



Mācību stundas mežā;



Vasaras ekskursija uz Poliju;



Tematiskkie pasākumi un aktivitātes katru mēnesi

7.1.3. Nīcas Mūzikas skola
Nīcas

Mūzikas

skola

nodrošina

profesionālās ievirzes izglītības mūzikā apguvi
Nīcas un Rucavas novados.
Skolas vīzija: Nīcas Mūzikas skola kā kultūras
izaugsmes veicinātāja Nīcas un Rucavas novados,
profesionālās ievirzes izglītības mūzikā realizētāja,
novadu kultūras vērtību saglabātāja un jaunu
tradīciju veidotāja.
Skolas

mērķis:

veidot

kulturālu

vidi, kurā

attīstīties garīgi, fiziski, emocionāli līdzsvarotām, aktīvām, radošām personībām.
Prioritātes:


ilgtspējīgas, mūsdienīgas, modernas skolas attīstība;



mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, atbilstoši mūzikas
profesionālās ievirzes izglītības prasībām;



skolas kā novada izglītības un kultūras iestādes tēla veidošana - sniegto
pakalpojumu kvalitātes vērtēšana un ilgtermiņa attīstības plānošana, sadarbība ar
partneriem.

Skola piedāvā apgūt akreditētas Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
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32
25
9 11
3

33

28

2015. (81)

28

26

4 6 6

1

35

33

1

2016. (78)

5 7

13

10
3

7

2017. (91)

Klavierspēle

Akordeona spēle

Vijoļspēle

Ģitāras spēle

Flautas spēle

Saksofona spēle

3 5

3

6

2018. (93)

Sitaminstrumentu spēle

Audzēkņu skaita dinamika.

Skolā darbojas arī licencēta Nīcas novada pašvaldības jauniešu un pieaugušo interešu
izglītības programma “Mūzika” un licencēta interešu izglītības programma “Sagatavošanas
klase”.
Skolā strādā 11 augsti kvalificēti pedagogi: 3 klavierspēles, 1 akordeona spēles, 1
vijoļspēles, 1 ģitārspēles, 2 flautas spēles, 1 saksofona spēles un mūzikas teorijas priekšmetu
skolotājs, 1 sitaminstrumentu spēles un 1 mūzikas teorijas priekšmetu skolotājs.
Budžets


finansējums pedagogu algām:

no valsts – EUR 80696;
no pašvaldības – EUR 35500;


vecāku līdzfinansējums – EUR 6628

(mēnesī EUR 7.50; saskaņā ar nolikumu - atvieglojumi, ja skolā mācās vairāki audzēkņi no
vienas ģimenes);


pārējais finansējums – EUR 35170



citi avoti – EUR 500
Veikts remonts 2 klašu telpās (EUR 3500), iegādāti 6 portatīvie datori (EUR 3600),
žalūzijas (EUR 610), mikrofons, portatīvais skaļrunis (EUR 409), klavieru krēsls (EUR 73),
nošu pultis (EUR 75), nošu materiāli, mācību grāmatas (EUR 344)
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Konkursi un festivāli
2018. 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

konkursi

konkursi

Kopā

1.vieta

1

3

4

2.vieta

2

2

4

3.vieta

1

6

7

Atzinība

2

-

2

Nīcas Mūzikas skola 2018. gada 22. martā organizēja II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu, kurā piedalījās 210 dalībnieki no 40
Latvijas mūzikas skolām.
2018. gada 18. – 23. jūlijā Nīcas Mūzikas skolas 30 audzēkņi un pedagogi piedalījās
Starptautiskajā folkloras festivālā “Prāgas folkloras dienas 2018” Čehijā, prezentējot Latviju,
Nīcas un Rucavas novadus, krāšņos tautas tērpus Latvijas simtgadē ar tautas dziesmu,
tradicionālo danču un kapelas priekšnesumiem programmā “Tautasdziesma manai Latvijai”.

Nozīmīgākie pasākumi


Koncerti Nīcas ev. luteriskajā baznīcā;



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



Ģimenes dienas koncerts;



Interešu izglītības programmas “Mūzika” audzēkņu koncerts;



Skolas absolventu izlaidums – koncerts;



Zinību dienas koncerts;



Oktobris – karjeras izglītības mēnesis;
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Ziemassvētku ieskaņas un labdarības koncerti, koncerti baznīcās, kultūras namos,
skolās.

7.1.4. Pieaugušo izglītība
Pieaugušo izglītība 2018
Nīcas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) darbojas ar pašvaldības atbalstu no 2001. gada. Tā ir
bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas novada
iedzīvotājiem.
Kopumā notikušas 40 informatīvas un praktiskas nodarbības par dažādām tēmām, kuras
apmeklēja 410 dalībnieks.
Notika vairākas regulāras nodarbības – šūšanas kursi, kur bija pieteikušies 6 dalībnieki. B
kategorijas autovadītāju kursi – 11 dalībnieki un gleznošanas kursi – 5 dalībnieki.
Apmeklētāju skaits
1230
1028

2014

2015

405

446

2017

2018

Apmeklētāju skaits

Pieaugušo izglītības centra apmeklētības dinamika pa gadiem
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Populārākās nodarbības: 2018. gadā, kuras pulcēja lielu apmeklētāju skaitu: – seminārs par
dārzeņu audzēšanu kopā ar „Neslinko pārstāvjiem”, kurā
piedalījās 21 dalībnieks. Veiksmīgi bija aizvadītas PVD
apmācības, kur izglītojamie apguva paškontroles un
veselības

higiēnas

kursus.

Notika

arī

lekcija

par

būvniecības aktualitātēm, sadarbībā ar LLKC, kuru vadīja
Juris Biršs - tehnisko zinātņu doktors, sertificēts
būvinženieris, grāmatas “Kļūdas būvniecībā un iespējamie
risinājumi” autors.
Kā arī tika rīkoti dažādi citi semināri un apmācības.
Budžets: 13330.00 EUR

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 amatierkolektīvu profesionālo darbību. Nīcas novada kultūras iestādēm ir svarīga Nīcas
novada atpazīstamība un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Funkciju uzlabošanai,
2018.gada oktobrī izveidots Nīcas novada kultūras centrs, kas apvieno līdz šim novadā esošās
kultūras iestādes, sabiedriskos centrus, senlietu krātuves un bibliotēkas.
Aktivitātes


Janvāris – Nīcas amatierteātra izrāde “Bagātā brūte” novadniekiem.



