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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIĽOJUMS 

Nīca novada domes pakļautībā ir sekojošas iestādes: 
- Nīcas novada pašvaldības administrācija, 
- Otaņķu pagasta pārvalde, 
- Nīca vidusskola, 
- Rudes pamatskola,  
- Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde, 
- Nīcas Mūzikas skola (filiāle arī Rucavas pagastā), 
- Nīcas ambulance, 
- Otaņķu feldšerpunkts, 
- Nīcas kultūras nams, 
- Otaņķu tautas nams, 
- Nīcas bibliotēka, 
- Otaņķu bibliotēka, 
- Nīcas novada bāriņtiesa, 
- sociālais dienests, 
- pašvaldības policija, 
 

kā arī struktūrvienības: 
- ugunsdzēsības dienests, 
- Nīcas komunālais dienests, 
- Nīcas kaltu māja,  
- Būvvalde. 
 

 Būtiski atzīmēt, ka Nīcas novada izveide nepasliktināja novadu veidojošo 
pagastu- Nīcas un Otaņķu- iedzīvotāju iespēju saņemt pakalpojumus- saskaņā 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.  

Pašvaldības ienākumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un būvēm, ieņēmumi no pakalpojumiem. 
 
 2012. gadā pašvaldības finansiālo situāciju ietekmēja pasaules finanšu krīzes 
sekas: 
- Nīcas novada iedzīvotāju zemā maksātnespēja, kas ietekmē nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu kārtošanu, komunālo un citu pakalpojumu maksāšanu,  
- savstarpējie norēķini par vispārējās izglītības iegūšanu citas administratīvās 
teritorijas robeţās,  
- vairāku valsts institūciju iedibinātā prakse (un krīzes gados jo īpaši izmantotā) 
valsts kompetencē un finansiālajā pārziņā esošo jautājumu novirzīšana pašvaldības 
atbildībā (piemēram, valsts policijas kompetences jautājumi; kartogrāfiskās datu 
bāzes uzturēšana, ģeodēzisko punktu uzturēšanas nodošana pašvaldībai), 
- medicīnas pakalpojumu, medikamentu augstās cenas, kuru dēļ iedzīvotāji taupa uz 
veselības rēķina. 
 
 2012.gadā pašvaldības turpināja LR likumdošanā noteiktā garantētā minimālā 
ienākuma izmaksu Nīcas novada iedzīvotājiem. Turpinājās sadarbība ar Valsts 
Nodarbinātības aģentūru- daudzi Nīcas un Otaņķu pagastu iedzīvot3āji tika iesaistīti 
„stipendiātu” programmā, tādējādi sekmējot viņu reintegrāciju darba tirgū un iespēju 
nopelnīt minimālus iztikas līdzekļus, nevis prasīt sociālo palīdzību. Tajā pat laikā 
dome izdeva saistošos noteikumus par 100 Ls pabalstu bērna piedzimšanas 
gadījumā, pabalstu 50 un vairāk gadu kāzu jubilejā.  
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 Nīcas novada dome turpina iedzīvināt Nīcas pagasta attīstības programmu 
un Otaņķu pagasta attīstības plānu, gatavojot iesniegšanai projektu pieteikumus 
daţādiem finanšu avotiem. 
 
 Turpinājās aktīva Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste Nīcas 
novada Nīcas un Otaņķu pagastu attīstībai (skat. 11.lpp.) 

 
 2012. gada lielākie draudi- pašvaldību savstarpējie norēķini par vispārējās 
izglītības iegūšanu citas administratīvās teritorijas robeţās- atcelti griesti minētajai 
maksai, mājokļa nodoklis, papildus nekustamā īpašuma nodoklis par 
lauksaimniecībā neapstrādāto zemi. 
 

2011. gada beigās pašvaldībām ar likumu tika dota iespēja regulēt 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Nīcas novada dome, izvērtējot novada 
nodokļu maksātāju maksātspēju 2012. gadam, lēma par „šķūnīša nodokļa” 
nepiemērošanu un zemes nodokli atstāt 2011. gada apmērā. 

 
 Vēl viens būtisks drauds nākotnē- pašvaldības ceļu fonda līdzekļu 
samazinājums- ar piešķirto finansējumu var tikai veikt ikdienas ceļu greiderēšanu, 
rekonstrukcija un grants seguma atjaunošana pilnībā tiek izslēgta. Salīdzinājumam 
pašvaldības ceļu fonda līdzekļi: 
2009. gads- 75 000 Ls, ko veidoja Otaņķu pagasta ceļu fonda līdzekļi 8795 Ls un 
Nīcas pagasta ceļu fonda līdzekļi 66 415 Ls. 
2010. gads- 60 673 Ls, (tajā skaitā papildus piešķīrums 8668 Ls),  
2011. gads- 52 000 Ls. 
2012. gads- 41 026 Ls, tajā skaitā atlikums 10 000 Ls no 2011. gada, jo nebija 

sniega. 

 Pašvaldības iedzīvotāji ir pieprasījuši arī valsts nozīmes ceļu- Nīca- Grobiņa 

un Lietuvas šoseja- Jūrmalciems- pārņemšanu pašvaldības īpašumā un 

apsaimniekošanā.  

 

Budţeta izpilde pēckrīzes apstākļos rada problēmu- pašvaldībām ir iespēja 
piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, nodrošinot procentuālu 
līdzfinansējumu, taču piesaistāmo līdzekļu apjomu ierobeţo krīzes budţeta 
samazinājums un pašvaldībai jāizvēlas- vai nu budţeta līdzekļus ieguldīt 
līdzfinansējumā Eiropas naudai, vai arī nepieciešamu uzlabojumu veikšanu (kam nav 
iespējams piesaistīt Eiropas naudu) atstāt uz pēckrīzes laiku. 
 
 

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 
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NĪCAS NOVADA FIZISKI ĢEOGRĀFISKAIS 

RAKSTUROJUMS 

 
 

Nīcas novads atrodas Latvijas dienvidrietumos. Tā kopējā teritorija ir 35079 ha. 
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Nīcas novads izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, 

apvienojot Nīcas un Otaņķu pagastus. 

Novada administratīvais centrs Nīca atrodas 22 km no Liepājas, pie autoceļa 

Liepāja - Klaipēda, 5 km no Baltijas jūras. Nīcas novadā ir 8 ciemi - Nīca, Grīnvalti, 

Pērkone, Bernāti, Jūrmalciems, Kalnišķi, Rude un Otaņķi. 

Nīcas novads ir bagāts ar ūdeņiem. Novadam ir 24 km gara jūras krasta robeţa. 

Lielākās ūdenskrātuves: 

1. Liepājas ezers 
2. Papes ezers 
3. Bārtas upe 
4. Toseles upe 
5. Ječupe 
6. Otaņķes upe 
 

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meţi - 45% no kopējās teritorijas - un 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 34%. 

 

Zemes lietošanas veidi Nīcas novadā 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme Meţs Zeme zem ūdens objektiem Citi 

11778,5 17259,4 3632,2 2383,5 

34% 49% 10% 7% 
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Nīcas novada teritorijā ir piecas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas Natura 2000: 

  

1. Dabas liegums „Rucavas īvju audze” ir izstrādāts un apstiprināts dabas 
aizsardzības plāns ( VARAM 16.01.2006. rīkojums Nr. 16). 

 

2. Dabas liegums „Ječu purvs” Latvijas dabas fonds izstrādājis aizsardzības 
plānu (apstiprināts 16.01.2006.). 
 

3. Dabas liegums „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi ( MK noteikumi Nr. 114.; 28.03.2000.) 
Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Liepājas ezers” no 2008.-

2023.gadam VARAM rīkojums Nr.407 (03.12.2008.) 

4. Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
(MK noteikumi Nr. 706; 20.09.2011.) 
Dabas parkam „Pape” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (VIDM rīkojums 

Nr. 475; 23.07.2007). 

5. Dabas parka „Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 
(MK noteikumi Nr. 263; 08.04.2004.) 
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IEDZĪVOTĀJU SKAITS 
   

 Kopējais iedzīvotāju skaits novadā ir ar tendenci samazināties. Pēc 

iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.01.2011. iedzīvotāju skaits bija 3918, uz 2012.gada 

1.janvāri – 3865, 2013. gada 1. janvārī – 3803. Trīs gadu laikā – no 2011. gada - 

iedzīvotāju skaits samazinājies par 3,02 %. 

           

 

 2012. gadā novadā ir 19 jaundzimušie – 8 meitenes  un 11 zēni; miruši 49 

novada  iedzīvotāji - 30 sievietes un 19 vīrieši. 

 2012. gadā pašvaldībā reģistrētas 6 laulības. 
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Domes priekšsēdētājs Priekšsēdētāja vietnieks 

Būvvalde 

Finanšu komiteja 

 

Inventarizācijas 

komisija 

 

Otaņķu pagasta 

pārvalde 

Domes sekretāre 
Izpilddirektors 

Sociālā, izglītības, kultūras 

un sporta komiteja 

 
Attīstības, būvniecības un 

teritorijas plānošanas 

komiteja 

 

Tautas nams 

Komisija darbam ar 

bērniem un ģimeni 

Vēlēšanu komisija 

Administratīvā komisija 

Nīcas vidusskola 

Pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Mūzikas skola 

Bibliotēka 

Kultūras nams 

Bāriņtiesa 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Jauniešu centrs 

Sabiedriskās attiecības 

Attīstības nodaļa 

Zemes speciālists 

Saimniecības daļa 

Komunālā saimniecības 

daļa 

Katlu māja, attīrīšana 

Malkas noliktava 

Personāldaļa 

Nīcas lauku ambulance 

Sporta metodiķis 

Pieaugušo izglītības metodiķis 

Nīcas novada dome /13 deputāti/ 

Sociālais dienests 

NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Bibliotēka 

Feldšerpunkts 

Rudes pamatskola 

Pašvaldības policists 

Grāmatvedība 

Iepirkuma speciālists 

Teritorijas plānotājs 

Arhitekts 

Jurists 

Sabiedriskie centri 

Jūrmalciems Kalnišķi 

Tūrisms 

eccentrs 

Krājumu glabātuve 

Komunālā 

daļa 
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DOMES KOMITEJAS, KOMISIJAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS 
 

 Nīcas novada domē darbojas 13 deputāti. 2012. gadā  notikušas  16 novada domes 

sēdes.  Tajās apstiprināti 267 administratīvie akti un pieņemts 161 lēmums. 

 Ir  izveidotas 3  komitejas: 

- Sociālā, izglītības, kultūras un sporta  komiteja, 
- Attīstības, būvniecības un teritorijas  plānošanas  komiteja, 
- Finanšu komiteja. 

 

Komiteju sēdes  notikušas  reizi  mēnesī. Sēdēs  izskatīti  novada attīstībai    nozīmīgi 

jautājumi un doti atzinumi  lēmumu  pieņemšanai   domē. 

Domes   kompetencē esošo  funkciju  izpildes nodrošināšanai  izveidotas  15 komisijas:  

administratīvo aktu strīdus  komisija, vēlēšanu komisija,  ārkārtas  situāciju komisija, 

administratīvā  komisija,  iepirkuma  komisija,  inventarizācijas  komisija,   divas  bērnu un 

ģimenes  lietu komisijas,  tūrisma komisija, jaunatnes  lietu komisija, trīs  ekspertu komisijas,  

komisija   nekustamo īpašumu pirmpirkuma  tiesību izvērtēšanai, pedagoģiski medicīniskā  

komisija.  

Konkrētu  uzdevumu  veikšanai   tiek izveidotas  īslaicīgi   darbojošās  komisijas,  

piemēram,  būvdarbu pieņemšanai  ekspluatācijā,  konkursu  organizēšanai u.c. Turpinot darbu 

pie Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes 2013.-2025. gadam, 2012. gadā Nīcas 

novada domē pieņēma lēmumu izveidot darba grupu. Šīs grupas sastāvā apstiprināja  9 

novada iedzīvotājus - no katra ciema vienu pārstāvi.  

 Pamatojoties uz  attiecīgiem likumdošanas   aktiem,  Nīcas novada domes  

struktūrvienību  statuss ir  Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļai un  Nīcas novada būvvaldei. 

Abas  struktūrvienības  darbojas  saskaņā  ar  konkrētu likumu normām, kā arī tām ir   

aktualizēti   nolikumi  un lietu nomenklatūras. 
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PAŠVALDĪBAS PROJEKTI 
2012. gadā pašvaldības Attīstības nodaļa 

piesaistījusi finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai, Eiropas zivsaimniecības fonda, 

Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas un 

citiem finanšu instrumentiem.  

Pašvaldības projekti aptver daţādas nozares – 

izglītību, kultūru, tūrismu, sociālo jomu, vērsti uz novada sakārtošanu, infrastruktūras attīstību, 

iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanu.  

2012. gadā uzsāktie, īstenotie vai pabeigtie projekti 

Nr. Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(Ls) 

Finanšu 

instruments 

Ieviešanas 

laiks 

Projekta statuss 

2012. gada beigās 

1. Speciālistu piesaiste Nīcas novada 

pašvaldības administrācijas 

kapacitātes stiprināšanai 

18 500 ESF 08.11.2010.-

31.08.2012. 
Pabeigts 

2. Rudes skolas informatizācija 9 330 ERAF 01.01.2010.-

31.12.2012. 
Pabeigts 

3. Sadzīves pakalpojumu punkta 

izveide sociālā riska grupu 

vajadzībām Nīcas novadā 

13 734 ELFLA 20.04.2011.-

02.05.2012. 
Pabeigts 

4. Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas 

novada Bernātos zivsaimniecības 

attīstībai nozīmīgā teritorijā 

42 634 ELFLA 03.05.2011.-

30.11.2012. 
Pabeigts 

5. Čakstes kalna labiekārtošana un 

skulptūru grupas uzstādīšana 

Bernātu dabas parkā 

13 111.20 ELFLA 08.06.2012.-

26.06.2013. 
Uzsākts, plānots 

pabeigt 2013.gada 

vidū. 

6. „Autoceļa posma „Zivju kūpinātava – 

mols” rekonstrukcija Nīcas novada 

Jūrmalciemā” 

58 894.86 EZF 08.06.2012.-

24.03.2014. 
Apstiprināts, 

īstenošana plānota 

2013. un 2014. 

gadā. 

7. Autoceļa posma "Klaipi- Meţmaļi" 

rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu 

pagastā 

97 316.27 EZF 08.06.2012.-

11.04.2014. 
Apstiprināts, 

īstenošana plānota 

2013. un 2014. 

gadā. 

8. Sabiedriskā centra „Ievas” 

rekonstrukcija Jūrmalciemā” 

22 467.86 EZF 08.06.2012.-

25.10.2013. 
Uzsākts, īstenošana 

plānota 2013.gadā. 

9. Ēkas rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana brīvā laika 

pavadīšanas un sporta vajadzībām 

Rudē 

243 369.11 EZF 08.06.2012.-

30.11.2013 
Apstiprināts, 

īstenošana plānota 

2013.gadā. 



 
 

Nīcas novada pašvaldības 2012. gada pārskats 12 

10. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Nīcas 

novada pirmsskolas izglītības 

iestādē „Spārīte” 

211 875.90 KPFI 01.12.2012.-

31.10.2013. 

Apstiprināts, 

īstenošana plānota 

2013.gadā. 

11. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Nīcas 

vidusskolā 

635 319.15 KPFI 01.12.2012.-

31.10.2013. 
Uzsākts 

12. Nīcas jauniešu centra telpu 

rekonstrukcija 

16 018.99 ELFLA 08.06.2012.-

11.09.2013. 
Uzsākts, īstenošana 

plānota 2013.gadā 

Pārrobeţu sadarbības projekti 

Nr. Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(Ls) 

Finanšu 

instruments 

Ieviešanas 

laiks 

Projekta statuss 

2012. gada beigās 

1. Upju kā ūdenstūrisma resursa 

pieejamības attīstība 

45 040.86 ERAF, Latvijas-

Igaunijas 

pārrobeţu 

programma 

2012-2013  Apstiprināts, 

īstenošana plānota 

2013.gadā. 

2. Mana sociālā atbildība/ My social 

responsibility 

 27 206 Latvijas - 

Lietuvas 

pārrobeţu 

programma/ 

ERAF 

 2012-2014 Notiek īstenošana 

2012. - 2013. gadā plānotie projekti 

Nr. Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(Ls) 

Finanšu instruments 

1. Pašvaldības daudzdzīvokļu māju siltināšana („Salnāji”, Skolas iela 1, 

„Uzvaras”) 

148 238.78 ERAF 

2. Rudes ciema ūdenssaimniecības attīstība  478 247.36 ERAF 
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PAŠVALDĪBAS BUDŢETS 

Ieľēmumi 

 

 

  

IEĽĒMUMI 

2010.gada  

izpilde 

  

2011.gada  

izpilde 

  

2012.gada  

izpilde 

  

2012/2011 

Ls % 

Nodokļu ieņēmumi      880,778       928,285    1,122,115    193,830  20.9 

          Iedzīvotāju ienākuma nodoklis        774,412         784,166          983,798      199,632  25.5 

          Nekustamā īpašuma nodoklis        106,366         144,119          138,317  -       5,802  -4.0 

Nenodokļu ieņēmumi        46,616          24,504          23,525  -         979  -4.0 

          Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

          un īpašuma                776                461                   63  -          398  -86.3 

          Valsts ( pašvaldību) nodevas 

          un kancelejas nodevas            2,763             3,966              4,307             341  8.6 

          Naudas sodi un sankcijas            1,266             2,382              5,404          3,022  126.9 

          Pārējie nenodokļu ieņēmumi          39,870             7,638              8,724          1,086  14.2 

          Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldības) 

         nekustamā īpašuma 

pārdošanas            1,941           10,057              5,027  -       5,030  -50.0 

Transferti       929,096       699,571        601,777  -   97,794  -14.0 

          No valsts budţeta daļēji  

          finansēto atvasināto publisko 

          personu un budţeta 

nefinansēto 

          iestāţu transferti                    250             250    

          Valsts budţeta transferti        908,567         678,610          582,746  -     95,864  -14.1 

          Pašvaldības budţeta transferti          20,529           20,961            18,781  -       2,180  -10.4 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi      144,030       270,170        198,265  -   71,905  -26.6 

Ieľēmumi kopā   2,000,520    1,922,530    1,945,682      23,152  1.2 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 

51% 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 

7% 

Nenodokļu 
ieņēmumi 

1% 

Transfertu 
ieņēmumi 

31% 

Maksas 
pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
10% 

Pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu struktūra 
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 Kopējā pamatbudţeta ieņēmumu prognoze 2012. gadā salīdzinājumā ar gada plānu 

izpildīta par 12,3 %. Jāatzīmē, ka 2012.gada apstiprinātais pamatbudţeta plāns ( Ls 1 749 

247) tika grozīts, palielinot pamatbudţeta ieņēmumus par Ls 196 435, t.sk. iedzīvotāju 

ienākuma nodokļu ieņēmumus par Ls 62 537, nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumus par  Ls 

11 207, transfertus par  Ls 79 431. 

 2012.gadā pašvaldības pamatbudţetā 50,6 % no kopējiem ieņēmumiem jeb 87,7 % no 

nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi. 2012.gadā iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi Ls 983 798, kas ir par Ls 199 632 jeb 25,5% vairāk nekā 

2011.gadā. 

