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1. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 

Pašvaldības ienākumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi, ēkām un būvēm, ieņēmumi no pakalpojumiem. 

 2014. gadā pašvaldības finansiālo situāciju ietekmēja novada iedzīvotāju ierobežotā 

maksātnespēja, kas ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kārtošanu, komunālo un 

citu pakalpojumu maksāšanu, savstarpējie norēķini par vispārējās izglītības iegūšanu citas 

administratīvās teritorijas robežās, 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). 

2014. gadā pašvaldības turpināja LR likumdošanā noteiktā garantētā minimālā 

ienākuma izmaksu Nīcas novada iedzīvotājiem.  

Tajā pat laikā dome saskaņā ar saistošajiem noteikumiem turpināja izmaksāt 150 eiro 

pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, pabalstu 50 un vairāk gadu kāzu jubilejās. Nozīmīgi, ka 

saskaņā ar domes deputātu lēmumu domes darbinieki sveic 85, 90, 95, 100 utt. jubilejās 

novada iedzīvotājus. Novada vecākajiem iedzīvotājiem tas ir emocionāls brīdis, kad pie viņiem 

mājās ar sveicieniem un naudas pabalstu ierodas domes vadošie darbinieki, izrunājas ar viņiem 

un uzklausa viņu dzīves gājumu. 

 2014. gadā pašvaldība veiksmīgi turpināja jauniešu (vecumā no 15 līdz 18 gadiem) 

nodarbināšanu vasarā. 

2014. gadā pašvaldība turpināja mazo projektu finansēšanas konkursu novada 

biedrībām un interešu kopām, tādējādi sekmējot novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu 

uzlabojumu veikšanā. 

 Šogad sākās jauns Eiropas fondu piesaistes periods, diemžēl joprojām valsts līmenī nav 

skaidrības par finansējuma piešķiršanas mērķiem. Piemēram, katrai piekrastes pašvaldībai bija 

cerība līdz 2020.gadam piesaistīt aptuveni 7 miljonus eiro uzņēmējiem nozīmīgas pašvaldībai 

piederošas infrastruktūras sakārtošanā, bet Eiropas Komisija nesaskaņoja Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas pieteikumu, tāpēc plānotie līdzekļi tika aizvirzīti citām 

ministrijām, tajā skaitā Kultūras ministrijai. Par to skaidrības joprojām nav.  

Tomēr ik pa laikam parādās iespējas piesaistīt ārējo finansējumu, ko pašvaldība arī 

izmanto. „Norvēģijas finanšu instrumenta” ietvaros tika iesniegts pieteikums Nīcas sporta zāles 
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celtniecībai un saņemts līdzfinansējums - 1 miljons eiro. Fonda pamatprasība- ārkārtīgi liela 

ēkas siltumnoturība, kas to padarītu arī ekspluatācijā salīdzinoši lētu. Otra vajadzība- pacēlājs 

Nīcas ambulancē. Par abu projektu nepieciešamību ir lēmuši Nīcas novada domes deputāti.  

2011. gada beigās pašvaldībām ar likumu tika dota iespēja regulēt nekustamā īpašuma 

nodokļa apmēru. Nīcas novada dome, izvērtējot novada nodokļu maksātāju maksātspēju, ik 

gadus lēma par „šķūnīša nodokļa” nepiemērošanu un zemes nodokļa pieaugumam piemērot 

pieauguma ierobežojumu. Diemžēl ar 2015. gadu likums šo iespēju pašvaldībai vairs nedod, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nekustamā īpašums nodoklis būs jāmaksā no pilnas 

kadastrālās vērtības.  

 Vēl viens būtisks drauds nākotnē - pašvaldības ceļu fonda līdzekļu samazinājums - ar 

piešķirto finansējumu var tikai un veikt ikdienas ceļu greiderēšanu, rekonstrukcija un grants 

seguma atjaunošana pilnībā tiek izslēgta.  

Budžeta izpilde pēckrīzes apstākļos rada problēmu - pašvaldībām ir iespēja piesaistīt 

Eiropas Savienības fondu līdzekļus, nodrošinot procentuālu līdzfinansējumu, taču piesaistāmo 

līdzekļu apjomu ierobežo krīzes budžeta samazinājums un pašvaldībai jāizvēlas - vai nu budžeta 

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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2. NĪCAS NOVADS 

2.1. Teritorija  

Nīcas novads izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot 

Nīcas un Otaņķu pagastus. 

Nīcas novada teritorijas platība - 35040.00 ha:   

 Nīcas pagasts - 23027.70 ha,  

 Otaņķu pagasts - 12012.30 ha 

 
Nīcas novada teritorijas sadalījums. 

 

Nīcas novada administratīvais centrs – Nīcas centrs. Nīcas novada teritoriju šķērso valsts 

nozīmes galvenais autoceļš A11 Liepāja –Lietuvas robeža (Rucava). Attālums no Nīcas centra 

līdz Baltijas jūrai – 5 km, Liepājas pilsētas robežai - 17 km, līdz Rīgai – 230 km.  

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 robeža. Lielākās 

ūdenskrātuves: Liepājas ezers, Papes ezers, Bārtas upe, Toseles upe, Ječupe, Otaņķes upe. 
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Nīcas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Natura 

2000”:  

 Dabas parks „Pape”; 

 Dabas parks „Bernāti”;  

 Dabas liegums „Rucavas īvju audze”;  

 Dabas liegums „Ječu purvs”; 

 Dabas liegums „Liepājas ezers”. 

 

2.2. Iedzīvotāji 

 Iedzīvotāju skaits novadā katru gadu samazinās. Salīdzinot ar 2011. gadu - par 4,56 %. 

 

Iedzīvotāju skaits novadā. 

  2014. gadā dzimuši 28 bērni: 10 meitenes un 18 zēni, kas ir par 10 mazāk nekā 2013. 

gadā, taču vairāk, nekā 2012. gadā. 

3918 3865 3803 3739 

2946 2903 2860 2800 

972 962 943 939 

2011. 2012. 2013. 2014.

Novads Nīcas pagasts Otaņķu pagasts
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Dzimušie. 

  2014. gadā īpaši pieaudzis novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību skaits - 19. 

Laulību skaits 2013. gadā bija 12, bet 2012. gadā - 6. Laulību reģistrējuši pāri gan no Nīcas 

novada, gan no citām administratīvajām teritorijām. Reģistrētas arī laulības ar 

ārzemniekiem. Samazinājies baznīcā noslēgto laulību skaits – 2014. gadā baznīcā notikusi 1 

laulību ceremonija. Laulību ceremonijas notikušas ne tikai Dzimtsarakstu nodaļas telpās, 

bet arī citās piemērotās vietās - galvenokārt viesu mājās. 

  Gadu no gada mirstība pārsniedz dzimstību. 
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Mirušie. 

   Nedaudz samazinājusies arī iedzīvotāju kustība. Pašvaldības teritorijā 2014. gadā 

dzīvesvietu deklarējušas 120 personas. Dzīvesvietu ārzemēs norādījusi 21 persona, bet 

dzīvesvietu citu pašvaldību teritorijā norādījušas 125 personas.    

 

Iedzīvotāju kustība. 

 Salīdzinot statistikas datus pa iedzīvotāju vecuma grupām, palielinās iedzīvotāju skaits 

pensijas vecumā, kā arī darbaspējas vecumā. Samazinās bērnu un jauniešu skaits.  
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Iedzīvotāji pa vecuma grupām. 

 

 

3. NĪCAS NOVADA DOME 

Pašvaldības nosaukums Nīcas novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, 
Nīcas novads, LV-3473 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000031531 

PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000031531 

Finanšu gads 01.01.2014. – 31.12.2014. 

Nīcas novada dome 9 deputāti 

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 

Priekšsēdētāja vietnieks Inguna Lībeka 

Izpilddirektors Andrejs Šakals 

Galvenā grāmatvede Inese Ģirne 
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3.1. Domes sastāvs 

               2014. gadā darbu turpināja 2013. gada 1. jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada 

Dome 9 deputātu sastāvā: no vēlētāju apvienības „Nīcas novada attīstībai” ievēlētie 7 deputāti 

- Ivars Apinis, Jānis Ausējs, Raivis Kalējs, Inguna Lībeka, Sandra Pankoka, Agris Petermanis, 

Daina Siksna un no partijas „Vienotība’’ - Renārs Latvens un Aija Robežniece. Ar 2014.gada 

martu Aija Robežniece nolika deputāta pilnvaras sakarā ar grūtniecības, dzemdību un bērna 

kopšanas atvaļinājumu. Viņas vietā no partijas „Vienotība” saraksta deputāta pienākumus pilda 

Raimonda Ābelīte. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nīcas novada dome darbu veic saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” un domes 

 2009. gada 30. jūlijā apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Nīcas novada  

pašvaldības nolikums”. 

 2014. gadā notikušas 20 domes sēdes, tai skaitā 8 ārkārtas sēdes. Domes sēdēs 

izskatīti 280 jautājumi, pieņemti 84 lēmumi un apstiprināti 196 administratīvie akti. 

      2014. gadā darbu turpināja domes komitejas: 

  finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komiteja, 

 sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu komitejai  
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notikušas 16 sēdes, izskatīti 193 jautājumi, no tiem uz domes sēdi virzīti 185 jautājumi. Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai notikušas 16 sēdes, izskatīti 128 jautājumi, uz 

domes sēdi virzīti 105 jautājumi. Nepieciešamības gadījumā notikušas komiteju ārkārtas sēdes 

vai abu komiteju apvienotās sēdes. 

 Pašvaldības funkciju pildīšanai un administratīvo funkciju pārvaldīšanai izveidotas   

komisijas: 

 administratīvo lietu komisija, 

 administratīvo aktu strīdu komisija, 

 iepirkumu komisija, 

 komisija pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas 

izvērtēšanai, 

 vēlēšanu komisija, 

 jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, 

 novada ainavas veidošanas un sakoptas vides uzturēšanas komisija. 

No jauna darbu uzsākušas 2 komisijas:   

 medību koordinācijas komisija, 

 interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija. 

 Sakarā ar teritorijas plānojuma izstrādes pabeigšanu, darbu izbeidza teritorijas 

plānojumu izstrādes darba grupa. 

 Atsevišķu pašvaldības uzdevumu un funkciju veikšanai tika izveidotas darba grupas. 

 Pārskata gadā izdoti 125 rīkojumi pamatdarbības jautājumos. 
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 Nīcas novadā ir 14 pašvaldības iestādes. 9 iestāžu vadītājiem ir augstākā izglītība, 3 - vidējā 

speciālā, 2 - vidējā izglītība.  

 

Pašvaldības iestāžu vadītāju izglītība. 

Domes administrācijā strādā 19 darbinieki, no tiem augstākā izglītība - 14; vidējā speciālā – 4; 

vidējā izglītība – 1. 

 

Novada domes administrācijas darbinieku izglītība. 
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3.3. Lietvedība 

Nīcas novada domē lietvedības darbu organizē saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem šajā jautājumā, kā arī saskaņā ar Nīcas novada domes apstiprināto 

lietvedības instrukciju un nomenklatūru. 

 2013. gadā Nīcas novada dome ir saņēmusi 1810 dokumentus, nosūtījusi 1800 

dokumentus. Izsniegtas 240 dažāda veida izziņas.  

 

3.4. Bāriņtiesa 

Nīcas novada bāriņtiesa ir Nīcas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde. 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 

principiem, prioritāri nodrošinot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību.  

Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un 

pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.  

Bāriņtiesā veiktās notariālās darbības: 

 

 

Gads 

Bāriņtiesā 

veikto 

apliecinājumu 

skaits kopā 

Nostiprinājuma 

lūgumi 

Zemesgrāmatu 

nodaļai 

 

Apliecinātie 

iesniegumi 

 

 

Pilnvaras 

 

 

Darījumi 

2013. 115 21 21 51 6 

2014. 140 17 27 55 12 

 

Pēc iedzīvotāju lūguma, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Nīcas novadā, bāriņtiesa izdara 

apliecinājumus iedzīvotāju dzīvesvietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu iemeslu dēļ nevar 

ierasties bāriņtiesā. 

2014. gadā bāriņtiesa pieņēma 19 lēmumus, no kuriem: 
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 bērnu aizgādības tiesības tika pārtrauktas (ar vienpersonisko lēmumu) 2 

vecākiem (1 mātei un 1 tēvam); 

 2 bērni, kuru vecākiem tika pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības; 

 bērnu aizgādības tiesības tika atjaunotas 2 vecākiem - mātēm; 

  2 bērni, kuru mātēm tika atjaunotas bērnu aizgādības tiesības; 

 2 personām pieņemts lēmums par prasības sniegšanu tiesā par bērnu aizgādības 

tiesību atņemšanu. 

Uz 2014. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 11 bērni (aizbildnībā un 

audžuģimenēs): 

 10 bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, ir adoptējami, bet viņu likumīgie 

pārstāvji vai paši bērni nepiekrīt bērnu adopcijai, un  1 bērns, kurš  piekritis 

adopcijai; 

   2014. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 1 

bērnam, nodibinot aizbildnību; 

 7 personas, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildņiem, pilda aizbildņa 

pienākumus; 

 2 personas ir atlaistas no aizbildņa pienākumu veikšanas - 1 gadījumā bērns 

sasniedzis pilngadību, otrā gadījumā bērns atgriezās savā ģimenē; 

 1 bērns uz laiku tika nodots citas personas aprūpē ārzemēs; 

 1 persona atrodas aizgādnībā; 

  par 2 bērniem bāriņtiesa devusi tiesai atzinumu par atsevišķas aizgādības 

noteikšanu, par 1 bērnu bāriņtiesa sniegusi atzinumu par paternitātes 

noteikšanu; 

 3 lēmumi par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu nodrošināšanu vai 

aizstāvību. 

Dokumentu aprite 2014. gadā bāriņtiesā: 

 saņemtā korespondence – 132 

 nosūtītā korespondence – 172 

 saņemti, izskatīt iesniegumi -  15 

2014. gadā bāriņtiesas lietvedībā aktīvo lietu skaits – 39, kas nav nodotas arhīvā. 



Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats   16 

 

3.5. Attīstības plānošana  

 2014. gada vidū tika pabeigta jaunās novada attīstības programmas un ilgtermiņa 

attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības programmas darbība plānota līdz 2020. gadam, 

ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. 

 

3.6. Projekti 

2014. gadā Attīstības nodaļa ir īstenojusi 

vairākus lielus infrastruktūras sakārtošanas 

projektus. Ar Eiropas zivsaimniecības fonda 

atbalstu ir izdevies sakārot Rudes bijušo katlu 

māju pārvēršot to par sporta namu, kurā 

novada iedzīvotāji var nodarboties ar 

dažādiem sporta veidiem. Rudē līdz šim nav 

bijusi iekštelpu sporta aktivitātēm piemērota 

sporta zāle. Vietējo iedzīvotāju sapnis par savu sporta zāli ir piepildījies.  

Šogad rekonstrukcija notika arī trīs pašvaldības daudzdzīvokļu mājās: Skolas ielā 1, 

„Salnājos” un „Uzvarās”. Skolas ielā 1 tika nomainīts jumta segums, visi logi un durvis, veikta 

ēkas fasādes siltināšana. „Salnājos” tika nomainīti logi un durvis, veikta ēkas fasādes 

siltināšana, tāpat arī „Uzvarās” ēkai tika nomainīti visi logi, durvis un veikta fasādes siltināšana.  
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2014. gadā uzsāktie, īstenotie vai pabeigtie projekti 

Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu 

instru-

ments 

Ieviešanas laiks 

Projekta statuss  

2014. gada beigās 

Programma/

rīcība/ 

uzdevums 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana „Skolas iela 1” 
94 386.51 ERAF 21.11.2013 – 19.06.2015 

Pabeigti renovācijas darbi, 

projekts tiks noslēgts 2015. 

gada jūnijā 

RV18U3 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana „Salnāji” 
34 729.45 ERAF 21.11.2013 – 19.06.2015 

Pabeigti renovācijas darbi, 

projekts tiks noslēgts 2015. 

gada jūnijā 

RV18U3 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana „Uzvaras” 
20 876.27 ERAF 21.11.2013 – 19.06.2015 

Pabeigti renovācijas darbi, 

projekts tiks noslēgts 2015. 

gada jūnijā 

RV18U3 

Ēkas rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana brīvā laika 

pavadīšanas un sporta 

vajadzībām Rudē 

374 756.49 EZF 08.06.2012 – 18.06.2014 
Projekts pabeigts 2014. 

gada vidū 

Otaņķu 

pag. 

īstermiņa 

pasākumu 

pr. 