Februāris – Nīcas amatierteātra dalība apriņķa skatē ar iestudējumu J.Alunāna “Bagātā
brūte”. Otaņķu etnogrāfiskais uztur dzīvu tradīciju “lēkt ķekatās”.
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Marts – Gatavojoties vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem VPDK “Nīca” piedalās deju
kolektīvu skatē. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis viesojas Luksemburgā, lai popularizētu
Nīcas novada kultūrvēsturisko mantojumu. Konference “Augt līdzi bērnam”, Otaņķu
tautas namā interešu kopas “RUDE” puķu balle, kā arī Pavasara balle citiem novada
iedzīvotājiem. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi Rudē un
Nīcā. Bērnu grāmatu ilustratores mākslinieces A.Paegles darbu izstāde “Zāle visu dienu
zaļa”. Rokdarbnieces “Vēlziedes” dāvā Nīcas Kultūras namam kopīgi darinātu galdautu
Latvijas simtgadē. “Pērlītes” piedalās mūsdienu deju konkursā. Senioru ansamblis
“Sentiments” piedalās sadraudzības pasākumos Lielvārdē, Liepājā un Skrundā.



Aprīlis – Gatavojoties vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem Nīcas sieviešu un vīru kori
piedalās koru skatē. Nacionālo bruņoto spēku bigbenda džeza ansambļa koncerts Nīcas
kultūras namā A.Ločmeļa vadībā, Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dalība Liepāja muzejā
“Satiec savu meistaru” pasākumā.



Maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētki pie Nīcas novada domes,
mākslinieku Agneses un Jāņa Rudzīšu darbu izstāde “Mazliet, bet no sirds”. Mūsdienu
deju grupas “Pērlītes” dalība radošo deju konkursā Jaunpilī, Muzeju nakts pasākumi
Rudē un Nīcā.



Jūnijs - Festivāls “Baltica”, kurā piedalās Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi,
zaļumballe “Līgo Nīcas novadiņš” Rudes estrādes laukumā, Saulgriežu vakars Bernātos.



Jūlijs – Vispārējie Dziesmu un deju svētki
pieciem novada kolektīviem – Nīcas sieviešu
un vīru kori, vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Nīca”, Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie
ansambļi. Senioru deju kolektīvu sadancis
Rudē, Zvejnieksvētki Jūrmalciemā sadarbībā
ar

interešu

kopām

“Kalvas”

un

“Aizjomietes”.


Augusts – 100gades zaļumballe Rudes estrādē, Otaņķu tautas nama deju grupas
“Labākie gadi” 10 gadu jubilejas pasākums, Nīcas amatierteātris piedalās festivālā
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“Spēlējam, dancojam...” Auces novadā. Nakts koncerts “Ausma” Bārtas upē. Seno
ugunskuru nakts Jūrmalciemā.


Septembris – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis uzstājas Naujenes pagastā.



Oktobris – Nīcas sieviešu kora 45 gadu jubileja un dalība XII Starptautiskajā koru un
orķestru mūzikas festivālā Itālijā, Muzeju dienu ietvaros Nīcas novadā tiekas
Lejaskurzemes vēstures pētnieki.



Novembris – Lāpu gājiens un stēlas atklāšana brīvības cīnītāju piemiņai, Latvijas
simtgades svētku programmas koncerti Nīcas kultūras namā, tai skaitā darbīgāko
novada iedzīvotāju godināšana, kā arī
svētku balle un 18.novembra svētku
pasākums “Sajūti Latvijas spēku sevī”,
izstādes, kas veltītas Latvijas simtgadei.
Interešu kopa “Rude” dāvina Otaņķu
pagasta

pārvaldei

lielu,

vietējo

rokdarbnieču darinātu sienas dekoru.


Decembris – Adventes ieskaņu koncerts
“Ziemas dziesmas”, Ziemassvētku uzvedums “Lāstekas jociņi” mazajiem novadniekiem,
Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa jubilejas koncerts “Pirms simts gadiem Otaņķos”,
Novada atbalstītāju sveikšanas pasākums, Senioru ziemassvētku ieskaņas pasākums,
ziemassvētku izbraukuma koncerti un Vecgada balles Rudē un Nīcā.

Norises

2016.

2017.

2018.

7

7

5

Koncerti

18

18

17

Izbraukumu koncerti

26

25

28

Izstādes

2

2

3

Izrādes

3

2

1

Informatīvās, izglītības,

4

5

12

Valsts un tradicionālie
pasākumi
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norises
Izbraukumi uz teātri

13

14

-

Citi

8

9

17

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.
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”.

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 un kvalitātes pakalpojumi, kas 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 laikrakstu bibliotēku, Latvija.lv. Tā kā Valsts un
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pašvaldību klientu apkalpošanas centrs atrodas Nīcā, Otaņķu pagasta bibliotēkā iedzīvotājiem
tiek sniegta palīdzība, elektroniskai saziņai ar valsts iestādēm.
Bibliotēkas jau piecpadsmito gadu piedalās projektā ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana - Bērnu žūrijas eksperts”, kurā 2018. gadā no Nīcas pagasta
bibliotēkas piedalījās 22 skolēni un 4 vecāki, no Otaņķu pagasta bibliotēkas – 10 skolēni. 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. Bibliotēkās tiek organizēti pasākumi, iekārtotas
tematiskās izstādes. Abas bibliotēkas 2014. gada decembrī izgāja akreditāciju un ieguva
akreditācijas apliecību uz 5 gadiem.
Bibliotēku apmeklētāji
Nīcas pagasta bibliotēkā
Gads

Lasītāju skaits

Izsniegums

Apmeklējums

2016.

491

11548

10591

2017.

436

11573

10612

2018.

411

11027

9338

Otaņķu pagasta bibliotēkā
Gads

Lasītāju skaits

Izsniegums

Apmeklējums

2016.

298

7904

5656
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2017.

238

7538

5196

2018.

224

6294

4868

Fondi un finansējums
Nīcas bibliotēkas kopējais fonds 2018. gadā ir 7032 grāmatas, tai skaitā bērnu grāmatas –
730 un 34 žurnāli.
Otaņķu pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 6078 grāmatas, tajā skaitā 611 bērnu
literatūras grāmatas un 28 žurnāli.
Abās bibliotēkās ir pieejama Latvijas filmu izlase.
Bibliotēku finansējumu nodrošina pašvaldība. 2018. gadā finansējums Nīcas pagasta
bibliotēkas grāmatu iegādei - EUR 2771, presei- EUR 895, Otaņķu pagasta bibliotēkas grāmatu
iegādei - EUR 2237, presei – EUR 819.
Nīcas pagasta bibliotēkā tiek organizētas tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem.2018.
gadā notika dzejnieces, dziesminieces Maijas Kalniņas dzejas grāmatas " Adrese-tepat blakus"
atvēršanas svētki. Gada nogalē bija iespēja tikties ar kriminālromānu rakstniekiem Maiju
Pohodņevu un Modri Pelsi.