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi no kopējiem pamatbudţeta ieņēmumiem 

pašvaldības budţetā sastāda 7% jeb 12,3% no nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma 

nodokļa ieņēmumi iekasēti par 4,0% jeb Ls 5802 mazāk nekā 2011.gadā, kas saistīts ar 

nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības samazināšanos. Maksas pakalpojumu ieņēmumu 

samazinājums Ls - 71 905 salīdzinājumā ar 2011.gadu.  

 2012.gadā  piesaistīti kredīta līdzekļi Ls 97 888, t.sk. Ls 25 310 sociālā projekta 

īstenošanai un Ls 72 578 pašvaldības saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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Izdevumi 

 

  

2010.gada  

izpilde 

2011.gada  

izpilde 

2012.gada  

izpilde 
2012/2011 

Rādītāji       Ls % 

Izdevumi  pēc  valdības 

funkcijām 

     Vispārējie valdības dienesti        201,069         244,725          309,141        64,416       26.3  

Sabiedriskā kārtība un drošība          23,866           16,448            18,994          2,546       15.5  

Ekonomiskā darbība          84,770           80,488            81,448             960         1.2  

Vides aizsardzība          11,130           11,270              9,386  -       1,884  -    16.7  

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

 apsaimniekošana        764,305         556,703          390,817  -   165,886  -    29.8  

Veselība          20,658           34,289            31,862  -       2,427  -      7.1  

Atpūta, kultūra        275,535         150,546          166,265        15,719       10.4  

Izglītība        774,289         794,432          828,125        33,693         4.2  

Sociālā aizsardzība          86,797         153,289          167,729        14,440         9.4  

Izdevumi kopā     2,242,419      2,042,190       2,003,767  -     38,423  -      1.9  

 

 Analizējot pašvaldības pamatbudţeta struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 2012.gadā 

vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija izglītībai Ls 828 125 jeb 41% un Ls 390 817 

jeb 20% pašvaldību teritoriju apsaimniekošanai. 

Vispārējie valdības 
dienesti 

15% 

Sabiedriskā 
kārtība un 

drošība 
1% 

Ekonomiskā 
darbība 

4% 

Vides 
aizsardzība 

1% 

Pašvaldību 
teritoriju un 

mājokļu 
 apsaimniekošana 

20% 

Veselība 
2% 

Atpūta, kultūra 
8% 

Izglītība 
41% 

Sociālā aizsardzība 
8% 

Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa 
nozarēm 
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 Vispārējo valdības dienestu izdevumu pieaugums  saistīts ar to, ka 2012.gadā tika 

ieviesta jauna grāmatvedības programma "Horizont" un aprīkojums, kā arī transporta līdzekļa 

iegāde Ls 25146 (par kredīta līdzekļiem) pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Sociālās 

aizsardzības izdevumu pieaugums 2012.gadā par 9,4 % saistīts ar sociālā projekta 

īstenošanu. 

 

 

Pašvaldības pamatbudţeta izdevumu struktūra  (Ls) 

   

      

  

2010.gada  

izpilde 

2011.gada  

izpilde 

2012.gada  

izpilde 
2012/2011 

Rādītāji       Ls % 

Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām           

Kārtējie izdevumi 
    1,623,694      1,526,870       1,604,349        77,479  

       

5.1  

Procentu izdevumi            7,880           12,003              4,907  
-       7,096  

-    

59.1  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti          87,602         110,601            81,703  
-     28,898  

-    

26.1  

Uzturēšanas transferti          40,293           32,205            32,205  
                -  

           

-  

Kapitālie izdevumi        482,950         360,136          280,599  
-     79,537  

-    

22.1  

Pārējie izdevumi,kas veidojas pēc 

uzkrāšanas principa                 375                     4  
-          371  -    

98.9  

KOPĀ IZDEVUMI 2,242,419 2,042,190 
2,003,767 -   38,423  

-     

1.9  
 

  Pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2012.gadā, salīdzinājumā ar sākuma plānu ( Ls 1 

926 100) palielinājušies par Ls 77 667, kas  pamatā saistīts ar mērķdotāciju skolotāju 

atalgojumam par mēnešiem laikposmā no septembra līdz decembrim.  

  Pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2012.gadā  salīdzinājumā ar 2011.gadu 

samazinājušies par 1.9%. 

  Kredītu atmaksa 2012.gadā  Ls 94 177. 

 

Pašvaldības speciālā budţeta ieľēmumu, izdevumu struktūra ( Ls) 

  

      

 Ieľēmumi 

2010.gada  

izpilde 

  

2011.gada  

izpilde 

  

2012.gada  

izpilde 

  

2012/2011 

Ls % 

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 

līdzekļu avotiem 

  

68441 83379 77279 -6100 

-7.9 

t.sk.  dabas resursu nodoklis 12551 22561 25357 2796 11.0 

        autoceļu fonds 51993 60673 51920 -8753 -16.9 

        pārējie ieņēmumi 3897 145 2 -143   
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Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi kopā 486 1766 3400 1634 48.1 

Ieľēmumi kopā        68,927          85,145          80,679  -     4,466  -5.5 

Izdevumi            

Vispārējie valdības dienesti                 5,639          5,639  100.0 

Vides aizsardzība            5,694           14,023            20,087          6,064  30.2 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

 apsaimniekošana          80,990         108,743            63,716  -     45,027  -70.7 

Atpūta, kultūra            2,024                   634             634  100.0 

Izglītība               636                131                 544             413  75.9 

Sociālā aizsardzība               670                1,000          1,000  100.0 

Izdevumi kopā        90,014       122,897          91,620  -   31,277  -34.1 

 

 No kopējiem ieņēmumiem  2012. gadā  Ls 77 279 jeb  96 % sastāda īpašiem mērķiem 

iezīmēti līdzekļi (dabas resursu nodoklis un autoceļu fonds). 

 Ieņēmumu samazinājums speciālajā budţetā par 5,5 % pret iepriekšējo gadu saistīts ar 

ieņēmumu samazinājumju par 17%  ceļu fondā. Līdz ar to arī izdevumi ceļu uzturēšanai  

ievērojami samazinājušies.   

 Speciālā budţeta līdzekļi 2012.gadā  70% apmērā tika novirzīti novada ceļu 

uzturēšanai un  22% vides aizsardzībai, pārējiem mērķiem 8%. 

 

 

 

 

Nīcas novada domes budţets 2013. gadam 

Saistošie noteikumi Nr 2 28.01.2013. 

Rādītāji     2013.gada plāns 

Pamatbudţeta ieľēmumi     

 

  

Ienākuma nodokļi   

  

1,043,934   

Īpašuma nodokļi   

  

131,747   

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 

  

100   

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas 

  

4,350   

Naudas sodi un sankcijas   

  

5,500   

Pārējie nenodokļu ieņēmumi   

  

9,700   

Pašvaldības mantas pārdošana vai iznomāšana 

  

5,000   

Ieņēmumi no budţeta iestāţu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem  

un citi pašu ieņēmumi   

  

200,300   

Valsts budţeta transferti   

  

430,105   

Pašvaldību budţetu transferti   

  

19,000   
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Plānotie ieņēmumi   

  

1,849,736   

Budžeta  līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

  

96,402   

KOPĀ    

  

1,946,138   

 

  

   

  

Speciālā budţeta ieľēmumi   

   

  

Mērķdotācija  pašvaldības autoceļu fondā 

  

46,844   

Dabas resursu nodoklis   

  

18,000   

Nenodokļu ieņēmumi   

  

10   

Plānotie ieņēmumi   

  

64,854   

Budžeta līdzekļu atlikums uz  gada 

sākumu    

  

31,876   

KOPĀ    

  

96,730   

IEĽĒMUMI KOPĀ   

  

2,042,868   

 

  

   

  

Izdevumi   

   

  

Pamatbudţeta izdevumi   

   

  

Kārtējie izdevumi   

  

1,640,907   

Kapitālie izdevumi   

  

131,117   

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti   

  

92,220   

Uzturēšanas izdevumu transferti    

  

34,250   

Procentu izdevumi   

  

25,090   

Pārējie izdevumi   

  

50   

KOPĀ    

  

1,923,634   

Kredītu atmaksa   

  

22,504   

 

  

   

  

Speciālā budţeta izdevumi  

(kopā ar ziedojumu un 

dāvinājumu budţetu)   

   

  

Kārtējie izdevumi   

  

59,788   

Kapitālie izdevumi   

  

27,415   

KOPĀ    

  

87,203   

 

  

   

  

IZDEVUMI KOPĀ   

  

2,033,341   

Budžeta līdzekļu atlikums    

  

9,527   

 

LVL x 199,538 324,675 97,888 -90,799 -63,550 0 0 0 0 233,876 

EUR x 30,627 126,071 0 -126,071 -30,627 0 0 0 0 0 

Kopā x 230,165 450,746 97,888 -216,870 -94,177 0 0 0 0 233,876 
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Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiľu pārskats 
A sadaļa                         

 

(latos) 

Konta 

Nr. 

Posteņa 

nosaukums 

Sākotnējā vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

darījumi/ 

palielinā-

jums (+) 

sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana (-) pārvie- 

tošana 

(+, -) 

starp 

1100 un 

1200 

līmeņa 

kontiem 

pārvērtēšana (+) 
avansa 

maksā-

jumi 

iepriek-

šējos 

perio-

dos (+) 

pārskata 

perioda 

beigās 

(1.līdz 

12. 

summa) 

sākotnējā 

atzīšana un 

inventarizācijas 

rezultāti (+.-) 

Izslēgša-

na  

no 

uzskaites 

(-) 

uz/ no 

2100 

kontu 

grupā

m (+,-) 

bez atlīdzības 
palielinā-

jums (+) 

samazi- 

nājums 

(-) palieli- 

nājums 

(+) 

samazin

ājums 

(-) 

saņemts 

(+) nodots (-) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(1100 + 

1200) 

ILGTERMIĽA 

NEFINANŠU 

AKTĪVI 

5,349,853 329,570 
110,08

9 
0 -15,415 -2,284 173 0 0 0 0 400 5,772,386 

1100 

NEMATERI-

ĀLIE 

IEGULDĪJUMI 

27,224 14,189 0 0 -2,924 0 0 0 0 0 0 0 38,489 

1110 

Attīstības 

pasākumi un 

programmas 

13,807 0 0 0 -2,924 0 0 0 0 0 0 0 10,883 

1120 

Licences, 

koncesijas un 

patenti, preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības  

13,417 8,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,369 

1121 
Datorprogramm

as 
13,264 8,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,216 

1122 
Pārējās 

licences 
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 

1140 

Nemateriālo 

ieguldījumu 

izveidošana 

0 5,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,237 

1200 
PAMAT-

LĪDZEKĻI 
5,322,629 315,381 110,089 0 -12,491 -2,284 173 0 0 0 0 400 5,733,897 
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1210 
Zeme, ēkas un 

būves  
4,374,600 122,196 110,089 0 -1,559 -2,284 0 0 0 0 0 0 4,603,042 

1211 
Dzīvojamās 

ēkas 
299,628 0 0 0 -585 0 0 0 0 0 0 0 299,043 

1212 
Nedzīvojamās 

ēkas 
439,136 81,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,263 

1213 
Transporta 

būves 

2,216,07

6 
41,069 0 0 -684 0 0 0 0 0 0 0 

2,256,46

1 

1214 
Zeme zem 

ēkām un būvēm 
391,956 0 

103,23

5 
0 0 -2,284 0 0 0 0 0 0 492,907 

1215 Kultivētā zeme 215,921 0 6,854 0 -290 0 0 0 0 0 0 0 222,485 

1216 

Atpūtai un 

izklaidei 

izmantojamā 

zeme 

11,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,775 

1217 Pārējā zeme 435,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435,206 

1218 Inţenierbūves 363,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,743 

1219 

Pārējais 

nekustamais 

īpašums 

1,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,159 

1220 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

mašīnas 

222,072 0 0 0 -249 0 0 0 0 0 0 0 221,823 

1230 
Pārējie 

pamatlīdzekļi  
680,532 128,112 0 0 -10,683 0 173 0 0 0 0 400 798,534 

1231 Transportlīdzekļi 322,114 49,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371,462 

1232 
Saimniecības 

pamatlīdzekļi 
66,839 26,354 0 0 -1,269 0 0 0 0 0 0 0 91,924 

1233 Bibliotēku fondi 33,714 4,068 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 37,955 

1234 

Izklaides, 

literārie un 

mākslas 

oriģināldarbi 

413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 

1238 
Datortehnika, 

sakaru un cita 
106,557 20,610 0 0 -4,738 0 0 0 0 0 0 0 122,429 
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biroja tehnika 

1239 

Iepriekš 

neklasificētie 

pārējie 

pamatlīdzekļi 

150,895 27,732 0 0 -4,676 0 0 0 0 0 0 400 174,351 

1240 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigtā 

būvniecība 

0 21,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,095 

1241 
Pamatlīdzekļu 

izveidošana 
0 21,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,095 

1260 
Bioloģiskie un 

pazemes aktīvi  
45,425 43,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,403 

1263 Meţaudzes 45,425 43,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,403 

B sadaļa   

          

(latos) 

Konta 

Nr. 

posteņa 

nosaukums 

Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums Atlikusī vērtība 

pārskata 

perioda 

sākumā 

aprēķi-

nāts 

pār-

skata 

periodā 

(+) 

izslēg-

šana no 

uzskaite

s (-) 

uz/ no 

2100 

kontu 

grupā

m (+,-) 

korekcijas 

(+,-) 

bez atlīdzības 
pārvie-

tošana  

starp 

1100 un 

1200  

līmeņa 

kontiem 

pārskata 

perioda 

beigās  

(14.līdz 

21. 

summa) 

pārskata 

perioda 

sākumā 

(1.-14.) 

pārskata 

perioda 

beigās 

(13.-22.) 

sa-

ņemts 

(+) 

nodots 

(-) 

A B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

(1100 + 

1200)n 

ILGTERMIĽA 

NEFINANŠU 

AKTĪVI 

2,024,444 279,709 -12,067 0 0 0 0 0 2,292,086 3,325,409 3,480,300 

1100n 
NEMATERIĀLIE 

IEGULDĪJUMI 
17,079 5,312 -2,914 0 0 0 0 0 19,477 10,145 19,012 

1110n 

Attīstības 

pasākumi un 

programmas 

7,203 3,406 -2,914 0 0 0 0 0 7,695 6,604 3,188 

1120n 
Licences, 

koncesijas un 
9,876 1,906 0 0 0 0 0 0 11,782 3,541 10,587 
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patenti, preču 

zīmes un 

tamlīdzīgas 

tiesības  

1121n 
Dator-

programmas 
9,871 1,876 0 0 0 0 0 0 11,747 3,393 10,469 

1122n 
Pārējās 

licences 
5 30 0 0 0 0 0 0 35 148 118 

1140n 

Nemateriālo 

ieguldījumu 

izveidošana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,237 

1200n 
PAMAT-

LĪDZEKĻI 
2,007,365 274,397 -9,153 0 0 0 0 0 2,272,609 3,315,264 3,461,288 

1210n 
Zeme, ēkas un 

būves  
1,723,370 185,769 -532 0 0 0 0 0 1,908,607 2,651,230 2,694,435 

1211n 
Dzīvojamās 

ēkas 
86,311 3,023 -159 0 0 0 0 0 89,175 213,317 209,868 

1212n 
Nedzīvojamās 

ēkas 
147,118 11,168 0 0 0 0 0 0 158,286 292,018 361,977 

1213n 
Transporta 

būves 
1,483,768 164,029 -373 0 0 0 0 0 1,647,424 732,308 609,037 

1214n 
Zeme zem 

ēkām un būvēm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 391,956 492,907 

1215n Kultivētā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,921 222,485 

1216n 

Atpūtai un 

izklaidei 

izmantojamā 

zeme 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,775 11,775 

1217n Pārējā zeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435,206 435,206 

1218n Inţenierbūves 5,258 7,411 0 0 0 0 0 0 12,669 358,485 351,074 

1219n 

Pārējais 

nekustamais 

īpašums 

915 138 0 0 0 0 0 0 1,053 244 106 

1220n 

Tehnoloģiskās 

iekārtas un 

mašīnas 

69,183 19,516 -244 0 0 0 0 0 88,455 152,889 133,368 
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1230n 
Pārējie 

pamatlīdzekļi  
214,812 69,112 -8,377 0 0 0 0 0 275,547 465,720 522,987 

1231n Transportlīdzekļi 84,443 31,315 0 0 0 0 0 0 115,758 237,671 255,704 

1232n 
Saimniecības 

pamatlīdzekļi 
28,528 5,488 -1,237 0 0 0 0 0 32,779 38,311 59,145 

1233n Bibliotēku fondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,714 37,955 

1234n 

Izklaides, 

literārie un 

mākslas 

oriģināldarbi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 413 

1238n 

Datortehnika, 

sakaru un cita 

biroja tehnika 

51,310 17,108 -4,614 0 0 0 0 0 63,804 55,247 58,625 

1239n 

Iepriekš 

neklasificētie 

pārējie 

pamatlīdzekļi 

50,531 15,201 -2,526 0 0 0 0 0 63,206 100,364 111,145 

1240n 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigtā 

būvniecība 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,095 

1241n 
Pamatlīdzekļu 

izveidošana 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,095 

1260n 
Bioloģiskie un 

pazemes aktīvi  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,425 89,403 

1263n Meţaudzes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,425 89,403 
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Paskaidrojumi par nemateriālo 

ieguldījumu izveidošanu, nepabeigto 

būvniecību un pamatlīdzekļu 

izveidošanu     

 Pabeigšanas 

termiņš, 

nodošana 

lietošanā vai 

ekspluatācijā 

Izmaksu posteņa raksturojums 
Līguma summa 

(Ls) 

Apgūtais 

apmērs 

(bilances 

vērtība) (Ls)  

 31.12.2013 Nīcas novada teritoriālais plānojums 20,984 5,237 

 

31.10.2013 

Projekts "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Nīcas vidusskolā" 732,861 11,476 

 

31.10.2013 

Projekts "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Nīcas novada 

pirmsskolas izglītības iestādē "Spārīte""  280,805 8,603 

 

30.11.2014 

Priekšdarbi projektam"Rudes ciema 

ūdenssaimniecības attīstība" 478,247 1,016 

 x Kopā 1,512,897 26,332 

 

     

 

Paskaidrojums par īpašumu 

reģistrēšanu zemesgrāmatā 

   

Plānotais 

beigu termiņš 

ierakstīšanai 

zemesgrāmatā 

(dd.mm.gggg.) 

Īpašuma raksturojums 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

31.12.2020 Zeme 1,162,373 48,552 1,113,821 

31.12.2015 Ēkas 571,842 566,172 5,670 

31.12.2020 Būves 609,038 0 609,038 
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31.12.2015 Dzīvokļi 209,867 207,973 1,894 

x KOPĀ: 2,553,120 822,697 1,730,423 

     

 

Paskaidrojums par bilancē norādīto 

zemi 

   

 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

  

 

Zeme 1,503.14 

  

 

Meţaudzes 166.68 

  

 

Kopā: 1,669.82 
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2012. gada finanšu pārskati 

 
Par debitoriem (prasībām) 

 

Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda beigās 

(bruto) 

Uzkrājumi aktīviem Pārskata 

perioda beigās 

(neto)  

(1.-5.) 

pārskata 

perioda sākumā 

(+) 

palielinājums (+) samazinājums  (-) 

Pārskata 

perioda beigās 

(2.+3.+4.) 