49.punkts.1 

Publisko interneta pieejas 

punktu attīstība 
15 575.33 ERAF 22.10.2014–21.04.2015 

Uzsākts 2014. gadā, 

projekts pabeigts tiks 2015. 

gada aprīlī 

Nīcas 

novada 

attīstības 

programma 

2014-2020 

Rudes ciema ūdenssaimniecības 

attīstība 
672 324.72 ERAF 05.09.2012 – 04.09.2015 

Pabeigta tehniskā projekta 

izstrāde, būvdarbi plānoti 

2015.gadā 

RV 16U5 

Nīcas novada Bārtas upes zivju 

resursu pavairošana 
1373.47 ZF 10.04.2014-31.10.2014 Projekts pabeigts RV20U4 

Kalnišķu sabiedriskā centra 

rekonstrukcija 
16 649.44 ELFLA 01.06.2014-01.05.2015 

Oktobrī uzsākti 

rekonstrukcijas darbi 
RV3U2 

Pērkones kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana Nīcas novadā 

9 273.44 ELFLA 01.07.2014-01.05.2015 
Augustā uzsākta 

tautastērpu izgatavošana 
RV21U3 

                                                           
1 Otaņķu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija 2008-2023 
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Pārrobežu sadarbības projekti 

Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu 

instruments 

Ieviešanas 

laiks 

Projekta statuss 2012. gada 

beigās 

Programma/

rīcība/ 

uzdevums 

Upju kā ūdenstūrisma resursa 

pieejamības attīstība 
45 040.86 

Latvijas-Igaunijas 

pārrobežu 

programma/ 

ERAF 

2012-2013  

Būvdarbi pabeigti, projekta 

aktivitātes noslēgsies 

2015.gada janvārī 

RV9U1 

Mana sociālā atbildība/ My 

social responsibility 
 38 710.65 

Latvijas - Lietuvas 

pārrobežu 

programma/ ERAF 

 2012-2014 
Projekta aktivitātes 

noslēgušās  

RV3.3U3.3.

4
2
 

 

2014. - 2015. gadā plānotie projekti 

Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu instruments 

Programma/rīcība/

uzdevums 

„Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas 

novadā” 

2.7 milj. 

EUR 
EEA 

RV2U1 

„Sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju nojumju iegāde brīvā 

laika pavadīšanas dažādošanai Rudē” 
4002.40 ELFLA 

RV2U1 

Vietējais novada projektu konkurss 2015 4300 Pašvaldības budžets 
RV3.4.U3.4.3

3
 

Nīcas ciema siltumapgādes siltuma devēja rekonstrukcija 1.5 milj. Pašvaldības budžets 
RV 16U1 

 

  

                                                           
2 Nīcas pagasta attīstības programma 2009-2015 

3 Nīcas pagasta attīstības programma 2009-2015 
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2014. gadā īstenotie biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projekti 

(Nīcas novada dome ir biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” biedrs) 

 

Projekta nosaukums 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

(EUR) 

Finanšu 

instru-

ments 

Ieviešanas laiks 
Projekta statuss 

2014. gada beigās 

Programma/rīcība/

uzdevums 

Bērnu rotaļlaukuma izveide brīvā 

laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā 
7 657.35 ELFA 10.02.2014– 15.12.2014 

Projekts noslēdzies 
RV2U4 

Nīcas novada Jūrmalciema 

tūrisma pakalpojumu attīstība  

(10 tirdzniecības stendu iegāde) 

2 662.00 EZF 01.09.2014-01.04.2015 Projekts tiks īstenots 

2015. gadā 

RV9U3 

Nīcas novada Jūrmalciema 

tūrisma pakalpojumu 

dažādošana  

(vinčas un sarga būdiņas 

labiekārtošana, stendu, solu un 

atkritumu urnu izgatavošana) 

8 887.05 EZF 01.08.2014 – 01.07.2015 

Projekts apstiprināts, 

projekta 

labiekārtošanas darbi 

notiks 2015. gada 

sākumā 

RV9U1 

 

2014. gadā īstenotie biedrību un interešu kopu projekti 

Otro gadu pašvaldība organizēja vietējo projektu konkursu, kurā savas idejas iesniedza 

12 pretendenti, 9 projekti tika īstenoti. Projekti realizēti kopsummā par EUR 6382.89, no tiem 

Nīcas novada dome līdzfinansēja EUR 3659.19. Apsveicama ir projektu realizētāju aktivitāte, 

piesaistot papildus finansējumu no sponsoriem, kuru 

vidū ir novada uzņēmēji. Projektu īstenošanas 

rezultātā novadā ir realizētas labas un vērtīgas idejas. 

Pieci projekti bija saistīti ar sportiskām aktivitātēm. 

Tika iegādātas futbola formas un vingrošanas 

inventārs, rīkotas sporta sacensības Jūrmalciemā un 

Cigun apmācības.  
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Arī kultūras dzīve novadā ieguva no īstenotajiem projektiem - Otaņķu etnogrāfiskais 

ansamblis nosvinēja 50 gadu pastāvēšanas jubileju, savukārt Nīcas bērnu vokālais ansamblis 

„Čiekuriņi” koncertēja, pateicoties projekta rezultātā iegādātajai mūzikas aparatūrai. Divu 

projektu aktivitātes bija saistītas ar dzīves kvalitātes uzlabošanu - notika lekcijas par 

psiholoģisku jautājumu izziņu, pašvērtējumu un pozitīvo domāšanu, kā arī rokdarbu 

nodarbības kvalificētu speciālistu vadībā. Ievērības cienīgs bija jauniešu realizēts projekts, kura 

rezultātā tika atjaunota brīvības cīnītāja A.Skaras piemiņas vieta Verbeļu kapos. 

 2014. gadā uzsākta divu nozīmīgu, Attīstības programmas investīciju plānā iekļauto 

projektu īstenošana. Nīcas centra siltumapgādes rekonstrukcijai uzsākta tehniskā projekta 

izstrāde, savukārt Nīcas sporta halles būvniecībai pabeigta tehniskā projekta izstrāde un 

iesniegts projekta pieteikums Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentā. Gada pēdējā 

dienā tika saņemtas lieliskas ziņas par projekta pieteikuma apstiprināšanu. Halles būvniecība 

notiks no 2015. gada marta līdz 2016. gada aprīlim. Fonda līdzfinansējums sastāda 1 miljonu 

eiro. Halles būvniecības projekts būs līdz šim lielākais novadā īstenotais infrastruktūras 

projekts.  
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4. NĪCAS NOVADA BUDŽETS 

4.1. Pamatbudžets  

Ieņēmumi  

  
2012.gada  

izpilde 
2013.gada  

izpilde 
2014.gada  

izpilde 
2014/2013 

Rādītāji  EUR  EUR  EUR EUR % 

Nodokļu ieņēmumi 1 596 625  1 820 271  1 831 561  11 290  0,6 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 399 818  1 622 350  1 617 058  - 5 292  -0,3 

Nekustamā īpašuma nodoklis 196 807  197 921  214 503  16 582  8,4 

Nenodokļu ieņēmumi 33 473  34 286  79 525  45 239  131,9 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 
 un īpašuma  

 90  3    - 3  -100,0 

Valsts ( pašvaldību) nodevas 
 un kancelejas nodevas 

6 128  4 915  4 542  - 373  -7,6 

 Naudas sodi un sankcijas 7 689  8 315  7 667  - 648  -7,8 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 413  11 087  12 082  995  9,0 

Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) 

 nekustamā īpašuma pārdošanas 

7 153  9 966  55 234  45 268  454,2 

Transferti  856 251  982 145  1 262 842  280 697  28,6 

No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti 

356  30 512  40 575  10 063  33,0 

Valsts budžeta transferti 829 172  916 369  1 176 415  260 046  28,4 

Pašvaldības budžeta transferti 26 723  35 264  45 852  10 588  30,0 

Maksas pakalpojumi un citi 
 pašu ieņēmumi 

282 106  281 275  280 688  - 587  -0,2 

Ieņēmumi kopā 2 768 455  3 117 977   3 454 616  349 522  11,2 

 

 2014. gadā pašvaldības pamatbudžetā 47 % no kopējiem ieņēmumiem jeb 88 % no 

nodokļu ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi.  

2014. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi EUR 1617058, kas ir par   

EUR 5292 jeb 0,3% mazāki nekā 2013. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi no 

kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem pašvaldības budžetā sastāda 6% jeb 12% no nodokļu 

ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi iekasēti par 8,4 % jeb EUR 16582 vairāk 

nekā 2013. gadā. Maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums - EUR 587, salīdzinājumā ar 
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iepriekšējo gadu. 2014. gadā piesaistīti kredīta līdzekļi EUR 185448 : EUR 22940 transporta 

iegāde sociālam dienestam, ERAF projekts- energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās Skolas ielā 1, „Salnāji” un „Uzvaras” par kopējo summu EUR 162508. 

      

 

 

Izdevumi  

  

2012.gada  
izpilde 

2013.gada  
izpilde 

2014.gada  
izpilde 

2014/2013 

Rādītāji       EUR % 

Izdevumi pēc valdības 
funkcijām 

     Vispārējie valdības dienesti           439 868         412 654         426 966           14 312            3,5  

Sabiedriskā kārtība un 
drošība             27 026           29 929           38 181             8 252          30,5  

Ekonomiskā darbība           115 890         165 137         119 484  -      45 653  -       39,4  

Vides aizsardzība             13 355           12 794           15 269             2 475          18,5  

Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu 
 apsaimniekošana           556 083         765 349         750 243  -       15 106  -         2,7  

Veselība             45 336           37 912           41 999             4 087            9,0  

Atpūta, kultūra, sports           236 574         321 208         567 251        246 043        104,0  

Izglītība        1 178 316      2 568 844      1 311 297  - 1 257 547  -     106,7  

Sociālā aizsardzība           238 657         152 294         171 985           19 691            8,3  

Izdevumi kopā        2 851 105      4 466 121      3 442 675  - 1 023 446  -       35,9  
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 Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 2014. 

gadā vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija izglītībai - EUR 1 311 297 jeb 38%, bet 

salīdzinājumā ar 2013. gadu - samazinājums, jo 2013.gadā tika realizēti divi lieli KPFI projekti 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā un bērnudārzā "Spārīte", 

piesaistot kredīta līdzekļus. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi 

veido 22% no kopējiem izdevumiem. 2014. gadā tika veikti energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi trijās novada  daudzdzīvokļu mājās (ERAF projekta ietvaros), 

piesaistot kredīta līdzekļus EUR 162 508 apjomā. Izdevumi atpūtas, kultūras, sporta nozarē 

veido 17% no kopējiem izdevumiem un pieaugums 2014. gadā ir ievērojams - EUR 246043 

salīdzinājumā ar 2013. gadu, kas saistīts ar sporta būves projekta pabeigšanu Otaņķu pagastā, 

Rudes katlu māju pārbūvējot par sporta centru, piesaistot kredīta līdzekļus.  
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Pamatbudžeta izdevumi  

 
2012.gada  

izpilde 
2013.gada  

izpilde 
2014.gada  

izpilde 
2014/2013 

Rādītāji pēc 
ekonomiskajām 
kategorijām 

EUR EUR EUR EUR % 

Kārtējie izdevumi 2 282 783 2 477 728 2 670 840 193 112 7,8 

Procentu izdevumi 6 982 4 205 5 644 1 439 34,2 

Subsīdijas, dotācijas 
un sociālie pabalsti 

116 253 102 844 83 552 -       19 292 -       18,8 

Uzturēšanas 
transferti 

45 824 64 160 49 226 -       14 934 -       23,3 

Kapitālie izdevumi 399 256 1 817 185 633 413 - 1 183 772 -       65,1 

Pārējie izdevumi, kas 
veidojas pēc 
uzkrāšanas principa 

6 
  

- 
 

Izdevumi kopā 2 851 104 4 466 122 3 442 675 -1 023 447 -       22,9 

    

 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014. gadā, salīdzinājumā ar 2013. gadu 

samazinājušies par EUR 1023447 jeb 22,9%, kas saistīts ar to, ka kapitālie izdevumi 

samazinājušies par EUR 1183772, jo 2013. gadā tika īstenoti vairāki projekti, kas saistīti ar 

celtniecības darbiem gan izglītības iestādēs, gan sporta un atpūtas būvēs.   

 Kredītu atmaksa 2014. gadā - EUR 356058.      
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4.2. Speciālais budžets  

  

2012.gada  
izpilde 

2013.gada  
izpilde 

2014.gada  
izpilde 

2014/2013 

Rādītāji       EUR % 

Ieņēmumi           

Ieņēmumi no īpašiem 
mērķiem iezīmētu līdzekļu 
avotiem 
  

109959 117771 160183 42412 

36,0 

t.sk. dabas resursu nodoklis 36080 32955 50479 17524 53,2 

        autoceļu fonds 73876 84816 109704 24888 29,3 

        pārējie ieņēmumi 3     0   

Saņemtie dāvinājumi un 
ziedojumi kopā 

4838 1050 1020 -30 -2,9 

Ieņēmumi kopā      114 797       118 821       161 203         42 382  35,7 

Izdevumi            

Vispārējie valdības 
dienesti            8 024             3 768    -         3 768  -100,0 

Ekonomiskā darbība                 919             1 050                131    

Vides aizsardzība          28 581           61 139           28 858  -       32 281  -52,8 

Pašvaldību teritoriju un 
mājokļu 
 apsaimniekošana          90 660           75 031         118 723           43 692  58,2 

Atpūta, kultūra 
                 

902                569             1 025                456  80,1 

Izglītība 
                 

774             2 073                145  -         1 928  -93,0 

Sociālā aizsardzība            1 423                125    -            125  -100,0 

Izdevumi kopā      130 364       143 624       149 801           6 177  4,3 

 

 No kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 2014. gadā EUR 160183 jeb 99 % sastāda 

īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi (dabas resursu nodoklis un autoceļu fonds). Ieņēmumu 

pieaugums 2014. gadā speciālajā budžetā par 35,7 % pret iepriekšējo gadu saistīts ar 

ieņēmumu palielinājumu par 29% autoceļu fondā un par 53% dabas resursu nodokļa 

ieņēmumu pieaugumu. 77% speciālā budžeta līdzekļu 2014. gadā tika novirzīti novada ceļu 

uzturēšanai, 19% vides aizsardzībai, 4% pārējiem mērķiem.  
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4.3. Domes budžets 2015. gadam  

Rādītāji 2015.gada plāns (EUR) 

Pamatbudžeta ieņēmumi  

 Ienākuma nodokļi 1 807 753  

Īpašuma nodokļi 245 345  

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas  6 215 

Naudas sodi un sankcijas 8 000  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 16 000  

Pašvaldības mantas pārdošana vai iznomāšana  65 000 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 354 260 

 

Valsts budžeta transferti 540 662  

Pašvaldību budžetu transferti 45 000  

Plānotie ieņēmumi 3 088 235  

Kredīta līdzekļi 517 602  

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu  216 989 

KOPĀ  3 822 826  

Speciālā budžeta ieņēmumi   

Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondā  115 216 

Dabas resursu nodoklis 50 000  

Plānotie ieņēmumi 165 216  

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu  31 954  

KOPĀ  197 170  

IEŅĒMUMI KOPĀ 4 019 996  

Izdevumi   

Pamatbudžeta izdevumi   

Kārtējie izdevumi 2 698 419  

Procentu izdevumi 25 000  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 104 213  

Uzturēšanas izdevumu transferti  53 700  

Kapitālie izdevumi 780 260  

KOPĀ  3 661 592  

Kredītu atmaksa 161 234  

Speciālā budžeta izdevumi  
(kopā ar ziedojumu un dāvinājumu budžetu) 

  Kārtējie izdevumi 114 234  

Kapitālie izdevumi 50 332  

KOPĀ  164 566  

IZDEVUMI KOPĀ 3 987 392  

Budžeta līdzekļu atlikums  32 604  
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4.5. Aizņēmumi  

Plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2015.-2018. gadam  

Nr. 
  

Mērķis 

  
Līguma 
noslēg-
šanas  

datums 

  
Atmaksas  
 termiņš 

  
Aizņē-
muma 
pamat- 
summa  

Aizņēmuma atmaksas 
pamatsumma kopā ar 

procentiem 

2015 2016 2017 2018 

1   
ERAF projekts 
Nīcas ciema 
ūdenssaimniecī-
bas attīstībai 24.05.11. 20.03.21. 122797 21952 21497 21098 20672 

2 ERAF projekts 
Sociālās mājas 
"Ārītes" 
siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi 24.05.11. 20.03.21. 60614 11400 11184 10968 10623 

3 Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
projekts  
(LLIV-322) 
„Mana sociālā 
atbildība” 08.06.12. 20.06.17. 2355 2400       

4 Automašīnas 
iegāde 
pašvaldības 
funkciju 
veikšanai 30.08.12. 20.08.19. 25171 5546 5489 5430 5370 

5 Traktora iegāde 
pašvaldības 
funkciju 
veikšanai 26.11.12. 20.11.19. 48207 10087 9991 9895 9798 

6 Projekts 
"Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšanai 
Nīcas 
vidusskolā" 

24.04.13. 
vien.prot. 
02.07.14. 20.04.38. 635021 22200 30940 30832 30726 
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Nr. 
  