7.3. Sports
Nīcas novada tradicionālie sporta pasākumi “Čiekurkauss 2019” (Bernātos) un Ziemas sporta
spēles (Nīcas sporta hallē), kuros katru gadu tiek
iekļautas jaunas disciplīnas, to skaitā kāpšana
alpīnisma sienā.
Pirmo reizi tiek rīkots čempionāts novusā. Par
uzvarētāju kļūst Guntis Šeidlers.
Pirmo reizi tiek rīkots turnīrs florbolā “Nīcas nūja”.
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Par godu Latvijas simtgadei tiek rīkots pasākums “Mani 100 ... Latvijai”, kura dalībnieki kopā
veikuši vairāk nekā 20 000 km.
Pēdējo reizi tiek rīkots starptautiskais turnīrs futbolā “Vegas kauss 2018”, lai jaunajā sezonā
iegūtu jaunas nokrāsas.
“Futbola diena meitenēm ar Karlīnu Miksoni”.
“Nīcas kauss” telpu futbolā.

Futbols


Tiek nokomplektēta jauna mazo futbolistu grupa 2012./2013. gadā dzimušajiem
jauniešiem.



Treneriem no visas Kurzemes Nīcā meistarklasi novada ilggadējais FC “Nikars” telpu
futbola treneris no Portugāles Orlando Duarte.



Futbola klubs iziet jaunatnes klubu akreditāciju un iegūst 3. līmeni.



FK “Nīca” U-12 grupa izcīna 2. vietu Kurzemes reģionā, bet Latvijā ierindojas 7. vietā.



FK “Nīca” U-12 grupa “Vilnius Cup” savā vecuma grupā kopvērtējumā iegūta godpilnā 3.
vieta. Dobrecuva kausā U-7 grupa izcīna 2. vietu, bet U-9 grupa – 3. vietu.. “Kurzemes
kausa” izcīņā FK “Nīca U-12 grupai 1. vieta.



FK “Nīca/OtankiMill.eu” atgriežas LTFA 1. līgas
čempionātā.



FK

“Nīca”

izcīna

1.

vietu

Lejaskurzemes

čempionātā telpu futbolā.


Latvijas minifutbola čempionātā izcīnīta 3. vieta,
nodrošinot

ceļazīmi

uz

Eiropas

komandu

čempionātu minifutbolā.


Baltijas minifutbola klubu kausā FK “Nīca”, nezaudējot nevienu spēli, paliek soli aiz
tālākās cīņas par kausu..



Karlīna Miksone kopā ar Latvijas izlasi izcīna 1. vietu Baltijas čempionātā.
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Karlīna Miksone (FK “Liepāja”) atzīta par labāko Sieviešu futbola līgas 2018.gada
spēlētāju.

Basketbols


Nīcas sporta hallē norisinājās Baltijas Basketbola līgas
spēle starp “Betsafe/Liepāja” un BK “Jūrmala”.



LPPP/Nīca Liepājas pilsētas čempionātā un Rietumu
līgas čempionātā izcīna 1. vietu.



Latvijas čempionu kausa izcīņā LPPP/Nīca ierindojas 4.
vietā.

Airēšanas slaloms


Vispārējās fiziskās sagatavotības sacensībās starp visiem Latvijas airētajiem 1. vieta
Laurai Vecbaštikai, 2. vieta Rolandam Kokinam.



Tiek iegādātas 2 jaunas laivas.



Laura Vecbaštika “Latvijas kausa” izcīņas OPEN grupā ierindojusies 3. vietā, U-16 grupā
2. vieta, bet U-18 grupā 3. vieta. Rolands Kokins savā vecuma grupā 3. labākais Latvijā.

Florbols


Florbolisti piedalās Lejaskurzemes čempionātā.



Gan “Rucavas novada kausā”, gan “Sikšņu florbola turnīrā” nīcenieki izcīna 1. vietu.



Nīcas hallē pirmo reizi notiek florbola turnīrs, kur mājnieki iegūst godpilno 2.vietu.

Vieglatlētika


Artūrs Vecbaštiks Latvijas vieglatlētikas čempionātā U-18 grupā 300 m skrējienā izcīna
2. vietu, bet Baltijas čempionātā 4. vieta. Tā pat Artūrs ir 3. labākais Baltijā 400 m
barjerskrējienā.
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Māris Vecbaštiks Latvijas valsts simtgades sporta spēlēs izcīnījis 1. vietu 200m skrējienā
un 2. vietu 60m skrējienā senioru grupā.



Māris Vecbaštiks Latvijas čempionātā 40+ vecuma grupā 200 m skrējienā izcīnījis 1.
vietu Latvijā un 2. vietu Baltijā.

7.4. Sociālā palīdzība
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.

Dienestam ir 1 attālināts klientu pieņemšanas punkts - Otaņķu pagastā, Otaņķu pagasta
pārvaldē.
Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar sociālās
palīdzības informācijas sistēmas SOPA palīdzību.
Lai pilnveidotu zināšanas un prasmes, darbinieki regulāri apmeklēja izglītojošos un
informatīvos seminārus un konferences: ,,Profesionālo kompetenču pilnveide sociālajā darbā”,
,,Sociālā darba aktualitātes - ,Atbildība”, ,,Sociālais darbs institūcijā”, mācību kursus Bērnu
tiesību aizsardzības jomā 40 stundu apjomā, ,,Riski un to novērtēšana sociālajā darbā ar
ģimenēm un bērniem”, ,,Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes
traucējumiem”, piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona projekta "Saredzi citādāk" LLI212 pieredzes apmaiņas braucienā pa Latviju un Lietuvu. Brauciena laikā apmeklēja veco ļaužu
namu un sociālās aprūpes iestādes Lietuvā, Latvijā apskatīja pielāgoto pilsētvidi cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
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Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai
2018. gadā izlietoti EUR 81620.
Pabalsta veids

2016. g.

2017. g.

2018. g.

