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                                                         PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Nīcas novada domes 2019.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.6 
“Grozījumi Nīcas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Nīcas novada domes         

budžetu 2019.gadam” ” 
 
           Pamatojoties uz Nīcas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes 
analīzi uz 2019.gada 1.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos ir veikti sekojoši 2019.gada 
budžeta grozījumi : 

• precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem 
no pašvaldību īpašumu pārdošanas, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm 
saņemtiem transfertiem; 

• precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 

1.1.Pamatbudžeta ieņēmumi 
       Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1849480  euro. 

 
Tabula nr.1.1.1.  

Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2019.gada 14.oktobra grozījumos 

Rādītāji 

14.10.2019. grozījumi, tajā skaitā 

kopā kopējiem 
ieņēmumiem 

saņemtajiem 
maksājumiem 

maksas pakalpojumiem 
un citiem pašu 
ieņēmumiem 

IEŅĒMUMI KOPĀ 2600 792937 1053943 1849480 

Precizēta īpašuma 
nodokļa summa par 
saņemtajiem nodokļa 
parāda maksājumiem 

2000   2000 

Pārējo nenodokļu 
ieņēmumi 

600   600 

Ieņēmumi no 
pašvaldību īpašuma 
pārdošanas 

  1046078 1046078 

Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi 

  7865 7865 

Valsts budžeta 
transferti 

 
 

699276  699276 

Pašvaldību budžetu 
transferti 

 93661  93661 
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Saņemtie maksājumi kopumā palielināti par 792937 euro. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par 699276 euro, t.sk.: 

1. Mērķdotācija pašvaldības pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un VSAOIe; interešu izglītības programmu pedagogu daļējai atlīdzībai 
168024 euro; 

2. Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības 
pedagogu darba samaksai un VSAOIe 20308 euro; 

3. Mērķdotācija pašvaldības mūzikas skolas pedagogu, izglītības iestāžu pedagogu 
atlīdzībai 28943  euro; 

4. Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei 5844 euro; 
5. Mērķdotācija Otaņķu felšerpunktam 1728 euro; 
6. 13.Saeimas vēlēšanām 4879 euro; 
7. Finansējums no VKF projektu īstenošanai 2000 euro; 
8. Finansējums no VRAA projektam “Dabas parka Bernāti dabas aizsardzības plāna 

apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Nr.1”  40000 euro; 
9. LAD projekts Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei 411050 euro; 
10. Izglītības projektiem plānotais ieskaitījums 16500 euro. 
  

Pašvaldību saņemtie pašvaldību budžetu transferti kopumā palielināti par 93661 euro, t.sk. 
79677 euro sadarbības projektam ar Liepājas pilsētas domi Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda ietvaros, projektam “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”. 
Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi palielināti par 7865 euro. 
 
1.2.Pamatbudžeta izdevumi 
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi, Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Izdevumu finansēšana paredzēta ar 
papildus saņemtajiem ieņēmumiem. 

Tabula nr.1.2.1.  
Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2019.gada 14.oktobra grozījumos 

Funkcionālās 
klasifikācijas 

kods 
Rādītāji 

14.10.2019. grozījumi, tajā skaitā 

kopā kopējiem 
ieņēmumiem 

saņemtajiem 
maksājumiem 

maksas 
pakalpojumiem 
un citiem pašu 
ieņēmumiem 

  IZDEVUMI KOPĀ 12479 290328 7865  310672 

01.1000 
Vispārējie valdības 
dienesti 

-58621 0 0 -58621 

04.000 
Ekonomiskā 
darbība 

5000 40000  45000 

06.000 

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

       48480             48480 

07.000 Veselība 7355 1728  9083 

08.000 
Atpūta, kultūra un 
sports 

5110 1000  6110 

09.000 Izglītība        4555    247600 7865 260020 

10.000 Sociālā aizsardzība 600   600 
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1.2.1.Vispārējiem valsts dienestiem izdevumi samazināti par -58621 euro : 