B 1 2 3 4 5 6 

DEBITORI 120,687 32,193 33,606 -32,193 33,606 87,081 

Rezidenti 120,687 32,193 33,606 -32,193 33,606 87,081 

Nefinanšu komersanti 11,686 7,610 7,333 -7,610 7,333 4,353 

Vispārējā valdība 16,369 0 0 0 0 16,369 

Valsts struktūras 15,495 0 0 0 0 15,495 

Ministrijas un centrālās valsts iestādes 401 0 0 0 0 401 

Cita ministrija vai centrālā valsts iestāde 401 0 0 0 0 401 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības 

iestādes (izņemot no valsts budţeta daļēji 

finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

15,094 0 0 0 0 15,094 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

15,094 0 0 0 0 15,094 

Pašvaldību struktūras 0 0 0 0 0 0 

Pašvaldības 0 0 0 0 0 0 

Cita pašvaldība 0 0 0 0 0 0 
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Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 874 0 0 0 0 874 

Mājsaimniecības 92,566 24,583 26,273 -24,583 26,273 66,293 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 66 0 0 0 0 66 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 58,468 32,193 33,606 -32,193 33,606 24,862 

Rezidenti 58,468 32,193 33,606 -32,193 33,606 24,862 

Nefinanšu komersanti 11,686 7,610 7,333 -7,610 7,333 4,353 

Vispārējā valdība 828 0 0 0 0 828 

Valsts struktūras 828 0 0 0 0 828 

Ministrijas un centrālās valsts iestādes 401 0 0 0 0 401 

Cita ministrija vai centrālā valsts iestāde 401 0 0 0 0 401 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

427 0 0 0 0 427 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

427 0 0 0 0 427 

Pašvaldību struktūras 0 0 0 0 0 0 

Pašvaldības 0 0 0 0 0 0 

Cita pašvaldība 0 0 0 0 0 0 

Mājsaimniecības 45,954 24,583 26,273 -24,583 26,273 19,681 

Prasības starp budţeta iestādēm \\ Prasības 

starp budţeta iestādēm un/vai no valsts budţeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām 

personām  

0 0 0 0 0 0 

Rezidenti 0 0 0 0 0 0 

Vispārējā valdība 0 0 0 0 0 0 

Pašvaldību struktūras 0 0 0 0 0 0 

Pašvaldības 0 0 0 0 0 0 

Cita pašvaldība 0 0 0 0 0 0 
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Prasības starp valsts un pašvaldību budţeta 

iestādēm 
598 0 0 0 0 598 

Rezidenti 598 0 0 0 0 598 

Vispārējā valdība 598 0 0 0 0 598 

Valsts struktūras 598 0 0 0 0 598 

Ministrijas un centrālās valsts iestādes 401 0 0 0 0 401 

Cita ministrija vai centrālā valsts iestāde 401 0 0 0 0 401 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

197 0 0 0 0 197 

Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

197 0 0 0 0 197 

Pārējās prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 
57,870 32,193 33,606 -32,193 33,606 24,264 

Rezidenti 57,870 32,193 33,606 -32,193 33,606 24,264 

Nefinanšu komersanti 11,686 7,610 7,333 -7,610 7,333 4,353 

Vispārējā valdība 230 0 0 0 0 230 

Valsts struktūras 230 0 0 0 0 230 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

230 0 0 0 0 230 
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Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

230 0 0 0 0 230 

Mājsaimniecības 45,954 24,583 26,273 -24,583 26,273 19,681 

Prasības par nodokļiem un nodevām 57,164 0 0 0 0 57,164 

Rezidenti 57,164 0 0 0 0 57,164 

Vispārējā valdība 10,602 0 0 0 0 10,602 

Valsts struktūras 10,602 0 0 0 0 10,602 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

10,602 0 0 0 0 10,602 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

10,602 0 0 0 0 10,602 

Mājsaimniecības 46,562 0 0 0 0 46,562 

Prasības par nekustamā īpašuma nodokli 46,562 0 0 0 0 46,562 

Rezidenti 46,562 0 0 0 0 46,562 

Mājsaimniecības 46,562 0 0 0 0 46,562 

Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10,602 0 0 0 0 10,602 

Rezidenti 10,602 0 0 0 0 10,602 

Vispārējā valdība 10,602 0 0 0 0 10,602 

Valsts struktūras 10,602 0 0 0 0 10,602 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

10,602 0 0 0 0 10,602 
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Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

10,602 0 0 0 0 10,602 

Pārmaksātie nodokļi  1,761 0 0 0 0 1,761 

Rezidenti 1,761 0 0 0 0 1,761 

Vispārējā valdība 1,761 0 0 0 0 1,761 

Valsts struktūras 887 0 0 0 0 887 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

887 0 0 0 0 887 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

887 0 0 0 0 887 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 874 0 0 0 0 874 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 887 0 0 0 0 887 

Rezidenti 887 0 0 0 0 887 

Vispārējā valdība 887 0 0 0 0 887 

Valsts struktūras 887 0 0 0 0 887 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

887 0 0 0 0 887 

Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

887 0 0 0 0 887 
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Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
874 0 0 0 0 874 

Rezidenti 874 0 0 0 0 874 

Vispārējā valdība 874 0 0 0 0 874 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 874 0 0 0 0 874 

Pievienotās vērtības nodoklis 0 0 0 0 0 0 

Rezidenti 0 0 0 0 0 0 

Vispārējā valdība 0 0 0 0 0 0 

Valsts struktūras 0 0 0 0 0 0 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

0 0 0 0 0 0 

Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

0 0 0 0 0 0 

Pārējās prasības  3,294 0 0 0 0 3,294 

Rezidenti 3,294 0 0 0 0 3,294 

Vispārējā valdība 3,178 0 0 0 0 3,178 

Valsts struktūras 3,178 0 0 0 0 3,178 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

3,178 0 0 0 0 3,178 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

3,178 0 0 0 0 3,178 

Mājsaimniecības 50 0 0 0 0 50 
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Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 66 0 0 0 0 66 

Pārējās iepriekš neklasificētās prasības 3,294 0 0 0 0 3,294 

Rezidenti 3,294 0 0 0 0 3,294 

Vispārējā valdība 3,178 0 0 0 0 3,178 

Valsts struktūras 3,178 0 0 0 0 3,178 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu 

padotības iestādes (izņemot no valsts budţeta 

daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos 

nodibinājumus) 

3,178 0 0 0 0 3,178 

Citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas 

personas, budţeta nefinansētas iestādes, 

publiskos nodibinājumus) 

3,178 0 0 0 0 3,178 

Mājsaimniecības 50 0 0 0 0 50 

Mājsaimniecības apkalpojošās 

organizācijas 
66 0 0 0 0 66 

Skaidrojumi par: 

     
 

Nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu 

sadalījumu atbilstoši termiľiem: 

   

(latos) 

  Nodokļa nosaukums/ termiľš <=1 1 - 2 3-5 >5 

  
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 13,723 10,553 6,775 5,314 

  
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

būvēm 

1,087 

1,143 913 228 

  

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 

3,896 

2,127 803 0 

  Kopā: 18,706 13,823 8,491 5,542 
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Piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā: 

 

     Atvieglojuma veids Summa (Ls) 

     Politiski represētajām personām par zemi un 

individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām 

ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 

vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma 

nodokļa summa  samazināma par 50 procentiem, 

ja nekustamais īpašums netiek izmantots 

saimnieciskajā darbībā 

2,526 

     
Trūcīgām personām – 90 procentu apmērā no 

aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā 

nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz 

Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem 

82 

     
Maznodrošinātām personām – līdz 90 procentiem 

no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, 

kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz 

Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem 

24 

     Kopā: 2,632 
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Izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām 

(šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to 

samaksas vai izpildes termiľa kavējuma: 

      
Posteľa nosaukums 

Uzkrājumi aktīviem pārskata gada beigās 

25% 50% 75% 80% 100% kopā 

B 1 2 3 4 5 6 

DEBITORI 1,429 2,939 4,602 24,636 0 33,606 

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 1,429 2,939 4,602 24,636 0 33,606 

Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 1,429 2,939 4,602 24,636 0 33,606 
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Par kreditoriem (saistībām) 

 

Posteľa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

B 1 2 

 Kreditori 939,021 829,582 

Rezidenti 939,021 829,582 

Nefinanšu komersanti 26,021 13,186 

Vispārējā valdība 889,852 798,946 

Valsts struktūras 889,852 797,688 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
889,852 797,688 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
889,852 797,688 

Pašvaldību struktūras 0 578 

Pašvaldības 0 578 

Cita pašvaldība 0 578 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 0 680 

Mājsaimniecības 23,148 17,439 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 0 11 

 Ilgtermiľa saistības 230,999 758,549 

Rezidenti 230,999 758,549 

Vispārējā valdība 230,999 758,549 

Valsts struktūras 230,999 758,549 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
230,999 758,549 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
230,999 758,549 

Ilgtermiņa aizņēmumi 223,372 220,739 

Rezidenti 223,372 220,739 

Vispārējā valdība 223,372 220,739 

Valsts struktūras 223,372 220,739 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
223,372 220,739 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
223,372 220,739 
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Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 223,372 220,739 

Rezidenti 223,372 220,739 

Vispārējā valdība 223,372 220,739 

Valsts struktūras 223,372 220,739 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
223,372 220,739 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
223,372 220,739 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 7,627 537,810 

Rezidenti 7,627 537,810 

Vispārējā valdība 7,627 537,810 

Valsts struktūras 7,627 537,810 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
7,627 537,810 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
7,627 537,810 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem 

projektiem 7,627 537,810 

Rezidenti 7,627 537,810 

Vispārējā valdība 7,627 537,810 

Valsts struktūras 7,627 537,810 
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Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
7,627 537,810 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
7,627 537,810 

 Īstermiľa saistības 708,022 71,033 

Rezidenti 708,022 71,033 

Nefinanšu komersanti 26,021 13,186 

Vispārējā valdība 658,853 40,397 

Valsts struktūras 658,853 39,139 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
658,853 39,139 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
658,853 39,139 

Pašvaldību struktūras 0 578 

Pašvaldības 0 578 

Cita pašvaldība 0 578 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 0 680 

Mājsaimniecības 23,148 17,439 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 0 11 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 10,504 9,426 

Rezidenti 10,504 9,426 

Vispārējā valdība 10,504 9,426 

Valsts struktūras 10,504 9,426 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
10,504 9,426 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
10,504 9,426 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa no Valsts 

kases / Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases 10,504 9,426 

Rezidenti 10,504 9,426 

Vispārējā valdība 10,504 9,426 

Valsts struktūras 10,504 9,426 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
10,504 9,426 
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Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
10,504 9,426 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 14,317 13,764 

Rezidenti 14,317 13,764 

Nefinanšu komersanti 14,314 13,186 

Vispārējā valdība 3 578 

Valsts struktūras 3 0 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
3 0 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
3 0 

Pašvaldību struktūras 0 578 

Pašvaldības 0 578 

Cita pašvaldība 0 578 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 14,314 13,764 

Rezidenti 14,314 13,764 

Nefinanšu komersanti 14,314 13,186 

Vispārējā valdība 0 578 

Pašvaldību struktūras 0 578 

Pašvaldības 0 578 

Cita pašvaldība 0 578 

Saistības starp valsts un pašvaldību budţeta iestādēm 3 0 

Rezidenti 3 0 

Vispārējā valdība 3 0 

Valsts struktūras 3 0 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
3 0 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
3 0 

Īstermiņa uzkrātās saistības 36,306 21,463 

Rezidenti 36,306 21,463 

Nefinanšu komersanti 9,296 0 

Vispārējā valdība 6,169 5,514 

Valsts struktūras 6,169 5,514 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
6,169 5,514 
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Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
6,169 5,514 

Mājsaimniecības 20,841 15,949 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 20,841 15,949 

Rezidenti 20,841 15,949 

Mājsaimniecības 20,841 15,949 

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 

maksājumiem 5,014 3,840 

Rezidenti 5,014 3,840 

Vispārējā valdība 5,014 3,840 

Valsts struktūras 5,014 3,840 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
5,014 3,840 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
5,014 3,840 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 9,296 0 

Rezidenti 9,296 0 

Nefinanšu komersanti 9,296 0 

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par 

aizņēmumiem no Valsts kases 1,155 1,674 

Rezidenti 1,155 1,674 

Vispārējā valdība 1,155 1,674 

Valsts struktūras 1,155 1,674 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,155 1,674 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,155 1,674 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 2,307 1,501 

Rezidenti 2,307 1,501 

Mājsaimniecības 2,307 1,490 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 0 11 

Norēķini par darba samaksu 2,307 1,490 

Rezidenti 2,307 1,490 

Mājsaimniecības 2,307 1,490 

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 2,307 0 

Rezidenti 2,307 0 

Mājsaimniecības 2,307 0 

Norēķini par deponēto darba samaksu 0 1,490 
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Rezidenti 0 1,490 

Mājsaimniecības 0 1,490 

Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus) 0 11 

Rezidenti 0 11 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 0 11 

Citi ieturējumi 0 11 

Rezidenti 0 11 

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas 0 11 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 1,828 4,270 

Rezidenti 1,828 4,270 

Vispārējā valdība 1,828 4,270 

Valsts struktūras 1,828 3,590 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,828 3,590 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,828 3,590 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 0 680 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 235 

Rezidenti 0 235 

Vispārējā valdība 0 235 

Valsts struktūras 0 235 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
0 235 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
0 235 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 680 

Rezidenti 0 680 

Vispārējā valdība 0 680 

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 0 680 

Pievienotās vērtības nodoklis 1,101 2,597 

Rezidenti 1,101 2,597 

Vispārējā valdība 1,101 2,597 

Valsts struktūras 1,101 2,597 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,101 2,597 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
1,101 2,597 
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Pārējie nodokļi 727 758 

Rezidenti 727 758 

Vispārējā valdība 727 758 

Valsts struktūras 727 758 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
727 758 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
727 758 

Pārējās īstermiņa saistības 2,411 0 

Rezidenti 2,411 0 

Nefinanšu komersanti 2,411 0 

Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem 2,411 0 

Rezidenti 2,411 0 

Nefinanšu komersanti 2,411 0 

Nākamo periodu ieņēmumi 640,349 20,609 

Rezidenti 640,349 20,609 

Vispārējā valdība 640,349 20,609 

Valsts struktūras 640,349 20,609 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
640,349 20,609 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
640,349 20,609 

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem 
640,349 20,609 

Rezidenti 640,349 20,609 

Vispārējā valdība 640,349 20,609 

Valsts struktūras 640,349 20,609 

Ministriju un centrālo valsts iestāţu padotības iestādes (izņemot no valsts 

budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budţeta 

nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
640,349 20,609 

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot 

no valsts budţeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, 

budţeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus) 
640,349 20,609 
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Pārskats par aizľēmumiem 

aiz-

devējs 

institucio-

nālā 

sektora 

klasifikā-

cijas kods 

mērķis 

līguma 

parakstīša-

nas datums  

 

atmaksas 

termiņš  
 % likme 

valūtas 

apzī-

mē- 

jums 

aizņē-

muma 

līguma 

summa 

pār-

skata 

perioda 

sākumā 

darījumi (+,-) 
izmaiņas, 

kas nav 

darījumi 

(+, -) 

valūtas kursa 

svārstības 

 (+,-) 

pār-

skata 

perioda 

beigās 

(1.+3.+5. 

+7.+9.) 

palielinājums  

(+) 

samazinājums 

(-) 

kopā 

pār-

skata 

periodā 

kopā 

pār-

skata 

periodā 

ko-

pā 

pār-

skata 

periodā 

ko-

pā 

pār-

skata 

periodā 

B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

Projekta "Aktīvā 

tūrisma attīstība 

pierobeţas 

reģionā" 

īstenošanai 

17.03.2010 20.03.2014 fiksēta EUR 132,600 30,627 126,071 0 
-

126,071 
-30,627 0 0 0 0 0 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

ERAF projekta 

“Nīcas pagasta 

Nīcas ciema 

ūdenssaimniecība” 

īstenošanai 

24.05.2011 20.03.2021 mainīga LVL 119,084 91,835 119,084 0 -32,782 -5,533 0 0 0 0 86,302 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

ERAF projekta 

“Sociālās 

dzīvojamās mājas 

Ārītes Nīcas 

novadā 

siltumnoturības 

uzlabošanas 

pasākumi” 

īstenošanai 

24.05.2011 20.12.2020 mainīga LVL 113,892 107,703 107,703 0 -58,017 -58,017 0 0 0 0 49,686 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

Latvijas-Lietuvas  

pārrobeţu 

sadarbības 

programmas 

projekts (LLIV-

322)"Mana sociālā 

08.06.2012 17.06.2017 mainīga LVL 27,206 0 25,310 25,310 0 0 0 0 0 0 25,310 
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atbildība" 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

napieciešamā 

transporta iegāde 

30.08.2012 20.08.2019 mainīga LVL 25,146 0 25,146 25,146 0 0 0 0 0 0 25,146 

Valsts 

kase 
S13 01 00 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

napieciešamā 

transporta 

(traktora) iegāde 

26.11.2012 20.11.2019 mainīga LVL 47,432 0 47,432 47,432 0 0 0 0 0 0 47,432 

Kopā x x x x x x 465,360 230,165 450,746 97,888 
-

216,870 
-94,177 0 0 0 0 233,876 

                  

  

Skaidrojumi par 7. ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,-) pārskata periodā" uzrādītajiem datiem: 

  

    

Kods 

Darījum

a 

apraksts   

Summa 

(Ls) 

          
      

            

                   S13 01 00 

x x x x x x 230,165 450,746 97,888 

-

216,870 -94,177 0 0 0 0 
233,876 

 

Kopā x x x x x x 230,165 450,746 97,888 

-

216,870 -94,177 0 0 0 0 233,876 

                  

     

mainīga x x 199,538 324,675 97,888 -90,799 -63,550 0 0 0 0 233,876 
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fiksēta x x 30,627 126,071 0 

-

126,071 -30,627 0 0 0 0 
0 

     

Kopā x x 230,165 450,746 97,888 

-

216,870 -94,177 0 0 0 0 233,876 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS 
par konsolidēto finanšu pārskatu 

 

 

Mēs esam veikuši NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. gada finanšu pārskata revīziju. 

Revidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 

 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 
"Bilance",  

 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-
3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-
1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budţeta 
izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību 

finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās 

sabiedrības nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

 

Vadības atbildība par  finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie 
standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 
pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 
pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties 
uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību 
riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo 
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kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 
grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 
izvērtējumu, kā arī  finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 
atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Ziľojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2012. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”, licence Nr. 13 

Māris Biernis,  

Valdes priekšsēdētājs  

Zvērināts revidents,                                                               

Sertifikāts Nr. 148 
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NĪCAS NOVADĀ 2012.GADĀ EKSPLUATĀCIJĀ NODOTĀS PRIVĀTĀS BŪVES  
 

Nīcas novada domes būvvalde 2012. gadā ir pieņēmusi ekspluatācijā 18 privātās būves, kuru būvniecības kopējās izmaksas- 3 980 161.73 Ls. 
 

N

r. 

p.

k. 