(EUR)

(EUR)

(EUR)

GMI

1361

1051

1440

GMI pabalsts natūrā (talonos)

530

430

310

Dzīvokļa pabalsts

3534

3078

4410

Kurināmā iegādes izdevumu apmaksas
pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei

8094

8208

8670

3412

3670

3528

-

1170

4040

4678

4276

3116

2645

3341

2565

63

130

150

Aprūpe mājās- vientuļajiem pensionāriem

2156

1726

-

Apbedīšanas pabalsts

3182

3796

4323

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna
piedzimšanu
Sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem
Vienreizējs pabalsts Politiski represētām
personām
Pabalsts iedzīvotājiem jubilejās, kuri

2700

3075

3150

1659

1403

1537

1830

1770

5200

1455

2206

1185

Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas
izglītības iestādē
Pabalsts bērna ēdināšanai skolās
Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

sasnieguši 85, 90 , 95 un vairāk gadu un kāzu
jubilejās
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Kopā

37299

39330

43624

GMI

Dīvokļu
pabalsts

Medicīnas
pabalsts

Ārkārtas
situācijas

Ēdināšanas
pabalsts
(izglītības
iest.)

Bērnu
izglītībai

Aprūpe
mājās

Apbedīšanas
pabalsts

Bērniem
bāreņīm

2015

3149

13680

2846

285

8312

198

2647

4902

2619

2016

1891

11628

3412

7323

63

2156

3182

1659

2017

1481

11286

3670

1170

7617

130

1726

3796

1403

2018

1750

13080

3528

4040

5681

150

4323

1537

Izmaksātie pabalsti
2018. gadā sociālajā dienestā tika saņemti un izskatīti 525 iedzīvotāju iesniegumi sociālai
palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Sociālo palīdzību saņēmušas 176 ģimenes jeb 352
personas: pilngadīgas darbaspējīgas personas - 125; personas ar invaliditāti – 17; pensijas
vecuma personas – 100;

nepilngadīgas personas – 110. Sniegtas 113 konsultācijas, par

dažādiem ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un piešķirts 77 personām, tas ir par 31
personu mazāk nekā 2017. gadā. Maznodrošinātas personas/ģimenes statuss izvērtēts un
piešķirts 71 personai, jeb 54 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 53,00 EUR mēnesī vienai personai), ko piešķir ģimenēm
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vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus
un kuras atzītas par trūcīgām. 2018. gadā GMI pabalstu saņēma 9 personas: 4 pilngadīgas
darbaspējīgas personas; 5 pirmspensijas vecuma personas . Divām personām GMI pabalsts tika
izmaksāts natūrā (talonu veidā). Dzīvokļa un kurināmā iegādes pabalsts izmaksāts 135
personām par kopējo summu EUR 13080.
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 10 personas,
kuru vajadzības funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ neatbilst aprūpes mājās
pakalpojumam dzīvesvietā, tādēļ tika pirkts pakalpojums SIA ,,Pansionāts Rokaiži” samaksājot
22924 EUR.
Aprūpe mājās pakalpojums tika sniegts 14 personām, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ikdienas darbus.
Nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu 13 personām ar pirmās un
otrās grupas invaliditāti.
Sociālais dienests organizēja valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanu, 2018.gadā pieprasījušas un uzņemtas rindā 4personas, 2personas pakalpojumu
saņēmušas kā politiski represētās personas.
Sociālais dienests sniedzis palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ikmēneša
pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs,
profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 2 personām. Lai
nodrošinātu sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
izlietoti EUR 1537.
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 5681.
2018. gadā Sociālajā dienestā veikts darbs ar 12 riska ģimenēm, kurās vecāki
nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šo darbu veic sociālais darbinieks ar
ģimenēm un bērniem, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes sociālās rehabilitācijas
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plānu, sniedzis konsultācijas, veicis pārrunas, informējis par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem. 2018. gadā tika uzsāktas 2 jaunas ģimeņu lietas, ģimenēm veikta risku
izvērtēšana, sagatavoti 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. Darbiniece piedalās Nīcas novada Bērnu tiesību aizsardzības
komisijā. Aktīva sadarbība notiek ar Nīcas novada bāriņtiesu, izglītības iestāžu sociālo
pedagogu, pašvaldības policiju, ģimenes ārstiem.
Pirmo reizi sociālais dienests kopā ar interešu izglītības iestādi ,,Laimes kalve”
noorganizēja semināru vecākiem par bērnu motivāciju dzīvei, par grūtību pārvarēšanu un
sasniegumiem, kā saglabāt līdzsvaru saglabājot bērna pašnoteikšanos.
6 nepilngadīgajiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, tika nodrošināts sociālās
rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā.
Sociālais dienests administrēja valsts apmaksātu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
no vardarbības cietušai pilngadīgai personai, šo pakalpojumu saņēma 2 personas.
2018. 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 6 ieteikuma vēstules, iesniegšanai Vītola fondam, lai audzēknis gūtu finansiālu
atbalstu studijām.
Sadzīves pakalpojuma punktā 230 personas ir izmantojušas sniegtos pakalpojumus:
veļu mazgājušas 109 personas, dušu izmantojušas 21 persona, veļas žavēšanu izmantojuši – 69,
bet gludināt veļu vēlējušies vien 15 personas.
Novadā tika atbalstītas un sveiktas ģimenes, kurās piedzimis bērniņš - 24 ģimenēm,
sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksāts vienreizējs pabalsts par kopējo summu EUR 3150.
Sagaidot Valsts simtgades svētkus, tika sveiktas 52 Politiski represētās personas,
izmaksājot vienreizēju pabalstu, par kopējo EUR 5200.
Novadā tika godināti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 85, 90, 95 un vairāk gadu jubilejas.
2018. gadā sveiktas 24 personas, par kopējo summu EUR 960:
Gadi

Personu skaits

Summa

95

4
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90

3

120,-

85

17

680,-

Vienreizēju pabalstu saņēma arī tie iedzīvotāji, kuri ir laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadus. 2018.gadā sveiktas 3 ģimenes, par kopējo summu EUR 225:
Gadi

Ģimenes

Summa

50

3

225,-

2018. gada vasarā sociālais dienests
jau septīto reizi organizēja mazaizsargāto
ģimeņu bērniem vasaras radošās darbnīcas
„Redzēt, darīt, piedzīvot!”. Bērni vienu
nedēļu tiek iesaistīti izzinošās nodarbībās,
ekskursijās,

pārgājienos,

un

lietderīgi

nodarbināti brīvajā laikā. Dalībnieku skaits
25 bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem.
Par tradīciju ir kļuvusi Sociālā dienesta rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija.
Ziemassvētku akcijas mērķis bija atbalstīt trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem un
vientuļos pensionārus.