Mērķis 

  
Līguma 
noslēg-
šanas  

datums 

  
Atmaksas  
 termiņš 

  
Aizņē-
muma 
pamat- 
summa  

Aizņēmuma atmaksas 
pamatsumma kopā ar 

procentiem 

2015 2016 2017 2018 

7 Projekts 
"Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšanai 
PII Spārīte" 

28.05.13. 
vien.prot. 
02.07.14. 20.05.33. 204659 8812 12558 12490 12420 

8 Projekts 
"Ūdenstūrisma 
kā dabas un 
aktīva tūrisma 
komponentes 
attīstība Latvijā 
un Igaunijā" 

10.07.13. 
vien.prot. 
29.12.14. 20.12.18. 18584 3744 5140 5130 5090 

9 Projekts 
"Autoceļa 
posma "Klaipi-
Mežmaļi" 
rekonstrukcija 
Nīcas novadā 
Otaņķu pagastā 

10.07.13. 
vien.prot. 
02.07.14. 

  20.07.23. 24703 1650 3136 3116 3056 

10 Projekts 
"Autoceļa 
posma "Zivju 
kūpinātava-
mols" 
rekonstrukcija 
Nīcas novadā 
Jūrmalciemā 

11.10.13. 
vien.prot. 
02.07.14. 20.10.23. 31379 1129 2941 2920 2900 

11 Projekts 
"Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšanai 
Nīcas 
vidusskolā" 
papilddarbu 
veikšanai 11.10.13. 20.10.23. 76871 2732 9747 9676 9647 
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Nr. 
  

Mērķis 

  
Līguma 
noslēg-
šanas  

datums 

  
Atmaksas  
 termiņš 

  
Aizņē-
muma 
pamat- 
summa  

Aizņēmuma atmaksas 
pamatsumma kopā ar 

procentiem 

2015 2016 2017 2018 

12 Projekts 
"Kompleksi 
risinājumi 
siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšanai 
PII Spārīte" 
papilddarbu 
veikšanai 11.10.13. 20.10.23. 26886 953 3400 3386 3379 

13 Projekts "Ēkas 
rekonstrukcija 
un teritorijas 
labiekārtošana 
brīvā laika 
pavadīšanai un 
sporta 
vajadzībām 
Rudē" 

18.10.13. 
vien.prot. 
07.02.14. 
vien.prot. 
29.12.14. 20.10.38. 286107 4848 13126 13086 13036 

14 Vieglā pasažieru 
komerctranspor
-ta iegāde-Nīcas 
novada 
pašvaldības 
sociālā dienesta 
vajadzībām 17.09.14. 20.09.21. 22940 3480 3470 3460 3443 

15 ERAF projekts 
"Energoefektivi-
tātes 
paaugstināšana 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā 
"Uzvaras" 17.09.14. 20.09.19. 22818 140 3592 7104 7094 

16 ERAF projekta 
"Energoefektivi-
tātes 
paaugstināšana 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā 
"Salnāji" 17.09.14. 20.09.21. 37178 150 3569 7214 7184 
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Nr. 
  

Mērķis 

  
Līguma 
noslēg-
šanas  

datums 

  
Atmaksas  
 termiņš 

  
Aizņē-
muma 
pamat- 
summa  

Aizņēmuma atmaksas 
pamatsumma kopā ar 

procentiem 

2015 2016 2017 2018 

17 ERAF projekts 
"Energoefektivi-
tātes 
paaugstināšana 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā 
"Skolas ielā 1" 17.09.14. 20.09.29. 102512 410 4002 8073 8049 

18 Nīcas 
vidusskolas 
sporta zāles un 
palīgtelpu 
atjaunošanas 
būvdarbu 
īstenošanai 27.01.15. 20.01.40. 162221 650 650 7535 7570 

19 Invalīdu 
pacēlāja iegāde 
Nīcas 
ambulancē 17.04.15. 20.04.20. 22005 3200 4706 4688 4670 

20 Projekts Rudes 
ūdenssaimniecī-
bas 
rekonstrukcija 19.03.15. 20.03.35. 333377 1000 1330 16213 19760 

  Kopā      2266405 106483 150468 182314 184487 

 

Galvojumi 

Mērķis 
Aizņē-

mējs 

Līguma 

parakstī-

šanas 

datums 

Atmak-

sas 

termiņš 

Valū-

ta 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Izmaiņas 

(+/-) 

Liepājas rajona 

pašvaldības 

saistības 

SIA 

Liepājas 

RAS 

29.12. 

2009 

31.12. 

2022 

USD 19397 15718 

-3679 
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4.6. Debitori 

Konta 

Nr. 
Aktīvs 

Uz pārskata 

perioda beigām 

 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Izmaiņas 

(+,-) 

2300 Debitori kopā  151106 135230 15876 

2310 

Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 
59289 53804 5485 

2340 Prasības par nodokļiem 84836 73763 11073 

2360 Uzkrātie ieņēmumi 456 142 314 

2370 Pārmaksātie nodokļi 0 4246 -4243 

2380 Prasības pret personālu 0 0 0 

2390 Pārējās prasības 6525 3274 3251 

 

Kreditori 

Konta Nr. Aktīvs 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz 

pārskata 

perioda 

sākumu 

Izmaiņas 

(+,-) 

5000  Kreditori kopā 2 155 314 1 865 105 290 209 

5100  Ilgtermiņa saistības 1 663 949 1 609 701 54 248 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 1 659 238 1 601 919 57 319 

5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 1 659 238 1 601 919 57 319 
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5150 

Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi un saņemtie avansi 
4 711 7 782 -3 071 

5157 

Ilgtermiņa saistības par saņemto 

ārvalstu finanšu palīdzību 
4 711 7 782 -3 071 

5200–5900  Īstermiņa saistības 491 365 255 404 235 961 

5200 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
89 564 30 667 58 897 

5212 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa no 

Valsts kases 

89 564 30 667 58 897 

5300 

Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
48 141 44 170 3 971 

5311 

Saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
29 942 44 063 -14 121 

5312 Saistības starp budžeta iestādēm 18 165 0 18 165 

5314 

Saistības starp valsts un pašvaldību 

budžeta iestādēm 
34 107 -73 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 72 454 60 623 11 831 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 72 454 60 623 11 831 

5421 
Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

darbiniekiem 

43 063 36 828 6 235 

5422 

Uzkrātās saistības norēķiniem par 

nodokļiem un sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem 

10 025 8 547 1 478 
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5423 

Uzkrātās saistības procentu 

maksājumiem par aizņēmumiem 
0 0 0 

5424 

Uzkrātās saistības norēķiniem ar 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
17 009 12 886 4 123 

5425 

Uzkrātās saistības procentu 

maksājumiem un apkalpošanas 

maksai par aizņēmumiem no 

Valsts kases 

2 357 2 362 -5 

5600 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
90 391 -301 

5610 Norēķini par darba samaksu 90 233 -143 

5611 

Norēķini par darba samaksu 

kārtējā mēnesī 
0 142 -142 

5612 

Norēķini par deponēto darba 

samaksu 
90 91 

 

5620 

Norēķini par ieturējumiem no 

darba samaksas (izņemot 

nodokļus) 

0 158 -158 

5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem 0 112 -112 

5629 Citi ieturējumi 0 46 -46 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 34 694 7 622 27 072 

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 401 4 455 -4 054 

5722 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
30 317 2 077 28 240 
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5723 Pievienotās vērtības nodoklis 2 646 0 

 

5729 Pārējie nodokļi 1 330 1 090 240 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 4 826 8 257 -3 431 

5810 Pārējās īstermiņa saistības 4 826 8 257 -3 431 

5813 

Saistības par saņemto drošības 

naudu un citiem naudas līdzekļiem 
4 826 8 257 -3 431 

5900 

Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
241 596 103 673 137 923 

5910 

Nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
11 825 11 279 546 

5917 

Īstermiņa saistības par saņemto 

ārvalstu finanšu palīdzību 
3 070 3 071 -1 

5919 

Citi nākamo periodu ieņēmumi un 

saņemtie avansi 
8 755 8 209 546 

5930 Avansā saņemtie transferti 229 771 92 394 137 377 

5931 

Saņemtie transferti Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

finansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

207 831 73 180 134 651 

5932 Citi transferti 21 940 19 214 2 726 
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nta 

Nr. 
Aktīvs 

Uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Izmaiņas (+,-) 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 64211 35979 53317 

1110  Attīstības pasākumi un 

programmas 
55978 2661 53317 

1120 Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības 

8233 11618 -3385 

1140 Nemateriālo ieguldījumu 

izveidošana 
0 21700 -21700 

1200 Pamatlīdzekļi 6785188 7634206 849018 

1210 Zeme, ēkas un būves 6593332 5541347 1051985 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
134220 161347 -27127 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 717745 744869 -27124 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
26467 210231 -183764 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 157441 125021 32420 

1280 Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
5001 2373 2628 

4.7. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas  
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4.8. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

Kods 
Posteņa nosaukums vai 

darījuma apraksts 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu 

Izmaiņas 

(+,-) 

1210 Zeme, ēkas un būves kopā 6593332 5541347 1051985 

1211 Dzīvojamās ēkas 668967 434948 234019 

1212 Nedzīvojamās ēkas 2312331 2014727 297604 

1213 Transporta būves 1276708 924986 351722 

1214 Zeme zem ēkām un būvēm 762047 740414 21633 

1215 Kultivētā zeme 384933 316568 68365 

1216 Atpūtai un izklaidei 

izmantojamā zeme 
16749 16754 -5 

1217 Pārējā zeme 621083 619242 1841 

1218 Inženierbūves 542865 473656 69209 

1219 Pārējais nekustamais īpašums 7649 53 7596 
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5. 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. 

             Lai nodrošinātu pašvaldības darbu, domes pakļautībā darbojas administratīvā komisija, 

Nīcas novada teritorijas plāna izstrādes darba grupa, Iepirkumu komisija, Nīcas novada 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija, Novada ainavas veidošanas 

un sakoptas vides uzturēšanas komisija, pašvaldības izsludināto Projektu vērtēšanas komisija, 

Administratīvo aktu strīdus komisija, Vēlēšanu komisija. Pašvaldība regulāri informē sabiedrību 

par savu darbību ar informatīvo izdevumu „Nīcas Novada Vēstis” un novada mājas lapā.  

Pārskata gadā dome nav saņēmusi juridisko vai fizisko personu iesniegumus un sūdzības par 

rupjiem pārkāpumiem pašvaldības darbībā. 

             Domes pieņemto lēmumu izpildes uzlabošanu sekmē pašvaldības administrācijas 

darbinieku iknedēļas apspriedes un pašvaldības iestāžu vadītāju apspriedes, kuras notiek reizi 

mēnesī, lēmumu juridisko kvalitāti nodrošina domes juriste. 

Lai sekmētu novada iedzīvotāju iesaistīšanos nozīmīgu uzlabojumu veikšanā, arī 2014. 

gadā pašvaldība turpināja mazo projektu finansēšanas konkursu novada biedrībām un interešu 

kopām. 

  

 

6. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI  

Pašvaldība regulāri informē novada iedzīvotājus par domes pieņemtajiem lēmumiem, 

īstenotajiem projektiem,  aktualitātēm uzņēmējdarbībā, sociālo palīdzību, kultūras un 

sabiedriskajām aktivitātēm, izglītības jautājumiem, pašvaldības iestāžu darbu, sportu un citiem 

aktuāliem jautājumiem.  

Kopš 1997. gada tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums. „Nīcas Novada Vēstis” 

8 lappušu apmērā reizi mēnesī bez maksas saņem katra novada teritorijā dzīvojošā 

mājsaimniecība. Izdevuma tapšanā iesaistītās pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, 

administrācijas darbinieki. Izdevuma krāsaina versija pieejama novada mājas lapā. 
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Pašvaldības mājas lapas www.nica.lv apmeklētāji katru dienu var iepazīties ar 

jaunākajām ziņām, sameklēt nepieciešamo informāciju sadaļās – „Afiša”, „Pašvaldība”, 

„Tūrisms”, „Kultūra,”, „Izglītība”, „Veselība”, „Uzņēmējdarbība”, „Sabiedrība”, “Sports” 

„Uzziņas”, „Novada vēsture”, „Novada Vēstis”, kā arī apskatīt fotogalerijas un videoierakstus. 

Visvairāk mājas lapā tiek skatītas fotogalerijas, pasākumu afiša, autobusu kustības saraksts un 

iepirkumi, vasarā – tūrisma piedāvājums. Jūtami pieaudzis mājas lapas apmeklējums – 2013. 

gadā mājas lapu mēnesī vidēji apmeklēja 12000 apmeklētāji, 2014. gadā – 19000. Fotogrāfijas 

ir ātrs, ērts un populārs informācijas nodošanas veids, tādēļ Nīcas novada domē, Otaņķu 

pagasta pārvaldē, Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros izvietoti fotostendi, kur 

regulāri tiek atspoguļotas norises novadā. Domes gaitenī apmeklētāji labprāt skata tur 

izvietotos fotoalbumus ar senākām novada aktualitāšu fotogrāfijām. Profesionālu fotogrāfiju 

iegūšanai prezentācijas vajadzībām tika pieaicināts fotomākslinieks Valters Pelns.  

Regulāri notiek sadarbība ar reģionālajiem preses izdevumiem “Kursas Laiks”, “Kurzemes 

Vārds”, reģionālajiem un valsts mēroga portāliem, radio un televīziju. 

 Vislabākā saziņa ir tiekoties ar iedzīvotājiem, tādēļ 2014. gadā tika rīkotas iedzīvotāju 

sapulces Kalnišķos, Jūrmalciemā un Nīcā. Kalnišķos un Jūrmalciemā tika organizēta atšķirīgi no 

citām reizēm; tā bija aktivitāšu plāna izstrādāšana, iesaistot ciemu ļaudis. Savukārt Rudē notika 

6 sapulces, atsevišķi pulcējot kopā katras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus un galvenokārt 

pievēršoties māju apsaimniekošanas jautājumiem. 

Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni, pašvaldības mājas lapā regulāri tiek ievietotas 

interaktīvās aptaujas, piemēram, par drošību uz ūdens, skeitparka izveides ieceri, 

ieinteresētību novada attīstības dokumentu tapšanā, novada karogu u.c. Saziņai kalpo 

pastkaste gan mājas lapā, gan arī novada ciemos. Tas dod iespēju uzzināt iedzīvotājiem 

aktuālās problēmas un tās risināt. 

Lai stiprinātu piederību savam novadam, turpinās darbs pie novada ģerboņa un devīzes – 

Nīcas novads – dzīvesvieta un pietura laimīgam cilvēkam” - iedzīvināšanas. Latvijas dzimšanas 

dienas sarīkojuma apmeklētājiem tika dāvināts atstarotājs ar novada devīzi.  

Tiek turpināta tradīcija - sveikt novadniekus 85, 90, 95, 100 gadu jubilejās, apciemojot 

viņus mājās un pašvaldības izdevumā publicējot dzīvesstāstus, kā arī godināt pārus, kas laulībā 

nodzīvojuši 50, 55, 60 un vairāk gadus.  

http://www.nica.lv/
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7. PAVEIKTAIS 2014. GADĀ 

7.1. Izglītība 

7.1.1. Pirmsskola 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte” īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 

(licences Nr. V-5724, izsniegta 2012. gada 22. oktobrī). Kopš 2002. gada PII „Spārīte” veic 

obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. 

 Pedagoģiskā procesa filozofiskais pamats ir bērncentrēta apmācība. Iestādē darbojas 5 

grupas, kuras apmeklē bērni no 1,5 – 7 gadu vecumam. PII „Spārīte” spēj nodrošināt vietas 117 

bērniem. Pēdējos gados bērnu skaits nedaudz samazinājies, līdz ar to iestāde spēj uzņemt 

praktiski visus bērnus, kam nepieciešama vieta bērnudārzā. Tas izskaidrojams ar to, ka pilna 

laika pirmsskolas grupa darbojas arī Rudes pamatskolā, tāpēc Otaņķu pagastā dzīvojošajiem 

bērniem ir iespējams iegūt pirmsskolas izglītību tuvāk dzīvesvietai. Savukārt Nīcas pirmsskolas 

izglītības iestādē „Spārīte” līdz ar to grupas nav tik pārpildītas, lai gan ir grupas, kurās ir pat 26 

bērni. 