• izdevumi samazināti, pārvirzot finansējumu no pašvaldības darbinieku novērtēšanas 
sistēmas finansējuma 60000 euro uz Nīcas Komunālo pārvaldi izdevumu segšanai par 
transporta iegādi un remontdarbiem , kā arī uz Nīcas ambulanci remontdarbu 
izdevumiem; 

• Izdevumi samazināti par -3500 euro pārvirzot no pašvaldības pārvaldes izdevumiem uz 
remontiem Nīcas mūzikas skolā; 

• Izdevumi palielināti par 4879 euro 13.Saeimas vēlēšanu organizācijai novadā. 
 
1.2.2. Ekonomiskajai darbībai palielināti izdevumi par 4500 euro: 

• būvvaldei palielināti izdevumi 5000 euro pašvaldības zemju mērniecībai un citiem ar to 
saistītiem izdevumiem; 

• VRAA projekta Dabas parka Bernāti dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas 
pasākumu ieviešana  40000 euro. 
 

1.2.3.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par 48480 euro: 

• Nīcas komunālās pārvaldes  izdevumu segšanai par transporta iegādi un remontdarbiem 
48480 euro, kas pārvirzīti no pašvaldības darbinieku novērtēšanas sistēmas 
finansējuma; 

• Vietējie novada projekti sadalīti atbilstoši nozaru funkcijām – 5870 euro. 
 

1.2.4.Veselības funkcijai palielināti izdevumi par 9083 euro: 

• Nīcas ambulances remontdarbu izdevumiem 7355 euro; 

• Otaņķu pagasta feldšerpunkta 1728 euro inventāra iegādei. 
 
1.2.5. Atpūta, kultūra un sports izdevumi palielināti par 6110 euro : 

• Nīcas kultūras centram VKF projekts Nīcas tautas tērpa darināšanas prasmes 1000 euro; 

• Vietējo projektu īstenošanai 2500 euro; 

• Nīcas novada sporta centram 2000 euro Nīcas vīriešu futbola komandas dalībai EČL 
sacensībās Slovēnijas pilsētā Mariborā un 600 euro vietējo projektu īstenošana. 

 
1.2.6.Izglītībai izdevumi palielināti 260020 euro: 

• Mērķdotāciju sadalījums pašvaldības pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 
pedagogu, mūzikas skolas pedagogu, izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācības pedagogu darba samaksai un VSAOIe  223119 euro; 

• 16500 euro finansējums specifiskā atbalsta mērķa projektiem izglītībā; 

• Nīcas mūzikas skolai mūzikas festivāla organizēšanai šī gada 22.martā 900 euro; 

• Nīcas mūzikas skolai remontdarbiem pārdalīti līdzekļi no pašvaldības pārvaldes; 

• Nīcas mūzikas skolai flautas iegādei no projekta līdzekļiem 1000 euro; 

•  Pašvaldības finansējums 1981 euro pedagogu algu paaugstinājumam PII Spārīte 
esošajiem pedagogiem  no 01.09.2019.; 

• Jauniešu vasaras darbu finansējums 5000 euro; 

• Nīcas vidusskolā vasaras nometņu izdevumi pēc izlietojuma kodiem 6965 euro; 

• Vietējais projekts “Nāc kopā ar ģimeni” Nīcas vidusskolā 1055 euro. 
 

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 
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Aizņēmuma atmaksa palielināta par 411050 euro, kas saistīts ar to, ka tika atmaksāti līdzekļi no 
LAD atbalsta finansējuma Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūvei. 
  
 
Speciālajā budžetā:  

• ieņēmumi palielināti dabas resursa nodokļa ieņēmumos par 1880 eiro; 

• izdevumi 1880 eiro novirzīti vides aizsardzības budžetā, atlīdzībai - darbiniekam 
atkritumu šķirošanai. 

 
 
 
 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                                         A.PETERMANIS 
 

 