7.5.Tūrisms
2018. gadā Nīcas tūrisma informācijas centrā apkalpoti 2908 apmeklētāji. Lielākais
tūristu skaits bija no Latvijas, Lietuvas un Vācijas, daži tūristi bijuši arī no tālākām neierastām
zemēm – Ķīnas, Turcijas un Āzijas.
Svarīgākie 2018. gada notikumi tūrisma jomā:


Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē gadatirgū “Balttour 2018” Rīgā- Ķīpsalā, kā arī
Viļņā un Hanoverē;
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Laivošanas svētki Bārtas upē “Bārtas Pumpurs 2018 ”, ko kopā organizē Nīcas,
Grobiņas, Rucavas un Priekules novadi;



Noorganizēts brauciens uz Puķu draugu saietu Salaspilī;



Laivu operators „Sofijas Laivas” sadarbībā ar Nīcas novada domi organizēja pēdējos
laivošanas pasākumu „Bārtas kartupelis”;



Tūrisma informācijas centrā darbojās Adventa laika tirdziņš, kur bija iespējams
iegādāties novada radošo ļaužu darinājumus;



Nīcas novada pensionāri tika vesti ekskursijā uz Aizputes novadu;



Lielā Talka- Nodotas, vairāk nekā 350 nolietotās elektroiekārtas un siltumnīcas stikls.
Talkas Bernātos, Otaņķos, Jūrmalciemā;



BIOR ielaida Liepājas ezerā un Bārtas upē vairāk kā 300 000 stikla zušu mazuļu;



Daudz tūristu apmeklējuši Nīcas Senlietu krātuvi, privātkolekciju “Jūrmalnieku
senatne’’, savvaļas zirgu aplokus Kalnišķos, Nīcas skaistos privātdārzus, Rogu ģimenes
privātkolekcijas.



Jūrmalciema un Bernātu peldvietās pie Baltijas jūras peldsezonas laikā izvietotas
papildus pārģērbšanās kabīnes, projektu ietvaros- atkritumu urnas, informatīvās
planšetes un soliņi. Tika izvietotas arī pārvietojamās tualetes, kā arī brīdinājuma zīmes
ar informāciju, kas jāievēro, peldoties Baltijas jūrā.

7.6. Veselības aprūpe
Nīcas ambulancē


darbojas 2 ģimenes ārstu prakses
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 ārstei D.Birzniecei ir atvērta otra prakses
vieta Liepājā.
Ģimenes ārsti divas reizes mēnesī izbrauc uz pacientu pieņemšanu Jūrmalciema
sabiedriskajā centrā. Ģimenes ārsti ir noslēguši līgumu ar NMS laboratoriju un Centrālo
laboratoriju par analīžu nosūtīšanu uz Rīgu 2 reizes nedēļā; to nodrošina laboratorijas kurjers.
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Uz vietas ģimenes ārstu praksēs tiek nodrošināta urīna analīzes, cukura, holesterīna
līmeņa noteikšanu asinīs. Nodrošina EKG veikšanu. Katrā ģimenes ārsta praksē strādā
medicīnas māsa, kā arī ģimenes ārstes I.Peremežas praksē strādā ārsta palīgs. Bez ģimenes
ārstu praksēm ambulances ēkā tiek nodrošināti arī citi veselības aprūpes pakalpojumi:


Valdas Sisenes ārsta prakse zobārstniecībā 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.



fizikālās terapijas kabinets strādā katru darba dienu. Novadā deklarētiem bērniem
pakalpojums ir bez maksas, izdevumus sedz Nīcas novada pašvaldība.



medicīnas māsas kabinets strādā katru darba dienu nodrošinot injekciju veikšanu.

Iedzīvotāju medicīnisko pakalpojumu labākai nodrošināšanai reizi mēnesī ambulancē
pieņem ārsti - speciālisti: ginekologs, acu ārsts, psihiatrs; reizi gadā - alergologs. Divas reizes
gadā tika nodrošinātas SIA „Veselības centrs 4” mobilās digitālās mamogrāfijas pārbaudes,
optometristu pakalpojums. Bērniem tika nodrošināts bezmaksas bērnu acu ārsta un bērnu
neirologa konsultācijas, ko nodrošināja Bērnu Klīniskās Universitātes Slimnīcas ārsti sadarbībā
ar nodibinājumu „RMHC”.
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.
Maijā ar pašvaldības atbalstu tika rīkota Veselības diena, kad Nīcas novada iedzīvotājiem
bez maksas bija pieejami ģimenes ārsti, ginekologs, acu ārsts. Sadarbībā ar Slimību profilakses
un kontroles centru Nīcas novada iedzīvotājiem tika organizētas veselību veicināšanas
pasākumi ESF projekta ”Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros:
Izglītojošu pasākumu kopums (“Veselības grupa”), Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem
fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai, Praktiskas nodarbības par veselīgu,
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garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu, Izglītojoši un praktiski vingrošanas vai
nūjošanas pasākumu kopumi (8 nodarbību cikls).
Nīcas ambulancē telpas nomā uzņēmēji: manikīrs, pedikīrs, frizieres, kosmētiķe.

Pašvaldības budžets Nīcas lauku ambulances darbībai


2018.gadā - EUR 77308.99



2017. gadā – EUR 58651



2016. gadā –EUR 32550

Veiktie remonti


Ambulances ēkas logu nomaiņa (23 gab.) – EUR 8001.29



Ambulances foajē kosmētiskais remonts - EUR 4414.77



Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta EUR 25 396.71



Ambulances 5.kabineta kosmētiskais remonts – EUR 3629.59

Būvniecības ieceres izstrāde ambulances ēkas jumta seguma nomaiņai – EUR 3025
Otaņķu feldšerpunktā
Strādā 1 darbinieks: ārsta palīgs–feldšere. Feldšerpunkta vadītāja sadarbojas ar 14 ģimenes
ārstiem. Ikdienā veic iedzīvotāju ārstēšanu atbilstoši kvalifikācijai un pilda ģimenes ārsta vai
citu speciālistu nozīmētās manipulācijas un norādījumus.
gads

apmeklētāju skaits

mājas vizītes

2018.

1192

59

2017.

4877

27

2016.