 

Bērnu skaits PII „Spārīte”. 

 Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas PII „Spārīte” 2013./ 2014. mācību gadā 

apmeklēja 48 audzēkņi. 

 Iestādē strādā 10 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas un sporta skolotājs, kā arī 

atbalsta personāls – 2 logopēdi, psihologs un sociālais pedagogs. Visiem pedagoģiskajiem 

darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 

 2014. gadā, pamatojoties uz vecāku pieprasījumu, dežūrgrupa iestādē darbojas ne tikai 

vakaros, bet arī no rītiem - bērnus var atvest jau no plkst. 7.00. 
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Divas reizes nedēļā notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības bērniem ar stājas 

traucējumiem. Darbojas Nīcas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi, kuros 

deju soļus apgūst 68 mazie dejotāji. Bērniem ir iespēja apgūt angļu valodu nodarbībās, kuras 

vada „Valodu vēstniecības” pasniedzēji. 

2014. gada vasarā tika veikti apjomīgi remontdarbi mazāko bērnu grupiņā – izlīdzinātas 

un nomainītas grīdas un durvis, nostiprinātas starpsienas. Kopējās remonta izmaksas sastādīja 

15 264 eiro. 

 

Viena no Nīcas pirmsskolas iestādes prioritātēm vienmēr ir bijis veselīgs un sabalansēts 

bērnu uzturs. Arī 2014. gadā iestāde turpināja piedalīties Eiropas Savienības un valsts 

finansētajā projektā „Skolas piens”, tādēļ katrs bērns 250 ml piena dienā saņēma bez maksas. 

Pasākumi un tematiskie svētki iestādē tiek organizēti, balstoties uz latviešu tautas 

gadskārtu tradīcijām un Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi. Katru gadu Spārītē 

ievieš arī kādu jaunu tradīciju. 2014. gadā tas bija projekts „Dzīvosim zaļi”, kura ietvaros bērni 

izzināja un iepazina vairākas tēmas. Bērni devās ekskursijā uz atkritumu šķirotavu Grobiņā, 

kopā ar skolotājām un vecākiem gatavoja dažādas rotaļlietas no netradicionāliem materiāliem. 

Vismaz reizi sezonā bērni ar novada domes autobusu brauc iepazīt un izzināt mūsu 

novadu, bieži tiek organizētas sportiskas aktivitātes pie jūras Bernātos. 

 

 

 Pilna laika pirmsskolas grupa Rudē labiekārtotās telpās atsevišķā ēkā darbojas pie 

Rudes pamatskolas. To apmeklēja 18 bērni. 
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7.2. Vispārizglītojošās skolas 

 

Nīcas vidusskola 
 

 Pamatizglītības un vidējās izglītības apguves iespējas Nīcas novadā nodrošina Nīcas 

vidusskola. 

Skolas vīzija: Nīcas vidusskola ir lauku vidusskola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, 

akcentējot skolēnu un skolotāju personības un radošo spēju attīstību. 

Skolas mērķis: radīt tādus apstākļus, lai veicinātu to vērtību, attieksmju un prasmju attīstīšanu, 

kas nepieciešami humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai un uzturēšanai. 

Skolas attīstības prioritātes: 

• Novada vidusskolas statusa nostiprināšana; 

• Skolēnu motivācijas sekmēšana jēgpilnam mācību darbam; 

• Skolēnu interešu izglītības akcentēšana saturīgai brīvā laika pavadīšanai un izpratnei par  

           veselīgu, atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās; 

• Skolas fiziskās vides labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; 

• Daudzpusīgas sadarbības veicināšana ar izglītības procesā iesaistītiem partneriem. 

 

Skolēnu skaits skolā 
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Skolēnu skaita dinamika 

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

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

2013./2014.m.g. 67 93 48 208 102 106 

2014./2015.m.g 73 86 50 209 111 98 

Prognoze 
2015./2016.m.g. 

79 82 43 204   

 

Nīcas vidusskolā mācās skolēni no citiem novadiem 

Novads 2012./2013. m.g. 2013./2014. m.g. 2014./2015. m.g. 

Rucavas novads 11 8 13 

Liepājas pilsēta 3 - 2 

Vaiņodes novads 1 1 1 

Kopā 15 9 16 

 

Skolā īsteno šādas izglītības programmas: 

 pamatizglītības programma (kods 2101 11 11),  

licences Nr.V – 1706, izdota 2010. gada 10. martā. 2013./2014. m.g. programmā mācās 

160 skolēni, bet 2014./2015. m.g. – 159 skolēni; 

 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11), 

licences Nr.V – 1707, izdota 2010. gada 10. martā. 2013./2014.m.g. programmā mācās 

48 skolēni, bet 2014./2015. m.g. – 50 skolēni. 

 

 2013./2014. m.g. 12. klasi beidza 11 skolēni (klases audzinātāja Sandra Pankoka), un visi 

kārtoja obligātos eksāmenus – latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Visi skolēni ieguva 

atestātu par vidējo izglītību.  
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Eksāmenu rezultāti: 

Priekšmets 
Vidējais kopprocents 

skolā 
Vidējais kopprocents 

valstī 

Latviešu valoda 56,82% 52,71% 

Matemātika 39,64% 43,34% 

Angļu valoda 48,64% 56,16% 

 

 Zināšanas angļu valodas centralizētajā eksāmenā tika pielīdzinātas Eiropas kopīgo 

pamatnostādņu (EKP) valodas prasmēm. Tas nozīmē, ka skolēnu eksāmenu rezultāti 

svešvalodas eksāmenos papildus tiek izteikti EKP līmeņos, kur augstākais ir C1 līmenis, bet 

zemākais B1.  C1 līmeni saņem skolēni ar uzrādīto kopprocentu 95 – 100%, B2 līmeni - 70 – 

94%, B1 līmeni – 40 – 69%.  Mūsu skolēni uzrādīja šādas  zināšanas angļu valodā: 

• Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B 1 – 4 skolēniem jeb 36%. 

• Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes līmenis B 2 – 2 skolēniem jeb 18%. 

2013./2014.m.g. skolas eksāmeni notiek 7. klasei – informātikā, 8. klasei – sociālajās zinībās, 

10. klasei – Latvijas vēsturē, 11. klasei – ekonomikā. 

 

Skolēnu un skolotāju sasniegumi 

 2013./2014.m.g. skolēnu sasniegumi olimpiādēs 
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Kopā 

1.vieta 6 8 0 14 

2.vieta 5 3 0 8 

3.vieta 5 4 1 10 

Atzinība 13 1 0 14 

 

• 8. klases skolnieks Rodijs Ronis ar panākumiem piedalījās Kurzemes atklātajā 

ģeogrāfijas olimpiādē un tajā ieguva absolūto uzvaru. Rodijs uzvarēja visus olimpiādē esošos 

skolēnus (arī vidusskolēnus). Galvenā balva bija apmaksāts ceļojums uz Igauniju.  
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• 8. klases skolnieks Rodijs Ronis piedalījās Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē un 

tajā ieguva 3.vietu.   

 2013./2014.m.g. skolēnu sasniegumi konkursos 
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1.vieta 8 0 5 1 14 

2.vieta 6 0 5 1 12 

3.vieta 2 0 0 1 3 

Atzinība 0 0 1 1 2 

 

 Labus rezultātus novada un starpnovadu līmenī šogad uzrādījuši skolas sportisti: 
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Kopā 

1.vieta 25 3 1 29 

2.vieta 19 4 3 26 

3.vieta 13 6 4 23 

 

 

Pasākumi 2014. gadā  

• Vēstures izpēte: izstāde „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, Rīgas Barikāžu muzeja 

izbraukuma nodarbība, filmas „Ekskursante” apmeklējums, 12.klases projekts - brīvības cīnītāja 

Augusta Skaras piemiņas vietas sakopšana Verbeļu kapos. 

• Atklātās  olimpiādes (sociālajās zinībās 4.klasei, mājturība 1. un 2. klasei, angļu valoda 

8.un 9.klasei) un starpnovadu pasākumi (krievu valodas pēcpusdiena vidusskolēniem, 

dabaszinātņu diena Nīcas, Rucavas, Rudes, Sikšņu 7.-9.klašu skolēniem). 

• Konference “Palīdzēsim bērnam augt veselam!” 
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• Skolas viesi: mūziķis Intars Busulis, Saeimas priekšsēdētājas biedre, Eiropas lietu 

komisijas locekle Inese Lībiņa-Egnere, dzejnieks Egils Dambis, Eiropas Parlamenta deputāts 

Krišjānis Kariņš, CSDD priekšnieka vietnieks Arnis Jekste. 

• Aktivitātes: makulatūras vākšanas akcija, Lielā talka, Muzeju nakts, Putras stunda, 

sporta un veselīgas atpūtas pasākums “Puiku un meiteņu spēles”, adaptācijas diena, pasākums 

„Es mīlu tevi, Nīca”, lāpu gājiens, dziesmu duelis „Par un ap Latviju”, Valsts policijas nodarbība 

par drošību uz ceļiem, pretsmēķēšanas kampaņa, Miķeļdienas un Ziemassvētku tirdziņš, Fukšu 

un Ziemassvētku balle, dzejas pēcpusdienas, labdarības akcija „Zvaigzne austrumos”. 

• Konkursi: Erudītu konkurss, glītrakstīšanas konkurss, publiskās runas konkurss angļu 

valodā 6.-7.kl. 

• Dalība projektos: „Sirds pase”, „Es augu vesels”, „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs”, „Esi 

līderis”. 

• Sporta aktivitātes: Olimpiskā diena, skolotāju, skolēnu  un vecāku volejbola turnīrs, 

Sniega diena, 2.klases peldētapmācība. 

• Koncerti: Pavasara svētki vecmāmiņām un vectētiņiem, Mātes dienas koncerts “Visas 

pasaules puķes bez plūkšanas es tev vienīgai dāvinu”, koncerti Ziemassvētkos, 18.novembrī 

„Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, Nīcas novada biedrībai „Ziedēt arī atvasarā”, vokāli 

instrumentālā ansambļa „The Spirit” koncerts 9.,12.klašu skolēniem Pēdējā zvana dienā, 

grupas „PeR” viesošanās skolā.  

• Skolēnu prezidenta vēlēšanas: par skolēnu prezidentu kļūst 11.klases skolnieks Jānis 

Libķens.  

• Izrādes: „Zvaigznītes ceļojums”, „Pilsētas māja un lauku māja”, „No pasakas par 

dziesmu” (leļļu teātri); lekciju cikls ar Liepājas simfonisko orķestri, cirks „Klaunu un dzīvnieku 

šovs”.  

• Tālākizglītības iespējas  skolas darbiniekiem: semināri - „Alkohola prevencijas klasē 

metožu apgūšana”, „Izglītības iestāžu darbības juridiskie aspekti”, „Mūsdienu radītie 

izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudžu audzināšanā”, „Interneta atbildīga lietošana”. 
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Atbalsts skolēniem 

 Visos mācību priekšmetos tiek nodrošinātas individuālā darba nodarbības. Veiksmīgi 

darbojas atbalsta personāls – skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, bibliotekārs, 

medmāsa.  Ar novada domes atbalstu 1. – 4. klašu skolēniem mācību vielu palīdz apgūt 

skolotāja palīgs. Sākumskolas skolēniem ir pagarinātā dienas grupas nodarbība un rotaļu 

grupa. 

  

Saimnieciskā darbība 

Skolas budžets 2014. gadā bija plānots EUR 589037 , reālā budžeta izpilde bija EUR 566313. 

Nīcas vidusskolas izdevumi uz vienu skolēnu EUR 110,59. 

Izmaksu pozīcija 
Summa 
(EUR) 

Digitālā informācija stenda izveide vestibilā 1 000 

Divu mācību kabinetu atjaunošanas būvdarbi  
(18.kabinets, 57.kabinets) 

20 000 

Remontmateriāli telpu kosmētiskajam remontam  2 900 

Jaunu mēbeļu u.c. telpu aprīkojuma piegāde  15 000 

Tehniskās dokumentācijas izstrāde sporta zāles un palīgtelpu 
atjaunošanas būvdarbiem 

5 300 

Nīcas novada tautastērpi - 20 komplekti 5.-6.kl.tautas deju 
dejotājiem 

3 500 

Jaunu gaismekļu uzstādīšana gaiteņos 1 500 

 

Interešu izglītība  

 Nīcas vidusskola piedāvā dažādas 23 interešu izglītības programmas: vidusskolas vokāli 

instrumentālais ansamblis, 2.- 4. klašu koris, 5.-11. klašu koris, vokālie ansambļi, sporta 

nodarbības, vokālās studijas, skaisto lietu darbnīca, āra dzīves un patriotiskās audzināšanas 

pulciņš, Nīcas vidusskolas vēstures izpētes pulciņš, velo-moto pulciņš, ķīmijas eksperimentu 

pulciņš, tautas dejas un līnijdejas, kulinārijas un šūšanas pulciņi, vispārējās fiziskās 

sagatavotības treniņi u.c. 

• Tautas deju kolektīvs un vokālais ansamblis piedalās Lietuvas kultūras dienas pasākumā 

„Apkārt Baltijas jūrai 25″ Klaipēdā. 
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• Ar skolas ansambļa „The Spirit” iniciatīvu tiek organizēts festivāls „Nīca skan” Latvijas 

skolu vokāli instrumentālajiem ansambļiem. 

• 5.-11.klašu koris valsts svētku laikā Liepājas Olimpiskā centra sporta zālē pirms 

“Liepāja/Triobet” – Utenas “Juventus” (Lietuva) basketbola spēles izpilda Latvijas valsts himnu. 

• Tautas deju kolektīvi (vad. Solveiga Mačiņa) piedalās tautas deju festivālā „Latvju bērni 

danci veda” Liepājā un tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” Rīgā. 

• 4.klases komandas piedalās CSDD konkursā jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem 

„Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2014” (vad. Pēteris Aivars Pinnis).  

 

Sasniegumi interešu izglītībā 

• Skolas vokāli instrumentālais ansamblis „The Spirit” (vad. Andris Ločmelis) Latvijas 

izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivālā – 

konkursā iegūst II pakāpes diplomu. 

• Kurzemes reģiona Latvijas vispārējās izglītības iestāžu koru konkursā Kuldīgā 5.-11.klašu 

koris (vad. Līga Amerika-Ansiņa) ieņem augsto I pakāpi.   

• 5.-11. klašu koris piedalās 8. 

Pasaules koru olimpiādē Rīgā. Lielākajā 

pasaules koru mūzikas festivālā dziedot 

vienā kategorijā ar Ķīnas, Igaunijas, 

Dānijas, Dienvidāfrikas, Malaizijas, 

Krievijas, Čehijas, Spānijas dziedātājiem,  

saņemts ļoti labs novērtējums – iegūts  

Sudraba diploms. 

• 1.-4. klašu ansamblis (vad. Daina Jurga) iegūst 

I pakāpes diplomu latviešu tautasdziesmu 

dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala 2014” Kuldīgā. 

• 8. klases komanda (Rodijs Ronis, Natālija 

Pūce, Anete Latakaite, Mārtiņš Otaņķis, Mareks 

Kurpnieks) CSDD konkursā „Gribu būt mobils!” 

(vad.Pēteris Aivars Pinnis) uzvar gan pusfinālā 
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Brocēnos, gan finālā Rīgā un izcīna iespēju doties izglītojošā ekskursijā uz zinātnes parku 

„Phaeno” Vācijā.  

 

 

Rudes pamatskola 

Rudes pamatskola atrodas Otaņķu pagastā, dibināta 1875. gadā, bet 1959. gadā paplašināta ar 

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

 

Skolēnu skaits skolā 2014./2015.m.g. 
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Skolēnu skaits skolā 2012./2013.m.g. 
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Skolēnu skaits – 51  

Pirmsskolas grupā – 18 

 

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. 
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Rudes pamatskolā mācās skolēni no citiem novadiem 

Novads 2012./2013. m.g. 2013./2014. m.g. 2014./2015. m.g. 

Grobiņas novads 1 1 1 

Liepājas pilsēta 2 2 5 

Aizputes novads  1 1 

Priekules novads 1 1 1 

Kopā 4 5 8 

  

Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 

Interešu izglītībā darbojošos skolēnu skaits 2012./2013. m.g. ir 360. 