Pašval-

dības 

admini-

stratīvo 

teritoriju 

un 

teritori-

ālo 

vienību 

klasifi-

katora 

kods 

Akts Būvatļauja Būvobjekts 
Pasūtītājs 

(būvētājs) 
Būvuzľēmējs 

Ēkas 

platība 

(kurā veikti 

darbi un 

kopā ēkā) 

Ēkas 

būv-

til-

pums 

(kurā 

veikti 

darbi 

un 

kopā 

ēkā) 

Būvniecības 

kopējās 

izmaksas 

kods 
da-

tums 

nu-

murs 
datums nosaukums adrese 

zemes-

gabala 

kadas-

tra 

numurs 

fiziskās 

personas 

vārds, 

uzvārds vai 

juridiskās 

personas 

nosaukums 

per-

sonas 

kods 

vai 

komer

-santa 

vieno-

tais 

reģistr

ācijas 

nu-

murs 

nosaukums 

komer-

santa 

vienotais 

reģistrā-

cijas 

numurs 

(m2) (m
3
) (Ls) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

1200004

0647978 

1200004

0647978 

18.01.

2012. 04//11 11.05.2011. 

Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas 

rekonstrukcija par 

sociālo dzīvojamo 

māju 

"Ārītes'

', Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

64,780,

100,177 

Nīcas novada 

dome        851.8 3188 37,598.26  
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2 

1200003

0647978 

1200003

0647978 

19.01.

2012. 13//11 13.07.2011. 

Biogāzes 

koģenerācijas stacijas 

(1.kārta) būvniecība 

"Līvi'', 

Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

647801

00057 

SIA "Piejūra 

Energy''       

581.1//56.

1//4.9 

3692//

320//1

8 

               

2,140,867.00  

3 

1200001

0647978 

1200001

0647978 

19.01.

2012. 19//11 15.09.2011. 

20 Kv elektrolīnijas  

(A-23) pieslēguma 

izbūve un 

transformatora 

apakšstacijas TP-2471 

"Līvi I" uzstādīšana  

"Līvi'', 

Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

647801

00057 

SIA "Piejūra 

Energy''         

370 

(m) 98,475.46  

4 

1200002

0647978 

1200002

0647978 

19.01.

2012. 19//11 15.09.2011. 

Transformatora 

apakšstacijas TP-2472 

"Līvi II'' uzstādīšana 

"Līvi'', 

Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

647801

00057 

SIA "Piejūra 

Energy''           63,123.00  

5 

1200005

0647978 

1200005

0647978 

25.05.

2012. 13//10 22.06.2010. 

Zivju pārstrādes 

raţotnes 

(rekonstrukcija 1.,2. 

kārta) 

"Jaun-

avoti'', 

Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

64,780,

100,596 SIA "Piejūra ''       1049.6 3825 400,474.14  

6 

1200006

0647978 

1200006

0647978 

25.05.

2012. 13//11 22.06.2010. 

Zivju pārstrādes 

raţotnes 

(rekonstrukcija 1.,2. 

kārta) 

"Avoti'', 

Nīca,  

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads  

64,780,

100,055 SIA "Piejūra ''       

1625.1/41

4.5/6/48.8/ 

7332/1

385/19 

                   

529,120.86  

7 

1200007

0647978 

1200007

0647978 

27.06.

2012. 

14/9;1

1/10 

29.12.2009.//

30.04.2011. 

Dzīvojamās mājas un 

saimniecības ēkas  

būvniecība 

"Prie-

dāji", 

Nīcas 

pag., 

Nīcas 

nov. 

64,780,

130,018 

Zina 

Tamsone        

194.2//35.

2//139.4 

577//1

15//55

6 

                   

107,000.00  
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8 

1200008

0647978 

1200008

0647978 

29.06.

2012. 

05.04.

2012. 10//12 

Nedzīvojamās telpas 

rekonstrukcija 

sadzīves pakalpojumu 

cetra izveidei sociālo 

risku grupu 

vajadzībām 

"Ambu

-

lance", 

Skolas 

iela 5, 

Nīcas 

pagast

sNīcas 

novads 

64,780,

100,167 

Nīcas novada 

dome        26.6 73.2 20,783.21  

9 

1200090

0647978 

1200090

0647978 

05.07.

2012. 40//08 12.12.2008. 

Tehniskais 

novērošanas punkta 

būvniecība 

Jūrmal

-ciema 

krasta 

NP', 

Nīcas  

pagast

sNīcas 

novads  

647801

90174 

LR 

Aizsardzības 

ministrija    

SIA "CITRUS 

SOLUTIONS'' 

50003752

271   3188 167,629.64  

1

0 

1200010

0647978 

1200010

0647978 

30.07.

2012. 16//11 26.08.2011. 

Divu šķūņu 

lauksaimniecības 

tehnikas novietņu 

būvniecība 

"Brūni', 

Otaņķu  

pagast

sNīcas 

novads  

64,800,

020,010 Z/S Brūni   SIA "PICHE'' 

40003743

883 71.9//611 

354//4

372 

                        

70,418.00  

1

1 

1200011

0647978 

1200011

0647978 

07.08.

2012. 13//12 26.04.2012. 

Ceļa rekonstrukcija 

posmā Dzintariņš -

Baltijas jūra 

Dzinta-

riņš -

Baltijas  

jūra", 

Bernāti

, Nīcas  

pagast

sNīcas 

novads  

64,780,

080,305 

Nīcas novada 

dome    AS "VCI'' 

reģ.nr.441

03041198  

b/k nr. 

3553-R 

kopējais 

garums 

536 m, 

kopējā 

platība 

3024 m2   3,373.08  

1

2 

1200012

0647978 

1200012

0647978 

14.08.

2012. 20//05 04.08.2005. 

Noliktavas būvniecība 

"Jaun-

pum-

puri",  

Nīcas  

pagast

sNīcas 

64,780,

099,999 

SIA 

"LATAKS''       704.5 17122 

                       

20,402.00  
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novads  

1

3 

1200013

0647978 

1200013

0647978 

20.08.

2012. 11//04 17.08.2004. 

Dzīvojamās mājas 

būvniecība 

"Pērko

nes 

Vara-

vīks-

nes",  

Grīn-

valti,  

Nīcas  

pagasts

Nīcas 

novads  

64,780,

050,115 

Ruslans 

Volgins     

Ludmila 

Volgina        217.3 643 

                       

30,000.00  

1

4 

1200014

0647978 

1200014

0647978 

20.08.

2012. 06//08 04.04.2008. 

Dzīvojamās mājas 

ēkas, ģimenes viesu 

mājas un automašīnu 

būvniecība 

"Tāles" 

Pērko-

ne,  

Nīcas  

pagasts

Nīcas 

novads  

64,780,

070,054 Juris Šulcs        

268.3//80.

4//77.6 

757//2

78//26

6 170,000.00  

1

5 

1200015

0647978 

1200015

0647978 

24.10.

2012. 14//12 07.05.2012. 

Lifta -pieejamības 

nodrošināšanai 

personām ar kustību 

traucējumiem Nīcas 

novada domes 

administratīvās ēkas-

kultūras nama 

administratīvajā daļā 

"Nīcas 

pagast-

māja", 

Nīca,   

Nīcas  

pagasts

Nīcas 

novads  

64,780,

100,176 

Nīcas novada 

dome        

209.4//293

9.20 

628.2//

15026 48,227.31 

1

6 

1200017

0647978 

1200017

0647978 

14.11.

2012. 06//11 23.05.2011. 

Grobiņas novada 

Gaviezes pagasta 

valsts nozīmes 

ūdensnotekas 

"Otaņķe''(ŪSIK 3426, 

pik.17/46-38/20, 

184/35-330/71) gultnes 

rekonstrukcija Nīcas 

novada Otaņķu 

Nīcas 

novada 

Otaņķu 

pagastā    

VSIA 

"Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi''       

2074 

(metri)    19,669.77 
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pagastā 

1

7 

1200016

0647978 

1200016

0647978 

29.11.

2012. 26//12 02.11.2012. 

Dzīvojamās mājas 

rekonstrukcija 

"Dam-

bīši'',  

Otaņķu 

pagastā 

Nīcas 

novadā 

64,800,

070,003 

Alīna 

Krasovska       121.1 475 

                 

3,000.00  

1

8 

1200018

0647978 

1200018

0647978 

28.12.

2012. 32//08 26.09.2008. 

Dzīvojamās mājas 

rekonstrukcija 

"Roţ-

kalni'', 

Nīca, 

Nīcas 

pagasts

Nīcas 

novads   

Armands 

Birznieks        170.5 629  50,000 

               

     

3,980,161.73  
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PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

 

 Pārskata gadā bijusi liela deputātu, komiteju un komisiju locekļu ieinteresētība 

un atbildība par novadā notiekošo. Domes sēdēs, komiteju un komisiju sēdēs nav 

neattaisnotu kavējumu. 

 Pārskata gadā dome nav saņēmusi juridisko vai fizisko personu iesniegumus 

un sūdzības par rupjiem pārkāpumiem pašvaldības darbā. 

 Domes pieņemto lēmumu izpildes uzlabošanu sekmē pašvaldības 

administrācijas darbinieku iknedēļas apspriedes un pašvaldības iestāţu vadītāju 

apspriedes, kuras notiek vienu reizi mēnesī, lēmumu juridisko kvalitāti nodrošina domes 

juriste. 

 Pašvaldības darbinieki uzlabojuši savu profesionālo kvalifikāciju – katrs no 

darbiniekiem vismaz 2 reizes gada laikā apmeklējis seminārus vai kursus. Metodisko 

darbu bibliotēku vadītājiem veic Liepājas pilsētas centrālā zinātniskā bibliotēka. Liepājas 

tūrisma informācijas centrs koordinē tūrisma darbu visā bijušā Liepājas rajonā. Mācības 

augstskolā turpina viens domes darbinieks. 

 Atbilstoši likuma „Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma‟‟ normām turpinās darbinieku amatu aprakstu izvērtēšana un precizēšana 

atbilstoši darbinieku faktiski veicamajam darbam.  

 Vasaras sezonā pašvaldība nodarbināja otru pašvaldības policistu, Kalnišķu un 

Jūrmalciema sabiedriskajos centros tika izveidotas 2 jaunas štata vietas- centru 

vadītājas uz pusi likmes katrā. Ar domes lēmumu tika izveidota pilna sporta darba 

organizatora likme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nīcas novada pašvaldības 2012.gada pārskats  53 

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS NODROŠINĀŠANA 

Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības 

iedzīvotāju savstarpējo saziņu un sadarbību novada attīstības uzdevumu un mērķu 

sasniegšanā, pašvaldība:  

 reizi mēnesī izdeva pašvaldības informatīvo izdevumu „Nīcas Novada Vēstis”,  

 aktuālo informāciju un fotogrāfijas regulāri ievietoja pašvaldības mājas lapā 
www.nica.lv,  

 sadarbojās ar plašsaziņas līdzekļiem, lai informāciju izplatītu plašāk, 

 5 vietās novada teritorijā bija izvietotas pastkastītes iedzīvotāju sūdzībām un 
ierosinājumiem, 

 uzstādīja jaunus afišu stendus Grīnvaltos un atjaunoja Bernātos, 

 organizēja iedzīvotāju aptaujas,  

 organizēja iedzīvotāju sapulces Nīcā, Rudē, Kalnišķos un Jūrmalciemā, kā arī 
Nīcas centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, 

 notika pieņemšanas pie domes vadības un amatpersonām. 
 

Informatīvais izdevums „Nīcas Novada Vēstis” 

Kopš 1997. gada marta tiek sagatavots un izdots informatīvais izdevumus „Nīcas 

/Novada/ Vēstis”. Izdevumu reizi mēnesī bez maksas saņēma katra novada teritorijā 

dzīvojoša ģimene. Izdevuma tapšanā bija iesaistīti pašvaldības iestāţu un 

struktūrvienību vadītāji, administrācijas darbinieki. Ar informatīvā izdevuma starpniecību 

iedzīvotāji saņēma informāciju par ES projektiem, domes apstiprinātajiem dokumentiem, 

aktualitātēm lauksaimniecībā un uzņēmējdarbībā, sociālo palīdzību, kultūras aktivitātēm, 

izglītības jautājumiem, Sabiedriskajiem centriem, Jauniešu centru, sportu, darba laikiem 

un to izmaiņām u.c. tematiem.  

Nīcas novada domes interneta mājas lapa  

2012. gadā pašvaldības mājas lapas www.nica.lv apmeklētāji katru dienu varēja 

iepazīties ar jaunākajām ziņām, sameklēt nepieciešamo informāciju sadaļās – „Afiša”, 

„Pašvaldība”, „Tūrisms”, „Kultūra,”, „Izglītība”, „Veselība”, „Uzņēmējdarbība”, 

„Sabiedrība”, „Uzziņas”, „Novada vēsture”, „Novada Vēstis”, kā arī apmeklēt fotogalerijas 

un videoierakstus. Visvairāk mājas lapā tiek skatītas fotogalerijas, pasākumu afiša, 

izglītības iestāţu sadaļa, autobusu saraksts un iepirkumi. Vidējais mēneša apmeklējums 

– 12000. 

Sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem un iedzīvotājiem 

Lai par aktivitātēm Nīcas novadā uzzinātu plašāka auditorija, tika sagatavotas un 

medijiem izsūtītas preses ziņas. Reģionālajā presē regulāri tika publicēta informācija par 

novadā notiekošo. 

Turpinot darbu pie Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes 2012. gadā 

Nīcas novada domē pieņēma lēmumu izveidot darba grupu. Šīs grupas sastāvā 

http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/
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apstiprināja 9 Nīcas novada iedzīvotājus - no katra ciema vienu pārstāvi. Darba grupu 

izveidoja ar mērķi padarīt atklātu sabiedrībai teritorijas plānošanas procesu un iesaistīt 

iedzīvotājus plānošanas procesā. No 2012. gada 6. decembra līdz 2013.gada 30. 

janvārim notika Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā 

apspriešana. Šajā laika posmā norisinājās 5 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, 

kurās piedalījās 76 novada iedzīvotāji. Sanāksmes rīkoja Pērkonē, Jūrmalciemā, 

Kalnišķos, Nīcā un Rudē ar mērķi, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties sev tuvāko un ērtāko 

sanāksmes laiku un vietu. 

Iedzīvotāji „Nīcas Novada Vēstīs” publicētās aptaujas īpaši aktīvi neiesniedz, 

tādēļ agriezeniskā saikne lielākoties tika nodrošināta ar mājas lapas starpniecību, kur 

regulāri tika ievietotas interaktīvās aptaujas, piemēram, par afišu izvietošanu, avīzes 

formātu, autobusu reisiem, informācijas stenda izvietojumu Bernātos. Novada dome ir 

pateicīga iedzīvotājiem arī par anonīmu informāciju ierosinājumu kastītēs un novada 

mājas lapas pastkastē, kas dod iespēju pamanīt problēmas.  

Tika turpināta tradīcija sveikt pieredzes bagātos novadniekus 85, 90, 95, 100 

gadu jubilejās, apciemojot viņus mājās un pašvaldības izdevumā publicējot 

dzīvesstāstus.  

 Sadarbība ar iedzīvotājiem ir aktivizējama, plānots bieţāk rīkot iedzīvotāju 

sapulces, lai klātienē var skaidrot aktuālos jautājumus. 
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IZGLĪTĪBA 

 

NĪCAS VIDUSSKOLA 

Nīcas vidusskola ir Nīcas novada domes pašvaldības iestāde. Nīcas vidusskola atrodas 

Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Skola dibināta 1935.gada 1.oktobrī 

kā pamatskola, bet 1957.gadā reorganizēta par vidusskolu. Skolas piebūve nodota 

ekspluatācijā 1985.gadā. Nīcas vidusskola ir vienīgā vidusskola Nīcas un Rucavas 

novadu teritorijās. 

 

Skolēnu skaits skolā 2011./2012.m.g. 
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Skolēnu skaits skolā 2012./2013.m.g. 
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Skolēnu skaita dinamika  

 1.- 4.kl. 5.- 9.kl. 10.-12.kl. Kopā Zēni Meitenes 

2009./2010.m.g. 80 131 86 297 157 140 

2010./2011.m.g. 71 127 75 273 138 135 

2011./2012.m.g. 71 111 61 243 121 122 

2012./2013.m.g. 69 98 54 221 111 110 

Prognoze 

2013./2014.m.g. 
75 92 45 212   
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Nīcas novadā 2012.gadā deklarēto bērnu skaits vecumā no 7 līdz 19 gadiem 

Vecums Kopā novadā 

Mācās Nīcas 

vidusskolā 

2012./2013.m.g. 

7 gadi 25 14 

8 gadi 32 17 

9 gadi 36 15 

10 gadi 32 18 

11 gadi 32 18 

12 gadi 28 18 

13 gadi 31 18 

14 gadi 29 20 

15 gadi 30 21 

16 gadi 46 20 

17 gadi 38 10 

18 gadi 46 16 

19 gadi 48 0 

Citi   1 

Kopā 453 206 

 

Nīcas vidusskolā mācās skolēni no citiem novadiem 

Novads 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Rucavas novads 9 11 

Liepājas pilsēta 4 3 
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Aizputes novads 1 - 

Vaiņodes novads - 1 

Kopā 14 15 

 

Skolēnu skaita prognoze (dinamika) nākošajiem mācību gadiem 

Novads 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

1.klase 25 26 

10.kase 14 12 

 

Skolā īsteno šādas izglītības programmas: 

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

2010.gada 10.martā. 2011./2012.m.g. šo programmu apguva 182 skolēni, bet 

2012./2013.m.g. –  167 skolēni; 

- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 

11), licences Nr.V – 1707, izdota 2010.gad a 10.martā. 2011./2012.m.g. šo 

programmu apguva 61 skolēns, bet 

2012./2013.m.g. – 54 skolēni. 

Projekti 

Skola realizē ES 

Mūţizglītības programmas Leonardo 

da Vinci apakšprogrammu: inovāciju 

pārneses projekts “Teach TWO” 

(“Traning pupils for Energy Analysis 

in sCHool buildings” Two) („Mācies 

taupīt”). 

Skolēnu un skolotāju sasniegumi 

 Mūsu skolas skolēni piedalījās gan Nīcas novada, gan starpnovadu, gan valsts 

organizētajās olimpiādēs un konkursos. Kopumā skola olimpiādēs ieguva četras 

1.vietas, septiņas 2.vietas,  divas 3.vietas un piecas atzinības. Bet konkursos - 

divpadsmit 1.vietas, piecas 2.vietas, četras 3.vietas un sešas atzinības. 

 Skolēnu rezultāti centralizētajos eksāmenos 2011./2012.m.g. 
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2011./2012.m.g. 12.klasi beidza 24 skolēni (klases audzinātāja Laila Reķēna)  un visi 

kārtoja obligātos eksāmenus – latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Bioloģijas 

eksāmenu izvēlējās kārtot 1 skolniece, fizikas – 8 skolēni un Latvijas un pasaules 

vēstures eksāmenu – 5 skolēni. 

Priekšmets K
ā

rt
o

ja
 

Līmeņi 

  

    A B C D E F 

Latviešu valoda 24 4 9 8 3   

Matemātika 24 3 8 6 6 1  

Angļu valoda 24 1 5 7 7 4  

Bioloģija 1   1    

Fizika 8   3 2 2 1 

Latvijas un 

pasaules vēsture 
5 1 3 1    

Kopā  9 25 26 18 7 1 

%  11% 29% 30% 21% 8% 1% 

 

Eksāmenos uzrādītais zināšanu līmenis ir ļoti augsts. Latviešu valodā  (skolotāja Vineta 

Baltaiskalna) eksāmenu A, B un C līmenī  ir nokārtojuši 87,5% skolēnu (valstī – 53%), 

matemātikā (skolotāja Sarmīte Čirkše)  - 70,8% skolēnu (valstī – 49,1%), angļu valodā 

(skolotāja Daina Tamuţa) – 54,2% skolēnu  (valstī- 51,4%). Skat. 1.diagrammu. 
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 Draudzīgā Aicinājuma fonda balva „Mazā Pūce” nominācijā „Labākā lauku 

vidusskola CE vēsturē” rezultātos (skolotāja Sandra Pankoka). 