4963

50

Pašvaldības finansējums feldšerpunkta darbībai


2018. Gadā – 5551.73



2017. gadā – EUR 11490



2016. gadā – EUR 11375

Šogad feldšerpunkta vadītāja pienākumus izpilda Ilze Prūse.
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7.7. Sabiedrība
7.7.1. Nīcas jauniešu centrs
Nīcas jauniešu centrs ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība. Centrs ir
viens no Nīcas novada domes darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Jauniešu centra
mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē. Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga
brīvā laika izmantošanas iespējas un sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju
apgūšanu ārpus formālās izglītības. Nīcas jauniešu centra budžets 2018. gadā – EUR 26405.
2018. gadā Nīcas jauniešu centrs bija atvērts 245 dienas. Vidēji dienā jauniešu centru
apmeklēja 74 jaunieši (gan bērni, gan jaunieši), kas ir par 24 vairāk nekā 2017. gadā. Kopējais
apmeklējumu skaits 245 dienās ir 18072.
Jau otro gadu Nīcas jauniešu centrs pasniedz apliecinājumus par brīvprātīgā darbu
veikšanu. 2018. gadā šo apliecinājumu saņēma divas aktīvas jaunietes.
Pasākumi


Nīcas jauniešu diena ir gada nozīmīgākais notikums, kas 10. februārī norisinājās jau septīto
reizi. Šoreiz izvēlētā tematika bija “Viena diena Parīzē”. Piedalījās ap 230 jauniešu, kuri
pārstāvēja 10 organizācijas no dažādām Latvijas vietām – Saldus, Brocēniem, Ēdoles,
Vārmes, Elejas, Talsiem, Pāvilostas, Aizputes, Lipējas un Nīcas;
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Dzīvnieku patversmes apmeklējums kopā PII „Spārīte” bērniem.



Piedalīšanās „Ziemas sporta spēlēs”.



Velosacensību „Ciskudrillis 2019” organizēšana.



Aktīva iesaistīšanās projektu Atvērto durvju dienā ar moto „Esi lepns par savu novadu”.



Laivu braucienā devās pa Tebras upi.



Piedalīšanās „Tīrrades” pasākumā, kur tika sakopta
Nīcas novada jūras piekraste.



Pirmās velosacensības „Bernātu dzintariņš”.



Radošās darbnīcas Reņģu svētkos.



Sadraudzības vakari ar novada sabiedriskajiem
centriem.



Tematiskie vakari ar interesantām personībām.



Filmu vakari, radošās darbnīcas, sporta turnīri un citas aktivitātes.
Jaunieši ir piedalījušies arī dažādās apmācībās.

Jau septīto gadu jūlijā un augustā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar
Nodarbinātības Valsts aģentūru piedāvāja darbu 20 pusaudžiem apkārtnes labiekārtošanā.
Aktīvi darbojas arī Jaunatnes lietu konsultatīvā komiteja, kuras sastāvā 5 aktīvi jaunieši.

7.7.2. Sabiedriskie centri
7.7.2.1. Kalnišķu sabiedriskais centrs
Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas no 2005. gada. Tajā regulāri notiek biedrības „Kalnišķu
Īves” tikšanās, Svētdienas skolas nodarbības Modrītes Stūres vadībā un citas aktivitātes.
Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus. Ir
3 datori, brīvpieejas internets, printēšanas pakalpojumi. Centrā pieejamas galda spēles un
novuss. Reizi mēnesī centrā pieņem ģimenes ārsts.
Aktivitātes:


Regulāras Svētdienas skolas nodarbības bērniem un jauniešiem
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Pasākums „Sēņu lasīšana kopā ar mikologu”;



Melleņu lasīšanas čempionāts;



Regulāras biedrības biedru tikšanās – radošo nodarbību organizēšana pedagogu
vadībā;



Pieredzes apmaiņas pasākums ar Nīcas Jauniešu centra jauniešiem;



Sabiedriskā centra un biedrības vadītājas tikšanās ar domes darbinieci – informācija
par 2018. gada budžetu, darbības analīze, nākotnes plāni un 2019. gada budžeta
plānošana;



Kalnišķu iedzīvotāju un sabiedriskā centra aktīvistiem organizēta ekskursija uz
Aizputes novadu.

Apmeklētība: ap 1200 cilvēku gadā.
Budžets: EUR 9390.

7.8.2.2. Jūrmalciema sabiedriskais centrs

Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi no 2010. gada. Tajā regulāri notiek interešu
kopu “Aizjomietes” un „Kalvas” tikšanās, tiek organizēti pasākumi un izstādes.
Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un žurnālus. Ir
2 datori, brīvpieejas internets, printēšanas un kopēšanas pakalpojumi. Centrā ir pieejamas
galda spēles un novuss. Divas reizes mēnesī centrā pieņem ģimenes ārsts.
Aktivitātes:


Interešu kopa „Aizjomietes” un „Kalvas”
organizē dažādus pasākumus – „Aizjomietes”
piedalās „Sēņu lasīšana kopā ar mikologu” un
„Senās Ugunskuru nakts” organizēšanā.
„Kalvas” organizē pasākumu „Reņģu svētki” un
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumu.
Abas kopas iesaistās Zvejnieku svētku
organizēšanā;
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Regulāras interešu kopu tikšanās;



Pieredzes apmaiņas pasākums ar Nīcas Jauniešu centra jauniešiem;



Jūrmalciemā tika uzņemti karavīri no Gruziijas, Kanādas, Itālijas, kuri sakopa piekrasti
kopā ar skolēniem.



Sabiedriskā centra un kopu vadītāju tikšanās ar domes darbinieci – informācija par
2018. gada budžetu, darbības analīze, nākotnes plāni un 2019. gada budžeta plānošana;



„Kalvas” devās apskatīt Latvijas galvaspilsētas nozīmīgākos apskates objektus.



Pieredzes apmaiņas braucieni.

Apmeklētība: 3000 cilvēki gadā
Budžets: EUR 10267.

7.7.3. Nevalstiskās organizācijas
Pēc Lursoft datiem Nīcas novadā ir reģistrētas 40 biedrības.
Papildus reģistrētām biedrībām attālajos novada ciematos aktīvi darbojas 3 interešu kopas –
Jūrmalciemā „Aizjomietes” un „Kalvas” un Rudē interešu kopa „Rude”.
Lai sekmētu vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu kopu/ iedzīvotāju grupu
aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, Nīcas novada dome 2018. gadā jau
6. reizi organizēja vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”, lai kopīgiem spēkiem
bagātinātu Nīcas novada iedzīvotāju ikdienu ar dažādiem lieliskiem pasākumiem un
notikumiem, kā arī lai veicinātu apkārtējās vides pievilcību. Šim gadam projektu konkursa
kopējais budžets tika palielināts līdz EUR 6000,00 (iepriekš EUR 4300,00), un vienam projektam
maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts EUR 600,00 ( iepriekš EUR 430,00). No
iesniegtajiem projektiem ne visi projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu,
tādēļ šajā gadā viss projekta budžets netiks izmantots. Šī gada finansējums apgūts EUR 5924,19
apmērā. Kopumā tika izvērtēti 11 projektu pieteikumi, 10 no tiem tika atbalstīti.
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Pielikums Nr.1

Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu
Atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Nīcas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 2018. gada pārskatā ietvertā finanšu
pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:


2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” minētās
veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",



2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,



grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,



finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu pārskatus, kā norādīts
finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav
šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Nīcas novada
domes finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu
standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss)
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prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši
arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.
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 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 Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 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
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 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 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 konsolidēto finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar 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 ISSAI, 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.
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Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, 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;


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
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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.