Pulciņu un dalībnieku dinamika 

 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 

Pulciņu skaits 6 6 7 6 

Dalībnieku skaits 72 74 90 75 

  

 Skolas budžets 2014. gadā – EUR 121292,00. Izmaksas uz vienu skolēnu 2014. gadā – 

EUR 148,64.  

 

Saimnieciskā darbība, izmaksas EUR 

Aktu zāles remonts 9500.- 

Rotaļu laukuma labiekārtošana 2900.- 

Mēbeles 1. klasei  450.- 

Kopā: 12850.- 

 

Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi 2012./2013. m.g. 

Olimpiādes 

1. Mārcis Kalējs, 3. klase - 1.vieta starpnovadu atklātā matemātikas olimpiādē; atzinība 

starpnovadu atklātā latviešu valodas olimpiādē 
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2. Jānis Dīķis - 3.vieta starpnovadu fizikas olimpiādē; 3.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē 

3. Didzis Sils - atzinība starpnovadu angļu valodas olimpiādē 

4. Diāna Šimkus - atzinība starpnovadu atklātā latviešu valodas olimpiādē 

5. Justs Vadonis - atzinība starpnovadu atklātā latviešu valodas olimpiādē        

 

Konkursi  

 Nīcas novada skolu skatuves runas konkursā - Dāvids Mokorenko (1.kl.) ieguva 2. vietu 

(ped. E.Ločmele), Edīte Mokorenko (9.kl.) ieguva 3. vietu (ped. Inguna Lībeka) 

 Nīcas novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Trejdeviņas saules 

lec”- Gunita Ābola (6.kl.) ieguva 1. un 2. vietu, Evija Girdene (8.kl.) ieguva 3. vietu, Laura 

Ziemele (9.kl.) ieguva 1. vietu un 2. vietu, Markuss Dreija ieguva 2. vietu, Justs Vadonis ieguva 

2. vietu, Edīte Mokorenko ieguva 2.vietu (ped. Kristīne Ziemele) 

 Nīcas novada konkursā „Balsis” 5.-9. klašu ansamblis ieguva 2. vietu; 1.-6.klašu 

ansamblis ieguva 2.vietu ( ped. Līga Amerika – Ansiņa)  

 Nīcas novada konkursā „Lakstīgala” ieguva 1.vietu un 1.pakāpi Kurzemes reģionā 

 

Pasākumi  

 Dalība Olimpiskajā dienā, skolā: jautrās stafetes, foto trase, spēkavīru konkurss. 

 Rudens tirdziņš, Lapu balle sākumskolā un Ražas balle pamatskolā, Ziemassvētku balle 

kopā ar vecākiem. 

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

Vecvecāku pēcpusdienā, Ģimenes dienā. 

 Pilsonības nedēļā notika dažādi radošo darbu konkursi, 

viktorīnas un soļošanas parāde - konkurss 18. novembra 

vakarā iededzām svecītes skolas logos. 

 Labdarības akcijas: «Dāvinot citiem, dāvini sev», ziedojumi 

bēgļu bērniem «Austrumu zvaigzne». 

 Ziemassvētku tradīciju pasākums kopā ar Otaņķu 

etnogrāfisko ansambli. 

 Dalība Latvijas Lielajā talkā. 
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 Mācību priekšmetu nedēļas. 

 Mācību stundas mežā 6. – 9.klasei. 

 Vasaras ekskursija uz Lietuvu. 

 Ozolzīļu lasīšanas akcija. 

 Starptautiskā Putras diena. 

 Līdzpārvaldes organizētie pasākumi: Valentīndienas pāru spēles, frizūru diena, 

līdzpārvaldes atpūtas vakars, akcija «Apvāko grāmatu »  u.c. 

 Projektu konkursa rezultātā - bezmaksas ekskursija uz Bausku. 

 Dalība Zaļās jostas un L&M organizētajos konkursos – vācot makulatūru un PET 

pudeles, iegūta 3.vieta Latvijā un balvā - grupas PER koncerts. 

 

Sporta sacensības 

 Jaunsargu starptautiskās sacensības Kalētos - 3. vieta: 

Jānis Dīķis, Ritvars Alkšars, Daniels Ukstiņš, Henrijs Silenieks, Modris Kažis, Edgars Liepa 

ieguva (ped. Vaclovs Malakausks) 

 Florbola sacensības zēniem - 3. vieta: 

Jānis Dīķis, Daniels Ukstiņš, Henrijs Silenieks, Modris Kažis, Ritvars Alkšars, Edgars Liepa 

(ped. Vaclovs Malakausks) 

 Florbola sacensības meitenēm - 3. vieta 

 Edīte Mokorenko, Laura Ziemele, 

Kima Grāvīte, Laura Dreija, Gunita 

Ābola, laura Dreija, Karīna Grante 

(ped. Vaclovs Malakausks) 
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7.1.3. Nīcas mūzikas skola 

 

 

          Nīcas Mūzikas skolā mācās 76 audzēkņi: 60 - Nīcā un 16 - Rucavas mācību punktā. Skolā 

strādā 10 pedagogi: 3 klavierspēles, 2 flautas spēles, 1 vijoļspēles, 1 ģitāras spēles, 1 akordeona 

spēles un 2 mūzikas teorijas pedagogi. 

Skolā darbojas licencētas Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, Akordeona spēle, 

 Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle, Ģitāras spēle, 

 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle. 
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Audzēkņu sadalījums izglītības programmās.  

 

Saimnieciskā darbība 

 finansējums pedagogu algām: no valsts  – EUR 35905, no pašvaldības – EUR 18271; 

vecāku līdzfinansējums – EUR 3600 (EUR 7.00 mēnesī; saskaņā ar nolikumu  ir 

atvieglojumi, ja skolā mācās vairāki audzēkņi no vienas ģimenes); 

 pārējais finansējums – EUR 6054. 

 2014. gada nozīmīgākie ieguldījumi: 2 flautas „Trevor James” – EUR 1018; vijole – EUR 

109;  mācību līdzekļi un materiāli -  EUR 440.59. 

 

Konkursi un festivāli  

  2014. gadā Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi sekmīgi startējuši starptautiskajos, valsts un 

reģionālajos konkursos, festivālos, meistarklasēs, sadraudzības pasākumos ar reģiona skolām, 

uzstājušies dažādos reģiona, novada un skolas koncertos. Skolā liels uzsvars tiek likts uz 

kolektīvo muzicēšanu gan viendabīgajos, gan jauktajos instrumentālajos sastāvos. Šajā gadā 

skolā nodibināta tradicionālās muzicēšanas kapela, kas sadarbojas ar Nīcas vidusskolas 

etnogrāfisko deju kopu. 
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Nr. p. k. Konkurss, festivāls Audzēkņi Rezultāti Skolotāji 

1. 

 

VI Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss „Spēlējam duetā” Kauņā 

Valts Vecbaštiks 

un Krista Otaņķe 

– klavieru duets 

2. vieta Selvija 

Rabuško 

2. I Starptautiskais klavierspēles 

audzēkņu klavieru duetu un 

kameransambļu konkurss - festivāls 

Liepājā  

Valts Vecbaštiks 

un Krista Līva 

Otaņķe – klavieru 

duets 

3. vieta 

 

 

Selvija 

Rabuško 

 

3. II Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss „Terra musica” Druskininkos  

Valts Vecbaštiks  

4. klavieru klase, 

Elīna Ķuņķe 

3. klavieru klase 

 

3. vieta 

Diploms 

 

Selvija 

Rabuško 

Dina 

Sleže 

4. IV Starptautiskais bērnu un jauniešu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu ansambļu un 

orķestru konkurss „Vēju ritmi” 

Liepājā 

Anete Latakaite, 

Alīda Emīlija 

Trumpika, 

Natālija Pūce – 

flautu trio 

3. vieta Sigita 

Briljonoka 

 

 

 

5. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 6. - 

8. klašu klavierspēles audzēkņu 

konkurss Dobelē 

Everita Kozule  

7. klavieru klase 

 

Krista Otaņķe 

6. klavieru klase 

2. vieta 

 

 

3. vieta 

Dina 

Sleže 

 

Selvija 

Rabuško 

6. Mazpilsētu  un  lauku mūzikas skolu  2.-

4. klavieru  klašu audzēkņu konkurss 

Dobelē 

Elīna Ķuņķe 

3. klavieru klase 

 

Valts Vecbaštiks 

4. klavieru klase 

3. vieta 

 

 

3. vieta 

 

Dina 

Sleže 

 

Selvija 

Rabuško 
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7. IX Kurzemes mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu 

konkurss Saldū 

Klāvs Vadonis 

 3. flautas klase 

Kristiāna Paula 

Juhņeviča  

2. flautas klase 

Alīda Emīlija 

Trumpika 

5. flautas klase 

2. vieta 

 

3. vieta 

 

3. vieta 

 

 

Sigita 

Briljonoka 

 

 

 

8. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu spēles audzēkņu 

konkurss Ozolniekos 

Klāvs Vadonis  

3. flautas klase 

 

3. vieta 

 

 

Sigita 

Briljonoka 

 

9. J. Cimzes 200 gadu jubilejai veltītais 

Liepājas reģiona profesionālās ievirzes 

mūzikas skolu festivāls Liepājā 

7./8. klašu 

komanda 

3. vieta Daina 

Jurga 

 

Nozīmīgākie pasākumi 

 Pasākumi un koncerti Nīcas Mūzikas skolā - 1. septembra svinīgais pasākums, atklāto 

stundu nedēļa Nīcas Mūzikas skolā, vecāku sapulces, Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

„Baltais miers kā zvaigžņu klājiens…”, koncertu cikls vecākiem „Prieku nesam pavasarī”, 

skolas absolventu izlaidums – koncerts 

 Audzēkņu un pedagogu koncerti Nīcas pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte”, Otaņķu 

kultūras namā, Nīcas ev. luterāņu baznīcā, Nīcas vidusskolā. 

 Dalība pasākumos Nīcas kultūras namā: Mātes dienā, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, 

Ziemassvētkos - labdarības koncertā un komunālās pārvaldes darbiniekiem 

„Ziemassvētku skaņas” 

 E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts Nīcas Mūzikas skolā 

 Flautu sadraudzības koncerts „Lai skan!” E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā 

 Liepājas apkārtnes mūzikas skolu ģitāras spēles un klavierspēles audzēkņu sadraudzības 

pēcpusdiena Grobiņas mūzikas un mākslas skolā 

 Koncerts III Klaipēdas vietējo mazākumtautību festivālā „Tautu kultūras diena” 

 Koncerts biedrības „Dzīvības koks” projekta „Drosme iesaistīties” noslēguma pasākumā 
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7.1.4. Pieaugušo izglītība 

 Nīcas Pieaugušo izglītības centrs darbojas ar pašvaldības atbalstu no 2001. gada. Tā ir 

bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas novada 

iedzīvotājiem. 

Nodarbību skaits: Kopumā notikušas 117 izglītojošas nodarbības par dažādām tēmām, kā arī 

ap 500 vingrošanas treniņi dažādās grupās. 

Apmeklētība: ap 1230 cilvēku gadā (neskaitot regulārās vingrošanas nodarbības). 

 

 

Pieaugušo izglītības centra apmeklētības dinamika pa gadiem. 

 

Mērķauditorija: Nīcas novadā un Nīcas centrā dzīvojoši cilvēki vecumā no 17-75 gadiem. 

Proporcionāli pieaugušo izglītības 

pasākumus apmeklēja 70% sievietes un 

30% vīrieši. 

Populārākās nodarbības: B kategorijas 

autovadītāju kursi, angļu valodas kursi, 

vācu valodas kursi, gleznošanas kursi, 

šūšanas kursi, praktiskie rokdarbi, 

iknedēļas vingrošanas nodarbības dažādās 

grupās. 

Budžets: EUR 9544,81. 
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7.2. Kultūra 

7.2.1. Kultūras iestādes 

 Nīcas novadā darbojas Nīcas 

kultūras nams un Otaņķu tautas 

nams ar mērķi – nodrošināt 

daudzfunkcionālus kultūras 

pakalpojumus, lai saglabātu un 

attīstītu novada teritorijā iedibinātās 

kultūras tradīcijas, kā arī jaunu 

kultūras vērtību radīšana, izplatīšana 

un saglabāšana. 

Otaņķu tautas nams ir vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas nacionālās un lokālās 

kultūras vērtības. Vieta, kur satiekas dažādi mūsdienu mākslas žanri un stili, radoša vide 

radošiem cilvēkiem.  

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

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

AKTIVITĀTES 

 Janvāris – Vidējās paaudzes deju kolektīva „Nīca” 20 gadu jubilejas pasākums, Jauniešu 

diena.  

 Februāris – Nīcas kultūras namā noris muzikāls priekšnesums „Viņš un Viņa”. Otaņķu 

etnogrāfiskais ansamblis piedalās pasākumā Rucavā “Meten’s nāca pār kalniņu”, 

etnogrāfisko ansambļu skatē Blīdenē, izrādot savu programmu “Mantojums”. 

 Marts –Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītie pasākumi notiek pie 

piemiņas akmens Nīcā un Rudē, un pēc tam visi dodas uz Nīcas kultūras namu, kur 

norisinās piemiņas koncerts „Kad asaras sasalst”. Norisinās ikgadējā novada „Pavasara 

balle” 

 Aprīlis – Nīcas ciema centrā norisinās gadskārtu svinēšana – Lieldienas Nīcā! Nīcas 

 kultūras namā notiek Liepājas apriņķa deju skate. “Iepazīstam novadu”, tikko 
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 nodibinātā interešu kopa “Rude” iepazīstas ar Kalnišķu sabiedrisko centru un biedrību 

 “Kalnišķu Īves’’, apmeklē 

      Papes dabas parku. 

      Mūsdienu deju grupa  

     “Pērlītes” piedalās 

 kustību festivālā Jaunpilī. 

 Maijs – Nīcas kultūras namā 

norisinās „Ziņģu vakars”, kurā 

tiek izdziedātas populārākās 

latviešu ziņģes, piedalās kolektīvi no Salacgrīvas, Ventspils, Limbažiem, Rīgas un 

Klaipēdas (Lietuva). Nīcas sieviešu koris atzīmē 40 gadu jubileju. Mūsdienu deju grupa 

“Pērlītes” sniedz koncertu interešu kopas “Kalvas” rīkotajā pasākumā “Vai pazīsti 

Jūrmalciemu?”. Nīcas novada pašdarbības kolektīvi ar plašu koncertprogrammu 

piedalās “Līvu ciema svētkos”. 

 Jūnijs – starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts uzvedums „Oranžā māja”. Jāņu 

ielīgošana Nīcas parkā. Otaņķu tautas nama Eiropas deju kopa “Teiksma” piedalās 

starptautiskā senioru deju festivālā Jūrmalā-Dzintara koncertzālē pasākumā “Puķu 

balle”. Tradicionālās dziedāšanas konkursā “Vasaras dziedāšanas svētki” Brīvdabas 

muzejā Rīgā piedalās Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis. 

 Jūlijs – vidējās panadzes deju kolektīvs „Nīca” un jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš” 

dodas pārstāvēt Nīcas novadu Slovākijā, uzstājoties koncertā. Zvejnieksvētku 

Jūrmalciemā atzīmēšana, veco zvejnieku godināšana ar Maijas Kalniņas koncertu, 

dalīšanās atmiņās un veco fotogrāfiju skatīšanās pasākumā „Sarunas pie zvejnieku 

galda”, sporta spēles, koncerts ar Liepājas teātra dziedošajiem aktieriem „Aģenti”, 

Nīcas amatierteātra uzvedums „Dancis pa trim”, vakara balle kopā ar „Brekšu pekšiem”. 

Bernātu kāpās norisinās 14. vidējās paaudzes vasaras satikšanās festivāls „Soļi smiltīs”, 

kurā piedalās 29 deju kolektīvi no visas Latvijas. “Sadancosim Bauskā” piedalās Otaņķu 

tautas nama Eiropas deju kopa “Teiksma”. “Annas dienas Vītolniekos” piedalās Otaņķu 

etnogrāfiskais ansamblis. 
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 Augusts – Nīcas etnogrāfiskais ansamblis ar senām Nīcas tradīcijām iepazīstina 

Katlakalna folkloras kopu. 

 Septembris – Zinību diena kopā ar grupu „Musiqq”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Nīca” piedalās Latviešu biedrības Lietuvā 20 gadu jubilejas pasākumā Viļņā. Otaņķu 

etnogrāfiskais ansamblis un deju kopa “Labākie gadi” piedalās Klaipēdas apriņķa 

Latviešu asociācijas “Atpūta” rīkotajā pasākumā „Apkārt Baltijas jūrai 25. Nekas un 

neviens nav aizmirsts”. 

 Oktobris – Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis atzīmē 50 gadu jubilejas pasākumu.  