 Augsti rezultāti CE rezultātos latviešu valodā (skolotāja Vineta Baltaiskalna) – 

11.vieta lauku vidusskolu grupā un matemātikā (skolotāja Sarmīte Čirkše)- 26.vieta 

lauku vidusskolu grupā. 

 Saņemti 9 A līmeņa sertifikāti CE – Klinta Bahmane (matemātika, latviešu valoda), 

Mārtiņš Silenieks (matemātika, latviešu valoda), Madara Romānova (matemātika), 

Agnese Kazuškēviča (latviešu valoda), Edgars Sīklis (latviešu valoda), Ilvars Paipa 

(vēsture), Mārcis Kalnenieks (angļu valoda). 

 Veiksmīga skolas akreditācija.   

 Notiek skolas eksāmeni angļu valodā 7.,8.,10.un 11.klasei. 
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 1.vietu starpnovadu olimpiādēs ieguva – Mārtiņš Silenieks (12.kl.) un Nauris 

Rokjāns (8.kl.)-fizikā (sk.Agita Mače), Rodijs Ronis (6.kl.) – matemātikā (sk.Ingrīda 

Dejus), Anna Krista Vēliņa (7.kl.) – angļu val. (sk.Mārtiņš Ābols). 

 Projekta „Esi līderis” konkursā „Mana novada uzņēmums” 1.vietu valstī ieguva 

komanda – Renāte Vilne, Līga Sprūde, Aiva Mače, Dāvis Brikmanis, Kalvis Pērkons 

(skolotāja Agiat Mače). 

 Valsts olimpiādēs piedalījās – Klinta 

Bahmane- matemātikā (sk.Sarmīte 

Čirkše),  Ilvars Paipa – ekonomikā 

(sk.Agita Mače),  Diāna Kārkliņa - 

latviešu valodā (sk.Vineta 

Baltaiskalna). 

 ZZ čempionāta finālā Rīgā piedalās 

7.klase (kl.audz. A.Šakale). 

 CSDD organizētajā konkursā – 

„Labākā CSDD satiksmes drošības skola – 2012” iekļūst labāko 20 skolu skaitā.  

 PET pudeļu vākšanas konkursā „Šķiro un uzvari” 2.klase iegūst 2.vietu. 

 Iegūtas godalgotas vietas sacensībās brīvajā cīņā Rīgā (Sandija Stalta – 2.vieta, 

Ksenija Jansone – 3.vieta), Ķekavā (Markuss Dundurs – 3.vieta, Sandija Stalta – 

2.vieta, Ksenija Jansone – 3.vieta), Daugavpilī (Sandija Stalta - 2.vieta, Sanita Kaţe 

- 3.vieta). 

 Saņemta veicināšanas balva fotokonkursā 

„Olimpiskās dienas dalībnieku nostāšanās 

Olimpisko apļu formā”.  

 

Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 

Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 

2012./2013.m.g. ir 360. 

Pulciņu un dalībnieku dinamika 

 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 

Pulciņu skaits 27 24 26 

Dalībnieku skaits 337 361 360 
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Pasākumi 2012.gadā  

 Skolā viesojušies aktieri: Goda teātris ar izrādēm „Ţurka”, „Akmeņi”, „...ar laimīgām 

beigām”; leļļu teātri ar izrādēm „Lāčradzis”, „Ķiplociņa piedzīvojumi”. 

 Karjeras mēnesī – februārī – skolā viesojušies Mārtīņš Rītiņš, Kārlis Streips, Egons 

Piķelis. 

 Ar koncertu skolā uzstājās Nikolajs Puzikovs. 

 Atzīmēta Skolēnu valdes 20. jubileja, pasākuma ietvaros skolā viesojās šova „Zelta 

talanti” uzvarētāji – 

velotriālisti brāļi 

Dermaki. 

 Notika skolas 

konference „Uz 

daudzpusīgu sadarbību 

balstītas izglītības 

iespējas un nākotnes 

stratēģijas Nīcas 

vidusskolā”. 

 Ar koncertiem (martā, decembrī) Nīcas 

vidusskolas skolēni viesojās veco ļauţu 

pansionātā Rokaiţos. 

 Skolā tika organizēti koncerti Pavasara 

svētkos (Vecmāmiņu un vectētiņu diena), valsts 

svētkos, Ziemassvētkos. 

 Notika vairākas labdarības akcijas (ziedojumu vākšana Liepājas dzīvnieku 

patversmei, iepriecināti Nīcas novada iedzīvotāji). Vienu no akcijām rīkoja Skolas 

padomes priekšsēdētāja Daina Siksna. 

 Nīcas vidusskolas dabaszinātņu metodiskā komisija organizēja  starpnovadu 

dabaszinātņu un m  atemātikas dienu, kurā piedalījās 8.-9.klašu skolēni no Rucavas, 

Rudes, Sikšņiem un Nīcas.   

 Skola piedalās Latvijas Lielajā talkā. 

 Izveidojusies sadarbība ar SIA „Piejūra Energy”: SIA pārstāvji viesojās skolā, 

skolēni savukārt iepazinās ar SIA darbību uzņēmumā. 
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 Ar lielu skolēnu atsaucību notikušas vidusskolēnu balles: Ziemassvētku balle, Fukšu 

balle.  

 Piedalījāmies Olimpiskajā dienā, skolā notikuši arī citi sporta pasākumi: volejbola 

turnīrs ar vecākiem un skolotājiem, basketbola turnīrs, stafetes sākumsko  lai. 

 Organizēts atpūtas un sporta pasākums skolēniem Bernātos maijā, Adaptācijas  

diena septembrī. 

 Notikuši Miķeļdienas un Ziemassvētku tirdziņi. 

 Uz valsts svētkiem skolā viesojās Saeimas deputāts Dzintars Kudums (Nacionālās 

apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcija). 

 Aktivizējies mērķtiecīgs Skolas un Vecāku padomes darbs.  

 

 

 

Saimnieciskā darbība 

1. Ēku, telpu remonts: 

Mājturības kabinets un 

virtuve 

6835,85 

1. klases remonts 2964,74 

Administrācijas kabinets 3772,38 

Jumta un noteksistēmas  

remonts 

1500,25 

Kopā: 49073,22 

 

2. Mēbeļu komplektu iegāde 

Mūzikas kabinets  1856,54 

2. klases kabinets (sponsoru līdzekļi) 1792,48 

Informācijas centrs 1280,39 

Mājturības kabinets  2737,76 

Mājturības virtuve 6816,34 
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1. klases kabinets 1952,94 

Administrācijas kabinets 1421,18 

Skatuves apgaismošanas sistēma 1760,25 

Kopā: 19617,88 

 

3. Datortehnika  

Mājturības, vēstures, ģeogrāfijas kabinets 1489,62 

Medmāsas kabinets (dators + monitors) 500,00 

Kopā: 1989,62 

 

4. Projektori 

Mājturības, vēstures, ģeogrāfijas kabinets                        933,30 

 

5. Televizors LCD SAMSUNG UE -40D5000P 

Informācijas centrs (sponsoru līdzekļi) 399,99 

 

6. Izmaksas uz 1 skolēnu no pašvaldības budţeta gadā - 891,94 Ls 

7. Izmaksas uz 1 skolēnu no pašvaldības pedagogu algām gadā - 9,68 Ls 
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RUDES PAMATSKOLA 

Rudes pamatskola ir Nīcas novada domes pašvaldības iestāde. Rudes pamatskola 

atrodas Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Skola dibināta 1875.gadā, bet 1959.gadā 

paplašināta ar 2. un 3.stāvu. Mācību process skolā notiek 3 ēkās. 

 

2012./2013.m.g 

Skolēnu skaits skolā 2011./2012.m.g. 
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Skolēnu skaits skolā 2012./2013.m.g. 
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Skolēnu skaits – 51 (2011./2012.m.g. - 51 skolēni; 2010./2011. m.g. - 49 – skolēni) 

Pirmsskolas grupā – 17 

Piedāvātās programmas: 

01011111 – pirmsskolas izglītības programma 

21011111 – pamatizglītības programma 

21015611 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015211 – speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes 

traucējumiem. 

Rudes pamatskolā mācās skolēni no citiem novadiem 

Novads 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 

Grobiņas novads 1 1 

Liepājas pilsēta 2 2 

Kopā 3 3 
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  Skolas budţets 2012.gadā – 62488,26 Ls. 

 

Saskaņā ar Nīcas novada domes un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2009. 

gada noslēgto līgumu Nr.2009/0262/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/524 tika pabeigts 

projekts „Rudes pamatskolas informatizācija”. 

Projekta ietvaros Rudes pamatskola tika apgādāta ar 7 stacionārajiem un 2 

portatīvajiem datoriem, iegādāts viens multimediju tehnikas komplekts ( 1 interaktīvā 

tāfele un 1 projektors), kā arī attīstīts jau esošais lokālais datortīkls. Kopējā projekta 

izmaksu summa ir Ls 10532.43, kuru pilnībā finansē ERAF. 

Saimnieciskā darbība 

Tualešu telpu remonts 8540.- 

Ţogs pirmsskolas grupai 2860.- 

Mēbeles 1.klasei un bioloģijas 

kabinetam 
740.- 

Datori, projektors 460.- 

Kopā: 12600.- 

 

 

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi 2011./2012.m.g. 

Olimpiādes 

Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas un Rucavas novadu latviešu valodas (8.-9.kl.) 

olimpiādē Laima Zvirbule ieguva atzinību (ped. Jana Boze) 

Aizputes, Alsungas,Durbes,Grobiņas, Pāvilostas, Priekules,Nīcas un Rucavas un 

Vaiņodes novadu matemātikas (9.-12.kl.) olimpiādē  Andis Druskins 9.kl. ieguva atzinību 

(ped. Sarmīte Čirkše) 

Aizputes, Alsungas,Durbes,Grobiņas, Pāvilostas,Priekules, Nīcas un Rucavas un 

Vaiņodes novadu fizikas (9.-12.kl.) olimpiādē Emīls Dīķis 9.kl.ieguva atzinību (ped. 

Sarmīte Čirkše) 

Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Nīcas un Rucavas un Vaiņodes novadu 

matemātikas (5.-8..kl.) olimpiādē Ritvars Alkšars 5.kl. ieguva 3.vietu, Henrijs Silenieks 

7.kl. ieguva 2.vietu, Modris Kaţis 7.kl. ieguva atzinību, Laima Zvirbule 8.kl. ieguva 

atzinību (ped. Evita Upeniece) 

Aizputes novada 7.klašu atklātā angļu valodas olimpiādē Jānis Dīķis ieguva 

3.vietu, Edīte Mokorenko ieguva 3.vietu (ped. Mārtiņš Ābols) 
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Aizputes novada 8.klašu 

atklātā krievu valodas olimpiādē 

Laima Zvirbule ieguva atzinību, 

Mārcis Kupšis ieguva atzinību 

(ped. Inese Šperberga) 

Grobiņas novada 

sākumskolas MA atklātā 

matemātikas olimpiādē 

sākumskolai Mārcis Kalējs 

2.kl.ieguva 3.vietu (ped. Jana 

Boze) 

Aizputes novada 7.klašu atklātā ģeogrāfijas olimpiādē Henrijs Silenieks ieguva 

atzinību (ped. Indra Mokorenko) 

 

Konkursi  

 „Gribu būt mobils” komandas „Dodiet ceļu 11”: Jānis Dīķis, Henrijs Silenieks, 

Edīte Mokorenko, Laura Ziemele, Kima Grāvīte un komanda „Ātrie1”: Laima 

Zvirbule, Oskars Grasmanis, Armands Liepa, Mārcis Kupšis, Oskars Pūris 

piedalījās Kurzemes reģiona pusfināla sacensībās 

 Kurzemes reģiona sacensībās „Lakstīgala” Edīte Mokorenko, Laura Ziemele, 

Kima Grāvīte ieguva I pakāpi. (ped. Ina Kiršteine) 

 Nīcas novada skolu skatuves runas konkursā  

Martins Heize 2.kl. ieguva atzinību (ped. Inese Šperberga), 

Edīte Mokorenko 7.kl. ieguva 

1.vietu (ped. Inguna Lībeka), 

Laima Zvirbule ieguva atzinību 

(ped. Jana Boze)  

 Nīcas novada skolu 

vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas konkurss „Toľi un 

pustoľi” 

Gunita Ābola 4.kl. ieguva 1.un 

2.vietu, 
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Evija Girdene 6.kl. ieguva 3.vietu 

Laura Ziemele 7.kl. ieguva 1.vietu 

Zane Spriedēja 8.kl.ieguva 2.vietu 

Edīte Mokorenko  7.kl.ieguva 3.vietu 

Laima Zvirbule 8.kl. ieguva atzinību (ped. Kristīne Ziemele) 

Starptautiskais matemātikas konkurss-olimpiāde 4.klašu skolēniem  

“Tik vai… Cik?”   Daniels Ukstiņš piedalījās Latvijas posma konkursā – olimpiādē (ped. 

Sandra Rāte) 

Pasākumi  

 Piedalījāmies Olimpiskajā dienā, skolā notikuši arī citi sporta pasākumi: jautrās 

stafetes, foto trase, spēkavīru konkurss, katru mēnesi notiek sporta spēles Sikšņu sporta 

zālē. 

 Noticis rudens tirdziņš, Lapu balle sākumskolā un Raţas balle pamatskolā kā arī 

Ziemassvētku balle kopā ar vecākiem. 

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

vecvecāku pēcpusdienā, ģimenes dienā . 

 Pilsonības nedēļā notika daţādi radošo darbu konkursi, viktorīnas un noslēgumā 

notiek vēstures konkurss, kuru organizē Rudes pamatskolas Es, sabiedrība un māksla 

metodiskā komisija.  

 18. novembra vakarā iededzām svecītes skolas logos. 

 Notika labdarības akcija „‟Dāvinot citiem, dāvini sev‟‟. 

 Notika pasākums ar un par Ziemassvētku tradīcijām kopā ar Otaņķu etnogrāfisko 

ansambli. 

 Skola piedalījās Latvijas Lielajā talkā. 

 Karjeras dienā skolā viesojās pārstāvji no Nīcas vidusskolas, Liepājas mākslas 

vidusskolas un Liepājas Valsts tehnikuma. 

 Skolā tiek rīkotas mācību priekšmetu nedēļas. 

 Maijā notika mācību stundas meţā. 

 Katru vasaru braucam tuvākā vai tālākā ceļojumā. 
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Sporta sacensības 

 Nīcas un Rucavas novada sacensības “Drošie, veiklie” Laura Ziemele, Jānis 

Dīķis, Mārcis Kalējs, Daniela Antonova, Klāvs Vadonis, Alise Berķe, Līga 

Girdena, Jānis Liepa, Daniels Kristians Ukstiņš, Gunita Ābola, Ritvars Alkšars, 

Karīna Grante, Edgars Liepa, Evija Girdene ieguva 1.vietu (ped. Vaclovs 

Malakausks)  

 Jaunsargu 

starptautiskās sacensības 

Kalētos Jānis Dīķis, Ritvars 

Alkšars, Edgars Liepa, Emīls 

Dīķis. Andis Druskins, Alvis 

Kopštāls ieguva 2.vietu (ped. 

Varis Jansons). 
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SPĀRĪTE” 

2011./ 2012. mācību gadā Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” 

darbojās 5 bērnu grupas, kuras apmeklēja 114 bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem. 

Iestādē tiek realizēta vispārējās pirmsskolas izglītības programma.  5/6 gadīgo 

bērnu obligāto apmācību apguva 50 bērni. Nīcas novadā  deklarēti  190 pirmsskolas 

vecuma  bērni, kuru dzimšanas gads ir  no 2006. gada – 2011. gada vidum ( pirmsskolā 

uzņem no pusotra gada vecuma). No tiem  60  % apmeklē Nīcas novada  pirmsskolas 

iestādi „Spārīte”. 

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits 

 

5/6 gadīgo obligātā  apmācība 

 

Iestādes  finansējums 2011.gadā bija  113 189  lati, bet 2012. gadā, sakarā ar 

pedagogu algu nelielu, bet tomēr palielinājumu un zāles remontu, reālais budţets  

sasniedza   126 567 latus. 

 Iestādē strādā 10 pirmsskolas izglītības pedagogi, mūzikas un sporta skolotāja, 

logopēds un  metodiķis. Divas reizes nedēļā notiek  koriģējošās vingrošanas nodarbības 

bērniem, kuriem ir stājas traucējumi. Mūsu telpās darbojas   

 Nīcas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs. 2012. gadā  

iesaistoties ELFLA  projektā „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma  saglabāšanas 
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un popularizēšanas pasākumi „ 

iegādāti  Nīcas  tautas tērpi bērniem 

un deju skolotājai par  kopējo summu  

3718 Ls. 

 

 

2011./2012. mācību gadā 9 

pedagogi  piedalījušies Eiropas 

Sociālā fonda projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos  organizētajos 

kursos un saņēmuši atbilstošus sertifikātus . 

Neklātienes  studijas Liepājas universitātē turpina skolotāja Baiba Miksone, bet 

studijas  P. Stradiņa Universitātes  māszinību fakultātē  uzsākusi  iestādes medmāsa 

Inga Tapiņa.  

2012. gada rudens pirmsskolas iestādē 

aizvadīts 40 gadu jubilejas zīmē. Sirsnīgā 

gaisotnē notika bijušo un esošo darbinieku 

tikšanās atmiņu pēcpusdienā „Atnāc, kaut uz 

brīdi, atnāc…”. Bijušie darbinieki novērtēja 

iestādes izaugsmi un paveikto aizvadītajos 

gados. Iestāde mainījusies gan vizuāli, gan 

saturiski. Veikti vērienīgi remonti virtuvē, vannas 

istabās un tualetēs. Viena bērnu grupa atjaunota un iekārtota  pilnībā no jauna. Visā 

iestādē nomainīti logi, ārdurvis, 

nomainīts jumta segums. Pēdējās 

pārmaiņas skārušas sporta un aktu 

zāli. Šajā telpā veikta pilnīga 

renovācija.   Uz tikšanos ieradās 

pirmsskolas izglītības iestādes 

pirmā vadītāja Rita Tkačenko un 

metodiķe Zenta Ašme. 
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2012. gadā 

būtiskas izmaiņas 

skārušas arī bērnu 

ēdināšanas 

organizāciju. No 2012. 

gada 1. jūnija spēkā ir 

MK noteikumi, kuri 

aizliedz bērnu uzturā 

lietot produktus, kuru 

sastāvā ir 

transtaukskābes un kaitīgās E vielas. Gandarījums, ka mūsu pirmsskolas iestādē nekas 

daudz nav jāmaina, jo veselīgs bērnu  uzturs vienmēr ir bijis mūsu  prioritāte. 2012. gada 

pavasarī atsākām  savu dalību  Eiropas Savienības un valsts finansētajā projektā 

„Skolas piens”. Katrs bērns 250 ml piena  dienā saņem bez maksas. 