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” Licences Nr. 38
Māris Biernis, valdes loceklis, zvērinātais revidentssertifikāta Nr. 148
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Pielikums Nr.2
2018. gada notikumu kopsavilkums
LIELISKI PASĀKUMI


Latvijas 100. dzimšanas diena ar svētku salūtu.



Dziesmu un Deju svētki Rīgā.



Baltā galdauta svētki Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā.



Latvijas simtgades zaļumballe Rudē ar pašdarbību kolektīvu uzstāšanos.



Projektu atvērto durvju diena.



Nakts koncerts “Ausma” Bārtas upē.



Seno ugunskuru nakts Jūrmalciemā.



Muzeju nakts Rudē.



Zvejnieksvētki un Reņģu svētki Jūrmalciemā



Latvijas senioru deju kolektīvu sadancis „Pašā vasar’s viducī” Rudē.



Bigbenda džeza ansambļa koncerts.



Nīcas novada Jauniešu diena ”Viena diena Parīzē”.



Dzejnieka Māra Čaklā atceres pasākums Bernātos „Cik viens mēs par otru zinām”.



Kolektīvu jubilejas: biedrībai „Kalnišķu Īves” – 5, deju kopai „Labākie gadi” – 10,
Muitnieku baznīcai – 100 gadu.



Melleņu lasīšanas čempionāts.



Sēņošanas pasākums kopā ar Dabas muzeja speciālistiem.



Sporta sacensības „Čiekurkauss 2018” Bernātos.



Laivošanas sacensības „Bārtas kartupelis”.



Ziemas sporta spēles.



Skolēnu nometne „Redzēt, darīt, piedzīvot”.



Nīcas vidusskolas koncerts „Es esmu Latvija”.



„Vegas kauss” futbolā ar vairāk nekā 250 dalībniekiem.



Senioru Ziemassvētku ieskaņas pasākums.
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MŪSĒJIE STARO


Nīcas novada vārds izskanēja Latvijā, Jūrmalciema interešu kopai „Kalvas” saņemot
balvu „Lielais loms” par zivsaimniecības popularizēšanu.



Starptautiskos festivālos piedalījās: Mūzikas skolas audzēkņi – Čehijā, Nīcas sieviešu
koris – Itālijā, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Klaipēdā, Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie
ansambļi – „Baltikā”.



Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi – Sintija Biteniece, Sabīne Ance Čirkše, Elīna Ķuņķe,
Krista Otaņķe, Laura Vecbaštika, Valts Vecbaštiks – ar panākumiem piedalījās
starptautiskos konkursos.



Kolektīvu skatēs 1. kvalitātes diplomus saņēma visi mūsu kolektīvi: Otaņķu un Nīcas
etnogrāfiskie ansambļi, Nīcas sieviešu un vīriešu kori, vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Nīca”.



Nīcas amatierteātris piedalījās festivālā ”Spēlējam, dancojam” Auces novadā un ar
izrādi „Orķestris” izvirzīts Kurzemes zonas skatei.



Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis viesojās Luksemburgā pie folkloras kopas „Dzērves”.



TV raidījumā „Aiz simtā kilometra” vairāk uzzinājām par Otaņķu etnogrāfisko ansambli,
Otaņķu dzimtu un Leldi Jagminu.



Nīcas vidusskolas 5.-9. Klašu koris piedalījās koru mūzikas konkursā festivālā Lietuvas
pilsētā Vievē un ieguva 2. vietu.



Pieaugušo futbola komanda izcīnīja 1. vietu Lejaskurzemes čempionātā un „Nīcas
kausā” telpu futbolā, bet minifutbolā – ceļazīmi uz Eiropas čempionātu.



Basketbolistiem 1. vieta gan Rietumu līgā, gan Liepājas pilsētas čempionātā.



Ģirts Knubis starptautiskā veloturnīrā „MTB Žemaitijos Taure 2018” izcīnīja 1. vietu.



Māris un Artūrs Vecbaštiki pārveda medaļas no starptautiskām sacensībām
vieglatlētikā.



Nīcas vidusskolas pamatskolēnu futbola komanda skolu futbola sacensībās ieguva 2.
vietu Latvijā.



Karlīna Miksone izcili pārstāvēja Latvijas izlases komandu, otro gadu pēc kārtas izcīnot
1. vietu Baltijā. Šogad nominēta kā labākā pussardze.



Futbolisti Baltijas kausa izcīņā ieguva 5. vietu minifutbolā
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PIE MUMS VIESOJĀS
Nīcas novadu apmeklē Gruzijas delegācija – Lauksaimniecības departamenta vadītājs – Nargizs
Bejanidzi, Adžārijas lauksaimniecības ministra vietnieks – Mr. Mamuku Turmanidzi, NVO
sektora pārstāvis – Mr. Ilin Guchmanidzi, lai nodotu pieredzi Eiropas projektu īstenošanā.
Uldis Marhilēvičs, Aija Andrejeva, Ivo Fomins un Tomass Kleins. Vēdiskais filozofs Uģis Kuģis,
dziedātāja un dzejniece Maija Klaniņa, šova „X faktors” uzvarētājs Artūrs Gruzniņš un
dalībniece Līga Rīdere. Kriminālromānu rakstnieki Maija Pohodņeva un Modris Pelsis.

PIRMO REIZI…


Nīcas sporta hallē notika starptautiskās basketbola sacensības.



Vairāki novada iedzīvotāji ierakstīja savu vēlējumu Latvijai Tautas saimes grāmatā, kas
glabājas Nacionālajā bibliotēkā.



Nīcas vidusskolas šā gada absolventei Anetei Latakaitei tika piešķirta valsts stipendija
par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.