 Novembris – Par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai Nīcas kultūras namā tiek 

sumināti nomināciju „Labais darbs Nīcas novadam”, „Gada novadnieks” un „Par mūža 

devumu Nīcas novadam” ieguvēji. Koncertā Nīcas novada iedzīvotājiem uzstājas Ivo 

Fomins. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis stāsta par pūru darināšanu un pūra saturu, 

rāda senās kāzu fotogrāfijas un dzied kāzu dziesmas, meistarklasē “Līgavas pūrs 

senatnē un mūsdienās”. Nīcas un Otaņķu ciema centros tiek iededzināta egle. Otaņķu 

Tautas namā notiek Adventes koncerts “Ceļā uz Ziemassvētkiem”, kurā piedalās 

vokālais ansamblis “Šokolāde”. 

 Decembris – Nīcas kultūras namā norisinās amatierteātru festivāls „Kamēr tu šo spēli 

spēlē”. Notiek Ziemassvētku ieskaņas koncerts Nīcas novada pensionāriem un  

Ziemassvētku egle pirmsskolas vecuma bērniem. Otaņķu Tautas namā - pateicības 

pasākums Nīcas novada kultūras, izglītības, sporta un sociālā dienesta rīkotos 
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pasākumu atbalstītājiem. Tematisks pasākums “Kas tur rībina aiz kalniņa…” - Otaņķu 

etnogrāfiskais ansamblis kopā ar Rudes pamatskolas bērniem piedalījās bluķa vilkšanā, 

gāja rotaļās, mācījās Ziemassvētku paražas un tradīcijas. Senioru pašdarbības kolektīvi 

piedalās Ziemassvētku pasākumā Liepājas biedrības namā. Ziemassvētku egle 

pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki šurumburum mežā”. Vecgada balle un 

salūts abos pagastos. 

Norišu skaits novadā  

Norises 2012 2013 2014 

Valsts un tradicionālie 
pasākumi 

7 7 7 

Koncerti 13 12 15 

Izbraukumu koncerti 22 15 25 

Izstādes 8 2 2 

Izrādes 1 6 8 

Informatīvās, izglītības, 
norises 

2 4 4 

Izbraukumi uz teātri 8 8 8 

Citi 11 5 8 

 

 
Pašdarbības kolektīvi 
 
 Nīcas kultūras namā darbojās 10 pašdarbības kolektīvi:  

Nīcas sieviešu koris, Nīcas vīru koris, Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, bērnu vokālais ansamblis 

„Čiekuriņi”, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca”, jauniešu tautas deju kolektīvs 

„Rietumvējš”, līnijdeju grupa „Agave”, senioru vokālais ansamblis „Sentiments”, Nīcas 

amatierteātris, pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju ansamblis. 

 Otaņķu Tautas namā darbojās 4 pašdarbības kolektīvi:  

Darbību turpina Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Eiropas deju kopa „Teiksma”, līnijdeju grupa 

„Labākie gadi”. Jaunā paaudze aug un atstāj dzimto ciemu, tādēļ darbību pārtraukusi mūsdienu 

deju grupa „Pērles”, bet uzsākusi grupa „Pērlītes” - 4-10 gadus vecas dejotājas.  
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Otaņķu Tautas namā 2014. gadā uzsāka darbību interešu kopa „Rude”.  

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis piedalījās Nīcas novada projektu konkursā un ieguva 

papildus finansējumu, kura ietvaros izgatavoja bukletus, kabatas kalendārus, tika pavairoti 

ansambļa ierakstu un izveidota izstāde ar dalībnieku pašportretiem.  

Otaņķu tautas nama telpas izmanto uzņēmēji un Rudes pamatskola savu pasākumu 

rīkošanai. Katru svētdienu notiek Svētdienas skoliņa. Tiek organizēti izbraukumi uz Liepājas 

teātra izrādēm un koncertiem Nīcas novada iedzīvotājiem. 

 

7.2.2. Bibliotēkas  

Nīcas novadā darbojas 2 pašvaldības publiskās bibliotēkas – Nīcas pagasta bibliotēka un 

Otaņķu pagasta bibliotēka, abas atrodas administrācijas ēkās.  

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek nodrošināta neierobežota literatūras saņemšana, 

izmantojot arī Starpbibliotēku abonementa iespējas. Bibliotēku fonds ir ievadīts Liepājas 

Centrālās zinātniskās bibliotēkas kopkatalogā ALISE, kas nodrošina automatizētu grāmatu 

reģistrēšanas procesu.  

Bibliotēkā arvien vairāk tiek piedāvāti jauna veida un kvalitātes pakalpojumi, kas sekmē 

apmeklējuma pieaugumu. Nīcas pagasta bibliotēkā pieejami 7 datori, Otaņķu -6 datori ar 

bezmaksas interneta pieslēgumu un bezvadu internetu, kā arī printeris un multifunkcionālā 

iekārta. Bibliotēkās ir iespēja izmantot datu bāzes: Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēku.  

Viens no bibliotēkas mērķiem ir attīstīt bibliotēkas krājumus un pakalpojumus bērniem 

un jaunatnei, kas atbilst viņu interesēm. Bibliotēkas jau desmito gadu piedalās projektā 

”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”- Bērnu žūrijas eksperts, 

kurā 2014. gadā no Nīcas pagasta bibliotēkas piedalījās 23 skolēni un 2 vecāki, no Otaņķu 

pagasta bibliotēkas – 14 eksperti. 

Abas bibliotēkas apmeklētājiem atvērtas piecas dienas nedēļā. Katra mēneša pirmajā 

piektdienā Nīcas pagasta bibliotēka nodrošina izbraukumu pie lasītājiem uz attālajiem pagasta 

ciemiem- Kalnišķiem un Jūrmalciemu. 

Bibliotēkas organizē Dzejas dienas. 2014. gadā Nīcā bija tikšanās ar dzejnieci, dziedātāju 

Maiju Kalniņu un mūziķi Zandu Štrausu, Otaņķos – ar dzejniekiem Laimdotu Virštati un Egilu 

Dambi. Nīcā arī notika tikšanās ar žurnāla „Citādā Pasaule” radošo komandu. Regulāri tiek 
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iekārtotas tematiskās izstādes. Otaņķu pagasta bibliotēkā 2014. gadā tika iekārtotas 26 

tematiskās izstādes.   

Bibliotēku vadītājas regulāri piedalās Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas 

organizētajos semināros un apmācību 

kursos.  

Abas bibliotēkas 2014. gada decembrī 

izgāja akreditāciju un ieguva akreditācijas 

apliecību uz 5 gadiem.  

Bibliotēku apmeklētāji 

2014. gadā Nīcas bibliotēkā reģistrēti 

512 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem- 185. Apmeklējums gadā – 10609, 

izsniegums- 11451. 

Otaņķu pagasta bibliotēkā 2014. gadā reģistrēti 290 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem – 78. Apmeklējums gadā -5539, izsniegums – 6760. 

Fondi un finansējums 

Nīcas bibliotēkas kopējais fonds 2014. gadā ir 7580 grāmatas, tai skaitā bērnu grāmatas – 

793. (2014. gadā tika veikta bibliotēkas fonda inventarizācija). 

Otaņķu pagasta bibliotēkas kopējais fonds ir 4038 grāmatas, tajā skaitā 731 bērnu 

literatūras grāmatas, 30 žurnālu nosaukumi.  

Bibliotēku pamatfinansējumu nodrošina pašvaldība. 2014. gadā finansējums Nīcas 

pagasta bibliotēkas grāmatu iegādei bija EUR 2876, presei- EUR 1269. 

Otaņķu pagasta bibliotēkas grāmatu iegādei izlietoti EUR 2674, presei – EUR 1072, 

dāvinājumi – EUR 157. 
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7.3. Sports 

Infrastruktūra 

 2014. gadā novadā tika uzlabota sporta infrastruktūra. Oktobrī durvis vēra Rudes sporta 
nams, kurš pārtapa no iepriekšējās katlu mājas. Vietējiem iedzīvotājiem tagad būs lieliska 
iespēja pavadīt brīvo laiku, spēlējot sporta spēles, galda spēles un vingrojot. 

Nīcas fitnesa zāle saņēma dāsnu vietējo iedzīvotāju ziedojumu - skriešanas trenažieri „York 
Fitness T200”. 

 

Pasākumi 

 22. februārī Nīcas vidusskolas un Kultūras nama telpās visas dienas garumā notika 
novada Ziemas sporta spēles. Par galveno balvu cīnījās 10 komandas, kuras pārstāvēja 86 
dalībnieki.  

24. maijā jau otro gadu „Upeskrastos” norisinājās Ģimeņu sporta spēles. Piedalījās 12 

komandas, kuras veica 8 dažādus pārbaudījumus No individuālajām disciplīnām visiecienītākā 

(41 dalībnieks) bija ašā sūcēja disciplīna, kurā bija jāizsūc ar salmiņu glāze sulas. Katrā disciplīnā 

tika apbalvoti trīs labākās komandas vai individuālie uzvarētāji. 

 16. augustā notika jau tradicionālās “Čiekurkausa” sacensības, kur par kausu cīnījās 

aptuveni simts dalībnieku. Vispopulārākais komandu sporta veids šogad bija futbols - piedalījās 

13 komandas divās vecuma grupās, volejbolā - 12 komandas. Individuālajās disciplīnās 

vispopulārākās bija basketbola metienu un dārta sacensības. 

22. jūnijā interešu kopa “Aizjomietes” pašvaldības projekta ietvaros rīkoja Sporta 

svētkus “Jūrmalciems 2014″. Tie patiesi bija svētki, nevis sacensības – valdīja prieks un 

līksmība. 

 Tradicionālās sporta sacensības tika rīkotas Zvejnieku svētkos. Spēkiem mērojās  

futbolā, jūrnieka zābaka mešanā un glābšanas riņķa mešanā. 

Pieci no deviņiem pašvaldības projektu konkursā iesniegtajiem projketiem bija saistīti ar 

sportiskām aktivitātēm. Tika iegādātas futbola formas un vingrošanas inventārs, rīkotas sporta 

sacensības Jūrmalciemā un Cigun apmācības.  
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Futbols 

FK “NĪCA” 2014.gadā telpās startēja Kurzemes zonas sacensībās trīs vecuma grupās (U-

8, U-12 un U-14), bet pieaugušie –Liepājas atklātajā čempionātā, Lejaskurzemes čempionātā, 

kā arī kausa izcīņā. Savukārt vasarā jaunieši startēja divas vecuma grupas Kurzemes zonas 

sacensībās (U-9 un U-13), bet U-14 grupas futbolisti - Kurzemes-Žemaitijas līgā. Pieaugušie 

startēja Liepājas atklātajā čempionātā un Latvijas čempionāta 2.līgas Kurzemes zonas 

sacensībās. 

 Nīcas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 1. martu atvērt ceturto grupu 

futbolā 2007.-2008. gadā dzimušajiem bērniem. Līdz ar to futbolu Nīcā 2014. gadā jau apgūst 

ap 60 bērnu. 

4. februārī FK NĪCA vīru komanda pirmo reizi startēja Latvijas kausa izcīņā telpu futbolā. 

Pretiniekos izloze pretī lika 2014. gada Liepājas atklātā čempionāta čempionus – Grobiņas 

komandu. Uzvara ar 7:5 nodrošināja dalību otrajā kārtā. Savukārt otrajā kārtā bija jācīnās ar FC 

Raita/Ošukalns komandu no Rīgas, diemžēl tika piedzīvots zaudējums ar 1:5, kas liedza iespēju 

tālāk cīnīties par Latvijas kausu telpu futbolā. 

Ziemā pieaugušie startēja Liepājas čempionāta A divīzijā. Diemžēl noturēties neizdevās, 

tāpēc nākošgad startēsim B divīzijā. Savukārt Lejaskurzemes čempionātā no 7 komandām 

izcīnīta 4. vieta, par 2 punktiem atpaliekot no 3. vietas.  

Maijā FK „Nīca” futboliste Karlīna Miksone pirmo reizi kluba vēsturē tika uzaicināta 

startēt Latvijas izlases U-15 komandas sastāvā. Karlīna pārstāvēja  Latviju “Baltijas kausa” 

sacensībās Šauļos U-15 meiteņu futbola komandas sastāvā. Jāpiebilst, ka gada laikā Karlīna tika 

uzaicināta arī uz Latvijas izlases U-17 un U-19 

treniņnometnēm. 

Augusta pirmās nedēļas nogalē, 

neskatoties uz lielo karstumu, Nīcas U-8 grupas 

mazie futbolisti piedalījās starptautiskajā 

turnīra “Dobrecova kauss 2014″, kas notika 

Liepājā. Mūsu puiši izcīnīja 1. vietu un atgriezās 

ar zelta medaļām un milzīgu kausu.  
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FK” NĪCA” 2. augustā piedalījās starptautiskā futbola turnīrā Salantos (Lietuvā) un 

pārveda kausu par izcīnīto 3. vietu. 

Jaunie futbolisti sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju maijā piedalījās kopīgā treniņā 

Liepājā ar Latvijas izlases futbolistiem, savukārt oktobrī apmeklēja Lavijas-Islandes futbola spēli 

Rīgā. 

 

Pārējie sporta veidi 

 

Volejbols. Nīcas komanda startēja Lejaskurzemes volejbola čempionātā. Kopvērtējumā tika 

izcīnīta 2.vieta. 

Basketbols. Arī Nīcas basketbolisti piedalījās Lejaskurzemes čempionātā. Kopumā šis gads 

basketbolistiem nebija īpaši veiksmīgs - kopvērtējumā 1. līgā tika iegūta tikai 6.vieta.  

Zolīte. Janvārī Nīcas kultūras namā notika Jaungada čempionāts zolītē.  

Senioru sacensības. Martā Priekulē notika gadskārtējas Senioru sacensības dažādās disciplīnās. 

Mūsu novada pārstāvji piedalījās zolītes, galda tenisa, dārta, dambretes un volejbola 

sacensībās. Visveiksmīgāk startēja Indra Šīmane, kura izcīnīja 1.vietu dārta sacensībās dāmām, 

kā arī 1.vietu galda tenisā pārī ar Aleksandru Zazuļinu, jauktajā dubultspēlē - 3.vieta. Reinis 

Alkšars dambretē 1.vietu, Oskars Jaunzemis galda tenisā - 2.vietu, bet dārtā -3.vietu. 

Vieglatlētika. 

Veiksmīgs gads bija Artūram Vecbaštikam, kurš 

startējot vairākās Latvijas mēroga vieglatlētikas sacensībās 

skriešanas un tāllēkšanas disciplīnās, ir ieguvis dažāda 

kaluma medaļas. Lielākais panākums bija Artura starts 

Latvijas izlases sastāvā tradicionālās starptautiskās bērnu 

sacensībās Polijā. 300m skrējienā Artūrs finišēja astotais. 

Augustā Māris Vecbaštiks startēja starptautiskās 

Baltijas valstu veterānu sacensībās vieglatlētikā Vīlandē 

(Igaunija). Šajos mačos 35g.-50g. vecuma grupā Māris izcīnīja 

četras 1.vietas (100m un 200m skrējienos, kā arī tāllēkšanā 

un trīssoļa lēkšanā), kā arī vienu 2. vietu (komandu stafetē 



Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats   66 

 

100m skrējienā) 

Augustā Ādažos norisinājās pašvaldības darbinieku sporta spēles, kur aizstāvēt savas 

pašvaldības godu devās arī nīcenieku komanda. Nīcas komanda arī šogad devās mājup ar 

medaļu, jo Līva Meldere šautriņu sacensībās sieviešu konkurencē izcīnīja godpilno 2. vietu, tikai 

par 1 punktu atpaliekot no 1. vietas. Veiksmīgas bija arī minifutbola un virves vilkšanas 

sacensības, kur mūsu komanda palika tūlīt aiz goda pjedestāla.  

Rallijs. Augustā Liepājas apkārtnē norisinājās starptautiskais “Kurzemes rallijs”. Mārcis Ķenavs 

spraigā cīņā izcīnīja 3. vietu absolūtajā vērtējumā, no 2. vietas atpaliekot nedaudz vairāk par 

sekundi. No Latvijas ekipāžām tas bija vislabākais rezultāts.  

 Vairāki novadnieki veiksmīgi startēja Latvijas minirallija sacensībās - kopvērtējumā 

junioru konkurencē Kristaps Skrodis/Mārtiņš Meldrājs izcīnīja 2. vietu, Miks Ķenavs/Armands 

Ķenavs savā klasē - 3. vietu, komandu ieskaitē „Rude Racing” ieguva 2. vietu. 