 

Iestādē nepārtraukti tiek pilnveidota un atjaunota bērniem attīstoša un droša 

vide. Šajā procesā aktīvi iesaistās arī bērnu vecāki. Sabiedrībā satraukumu radīja 

diskusijas par mācību līdzekļu un materiālu nodrošinājumu. Mūsu iestāde šo 

nodrošinājumu jau sākotnēji ir uz uzņēmusies uz sevi un iespēju robeţās tas tiek 

iekļauts budţetā. Nenoliedzami, ka būtisks atbalsts ir vecāku ziedojumi un 

līdzdarbošanās.  

Iepriekšējā mācību gadā ir notikuši pasākumi, kuri ir jau tradicionāli : 

 Zinību dienas pasākums ar daţādām aktivitātēm , 

 Miķeļdienas  raţas izstāde iestādes pagalmā , 

 Mārtiņdiena ar ķekatu gājienu, 

 Ziemassvētki ar ciemošanos  pie Ziemassvētku vecīša un teatralizētiem  

uzvedumiem, 
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 Draiskošanās kopā ar bērnu iemīļotu tēlu – Meteni, 

 Mātes un Ģimenes dienai veltīti koncerti, 

 Jāņu ielīgošana un Jāņuzāļu diena. 

 

Katru 

gadu cenšamies 

ieviest arī kādu 

jaunu tradīciju. 

Bērni ar 

nepacietību 

gaida  dziesmu 

un mūzikas  

nedēļu „Dziesma 

manam 

bērnudārzam „, 

kad pilnīgi visi var dziedāt pie mikrofona un iejusties solista tēlā.  Reizi gadā organizējām 

arī kādu lielāku projektu, kad kopā ar bērniem padziļināti izpētām vienu tēmu. 

Pagājušajā gadā tas bija projekts  „No aitiņas līdz cimdiņam „ . 

 

2012. gada rudenī  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”  

iesniedza  un ieguva    KPFI projekta „ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju 

samazināšanai „finansējumu 82 500 latu apmērā. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot 

apkures un ventilācijas sistēmas, nomainīt apgaismojuma lampas, siltināt ēkas un 

rekonstruēt trīsstāvu korpusa jumtu. Tas nozīmē, ka 2013. gads mūsu pirmsskolas 

iestādei būs kardinālu pārmaiņu laiks. 
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NĪCAS MŪZIKAS SKOLA 

 

   Nīcas  Mūzikas  skolā  

mācās  70  audzēkņi,  52  -  Nīcā  

un  18  -  Rucavas  mācību  

punktā.  Skolā  strādā  8  

pedagogi  (  2 klavierspēles,  2 

flautas  spēles,  1  vijoļspēles,  1 

ģitāras  spēles,  1  akordeona  

spēles un    1  mūzikas  teorijas  

pedagogs).   

 

Skolā  darbojas licencētas  Profesionālās  ievirzes izglītības  programmas: 

Taustiņinstrumentu spēle -  Klavierspēle, Akordeona  spēle, 

Stīgu  instrumentu  spēle  -  Vijoļspēle,  Ģitār  as  spēle, 

Pūšaminstrumentu  spēle  -  Flautas  spēle. 

 

 

27 

20 

23 

Audzēkņu  sadalījums  izglītības  
programmās 

Taustiņinstrumentu  spēle Stīgu  instrumentu  spēle Pūšaminstrumentu  spēle 
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Nīcas Mūzikas skolas 

2011./2012.  m.g.  konkursu  un  festivālu  dalībnieku  rezultāti 

Nr.  

p.k. 
konkurss, festivāls audzēknis skolotājs rezultāti 

1. VI  Kurzemes  mūzikas  

skolu  pūšaminstrumentu  

un  sitaminstrumentu  

nodaļu  audzēkņu  

konkurss  Saldū 

Alīda  Emīlija  

Trumpika  4.klase 

Sigita  

Briljonoka 

3.vieta 

2. Mazpilsētu  un  lauku  

mūzikas  skolu  5.-

7.klavieru  klašu  audzēkņu  

konkurss  Dobelē 

Ulrika  Kaire  

6.klase 

Dina  Sleţe 2.vieta 

3. Kurzemes  reģiona  

profesionālās  ievirzes  

mūzikas  izglītības  iestāţu  

Izglītības  programmas  

Taustiņinstrumentu  spēle  -  

Akordeona  spēle  

audzēkņu  skate  ansambļu  

kategorijā  Liepājā 

Elīza  Malkeviča  

4.klase 

Kate  Voiciša  

4.klase 

Ieva  Dāle  5.klase 

Linda  

Rozentāle 

3.vieta 

24 

3 

8 

12 

23 

Audzēkņu  skaits instrumentu  grupās   

Klavierspēle Akordeona  spēle Vijoļspēle ģitāras  spēle Flautas  spēle 
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4. Kurzemes  reģiona  

profesionālās  ievirzes  

mūzikas  izglītības  iestāţu  

Izglītības  programmas  

Taustiņinstrumentu  spēle  -  

Akordeona  spēle  

audzēkņu  skate  ansambļu  

kategorijā  Liepājā 

Elīza  Stilve  

7.klase 

Sintija  Anda 

Tauvēna  7.klase 

Raitis  Grauduţis  

6.klase 

Linda  

Rozentāle 

3.vieta 

5. Mazpilsētu  un  lauku  

mūzikas  skolu  2.-

4.klavieru  klašu  audzēkņu  

konkurss  Dobelē 

Valts  Vecbaštiks  

2.klase 

Selvija  

Rabuško 

3.vieta 

6. Mazpilsētu  un  lauku  

mūzikas  skolu  2.-

4.klavieru  klašu  audzēkņu  

konkurss  Dobelē 

Everita  Kozule  

4.klase 

Dina  Sleţe 3.vieta 

7. N.Novikas  VI  

Starptautiskais  Mazās  

kamermūzikas  konkurss  

Mārupē 

Ulrika  Kaire  

6.klase 

Justīne  Siksna  

6.klase 

Dina  Sleţe Pateicība 

8. Kurzemes Reģiona  

mūzikas  skolu  

klavierspēles  audzēkņu  

festivāls „Deju  mozaīka”  

Liepājā  

Krista  Līva  

Otaņķe  3.klase 

Selvija  

Rabuško 

Pateicība 

9. Kurzemes  Reģiona  

mūzikas  skolu  

klavierspēles  audzēkņu  

festivāls  „Deju  mozaīka” 

Liepājā 

Ulrika  Kaire  

6.klase 

Dina  Sleţe Pateicība 

10. II  ģitāras  mūzikas  

festivāls  Rīgas  3.mūzikas  

skolā 

Anna  Krista  

Vēliņa  2.klase 

Zane  Fogele Pateicība 



 
 

Nīcas novada pašvaldības 2012.gada pārskats  76 

11. II  ģitāras  mūzikas  

festivāls  Rīgas  3.mūzikas  

skolā 

Dagmāra  Lapiņa  

2.klase 

Zane  Fogele Pateicība 

12. Kurzemes  reģiona  

mūzikas  skolu  juno  

vijolnieku  un  čellistu  

festivāls „Mēs  esam  un  

būsim”  Liepājā 

Elīza  Stilve  

7.klase 

Ilze  Rītiņa Pateicība 

13. II Pūšaminstrumentu  un  

sitaminstrumentu  

ansambļu  un  orķestru  

ritmiskās  mūzikas  festivāls  

„Vēju  ritmi  2012”  Liepājā 

Natālija  Pūce  

4.klase 

Anete  Latakaite  

5.klase 

Diāna  Urbāne  

6.klase 

Sigita  

Briljonoka 

Pateicība 

14. Liepājas reģiona  Mūzikas  

skolu  klavierspēles  

audzēkņu  festivāls  „Spēlē  

zēni” 

Valts Vecbaštiks  

2.kl. 

Selvija  

Rabuško 

Pateicība 
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Mūzikas skolas budţets: 

- finansējums pedagogu algām:  

no valsts  – 31944 Ls,  

no pašvaldības – 9317 Ls;  

-vecāku līdzfinansējums – 3800 Ls 

(10 Ls mēnesī; saskaņā ar nolikumu  - 

atvieglojumi, ja skolā mācās vairāki audzēkņi 

no vienas ģimenes); 

-pārējais finansējums – 8354Ls. 

 

 2012. gada nozīmīgākie ieguldījumi: jauni galdi un plaukti visām mācību telpām -

1143 Ls, digitālās klavieres – 469 Ls, 4/4 vijole – 453Ls, 1/8 vijole – 112 Ls, flauta – 

355Ls. 
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA 
 
Nodarbību skaits: Kopumā notikušas 117 nodarbības par daţādām tēmām, kā arī ap 
200 vingrošanas nodarbību daţādās grupās. 
 
Apmeklētība: ap 1550 cilvēku (ieskaitot regulārās vingrošanas nodarbības). 

Mērķauditorija: Nīcas novadā un Nīcas centrā dzīvojoši cilvēki vecumā no 13-80 
gadiem. Lielākoties Pieaugušo izglītības centru apmeklē sievietes. 

Populārākās nodarbības:  
angļu valodas kursi, datorapmācību kursi, skaistumkopšanas kursi, rokdarbu kursi, 
dārzkopju kursi, veselības vingrošanas nodarbības, kulinārijas nodarbības u.c. 
 
Projekti: 
Dalība Sabiedrības integrācijas fonda, Šveices konfederācijas un Sieviešu tiesību 
institūta sadarbības projektā "Senjoru ceļš". Daţādās nodarbībās tika apmācīti ap 62 
senjori no Nīcas novada. Pašvaldības līdzfinansējums projektā 500 Ls. 
 
Budţets: 8044 LVL (viss Nīcas Pieaugušo izglītības centra budţets, ieskaitot darbinieka 
algu par 2012. gadu) 
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SPORTS 

Futbols  

Nīcas futbola komanda 

Vasarā pirmo reizi Nīcas 

komanda piedalījās tik augsta līmeņa 

sacensībās futbolā - 2. līgas sacensībās. 

Kopumā tika nospēlētas 12 spēles, no 

kurām sešās gūtas uzvaras, divi 

neizšķirti rezultāti un četri zaudējumi. 

Kopā iesisti 27 vārti, 6 no tiem guvis 

Mārcis Štolceris. Taču jāuzsver, ka 

futbols ir komandas spēle, kur katram spēlētājam ir sava loma panākumu kaldināšanā. 

Kurzemes 2. līgas spēlēs startēja 7 komandas. 1.vietu izcīnīja Kuldīgas komanda, 2. 

vietu – „Liepājas Metalurga” jauniešu futbola centrs, 3. vietu – nīcenieki, aiz sevis 

atstājot Saldus,  Vaiņodes/Priekules, Grobiņas un Mērsraga komandas. 

Komanda Sp. Uzv. Neiz. Zaud. V.A. +/- Punkti 

1. KULDĪGAS NSS 12 8 2 2 32-11 +21 26 

2. JFC LIEPĀJAS 
METALURGS 

12 7 2 3 17-7 
+10 

23 

3. 
NĪCA 12 6 2 4 26-21 +5 20 

4. 
JFK SALDUS 12 6 1 5 30-20 +10 19 

5. PRIEKULE/VAIŅODE 12 6 1 5 22-14 +8 19 

6. GROBIŅAS SC 12 4 0 8 25-29 -4 12 

7. FK MĒRSRAGS 12 1 0 11 14-64 -50 3 

 

21.jūlijā Nīcas futbola komanda piedalījās turnīra “Mītava Open 2012″ Kurzemes 

posmā Kuldīgā, kur bija pulcējušās 24 komandas. Nīceniekiem sevi bija jāpierāda 

septiņās spēlēs. Finālā tika izcīnīta 2.vieta, pēcspēles sitienos piekāpjoties Kuldīgas 

NSS komandai. Tas nozīmē, ka Nīcas futbolisti kvalificējās Latvijas finālposmam, 

kas 11. augustā notika Jelgavā.  Savukārt jau Jelgavā finālturnīra ietvaros, savā 

apakšgrupā nīcenieki 6 komandu konkurencē, izcīnot vienu uzvaru, trīs reizes spēlējot 

neizšķirti un tikai vienreiz zaudējot, diemţēl palika 4.vietā un tālāk netika. 

 

Telpu futbols 

 

Lejaskurzemes telpu futbola čempionātā un Liepājas atklātajā čempionātā telpu 

futbolā Nīcas futbolisti izcīnija 7. vietu. 
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29. decembrī mūsu novada divas  – veterānu un junioru – komandas piedalījās 

Aizputes pagasta kausa izcīņā telpu futbolā. Šīs sacensības bija starptautiskas, jo kausa 

izcīņa piedalījās arī komanda no Skodas. Deviņu komandu konkurencē mūsu komandas 

izcīnīja: juniori – 2. vietu; veterāni – 4.vietu. Jāpiebilst, ka īpašu gandarījumu jauniešiem 

sagādāja uzvara pār veterāniem pēcspēles sitienu sērijā, jo spēle pamatlaikā noslēdzās 

1:1, bet gala rezultātā – junioru uzvara ar 3:2. 

Jaunie futbolisti 

Iepriekšējā gada nogalē uzsāka treniņus jaunā futbolistu maiņa trenera Ingus 

Lukoviča vadībā. 12. maijā Liepājā, stadionā “Daugava” notika jauno Nīcas futbolistu 

draudzības spēle ar SK “Liepājas metalurgs” futbola skolas audzēkņiem. Tā bija pirmā 

spēle komandas pastāvēšanas vēsturē. 

Komandu sacensības 

2012.gadā Lejaskurzemes čempionātā basketbolā Nīcas komanda izcīnīja 

4.vietu. Nīcas basketbolisti nokavēja izšķirošo spēli pret Grobiņas komandu, dēļ tā, ka 

paralēli rajona čempionātam notika pilsētas čempionāts, tādēļ zaudēja iespēju iegūt 

medaļas. 

Lejaskurzemes novadu 2012.gada čempionātā volejbolā Nīcas volejbolisti 

izcīnija 6. vietu. 

Individuālās sacensības 

Nīcas vidusskolas absolvents, visu laiku garākais puisis - Toms Leiteris - kādu 

laiku mācījās un basketbolu spēlēja Amerikā. Viņš atgriezās Latvijā un spēlē basketbola 

klubā “Liepājas lauvas”. Komanda Latvijas basketbola līgas čempionātā 2012.gadā jau 

otro gadu pēc kārtas ieguva bronzas medaļas, tostarp arī Toms. Viņš tika atzīts par 

vienu no komandas progresējušākajiem sportistiem. 8.jūlijā Liepājā notika Latvijas III 

Olimpiāde, kur olimpiādes pēdējā sacensību dienā Nīcas novada jaunietis Toms Leiteris 

Liepājas basketbola komandas sastāvā kļuva par Latvijas Olimpisko čempionu. Finālā 

Liepājas komanda pēdējā mača sekundē ar 74:72 uzvarēja Saldus novadu. Finālmačā 

vadībā pārmaiņus bija abas komandas, bet precīzais Toma Leitera metiens līdz ar 

spēles beigām izrādījās uzvaru nesošais Liepājai. 

Divi novada pārstāvji Vimārs Melderis un Jānis Kupšis 25.augustā Pāvilostā 

piedalījās Pāvilostas novada rīkotajā tenisa turnīrā. Šajās sacensībās 2.vietu izcīnīja 

Jānis Kupšis, finālā piekāpjoties ar 4:6, bet otrs nīcenieks, Vilmārs Melderis, izcīnija 3. 

vietu, spēlē par trešo vietu izcīnot uzvaru ar 6:5. 

26.oktobrī Nīcas vidusskolas skolnieces Ksenija Jansone (3.klase) un Sandija 

Stalta (1.klase) brīvo cīľu trenera Borisa Zaiceva  pavadībā piedalījās Rīgā 18. 

Starptautiskās Paula Budovska piemiņas sacensībās brīvajā cīņā un guva vērā 

ņemamus rezultātus: Sandija Stalta ieguva 2.vietu savā svara kategorijā, Ksenija 

Jansone – 3.vietu. Savukārt jau 16. un 17. novembrī Sandija, Ksenija un vēl divas 

meitenes no Everita Kozule un Sanita Kaţe piedalījās starptautiskās sacensībās brīvajā 
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cīņā, kas notika Daugavpilī. Pēc divu dienu niknām cīņām Nīcas meitenes mājup devās 

ar divām godalgām – Sandija Stalta izcīnīja 2.vietu, Sanita Kaţe- 3.vietu.  

5. un 6.decembrī Anglijā norisinājās ikgadējās “Fiesta Sporting Trophy Shootout” 

rallija sacensības, kurās piedalījās 11 sportisti no sešām valstīm, viņu vidū arī mūsu 

novadnieks Mārcis Ķenavs. Jāpiebilst, ka šo sacensību pirmo divu vietu ieguvēji uz gadu 

kļūst par WRC komandas „M-Sport” darbiniekiem. Kopvērtējumā M. Ķenavs izcīnīja 

godpilno 3. vietu, sev priekšā palaiţot tikai Elfinu Evansu no Anglijas, kurš sacensībās 

piedalījās jau trešo reizi, un beļģi Igo Arellano, kurš startēja otro reizi. Jāpiebilst, ka 

Latvijas čempionātā Mārcis startēja „Okartes komandā”, kur vietu godam bija nopelnījis 

uzvarot komandas atlases sacensībās. Visu sezonu sīvi cīnoties ar savu komandas 

biedru Ralfu Sirmaci, Mārcis Ķenavs kopvērtējumā Latvijas čempionātā R-2 klasē 

izcīnīja godpilno 2. vietu, savukārt junioru ieskaitē kļuva par čempionu. 

 

Sporta pasākumi 

“Čiekurkauss 

1.augustā jau trešo gadu 

Bernātos notika sporta pasākums 

“Čiekurkauss 2012″. Sportiskā dzīves 

veida piekritēji varēja spēlēt pludmales 

volejbolu, futbolu, piedalīties basketbola 

stafetē, jautrās atrakcijās, veikt šķēršļu 

joslu ar velosipēdu. Lai attaisnotu 

Bernātu videi atbilstošo arī sporta 

pasākuma nosaukumu, programmā bija 

ietvertas arī čiekuru mešanas un 

ātrlasīšanas sacensības 
 

Stipro skrējiens Cinevillā 

4.maijā Nīcas novada pārstāvji 

piedalījās populārajā jau 

tradicionālajā „Stipro skrējienā”. 

Tikām pārstāvēti ar divām jauniešu 

komandām un nīcas futbolistiem, kas 

startēja individuāli. Visveiksmīgāk 

grūto trasi individuāli izdevās veikt 

Vilmāram Mederim, bet komandu 

konkurencē jauniešiem no 

Bernātiem-Agitai Lasei, Ingum 

Eglītim, Sandim Svilim un Rdgaram 

Sprūdam. 
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Pasaules sadraudzības skrējiens 

Nīcas novada sportisti, pārstāvji no abām skolām un Nīcas jauniešu centra 30 maijā 

piedalījās Pasaules sadraudzības skrējienā, kas startējis Portugālē oktobra beigās 

finišēja Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Mūsu novada pārstāvji piedalījās skrējienā no 

Liepājas līdz Rucavas novadam, kurs skrējiena dalībnieki devās tālāk uz Lietuvas 

robeţu. 