Skolas 83. jubilejā tika iesvētīta arī Nīcas vidusskolas jaunās skolas ēka, kas atklāta
1985. gadā.



Ar septembrī novada skolās tika uzsākta programma „Latvijas skolas soma”, kas dod
iespēju izzināt un klāt9ienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības.



Biedrība „Mēs Bernātiem” noorganizēja Bernātos Ceriņu svētkus.



Notika MTB velosporta sacensības „Ciskudrillis” un „Bernātu Dzintariņš”.



Tika noorganizēts turnīrs novusā un florbola turnīrs „Nīcas nūja”.



Cauri Nīcas novadam veda tūrisma pārgājiena „Trenkturas” maršruts.



Rudē atklāja seno zirglietu šķuni.



Rudē darbojas Montesori kabinets (privāta iniciatīva).



Nīcas vidusskolas komanda – Anete Latakaite, Ieva Madeleina Dāle, Artis Grundulis,
Mareks Kurpnieks – godam startēja Ārlietu ministrijas organizētajās „Prāta spēlēs”.
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PRIECĀJAMIES


Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 22 jaundzimušie un reģistrētas 34
laulības.



Zelta kāzās sveikti 3 Nīcas novada pāri.



Nīcas novada pašvaldība balvu „Nīcas novada cerība” saņēma Nīcas vidusskolas
absolvente Justīne Siksna, balvu „Par mūža devumu Nīcas novadam” – Voldemārs
Kgainis, „Gada novadnieks 2018” – Diāna Ansule.



Nīcas novada iedzīvotāji bija aicināti piedalīties Latvijas mēroga pasākumos: valsts
svētkos – z/s „Dižķuņķi” vadītāja Gunta Radomišķe, Nīcas senlietu krātuves vadītāja
Gita Vanaga, domes priekšsēdētāj Agris Petermanis; Ziemassvētku ieskaņas pasākumā –
Vecbaštiku ģimene.



Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie, reģistrētas 34 laulības,
zelta kāzās sveikti 3 Nīcas novada pāri.



Nīcas vidusskolā pēc vairāku gadu pārtraukuma ir divas 1. klases un pieaudzis skolēnu
skaits.



Veiksmīgi aizvadīta Nīcas vidusskolas un Rudes sākumskolas akreditācija.



Izveidota jau piektā futbola treniņu grupa 2012./2013. gadā dzimušajiem bērniem.



Brīvprātīgā darba apliecinājumu saņēma aktīvas Nīcas jauniešu centra jaunietes –
Natālija Pūce un Elina Miksone.



Jau trešo gadu PII „Spārīte” saglabā ekoskolas statusu – apliecinājumu, ka mūsu bērni
apgūst „zaļo domāšanu”.



Digitālajā krātuvē iekļauts arī mūsu novada ainavu dārgums – Jūrmalciema ainava ar
aizjomiem.



Nīcas vidusskolas skolēni aktīvi piedalās un gūst labus rezultātus dažādos konkursos:
„Eksperiments”, „Es savai videi”, „Es savai skolai”, „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”,
„Vedam danci”, „Lakstīgala”, „Dziesmai būt”, „No baroka līdz rokam”, un Neklātienes
matemātikas skolas jauno matemātiķu konkursā, „Ventspils IT izaicinājums”, skatuves
runas konkursā.



Akcijas „Mani 100… Latvijai” dalībnieki kopumā pieveica vairāk nekā 22000 km.
Nīcas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

80



Nīcas sporta hallē tika aizvadīta BBL spēle, kuru pārraidīja arī TV.



Jaunie airētāji visas sezonas garumā guva atzīstamus sasniegumus.

PROJEKTU IEGUVUMI


Darbu uzsācis Grīnvaltu sabiedriskais centrs.



Labiekārtota pludmale ar informatīvām norādēm, soliņiem, atkritumu urnām,
pārģērbšanās kabīnēm.



Mūzikas skolai iegādāts jauns pianīns.



Veikta Nīcas Dižās muižas klēts arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija.



Apstiprināta uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija un rīcības plāns 2018. – 2030. gadam,
uzsākta to ieviešana.



Pabeigta četru pašvaldības grants ceļu pārbūve, un uzsākta piektā ceļa posma pārbūve,
ko plānots pabeigt 2019. gadā.



Uzsākta Bernātu dabas parka teritorijas labiekārtošana, kas noslēgsies 2020. gadā.



Uzsākta Jūrmalciema tīkla mājas pārbūve.



Bernātos notiek nūjošanas apmācības.



Pie tūrisma informācijas centra izveidota elektromobīļu uzlādes stacija (valsts projekts).



Mežgalciema baznīcai atjaunots jumts (draudzes īstenots projekts).



Piedaloties vietējo projektu konkursā „Mēs savam novadam”, iedzīvotāji īstenoja 10
projektus.

VIDES UZLABOJUMI


PII „Spārīte” bērni, vecāki un darbinieki iestādīja priežu jaunaudzi 1 ha platībā, kurā
augs 3000 priedītes.



Veikts autoceļa A11 Liepāja – Nīca seguma remonts (valsts projekts).



Pie Nīcas ev. lut. baznīcas uzstādīta piemiņas plāksne mūsu Brīvības cīnītājiem,
Lācčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
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Izveidota gājēju taka un apgaismojums Saules ielā Nīcā.



PII „Spārīte” izveidots jauns žogs un labiekārtotas pārbrauktuves.



Pabeigta gājēju taka un atjaunota estrāde Rudē.



Pie Nīcas vidusskolas ieejas uzstādīts firmas „Sacret” dāvinātais Latvijas valsts ģerbonis.



Nīcas vidusskolā izremontēti un labiekārtoti 1. klases un latviešu valodas, literatūras
kabinets, noslēgumam tuvojas virtuves un ēdamzāles remonts.



Atjaunota Nīcas ambulances ieeja un pabeigta logu nomaiņa.



Rudes bērnudārzā rotaļu laukumā uzstādīta lapene.



Izremontētas Nīcas bibliotēkas telpas.



Nīcas Kultūras nama saimes galdu tagad rotā rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” kopīgi
tamborētais linu galdauts, Otaņķu pagasta pārvaldes ēku – vietējo rokdarbnieču
darināts dekors.



Aktivizējusies Nīcas un Rudes daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kustība,
uzņemoties rūpes par savu māju apsaimniekošanu.



Novada iedzīvotāji iesaistījās teritorijas sakopšanā Lielajā talkā un „Piekrastes tīrradē”.
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Pielikums Nr.3
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