Velosports. Guntis Mūrēns, iesaistoties biedrības „Velo-redele” pasākumā „Liepājas velo 

vasara 2014”, divu mēnešu laikā nobrauca 5200 kilometrus un kļuva par pārliecinošu 

uzvarētāju.  

 

7.4. Sociālā palīdzība 

 Nīcas novada domes sociālais dienests ir Nīcas novada domes izveidota un domes 

pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus Nīcas novada iedzīvotājiem. Sociālais dienests darbojas uz Sociālā dienesta 

nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru 

kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un uzdevumus.  

 Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli 

izvērtēt Nīcas novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo 

iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt kvalitatīvus 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicinot šo 

personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

Sociālais dienests sadarbojas ar citām institūcijām, lai 

veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un 
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objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un 

efektīvai palīdzībai klientiem.  

 Sociālajā dienestā strādā sociālā dienesta vadītāja, sociālās palīdzības organizatore, 

sociālā darbiniece, aprūpētājs, darbiniece sadzīves pakalpojumu punktā. 

Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar sociālās 

palīdzības informācijas sistēmas SOPA palīdzību. Lai pilnveidotu zināšanas un prasmes, 

darbinieki regulāri apmeklē izglītojošus un informatīvus seminārus. 

Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 

2014. gadā izlietoti EUR 83778. 

Sociālie pabalsti pašvaldībā: 

 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

 dzīvokļa pabalsts; 

 pabalsts bāreņiem; 

 pabalsts audžuģimenēm; 

 vienreizējs pabalsts ārkārtas vai krīzes situācijā; 

 pabalsts bērnu ēdināšanai; 

 pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai; 

 pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

 pabalsts aprūpei mājās. 
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Izmaksātie pabalsti. 

2014. gadā Sociālajā dienestā reģistrēti 685 apmeklētāji, saņemti 558 iesniegumi, 

sagatavoti 565 lēmumi par dažādiem ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu 

saistītiem jautājumiem. Sociālo palīdzību saņēma 383 personas, tai skaitā:  

 114 nepilngadīgas personas; 

 269 pilngadīgas personas, no tām:  

- 146 pensionāri,  

- 101 darbaspējas vecuma nestrādājošie iedzīvotāji, 

- 19 darbaspējas vecuma strādājošie iedzīvotāji. 

Trūcīgas personas statuss izvērtēts un noteikts 160 personām. Garantēto minimālo 

ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanas pabalstu saņēmusi 31 persona par kopējo summu EUR 

3247. Dzīvokļa un kurināmā iegādes pabalsts izmaksāts 196 personām par kopējo summu EUR 

15048. 

Atmaksājot ēdināšanu izglītības iestādēs maznodrošināto ģimeņu bērniem, daudzbērnu 

ģimenēm, kurās vecāku apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī ārpusģimenes 

aprūpē esošiem bērniem, izlietoti EUR 10010.  

GMI
Dīvokļu
pabalsts

Medicīnas
pabalsts

Ārkārtas
situācijas

Ēdināšas
pabalsts

(izglītības
iest.)

Bērnu
izglītībai

Aprūpe
mājās

Apbedīšana
s pabalsts

Bērniem
bāreņiem

2012 14012 8180 4665 2400 3961 830 4155 2860 810

2013 5566 9750 4406 5555 248 3270 3970 1380

2014 3247 15048 3300 770 10010 316 2676 3642 2171
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Par pakalpojumiem 9 personām ilgstošās aprūpes iestādē SIA „Pansionāts Rokaiži” 

izlietoti EUR 15113. 

Audžuģimenēs uzturējās 3 novada bērni, par šo pakalpojumu tika samaksāts EUR 4932. 

8 vientuļie pensionāri saņēmuši pakalpojumu - aprūpe mājās, izlietoti EUR 2676.  

  Vienam bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, nodrošināts sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā. Divi bērni saņēma sociālo rehabilitāciju krīzes centrā. 

 Lai nodrošinātu sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, izlietoti EUR 2171.    

 Joprojām pieprasīti ir Sadzīves pakalpojumu punkta pakalpojumi - veļas mazgāšanas un 

dušas pakalpojumus pagājušajā gadā saņēmušas 520 personas.   

 Asistenta pakalpojumus, ko finansē valsts, saņēmušas 6 personas.       

 28 ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksāts vienreizējs pabalsts par kopējo 

summu EUR 3450. 

 Politiski represētajām personām, izmaksājot vienreizēju pabalstu, izlietoti EUR 1980.  

 Iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90, 100 un vairāk gadu, jubilejās izmaksāti EUR 2180. 

1013.g2014. gada vasarā sociālais dienests organizēja 

bērniem vasaras radošās darbnīcas „Redzēt, darīt, 

piedzīvot!”. Piedalījās 25 novada sociāli mazaizsargāto 

ģimeņu bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. 

 Sadarbojoties ar labdarības veikaliem „No sirds uz 

sirdi” un „Otrā elpa” visiem novada ļaudīm bija iespējams 4 

reizes bez maksas iegādāties lietotos apģērbus un apavus. 

Novada abos pagastos darbojās sociālās istabas.                                                                                    

Par tradīciju ir kļuvusi Sociālā dienesta rīkotā 

Ziemassvētku labdarības akcija. Ziemassvētku akcijas 

mērķis bija atbalstīt trūcīgās ģimenes ar bērniem, vientuļos 

pensionārus, invalīdus ar kustību traucējumiem, bērnus 

invalīdus, aizbildniecībā un audžuģimenēs esošos bērnus, kā arī tos Nīcas novada ļaudis, kuri 

savas vecumdienas pavada ilgstošās aprūpes iestādē.  
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7.5.Tūrisms 

2014.gadā Nīcas tūrisma informācijas centrā apkalpoti 1606 apmeklētāji, kas vasarā ir pārsvarā 

ārzemju tūristi – lielākais skaits no Vācijas, Lietuvas un Krievijas, bet ziemas mēnešos novada 

iedzīvotāji, kuri apmeklē Adventa tirdziņu, kā arī iegādājas novada suvenīrus.  

Svarīgākie 2014.gada notikumi novada tūrisma jomā: 

 Nodrukāta Nīcas novada tūrisma brošūra latviešu un angļu valodā; 

 No 6-8. februārim - dalība 21. starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”; 

 7. aprīlī viesnīcā „Jūrnieka Ligzda” Nīcas novada 

tūrisma piedāvājuma prezentācija tūroperatoriem 

no Pleskavas apgabala; 

 Par godu koktēlnieka Miķeļa Pankoka 120 gadu 

jubilejai viņa bijušajā mājvietā „Veckupši” izvietots 

informācijas stends un sarīkots neliels piemiņas 

pasākums Jūrmalciema „Ievās”; 

 17. maijā - Muzeju nakts pasākums par tēmu „Sarkanā krāsa –dzintars”. Aktivitātes 

notika Nīcas vidusskolā un Nīcas senlietu krātuvē; 

 30. maijā Nīcas novada tūrisma piedāvājums tiek prezentēts Rīgā pasākuma „Sporta 

nakts” ietvaros; 

 19. septembrī pašvaldības darbinieki atjaunoja atpūtas vietu dabas parka „Bernāti” 

teritorijā un uzstādīja jaunus galdus un solus; 

 4. oktobrī laivu operators „Sofijas Laivas” 

sadarbībā ar Nīcas novada domi organizēja 

laivošanas pasākumu „Bārtas kartupelis”, 

kas Bārtas upē pulcēja vairāk nekā 100 

dalībnieku.  

 Gada nogalē tūrisma informācijas centrā 

katru dienu darbojās Adventa laika tirdziņš, kur varēja iegādāties novada radošo ļaužu 

darinājumus;  
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 Pie Ječupes ietekas Bārtas upē labiekārtota peldvieta ar pārģērbšanās kabīni, ugunskura 

vietu, galdu un soliem; 

 Pludmalē izvietotas 2 jaunas pārģērbšanās kabīnes; kopā ar iepriekš izgatavotajām -5. 

 

Nīcas tūrisma informācijas centra apmeklējums. 

 

7.6. Veselības aprūpe 

Nīcas ambulancē   

  Nīcas ambulancē darbojas 3 ģimenes ārstu prakses, kuru darba laiki tiek 

nodrošināti saskaņā ar Veselības norēķina centra noteiktajiem. Katrā ģimenes ārsta 

praksē strādā viena medicīnas māsa. 

Visiem ģimenes ārstiem ir papildus specialitāte-arodslimību ārsts. Ģimenes ārste D.Birzniece 

un ģimenes ārste U.Malkeviča ir atvērušas prakses vietu arī Liepājā.     

 Ģimenes ārsti divas reizes mēnesī izbrauc uz pacientu pieņemšanu Otaņķu 

feldšerpunktā un Jūrmalciema sabiedriskajā centrā. Kalnišķu sabiedriskajā centrā ģimenes ārsts 
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pacientus pieņem reizi mēnesī. Citās dienās pacientiem jāapmeklē ģimenes ārsts tā prakses 

vietā. Kalnišķu ciema iedzīvotājus apkalpo Rucavas ambulance, jo tā atrodas tuvāk un ir 

izdevīgāk iedzīvotājiem. 

 Ģimenes ārsti ir noslēguši līgumu ar NMS laboratoriju par analīžu nosūtīšanu uz Rīgu2 

reizes nedēļā, ko nodrošina laboratorijas kurjers. Uz vietas ģimenes ārstu praksēs var veikt 

urīna analīzes, cukura, holesterīna līmeņa noteikšanu asinīs.  

 Divi ģimenes ārsti realizējuši 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, datori ar 

specializētām programmām. 

 Vēl iedzīvotājiem ir pieejami sekojoši pakalpojumi: 

 Valdas Sisenes ārsta prakse zobārstniecībā, kas aprīkota ar rentgena aparātu. 

2012.gadā iegādāta modernāka zobārstniecības iekārta. Darbojas katru darba dienu. 

Ceturtdienās tiek pieņemti Nīcas novada izglītības iestāžu bērni . 

 Ināras Laures masiera kabinets; 

 fizikālās terapijas kabinets; 

 medicīnas māsas kabinets (veic injekcijas); 

 aptieka - strādā katru darba dienu, divas dienas līdz plkst.19.00; 

 Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības 

dienesta brigāde - strādā katru 

dienu no plkst. 8-20.  

 Iedzīvotāju medicīnisko 

pakalpojumu labākai 

nodrošināšanai reizi mēnesī 

ambulancē pieņem ārsti- 

speciālisti: ginekologs, acu 

ārsts, psihiatrs, ultrasonogrāfs 

(1 dienu mēnesī nodrošina 
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Nīcas novada iedzīvotāju pieņemšanu Liepājas primārās veselības aprūpes centrā). 

Reizi gadā ambulancē pieņem ārsti – speciālisti: endokrinologs, alergologs.  

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

spiediena. 2014. gadā 2 reizes Nīcas novada iedzīvotājām tika nodrošinātas mobilās digitālās 

mamogrāfijas pārbaudes. Pakalpojumu izmantoja 51 sieviete.  

 Divas reizes gadā notiek asins donoru dienas, kas vienmēr ir labi apmeklētas (30-33 

donori). Izbraukumu nodrošina Liepājas reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa. 

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, iespēja apmeklēt bezmaksas informatīvu semināru par veselīgu dzīvesveidu. 

2014. gadā tika uzaicināts pēdu aprūpes speciālists -podologs. 

  Ambulances telpās atrodas sauna un kosmētiskais salons. 

 

Pašvaldības budžets Nīcas lauku ambulances darbībai: 

Gads Budžets  

2014. EUR 43214.00 

2013. LVL 27493.00 

2012. LVL 25196.00 

2011. LVL 24937.00 

2010. LVL 14207.00 

 

2014. gadā veiktie remonti Nīcas lauku ambulancē 

 Nīcas ambulances ēkas jumta lūkas un skursteņa pieslēguma izbūve EUR 531.65  

 PVC logu uzstādīšana ( 8 gab.)                                                                      EUR 3204.93  

 Medicīnas māsas kabineta remonts                                                            EUR 2567.45  

 Mēbeļu iegāde medicīnas māsas kabinetam                                             EUR  382.00                                                                                    

 

Otaņķu feldšerpunktu 

apkalpo1 darbinieks: ārsta palīgs–feldšere. 
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 Feldšerpunkta vadītāja Elza Cērpa sadarbojas ar 14 ģimenes ārstiem. Ikdienā feldšere 

sniedz medicīnisko palīdzību.  

2014. gadā darbinieka veselības stāvokļa dēļ Otaņķu feldšerpunkts bija atvērts tikai 7 

mēnešus, tādēļ apmeklētāju skaits ir mazāks nekā iepriekš: 

Gads Apmeklētāju skaits Mājas vizītes 

2014. (7mēn.) 3016 26 

2013. 4011 52 

2012. 3861 76 

2011. 3887 81 

 

Pašvaldības finansējums feldšerpunkta darbībai  

Gads Budžets  

2014. EUR 10717  

2013. LVL 7075 

2012. LVL 6725  

2011. LVL 7125 

 

 

7.7. Sabiedrība 

7.7.1. Jauniešu centrs 

 Nīcas jauniešu centrs ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība, viens no 

Nīcas novada domes darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Jauniešu centra mērķis ir 

veicināt Nīcas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē. Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika 

izmantošanas iespējas un sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu 

ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, 

projektus un programmas. 

2014. gadā Nīcas Jauniešu centrs bija atvērts 199 dienas, vidēji dienā to apmeklēja 35 bērni 

un jaunieši, kas ir nedaudz vairāk nekā 2013. gadā. Kopējais apmeklējums 199 dienās - 7015.  
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Nīcas Jauniešu centrs kopš 2013. gada 10. aprīļa ir tiesīgs uzņemt brīvprātīgos no Eiropas. 

2014. gada 1. oktobrī tika uzsākta programmas “Erasmus+”, apakšporgrammas Eiropas 

brīvprātīgais darbs projekta “All Together” īstenošana sadarbībā ar bērnu un jauniešu biedrību 

“Liepājas Jaunie Vanagi”. Tā ietvaros Jauniešu centrā strādāja divi Eiropas brīvprātīgie – Gabriel 

Fesenmayr (Vācija) un Begonja Miguel Bartolome (Spānija). Projekts ilgs līdz 2015. gada 31. 

maijam.  

Janvārī nozīmīgākais pasākums - seminārs “Atstarojošo elementu lietošana diennakts 

tumšajā laikā” sadarbībā ar CSDD un Valsts policijas pārstāvjiem. 

Februārī -  gada svarīgākais pasākums - “Nīcas Jauniešu diena” ar devīzi „Laižam gaisā 80-to 

stilā”. Dienas laikā aktivitātēs 

piedalījās ap 150 cilvēku no 

Nīcas novada, Liepājas, 

Pāvilostas, Brocēniem un 

Kuldīgas. Vakarā notika balle 

kopā ar grupu „A Day Without 

Break". 

Martā - vairāki nozīmīgi 

pasākumi - tradicionālā Ceļu 

satiksmes noteikumu diena, 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija organizēja Eiropas valstu vakaru, tika apmeklēta Talsu 

Jauniešu diena un organizēts seminārs “Tīra Baltijas jūra tavā vannas istabā”. 

Aprīlī - Lieldienu Jampadracis bērniem un jauniešiem – tika atvesti truši no pašu jauniešu 

lauku mājām, kā arī tika krāsotas un ripinātas olas. 

Maijā - sadarbībā ar Latvijas Kristīgiem Skautiem no Liepājas tika organizēts pārgājiens uz 

Pūsēnu kāpu. Pārgājienā devās 25 dažāda vecuma dalībnieki no 8 gadu vecuma, bet maija 

pēdējā nedēļā sadarbībā ar Nīcas ambulances vadītāju Inatu Štālu tika organizēts pasākums 

“Diena bez tabakas”. Uz pasākumu bija ieradušies 20 dažāda vecuma jaunieši. 
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Jūlijā Nīcā norisinājās Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo skolu, bērnu un jauniešu 

centru vokāli instrumentālo ansambļu festivāls "Nīca skan", kurā Jauniešu centrs organizēja 

radošās darbnīcas. Vēl notika lekcija par dabas parku “Pape” sadarbībā ar Pasaules Dabas 

Fondu, kā arī laivu brauciens pa Bārtas upi 35 km garumā ar nakšņošanu, kurā piedalījās 

aptuveni 20 jauniešu. 

Jūlijā un augustā jau trešo gadu pēc kārtas Nīcas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības 

Valsts Aģentūru 20 pusaudžiem piedāvāja darbu apkārtnes labiekārtošanā.  

27. septembrī norisinājās jau otrais Nīcas novada Jauniešu forums, kuru apmeklēja 20 

novada aktīvākie jaunieši. 