Fitnesa studija 

Fitnesa studija Rudē jau aizvadījusi vienu pilnvērtīgu gadu. Apmeklētāju šai laikā nav 

trūcis. Uzsākts arī ģerbtuvju un tualetes remonts, lai apmeklētājiem būtu lielāks 

komforts. Jāpiebilst, ka fitnesa studijas vadītājs Voldemārs Kagainis studijas telpās ir 

apkopojis Rudes pamatskolas skolnieku  un Otaņķu pagasta sportistu sasniegumus 

vairāku gadu garumā. 
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KULTŪRVIDE 

 

Finansējuma apjoms kultūrai 

Nīcas pagastā Ls 65645 

Otaņķu pagastā Ls 28156 

Kopā novadam Ls 93 801, t.i. 24 Ls uz 1 iedzīvotāju (kopējais iedzīvotāju skaits Nīcas 

novadā 3803). 

 

Kultūrvides veidošanas aktivitātes 

Katru gadu Nīcas kultūras nams un Otaņķu tautas nams izstrādā kopīgu novada 

kultūras pasākumu gada plānu, ko apstiprina Sociālās, izglītības kultūras un sporta 

komiteja. 

 

Janvārī 

 Dzejnieces Aijas Celmas 

dziesmu un dzejas vakars 

 Aivara Bumbiera fotoizstāde 

 Jauniešu diena 

 Jauniešu deju kolektīva pirmā  

tikšanās  

 

Februārī 

 Keramikas un radošās darbnīcas rudens un ziemas darbu izstāde 

 Izstādes „Maizes ceļš” atklāšanā Arsenālā Rīgā piedalās Nīcas etnogrāfiskais 

ansamblis 

 Novada uzņēmēju un lauksaimnieku koncerts un balle Otaņķu tautas namā 

 Liepājas apriņķa tautas deju pirmsskates koncerts Nīcas kultūras namā 
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 Folkloras ansambļu sadziedāšanās Bārtas kultūras namā; piedalās Nīcas un 

Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi 

 Liepājas Metalurga tautas teātra viesizrāde „Pūt vējiņi” Nīcas kultūras namā 

 Nīcas amatieru teātra pirmā tikšanās 

 

Martā 

 Fotomākslinieka Alfrēda Niedola fotoizstāde 

 Izstāde „Rucavas cimdi” Nīcas kultūras namā 

 Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu pirmsskates koncerts Nīcas kultūras namā 

 Pavasara balle Nīcas kultūras namā 

 Senioru grupas „Teiksma” 5 gadu jubilejas pasākums Otaņķu tautas namā 

 Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu skate Nīcas kultūras namā 

 Piemiņas pasākums Komunistiskā terora upuriem 

 Vokālā ansambļa „Čiekuriņi” dalība festivālā „Pērļu lietus” Liepājā 

 

Aprīlī  

 Nīcas tradīciju dienu ietvaros Lieldienu koncerts Nīcā 

 Dziesmu un deju konkurss „Dzintara zvaigzne” 

 Liepājas apriņķa koru skate Liepājā 

 Mūsdienu deju grupas „Pērles” piedalīšanās mūsdienu deju konkursā Jaunpilī 

 Rokdarbnieču kopas „Vēlziedes” darbu izstāde 

 Līnijdeju grupas „Agave” dalība Latvijas līnijdeju  festivālā „Rīgas kauss 2012” 

 

Maijā  

 10 gadu jubilejas pasākums biedrībai „Ziedēt arī atvasarā” Nīcas kultūras namā 

 Keramikas un radošās darbnīcas sezonas noslēguma darbu izstāde Nīcas 

kultūras namā 

 Ģimenes dienai veltīts koncerts „Mana ģimene ir manā sirsniņā” Nīcas kultūras 

namā 

 Nīcas novada pašdarbnieku balle „Turam tempu novadā” Nīcas kultūras namā 
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 Nīcas sieviešu koris uzstājas festivālā „Musu dainose” Vievis Lietuvā. 

 Dalība tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” Rīgā 

 

Jūnijā  

 Starptautiskās bērnu tiesību 

aizsardzības dienas pasākums 

„Āfrikas pasakas” Nīcas 

kultūras namā 

 Dalība deju svētkos „Lielmutis 

Fricis un Lielmute Marta” 

Liepājā. Piedalās VPDK „Nīca”, 

JDK „Rietumvējš”, mūsdienu 

deju grupas „Pērles” un 

„Pērlītes” 

 Līnijdeju grupas „Agave” dalība Jomas ielas svētkos Palangā Lietuvā 

 Dalība sieviešu un vīru koru salidojumā Meņģeļos 

 Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zēnu un vīru koru salidojumā Tartu 

Igaunijā 

 Nīcas tradīciju dienu ietvaros „Līgo Nīcas novadiņš” 

 LSDA 4. starptautiskā festivālā „Puķu balle” piedalās deju kopas „Nīcrozes” un 

„Teiksma” 

 

Jūlijā 

 Starptautiskajā folkloras 

festivālā „Baltica 2012” 

piedalās Nīcas un Otaņķu 

etnogrāfiskie ansambļi 

 Nīcas tradīciju dienu 

ietvaros Zvejnieku svētki 

Jūrmalciemā 

 VPDK festivālā „Soļi 



 
 

Nīcas novada pašvaldības 2012.gada pārskats  86 

smiltīs” Pāvilostā piedalās VPDK „Nīca”  

 Nīcas sieviešu un vīru koru koncerttūre Vācijā 

 

Septembrī 

 Zinību dienas pasākums Nīcas vidusskolas skolēniem 

 Baltu dienās Lietuvā piedalās Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis  

 Liepājas apriņķa kultūras iestāţu vadītāju tikšanās 

 Deju kopas „Nīcrozes” un „Teiksma” piedalās senioru deju svētkos uz kuģa 

„Tallink” maršrutā Rīga  - Stoholma Rīga 

 

Oktobrī 

 Tematiskajā pasākumā Rīgā „Vakarēšana Strungu Bierantos” piedalās Otaņķu 

etnogrāfiskais ansamblis  

 Ābolu svētki Nīcā ar Eglonu Brūna dzejas lasījumiem  

 Kultūrvēsturiskā mantojuma darba grupas tikšanās 

 

Novembrī  

 "Gada novadnieka” godināšana. Godināti tika: Mirdza Pabērza, interešu kopa 

„Aizjomietes”, Sandra Pankoka. Svētku balle ar grupu „Brenču muzikanti”. Valsts 

svētku pasākumi ir visapmeklētākie (gan koncerti, gan balles).  

 Nīcas sieviešu un vīru koris piedalās Z.Liepiņam veltītā jubilejas koncertā 

Priekulē  

 

Decembrī  

 Adventes ieskaņas koncerts Otaņķu tautas namā ar vokālās studijas „Gaismiņas” 

piedalīšanos. Otaņķu pagasta egles iedegšana. 

 Grupas „Framest” koncerts Nīcas kultūras namā 

 Spēlfilmas „Sapņu komanda” izrāde Nīcas kultūras namā. Lielās Nīcas novada 

egles iedegšana. 
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 Nīcas novada pensionāru Ziemassvētku pasākums 

 Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts „Ziemassvētku 

ceļš” ar Nīcas Gospel kora 

dalību  

 Ziemassvētku pasākums 

pirmskolas vecuma 

bērniem Otaņķu tautas 

namā un Nīcas kultūras 

namā 

 Dalība tautas deju 

koncertā „No sirds uz sirdi” 

Aizputē; piedalās JDK „Rietumvējš” un VPDK „Nīca” 

 Jaungada balle un uguņošana Nīcas kultūras namā un Otaņķu tautas namā 

 Seminārs „Tautastērpu valkāšanas tradīcijas” ar tautastērpu speciālisti Liu Ģibieti 

 

Cilvēka ieguldījums kultūrvides veidošanā 

Aizvadītajā gadā Nīcas novada pašdarbības kolektīvi pārstāvēja un popularizēja 

Nīcas novadu daţādos izbraukuma pasākumos, lielākie no tiem: sieviešu un vīru kori 

uzstājās Igaunijā, Vācijā un Lietuvā, līnijdeju grupa „Agave” piedalījās starptautiskajā 

līnijdeju festivālā Palangā. Vokālais duets Ulrika Kaire un Justīne Siksna un mazā 

dziedātāja Anna Sīle ar panākumiem piedalījās vairākos Latvijas mēroga konkursos.  

Aktīvi savu ieguldījumu kultūras pasākumos dod Nīcas bērnudārza „Spārīte” 

darbinieki un audzēkņi. 

Desmito gadu darbojas pensionāru kopa „Ziedēt arī atvasarā”, kas aktīvi piedalās 

gan pasākumu organizēšanā, gan kuplina pasākumus ar priekšnesumiem.  

Pensionāru vokālie ansambļi un deju kopas organizē labdarības koncertus 

Liepājas apriņķī. 

Ir laba sadarbība ar Mūzikas skolu un Nīcas vidusskolu un Nīcas jauniešu centru  

(telpu izmantošana, iesaistīšanās pasākumos, kopīgi pasākumi, pulciņu vadītāju, 
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mākslinieku piesaistīšana, vidusskolas skolēni piedalās gan pasākumu organizēšanā, 

gan vadīšanā u.c.). 

Pasākumu organizēšanā aktīvi savu ieguldījumu dod pagasta floristes, radot 

pievilcīgu vides noformējumu.  

 

Kultūras aktivitāte kā novada zīmols 

Katru gadu Jūrmalciemā notiek Zvejnieku svētki. Par novada zīmolu ir izveidojies 

dziesmu un deju konkurss „Dzintara zvaigzne”. 

Nīcas novada zīmols ir arī Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi - Nīcas 

folkloras saglabātājas un popularizētājas, kā arī vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 

„Nīca”, kas godam nes un popularizē mūsu novada tautastērpu. 

 

Infrastruktūra un materiāltehniskais nodrošinājums 

Nīcas Kultūras nams atrodas pašvaldības ēkā un pašreizējās telpās darbojas no 

1975. gada. Ir 3 zāles ar palīgtelpām, tostarp koncertzāle ar 500 skatītāju vietām, 

aprīkots direktores kabinets, kur ir interneta un telekomunikāciju pieeja. 

Otaņķu tautas nams darbojas Otaņķu pārvaldes administratīvajā ēkā no 1986. 

gada. Ir Lielā skatītāju zāle ar 200 skatītāju vietām, kura aprīkota ar stacionāro 

apskaņošanas un apgaismošanas iekārtu, Mazā zāle, kuru izmanto sanāksmēm un 

Tradīciju zālē, kuru izmanto Laulību ceremonijām un tematiskajiem vakariem, kā arī 

vadītājas kabinets ar interneta un telekomunikāciju pieeju. 

Sabiedrības iesaistīšanās kultūras aktivitātēs 

Novada mākslinieciskās pašdarbības un citos 

kolektīvos darbojas 314 dalībnieki, t.i. 8.26% no 

novada iedzīvotāju skaita.  
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Nīcas novadā darbojas 11 pašdarbības un citi kolektīvi:  

Veids 
Kolektīvu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

Kori  2 63 

Deju kolektīvi  11 145 

Etnogrāfiskie ansambļi 2 26 

Vokālie ansambļi 2 35 

Lietišķās mākslas kolektīvi 2 20 

Amatieru teātris 1 25 

 

Projekti 

2012. gadā projektu ietvaros iegādāti 16 Nīcas tautastērpu komplekti Nīcas 

pirmsskolas vecuma bērnu kolektīvam un viņu vadītājai.  
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BIBLIOTĒKAS 

 

Novadā ir 2 bibliotēkas. Tās atrodas iedzīvotājiem ērti pieejamās vietās. Nīcas pagasta 

bibliotēka atrodas domes administratīvās ēkas 2.stāvā. Otaņķu pagasta bibliotēka 

atrodas Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā. 

 

Fondi 

Nīcas pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 8813 grāmatas, tajā skaitā 674 bērnu 

literatūras grāmatas, 40 ţurnālu nosaukumi. 

Otaņķu pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 3893 grāmatas, tajā skaitā 486 

bērnu literatūras grāmatas, 30 ţurnālu nosaukumi. 

Bibliotēku fonds ir ievadīts Liepājas CZB kopkatalogā.  

Pakalpojumi 

Bibliotēku galvenais uzdevums – nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, 

neierobeţotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus 

bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Nīcas novada 

domes apstiprinātajiem bibliotēku lietošanas noteikumiem. Bibliotēkas nodrošina visiem 

bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobeţotu informācijas saņemšanu un pakalpojumu 

kvalitāti, sniedz palīdzību bibliotēkas lietotājiem svarīgu jautājumu risināšanā un atbalstu 

visas vietējās sabiedrības attīstībā. 

 Bibliotēku  apmeklētāji var ne 

vien lasīt grāmatas un preses 

izdevumus, bet viņiem ir arī pieejams 

bezmaksas un bezvadu internets, kas 

sekmē apmeklējuma pieaugumu. 

Nīcas pagasta bibliotēkā ir 8 

datori, Otaņķu - 6 datori. Bibliotēkās ir  

multifunkcionālas iekārtas, tādēļ var 

piedāvāt printēšanas, kopēšanas un 

skenēšanas pakalpojumus. 
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Lasītāju skaits 

Nīcas pagasta bibliotēkā 2012.gadā bija 464 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem – 157. Apmeklējums gadā - 10107, izsniegums – 13344. 

Otaņķu pagasta bibliotēkā bija 280 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

– 92. 

 

Aktivitātes 

Devīto gadu abas Nīcas pagasta bibliotēkas piedalās lasīšanas veicināšanas 

projektā" Bērnu ţūrija". Bērni ar prieku lasa un piedalās grāmatu vērtēšanā kā eksperti. 

Projekta noslēgumā katru gadu tiek organizēta nelielā ekskursija. 2012. gadā tika 

apmeklēta Liepājas pilsētas bērnu bibliotēka "Vecliepājas rūķis", kā arī iepazīts policistu 

darbs, apskatot Liepājas policijas pārvaldes ēku. 

Bibliotēkas lasītāji katru gadu piedalās Grāmatu svētkos, kas 2012.gadā tika 

organizēti Grobiņā, kā arī Lielās lasītāju balvas pasniegšanas pasākumā Mālpilī. 

Bibliotēku vadītājas piedalās mācību semināros, lai papildinātu savas zināšanas. 

2012. gadā tika apmeklēti daţādi kursi, semināri un konferences : Kurzemes bibliotekāru 

vasaras saiets, Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" konference Rīgā, 

Kurzemes bibliotekāru konference Liepājā, Kurzemes reģiona noslēguma seminārs 

Ventspilī.  

2008. gada septembrī bibliotēka abas tika akreditēta uz 5 gadiem. 

 

Finansējums 

Bibliotēku finansējumu nodrošina pašvaldība. Nīcas pagasta bibliotēkas grāmatu 

iegādei 2012. gadā izlietoti 1613.- Ls, presei- 779.- Ls; Otaņķu pagasta bibliotēkā - 

grāmatu iegādei 1436.- Ls, presei – 706.- Ls. Otaņķu bibliotēka no labdarības projekta 

„Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” ziedotāju dāvinājuma  saņēma 18 „Bērnu ţūrijas” 

grāmatas par summu 70.65 Ls. 

Abām bibliotēkām iegādāti jauni grāmatu un izstāţu plaukti. 
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VESELĪBAS APRŪPE 

 

Nīcas ambulancē  

  3 ģimenes ārstu prakses, no kurām diviem ārstiem ir papildus arodslimību specialitāte 

un vienam pediatra specialitāte. Ģimenes ārstu prakses darba laiki tiek nodrošināti 

saskaņā ar Veselības norēķina centra noteiktajiem. Gripas un sezonālo vīrusu laikā 

ģimenes ārstu prakses darbojas ilgāk par noteikto darba laiku, jo pieņemts tiek ikviens 

pacients ar akūtām saslimšanām.  

2012.gadā Nīcas novadā pierakstīto pacientu skaits (divi ģimenes ārsti ir atvēruši 

papildprakses Liepājas pilsētā): 

        Dr. D.Birzniecei – 1200 Nīcas novada iedzīvotājs 

        Dr. I.Peremeţai - 1100 

        Dr. U.Malkevičai - 631 

Nīcas novada Kalnišķu ciema iedzīvotājus apkalpo Rucavas ambulance, jo tā atrodas 

tuvāk un izdevīgāk iedzīvotājiem. 

Ģimenes ārsti ir noslēguši līgumu ar NMS laboratoriju par 2 reizes nedēļā analīţu 

nosūtīšanu uz Rīgu, to nodrošina laboratorijas kurjers. 

Uz vietas ģimenes ārstu praksēs var veikt urīna analīzes, cukura, holesterīna līmeņa 

noteikšanu asinīs.  

Katrā ģimenes ārsta praksē strādā viena medicīnas māsa.  

Ģimenes ārsti divas reizes mēnesī izbrauc uz pacientu pieņemšanu Otaņķu 

feldšerpunktā un Jūrmalciema sabiedriskajā centrā. Kalnišķu sabiedriskajā centrā 

pieņem vienu reizi mēnesī. 

Divi ģimenes ārsti realizē projektus ERAF līdzfinansētā aktivitātē „Ģimenes ārstu tīkla 

attīstība”, kuru ietvaros ārstniecības procesa nodrošināšanai un ārstu prakses attīstībai 

ir iegādātas medicīnas iekārtas: apgaismotas redzes asuma  pārbaudes tabulas, 

kardiogrāfs, auguma mērītājs zīdaiņiem, ledusskapis ar saldētavu vakcīnu glabāšanai. 

Vēl tiks iegādāti datori ar specializētām programmām. 
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Ambulancē vēl darbojas: 

 Valdas Sisenes ārsta prakse zobārstniecībā. Prakse darbojas katru darba dienu. 

Kabinets aprīkots ar rentgena aparātu. 2012.gadā iegādāta modernāka 

zobārstniecības iekārta. Ceturtdienās tiek pieņemti Nīcas novada izglītības 

iestāţu bērni un skolēni. 

 Ināras Laures masiera kabinets, 

 Rasmas Šķubures veselīga uztura kabinets, 

 aptieka strādā katru darba dienu (divas dienas līdz plkst.19.00) 

 Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

dienesta brigāde strādā 

katru dienu no plkst. 8-

20  

 fizikālās terapijas 

kabinets, 

 medicīnas māsas 

kabinets (veic injekcijas) 

Iedzīvotāju medicīnisko 

pakalpojumu labākai 

nodrošināšanai reizi mēnesī ambulancē pieņem ārsti- speciālisti: ginekologs, acu ārsts, 

psihiatrs, ultrasonogrāfs (1 dienu mēnesī nodrošina Nīcas novada iedzīvotāju 

pieņemšanu Liepājas primārās veselības aprūpes centrā). 

Reizi pusgadā ambulancē pieņem ārsti – speciālisti: kardiologs, endokrinologs, 

alergologs.  

Regulāri tiek nodrošinātas bezmaksas eksprespārbaudes: kaulu blīvumu, kāju vēnu, acu 

iekšējā spiediena. 

2012. gada nogalē Nīcas novada iedzīvotājām tika nodrošinātas mobilās digitālās 

mamogrāfijas pārbaudes.  

Divas reizes gadā notiek asins donoru dienas, kas vienmēr ir labi apmeklētas (34-43 

donori). Izbraukumu nodrošina Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas 

nodaļa. 
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Reizi gadā ar pašvaldības atbalstu tiek rīkota VESELĪBAS diena, kad Nīcas novada 

iedzīvotājiem bez maksas ir pieejami: ģimenes ārsti, ginekologs, acu ārsts, zobārsts, 

laboratorijas pakalpojumi, apmeklēt bezmaksas informatīvu semināru par veselīga 

dzīvesveida veicināšanu, 

sporta un medicīnas 

precēm, veselības 

veicināšanu. 2012.gada 

veselības dienā tika rīkots 

seminārs, kuru vadīja 

fizioterapeite par veselības 

profilaksi „Fizioterapija 

ikdienā, saudzējot muguru”. 

Ambulancē bija apskatāma 

izstāde „Ieskats medicīnas 

vēsturē”. 

Ambulances telpās atrodas 

sauna, solārijs, kosmētiskais salons. 

Pašvaldības budţets Nīcas lauku ambulances darbībai 

2012. gadā 25196.00 Ls,  

2011. gadā 24937.00 Ls,  

2010. gadā 14207.00 Ls 

 

2012. gadā veiktie remonti Nīcas lauku ambulancē 

Ēkas jumta seguma un skursteņu pieslēgumu remonts – 866.23 Ls 

Ēkas jumta notekņu uzstādīšana   - 278.94 Ls 

Tualetes remonts 1141.59 Ls 
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Otaľķu feldšerpunkts 
 

Feldšerpunkta vadītāja Elza Cērpa sadarbojas ar 14 ģimenes ārstiem. Ikdienā feldšere 

sniedz medicīnisko palīdzību un dodas mājas vizītēs pie Otaņķu pagasta iedzīvotājiem. 

 

Pašvaldības finansējums feldšerpunkta darbībai 2012. gadā – 6564Ls. 

 

 122 iedzīvotāji bija nobalsojuši un ieteikuši Latvijas 

“Gada balvai medicīnā 2012″ ilggadējo Otaņķu feldšeri – 

ārsta palīgu Elzu Cērpu. Viņa tika godināta svinīgajā 

ceremonijā Rīgā kā viena no trim iecienītākajām Latvijas 

feldšerēm. 

 

 

 

 

Nīcas novada iedzīvotāju veselības stāvokļa raksturojums 2012. gadā 

Cukura diabēts – 87 pacienti 

Vairogdziedzeru saslimšanas – 66  

Epilepsija - 5 

Astma - 45  

Černobiļas sekas - 3 

Tuberkulozes riska grupas – 12 

Kopējais apmeklējumu skaits pie ģimenes ārstiem –  8267 

Veiktas fizikālās procedūras - 857  

Veikti  mobilās mamogrāfijas izmeklējumi - 40 
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SOCIĀLĀIS DARBS 

Sociālajā dienestā strādā četri sociālā darba speciālisti ar atbilstošu izglītību 

sociālajā jomā:  

 Inese Lapiņa - sociālā dienesta vadītāja,  

 Indra Kaunese - sociālā palīdzības organizatore,  

 Inese Kalnišķe- sociālā darbiniece, 

 Sigita Čirkše – sociālā darbiniece.  

Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Nīcas novada pašvaldības 

teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt kvalitatīvus sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju 

sabiedrībā.  

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

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

priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientie  m.  

2012. gadā pašvaldības sociālais dienests  palīdzību novada iedzīvotājiem 

sniedza,  pamatojoties uz  valdības izvirzītajiem kritērijiem, kas   tika orientēti uz atbalstu 

iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, bezdarbniekiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, 

trūcīgām ģimenēm ar bērniem un citām trūcīgām iedzīvotāju grupām. Tika īstenots 

mērķtiecīgs darbs, lai motivētu un sniegtu palīdzību ilgstošajiem bezdarbniekiem 

socializēties darba tirgū; tas  turpināsies arī 2013. gadā. Veiksmīgi sadarbojoties ar 

vietējiem uzņēmējiem, 2012. gadā darba gaitas ir atsākušas vairākas personas, kuras 

krīzes laikā zaudēja darbu. 

2012. gadā sociālajā dienestā 

tika saņemti 622 iesniegumi, vidēji 

mēnesī sniegtas 60 konsultācijas.   

Vismaz vienu reizi sociālais 

pabalsts izmaksāts 563 personām. 

Trūcīgas personas statuss (par 

trūcīgu atzīst cilvēku, kura ienākumi 

nepārsniedz 90 latus mēnesī) 
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piešķirts 349 personām, tas ir par 69 personām mazāk nekā 2011. gadā. Strauji 

samazinājies to personu skaits, kuri saņēma Garantēto minimālo ienākuma (GMI) 

līmeņa nodrošināšanas pabalstu. Ja 2011.gadā tās bija 190 personas, tad 2012.gadā 

vairs tikai 100 personas. Tas liecina, ka krīze pamazām beidzās, un cilvēki atgrieţas 

darba tirgū. 2012. gadā Nīcas novada domes izmaksāto sociālo pabalstu kopējā 

summa, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājusies par 19164 latiem. 

Pabalsta veids 2011. g. 2012. g. 

GMI *  36217 12452 

GMI pabalsts natūrā (talonos) - 1560 

Dzīvokļa pabalsts 2600 1950 

Kurināmā iegādes izdevumu apmaksas pabalsts 7200 6230 

Medicīnas pakalpojumu apmaksas pabalsts 3878 4665 

Ārkārtas situācijas (vētras postījumi) 200 2400 

Domes atmaksātā ēdināšana pirmsskolas 

izglītības iestādē 

1774 1445 

Domes atmaksātā ēdināšana skolās 1451 2516 

Bērnu izglītībai, uzsākot jauno mācību gadu 

skolā 

680 830 

Aprūpe mājās- vientuļajiem pensionāriem 3330 4155 

Apbedīšanas pabalsti 3517 2860 

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērniņa 

piedzimšanu 

800 1560 

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem 

1610 810 

Vienreizējs pabalsts politiski represētām 

personām 

740 1400 

Kopā 63997 44833 
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* GMI – pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (40.00 lati pilngadīgai 

personai, 45.00 lati bērnam). 

 

Par pakalpojumiem ilgstošās aprūpes iestādē SIA „Pansionāts Rokaiţi”, kurā 

uzturas 10 novada iedzīvotāji, pašvaldība samaksājusi 10641.- latus. 

Par viena bērna uzturēšanos audţuģimenē tika samaksāti 1160 lati. 

2012. gadā 64 ģimenēm tika izsniegtas A/S „Latvenergo” elektrības norēķinu 

kartes. 

Tika organizēta Eiropas pārtikas komplektu izsniegšana Nīcas novada 

trūcīgajām personām; izdalīja 890 pakas. 

Sadarbojoties ar veikaliem „Humana” un „No sirds uz sirdi”, visiem novada 

ļaudīm 5 reizes bija iespējams bez maksas iegādāties lietotos apģērbus un apavus. 

Aicinājām novada iedzīvotājus ziedot lietas, kuras saimniecībā vairs nav nepieciešamas, 

bet kādai ģimenei ļoti noderētu. Rezultātā daudzas trūcīgās ģimenes tika pie jaunām 

mēbelēm, sadzīves tehnikas un citām 

noderīgām lietām. 

Gada nogalē organizējām labdarības 

Ziemassvētku akciju. Ar saziedotajām 

dāvaniņām apciemojām un iepriecinājām 60 

novada vientuļos vecos ļaudis, kā arī 19 

trūcīgās ģimenes ar bērniem. Sadarbojoties ar 

novada uzņēmējiem, tika organizēts brauciens 

uz Liepājas teātra izrādi un Ziemassvētku 

koncertu; izrādi apmeklēja 16 ģimenes ar 

bērniem, koncertu apmeklēja 30 vientuļie 

pensionāri. Divas reizes gadā- Lieldienās un 

Ziemassvētkos-, sadarbojoties ar izglītības 

iestādēm un novada pašdarbības kolektīviem, apciemojām un sniedzām koncertus, kā 

arī aizvedām pašdarinātas dāvaniņas SIA „Pansionāts Rokaiţi” iemītniekiem.  

Līdz 2012. gada pavasarim darbojās Māmiņu klubs, kura darbību koordinēja sociālais 

dienests. Tika pieaicināti lektori, mediķi, psihologi, fizioterapeiti, kā arī citi speciālisti, kuri 
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vadīja nodarbības māmiņām ar bērniņiem. Klubiņā darbojās ap 10 jaunās māmiņas. 

Sadarbojoties ar SIA „Sofijas laivas”,trūcīgo ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem 

bērniem un daudzbērnu ģimenēm tika noorganizēts brauciens ar laivām pa Bārtas upi. 

2012. gadā Sociālais dienests iesaistījās divu projektu īstenošanā. 2012.gada 21. 

jūnijā ambulances ēkā tika atklāts Nīcas novada domes Sociālā dienesta sadzīves 

pakalpojumu punkts, kas tapa Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansētā projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu 

vajadzībām Nīcas novadā” ietvaros par kopējo summu 17 035,42 lati, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums – 5778,34 lati; īstenots vietējās rīcības grupas „Liepājas rajona 

partnerība” vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. 

Sadzīves pakalpojumu punktā ir 

izbūvēta telpa veļas mazgāšanai ar 

profesionālām veļas mazgāšanas, 

ţāvēšanas un gludināšanas 

iekārtām un ērtu dušas telpu. 

Sadzīves pakalpojumu punkta 

darbību organizē Nīcas 

pašvaldības Sociālais dienests. Tas 

sniedz atbalstu novada 

iedzīvotājiem, kuru 

mājsaimniecībās nav pieejams 

aprīkojums elementāras tīrības uzturēšanai, kā arī personām ar kustību traucējumiem, 

veciem un vientuļiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav piemērotu apstākļu un kuriem ir 

grūtības sevi apkopt. Pakalpojumus var izmantot arī iedzīvotāji krīzes situācijās, 

piemēram, ja sabojājusies veļas mazgājamā mašīna vai duša.  

Projekta „Mana sociālā atbildība” – Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības 

programmas ietvaros mērķis ir personu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas 

sekmēšana. 2012.gadā novada domes ēkā tika izbūvēts lifts. 2013.gadā tiks organizētas 

apmācības jauna sociālā pakalpojumu ieviešanai Nīcā- pavadonis, asistents.  
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SABIEDRISKIE CENTRI 

 
Pašvaldības teritorijā darbojas 2 sabiedriskie centri – Jūrmalciemā un Kalnišķos. 

 

 

Apmeklētība 

Apkopojot Jūrmalciema un 

Kalnišķu sabiedrisko centru apmeklētības 

statistiku par 2012. gadu, nākas secināt, 

ka abi centri darbojas aktīvi. Centrus 

apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet 

arī viesi un ārzemju tūristi. Jūrmalciema 

sabiedrisko centru vidēji mēnesī apmeklē 

vairāk kā 100 cilvēku, Kalnišķu 

sabiedrisko centru - ap  60 cilvēku 

mēnesī.   

 

Sniegtie pakalpojumi (abos centros): 

- Ikdienā iespējams lasīt centriem abonētos laikrakstus un ţurnālus  (abos 

centros); 

 Izbraukuma bibliotēka (reizi mēnesī) - iespēja lasīt grāmatas un ţurnālus, kuri 

centram netiek abonēti (abos centros); 

 Ģimenes ārstu vizītes (1-

2 reizes mēnesī) (abos centros); 

 Iespēja iesaistīties 

interešu kopu darbībā 

(Jūrmalciemā – „Aizjomiešos”, 

Kalnišķos – bērnu un jauniešu 

interešu kopā) 

 Brīvpieejas internets 

(abos centros); 

 Printēšanas pakalpojumi 

(abos centros); 

 Kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi (Jūrmalciema sab.c.) 

 Daţādas galda spēles (abos centros); 

 Veselības vingrošana (Jūrmalciema sab.c.); 

 Pieeja Tūrisma bukletiem (Jūrmalciema sab.c.); 
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Pasākumi   

Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi – regulāri notiek Jūrmalciema 

iedzīvotāju iniciatīvas kopas 

“Aizjomieši” tikšanās. Kopa 

organizē daţādus pasākumus, 

aicinot ciemos novada pašdarbības 

kolektīvus, dzejniekus un citus 

sabiedrībā zināmus cilvēkus. Reizi 

nedēļā centrā notiek vingrošana 

Artas Vecbaštikas vadībā. Centrā 

regulāri notiek daţādas izstādes. 

Kalnišķu sabiedriskais 

centrs darbojas aktīvi – katru 

sestdienu notiek Kalnišķu bērnu un 

jauniešu tikšanās un daţādas 

nodarbības Modrītes Stūres vadībā. 

Ikdienā centrā aktīvi tiek izmantoti datori un galda spēles. Centra vadītāja kalnišķniekiem 

ir uzsākusi organizēt pasākumus - iedzīvotāju tikšanās, izstādes, pieredzes apmaiņas 

braucienus u.c. 

 

Projekti 

Jūrmalciema sabiedriskajā centrā Projekta „Senjoru ceļš” ietvaros 2012. gadā 

notika vairākas nodarbības – rokdarbi un kulinārija. 
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NĪCAS JAUNIEŠU CENTRS 

 

Nīcas Jauniešu 

centra mērķauditorija ir 

Nīcas centrā un Nīcas 

novadā dzīvojoši 

jaunieši vecumā no 13-

25 gadiem. Apmeklētība 

– vidēji 30 jaunieši 

dienā. Iestādes gada 

budţets - 11101 lati.   

2012. gads 

Nīcas Jauniešu centram 

ir bijis aktīvs gads. 

Gads sākās ar aktīvu gatavošanos pirmajai „Nīcas novada Jauniešu dienai”. Tas bija 

pirmo reizi organizēts pasākums novada jauniešiem ar daţādām aktivitātēm visas 

dienas garumā. Martā vairāki novada jaunieši piedalījās projektā „Second step for the 

nature” Rumānijā, kas bija vērtīgs pieredzes brauciens. Maijā divas Jauniešu centra 

komandas veiksmīgi startēja „Stipro skrējienā” Cinevillā. Vasarā pirmo reizi tika 

organizēts 2 dienu pārgājiens jauniešiem „24 km gar jūras krastu”. Vasaras beigās 

Jauniešu centra jaunieši aktīvi iesaistījās sporta pasākuma „Čiekurkauss 2012” 

organizēšanā Nīcas novada Bernātos. Septembra sākumā pašu spēkiem tika 

izremontētas Jauniešu centra 

telpas. 

Bez lielajiem pasākumiem, 

Jauniešu centrā regulāri notika 

daţādi galda spēļu turnīri, kopīga 

sportošana skolas sporta un svaru 

zālē, kā arī vasarā – skolas sporta 

laukumos.   

Gada nogalē Jauniešu 

centrā mainījās vadība – ilggadējais centra vadītājs Raivis Kalējs darbu nevarēja turpināt 
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maģistrantūras studiju dēļ, tādēļ tika rīkota kandidātu atlase vakantajam amatam. Šoreiz 

tika lemts, ka centrā strādās divi darbinieki – katrs uz pusslodzi. Atlases rezultātā 

Jauniešu centrs ir ticis pie divām jaunām, aktīvām darbiniecēm - Ilzes Elizabetes Rasas 

un Agneses Jansones.  

2012. gada nogale Jauniešu centrā bija pārmaiņu laiks – iepazīšanās ar 

jaunajām darbiniecēm, jaunas, vēl nebijušas aktivitātes un kopīga gatavošanās jau 

otrajai Nīcas Jauniešu dienai.  
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TŪRISMS 

19.maijā Nīcas novada 

Jūrmalciemā pirmo reizi Nīcas novada 

vēsturē notiek Muzeju nakts par tēmu 

zilā krāsa – jūra. Pasākuma ietvaros 

notiek Andra Maisiņa priekšlasījumi par 

jūras krasta eroziju posmā Bernāti-

Jūrmalciems, tiek demonstrētas filmas 

par Baltijas jūras vērtībām, 

„Jūrmalnieku senatnē” apskatāma 

Gitas Vanagas izveidotā fotogrāfiju izstāde par zvejniecības vēsturi Jūrmalciemā, 

noslēgumā pie jūras notiek Olafa Gūtmaņa dzejas lasījumi un Nīcas etnogrāfiskā 

ansambļa uzstāšanās. 

Tūrisma informācijas centrā iegādāts kases aparāts un iespējams iegādāties 

suvenīrus – pildspalvas un krūzītes ar novada ģerboni, kā arī tiek tirgotas „Jāņa sētas” 

kartes  

Peldsezonas laikā no maija līdz septembrim Bernātu pludmalē tiek veikti 

peldūdens kvalitātes mērījumi. 

Bernātu dabas parkā izvietotas jaunas koka atkritumu urnas 

un novada teritorijā uzstādīti 3 informācijas stendi pēc ainavu 

arhitektes Indras Rātes skicēm – Jūrmalciemā „Aizjomi” un 

„Miķelis Pankoks”, Grīnvaltos – afišu stends 

Biedrība „Bārtas osta” Bārtas upes krastā Nīcas novada 

domes īpašumā ierīko 3 atpūtas vietas, uzstāda stendu par 

Bārtas upi un izvieto norādes zīmes upes krastos. 
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29.septembrī tūrisma sezonas noslēgums- tūrisma uzņēmēji aicināti piedalīties 

ekskursija/ pieredzes apmaiņas braucienā uz Grobiņas novada veiksmīgākajiem tūrisma 

objektiem. 

No 9. - 31.decembrim Tūrisma informācijas centrā notiek vietējo rokdarbnieku 

raţojumu izstāde-tirdziņš. 

 

Nīcas tūrisma informācijas centra apmeklētāju dinamika, 

salīdzinot 2010., 2011. un 2012.gadu. 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 

 

2012. gadā ir konstatēts 31 administratīvais pārkāpums un uzsākti 15 

kriminālprocesi (Valsts policijas informācija,) no kuriem lielākā daļa ir zādzības, un 1 

slepkavība.  

Administratīvie pārkāpumi ir 2012. gadā ir bijuši daţādi: 

Par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2 protokoli (brīd., 10,-); 

Par nelikumīgu gruţu izmešanu – 2 protokoli (100,-); 

Par nelikumīgu elektrības patērēšanu – 4 protokoli (200,-); 

Par patvarību – 2 protokoli (120,-); 

Par nepamatotu operatīvo dienestu izsaukšanu – 1 protokols (25,-); 

Par smēķēšanu, ja to dara nepilngadīgais – 6 protokoli (20,-, 4 brīd.); 

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1 protokols (5,-); 

Par valsts karoga neizkāršanu sēru noformējumā – 1protokols (brīd.); 

Par nelikumīgu auto novietošanu kāpu zonā – 12 protokoli (600,-). 

Nīcas novadā 2012. gadā aizturētie nav bijuši. Uz mājām ir nogādāti 34 cilvēki, 

kuri bija alkahola reibumā un nevarēja patstāvīgi nokļūt savā dzīvesvietā. 

Pēc Pašvaldības policijas rīcībā esošās informācijas, ir sastādīts 31 

administratīvais protokols (13 Pašvaldības policija, 18 Valsts policija). Uzlikti 30 

administratīvie sodi (Nīcas novada administratīvas komisijas informācija). 

2012. gadā ar Valsts policiju notika cieša sadarbība. Tiek veikti kopīgi reidi, kā arī 

kopīgi izbrauc uz notikuma vietām. 

Lai operatīvāk veiktu pašvaldības policijas darbu, vasaras sezonā pirmo gadu 

tika piesaistīts vēl viens policists. 

 