Foruma mērķis bija veicināt 

sadarbību starp jauniešiem un 

jaunatnes jomā iesaistītām 

personām, diskutējot par 

jauniešiem aktuālām tēmām, 

aktīvi līdzdarbojoties jauniešu 

centru aktivitāšu plānošanā un 

vērtīgi pavadot laiku. 

Oktobrī Eiropas brīvprātīgā darba projekts „All Together” ietvaros tika uzsāktas spāņu un 

vācu valodas nodarbības un notika neformāls pasākums „Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās 7 

Nīcas novada domes pārstāvji un 20 jaunieši.  

11. novembrī, lai mudinātu „tumšos gājējus” kļūt labāk redzamiem diennakts tumšajā laikā, 

Jauniešu centrs sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” Liepājas nodaļu īstenoja 

akciju, kuras laikā  Nīcas novada iedzīvotājiem tika izdalītas 500 gaismu atstarojošās vestes, bet 

21. novembrī tika aizvadīts jau otrais Nīcas Jauniešu centra “Karaoke” konkurss. 

Decembris bija labdarības mēnesis. Jauniešu centra apmeklētāji ziedoja nepieciešamās 

lietas Liepājas dzīvnieku patversmei, kuras mēneša beigās kopīgi arī nogādāja dzīvniekiem. 

Tāpat katru mēnesi ticis organizēts kādas sporta turnīrs – dambretes, novusa vai galda 

turnīrs. Tie jauniešu vidū ir ļoti iecienīti. 



Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats   77 

 

7.7.2. Sabiedriskie centri 

7.7.2.1. Kalnišķu sabiedriskais centrs 

Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas no 2005. gada.  Tajā regulāri notiek biedrības „Kalnišķu 

Īves” tikšanās, Svētdienas skolas nodarbības Modrītes Stūres vadībā un citas aktivitātes. 

Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un dažādus 

žurnālus. Ir 3 datori, tiek piedāvāts brīvpieejas internets un printēšanas pakalpojumi. Centrā ir 

pieejamas dažādas galda spēles un novuss. Reizi mēnesī centrā pieņem ģimenes ārsts.  

Aktivitātes: 

 „Uz Kalnišķiem pēc pieredzes” – centrā viesojas jaunizveidotā Otaņķu pagasta interešu 

kopa „Rude”, apgūstot biedrības „Kalnišķu Īves” darbības pieredzi; 

 Biedrības „Kalnišķu Īves” 1 gada jubilejas pasākums; 

 Kolektīva ekskursija uz Rundāli un Bausku biedrību „Kalnišķu Īves”, interešu kopām 

„Aizjomietes”, „Kalvas” un „Rude” aktīvistiem; 

 Sadarbībā ar Nīcas novada domi, Nīcas Pieaugušo izglītības centru un interešu kopu 

"Aizjomietes" tika organizēts „Otrais melleņu lasīšanas čempionāts”; 

 Bērnu vokālā ansambļa „Čiekuriņi” koncerts Kalnišķu iedzīvotājiem; 

 2015. gada aktivitāšu plānošana ar Kalnišķu iedzīvotājiem Diānas Ansules vadībā; 

 Projekta „Dzīvesprieku un možu garu visiem Kalnišķu iedzīvotājiem” atklāšanas 

pasākums ar nūjošanas instruktori Ilonu Kilu;   

 Dalība Kurzemes NVO forumā Kuldīgā; 

 Ziemas sezonā – regulāras praktiskas 

nodarbības Guntas Vecpils vadībā – 

padziļināti iepazīta dekupāžas tehnika 

un apsveikumu kartiņu veidošana; 

 Svētdienas skolas bērniem – pavasara 

un rudens pārgājieni, piparkūku 

cepšana un vientuļo pensionāru 

apciemošana Ziemassvētkos. 

Apmeklētība: ap 1000 cilvēku gadā. 
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Projekti:  

 biedrības „Kalnišķu Īves” realizēts projekts Nīcas novada domes izsludinātajā projektu 

konkursā – "Katra diena ar jauku smaidu un gaišām domām" – psiholoģes Pārslas 

Ivanovas lekciju kurss; 

 biedrības „Kalnišķu Īves” realizēts ES ELFLA projekts "Dzīvesprieku un možu garu visiem 

Kalnišķu iedzīvotājiem" – iegādāts sporta inventārs, nūjošanas nūjas, magnetofons un 

fotoaparāts; 

 uzsākts ES ELFLA projekts „Kalnišķu sabiedriskā centra rekonstrukcija” – jaunu, plašāku 

sabiedriskā centra telpu izveide 1. stāvā, kanalizācijas un ūdensvada ierīkošana. 

Budžets: EUR 8742.73  

 

7.7.2.2. Jūrmalciema sabiedriskais centrs 

Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi no 2010. gada. Tajā regulāri notiek interešu 

kopas “Aizjomietes” tikšanās, organizēti pasākumi un dažādas izstādes. Gada sākumā tika 

izveidota jauna interešu kopa „Kalvas”. 

Piedāvātie pakalpojumi: Sabiedriskajā centrā ik dienas ir iespēja lasīt grāmatas un dažādus 

žurnālus. Ir 2 datori, tiek piedāvāts brīvpieejas internets, printēšanas un kopēšanas 

pakalpojumi. Centrā ir pieejamas dažādas galda spēles un novuss. Divas reizes mēnesī centrā 

pieņem ģimenes ārsts.  

Aktivitātes: 

 Jaunā gada ieskaņas pasākuma organizēšana; 

 Ziemas sezonā - atveseļojošā vingrošana Artas Vecbaštikas vadībā; 

 Dažādas radošās nodarbības; 

 Interešu kopas „Kalvas” organizēts aktīvs izziņas pasākums „Vai pazīsti Jūrmalciemu?” 

 Ekskursija uz Rundāli un Bausku biedrībai „Kalnišķu Īves”, interešu kopām 

„Aizjomietes”, „Kalvas” un „Rude”; 

 Piedalīšanās Zvejnieku svētku un „Otrā melleņu lasīšanas čempionāta” organizēšanā; 

 Bērnu vokālā ansambļa „Čiekuriņi” koncerts Jūrmalciema iedzīvotājiem; 
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 Interešu kopas „Aizjomietes” pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizputi, Kazdangu 

(uzņēmums „ELPA”), Skrundu („Piena muzejs”) un Šitaki sēņu audzētavu; 

 Senās Ugunskuru Nakts pasākuma organizēšana Jūrmalciema pludmalē; 

 2015. gada aktivitāšu 

plānošana ar Jūrmalciema 

iedzīvotājiem Diānas Ansules 

vadībā; 

 Eglītes iedegšanas 

pasākums.  

Apmeklētība: 2722 cilvēki gadā 

Projekti:  

 Interešu kopas 

„Aizjomietes” realizēts projekts 

Nīcas novada domes izsludinātajā  

projektu konkursā – Sporta svētki „Jūrmalciems 2014”;  

 Interešu kopas „Kalvas” realizēts projekts Nīcas novada domes izsludinātajā  projektu 

konkursā - „Lietderīga brīvā laika pavadīšana” - dažādu apmācību un semināru 

organizēšana. 

Budžets: EUR 11323.31  

 

7.7.3. Nevalstiskās organizācijas 

Pēc Lursoft datiem Nīcas novadā ir reģistrētas 23 biedrības, no kurām 4 ir reģistrētas 

2014. gadā. Aktīvi darbojas 13 biedrības, realizējot dažādus projektus un organizējot 

pasākumus.  

Papildus reģistrētām biedrībām attālajos novada ciematos aktīvi darbojas 3 interešu 

kopas – Jūrmalciemā „Aizjomietes” un „Kalvas” un Rudē kopa „Rude”. 

 Lai sekmētu vietējo nevalstisko organizāciju un interešu kopu/ iedzīvotāju grupu 

aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, Nīcas novada dome 2014. gadā jau 
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2. reizi organizēja vietējo projektu konkursu. Atbalstu guva 11 projekti. Projektu konkursa 

kopējais finansējums - 4300 eiro.  

 

7.8. Uzņēmējdarbība 

 Galvenā tautsaimniecības nozare Nīcas novadā ir lauksaimniecība, jo ap 20% novada 

teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Eiropas Savienības Tiešos maksājumus 

ik gadu saņem vairāk nekā 400 fiziskas un juridiskas personas. Lielākā saimniecība novadā ir z/s 

„Sieciņi”, kura apstrādā vairāk nekā 1200 hektāru, audzējot graudaugus. Veiksmīgi strādā 

sertificēti sēklaudzētāji- z/s „Līvmaļi” un z/s „Gudriķi”. Novadā veiksmīgi strādā cūkkopības 

komplekss „Nīcas Rukši”, putnkopībā - SIA „Nīckrasti”, piena lopkopībā - z/s „Birzmaļi-2”. 

 Nozīmīgu vietu novada attīstībā ieņem zivju pārstrādes uzņēmums „Piejūra”, kurā tiek 

piesaistīti ES fondu līdzekļi, kā rezultātā tiek palielinātas jaudas, apgūti jauni tirgi un radītas 

papildus jaunas darba vietas. Elastīgo medicīnas preču ražošanu veic SIA „Tonus Elast”, kas 

eksportē vairāk nekā 90% produkcijas, SIA „Lataks” eksportē kamīnmalku. 

Veiksmīgi strādā arī SIA „Otaņķu dzirnavnieks”, SIA „O-Rika”, SIA „Arsa 1”, SIA „Ciprese 1”. 

 Uzņēmējdarbības struktūra: lauksaimniecība - 46%; tūrisms - 19%; dažādi pakalpojumi -

17%; rūpnieciskā ražošana, kokapstrāde, zivsaimniecība- 15%; tirdzniecība - 3%. 
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Pielikums Nr.1 

Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 

norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā 

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 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „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 finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 



Nīcas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats   82 

 

 

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 kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu 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 grāmatvedības uzskaites 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 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 

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

ziņojumā un 2014. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

SIA „Auditorfirma Inspekcija”, licence Nr. 13 

Māris Biernis, valdes priekšsēdētājs, zvērināts revidents,                                                  

sertifikāts Nr. 148 
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Pielikums Nr.2 

2014. gada notikumu kopsavilkums 

Projektu ieguvumi   

 Rudes katlu māja pārtapusi par Rudes sporta namu. 

 Veikta ceļa posma „ Zivju kūpinātava-mols” un stāvlaukuma rekonstrukcija 

Jūrmalciemā. 

 Nosiltinātas 3 pašvaldības daudzdzīvokļu mājas Nīcā – Skolas ielā 1, „Salnāji”, 

„Uzvaras”. 

 Grīnvaltu ciemā tapis rotaļu laukums. 

 Bārtas upē ielaisti vēdzeļu mazuļi. 

 Jauniešu centrā strādā 2 brīvprātīgie – vācu puisis Gabriēls un spāņu meitene Begonja. 

 Biedrība „Kalnišķu īves” tiek pie sporta inventāra un nodarbību tehniskā aprīkojuma. 

 Jau otro gadu notika projektu konkurss novada nevalstiskajām organizācijām un 

interešu grupām, kura ietvaros iegādāti jauni formastērpi futbola komandai „Nīca”, 

inventārs vingrošanas nodarbībām, mūzikas studijas skaņu aparatūra, Otaņķu 

etnogrāfiskā ansambļa prezentācijas materiāli, labiekārtota Brīvības cīnītāja A.Skaras 

piemiņas vieta, noorganizētas atveseļojošās vingrošanas, psiholoģijas, radošo prasmju 

apmācības, sporta pasākums Jūrmalciemā un „Čiekuriņu” koncerti. 

 Top Pērkones tautastērpi jauniešu tautas deju kolektīvam „Rietumvējš” un tirdzniecības 

stendi.  

 Uzsākta Kalnišķu sabiedriskā centra un Rudes ūdenssaimniecības rekonstrukcija un 

publisko interneta punktu izveide. 

 

Vides un infrastruktūras sakārtošana 

 Izremontēta PII „Spārīte” jaunāko bērnu grupa. 

 Nīcas vidusskolā izremontētas divas klases un viena bibliotēkas telpa.  

 Rudes pamatskolā izremontēta aktu zāle. 

 Otaņķu pagasta pārvaldē izremontēts 1. stāva koridors un mazā zāle. 

 Domes ēkā izremontēta kāpņu telpa. 
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 Paplašināta Otaņķu pagasta bibliotēka.  

 Izveidota gājēju ietve un sakārtota caurteka Bārtas ielā. 

 Atjaunota caurteka un gājēju taka no kultūras nama uz Bārtas ielu. 

 Atjaunota Jūrmalciema tekoņa. 

 Izveidota peldvieta pie Bārtas upes. 

 Atjaunota atpūtas vieta Bernātos. 

 Atzīmējot koktēlnieka Miķeļa Pankoka 120. dzimšanas dienu, Jūrmalciemā uzstādīts 

informatīvs stends. 

 Sakopts laukums pie Nīcas katlumājas. 

 Izstrādāti ainavu skiču projekti Nīcas un Rudes ciemam. 

 Veikti labiekārtojuma darbi Zvaņu, Verbeļu un Misiņu kapos. 

 Uzsākta valsts nozīmes ceļa Jūrmalciems – Klampju ciems rekonstrukcija. 

 

Panākumi un novada atpazīstamība  

 Nīcas novads konkursā „Eiropas gada pašvaldība 2014” guva uzvaru nominācijā 

„Pašvaldība radošam, izglītotam un aktīvam cilvēkam”, kā Eiropas Gada cilvēki tika 

nominēti: sporta darba organizators Ingars Kalējs, ambulances vadītāja Inata Štāle, 

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane. 

 Nīcas vidusskolas koris skolotājas Līgas Amerikas-Ansiņas vadībā Pasaules koru 

olimpiādē Rīgā ieguva sudraba godalgu. 

 Novada domes balvu „Nīcas cerība” saņēma vidusskolas absolvente Santa Maļika. 

 Nīcas novads biedrības „Liepājas rajona partnerība” organizētajā konkursā saņēma 

balvu „Iniciatīva 2014” nominācijā „Pašvaldība lauku attīstībai”, nominēti tika novada 

uzņēmēji: SIA „Sofijas laivas”, SIA „Ervils” un IK Sintija Pickēna. 

 Nīcas vidusskolas komanda „Veterāni” - Rodijs Ronis, Natālija Pūce, Anete Latakaite, 

Mārtiņš Otaņķis un Mareks Kurpnieks - izcīnīja 1. vietu Latvijas konkursā „Gribu būt 

mobils” un balvā nopelnīja braucienu uz Vāciju.  

 Guntis Mūrēns ar velosipēdu nobrauca 5200 km un uzvarēja pasākumā „Liepājas velo 

vasara 2014”. 
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 Starptautiskā mērogā godalgotās vietas ieguvuši Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi: Valts 

Vecbaštiks, Krista Līva Otaņķe, Elīna Ķuņķe, Anete Latakaite, Natālija Pūce, Alīda Emīlija 

Trumpika, Latvijas mērogā: visi iepriekšminētie, kā arī Klāvs Vadonis un Kristiāna Paula 

Juhņeviča. 

 Solistes Anna Sīle un Justīne Siksna ar labiem panākumiem pārstāvēja novadu vairākos 

mūzikas konkursos. 

 Artūrs Vecbaštiks Latvijas mēroga vieglatlētikas sacensībās 60 m skrējienā izcīnīja zelta 

medaļu – tāllēkšanā – sudraba. Vasarā Latvijas izlases sastāvā devās uz Poliju, kur 

startēja starptautiskās sacensībās vieglatlētikā. 

 Roberts Kronbergs ar labiem panākumiem startēja Latvijas mēroga motokrosa 

sacensībās. 

 Veiksmīgs gads autosportistiem: Mārcis Ķenavs Kurzemes rallijā izcīnīja 3. vietu. 

Minirallija 2014. sezonas kopvērtējumā Kristaps Skrodis/Mārtiņš Meldrājs U-18 klasē 

izcīna 2.vietu, Miķelis Ķenavs/Armands Ķenavs-3.vietu (2WD klasē), bet Rude Racing 

team – 2. vieta komandu konkurencē. 

 "Rude Racing" kartingistiem šī bija visveiksmīgākā "Prokart" sezona pēdējo četru gadu 

laikā - Arnis Šeidlers kļuvis par divkārtējo čempionu "Retro" klasē, 3.vietas izcīnījuši 

Guntis Silenieks un  Mārtiņš Silenieks.  

 Karlīnu Miksoni uzaicināja startēt Latvijas sieviešu U-15 un U-17 futbola izlases 

komandas sastāvā Baltijas kausa sacensībās. 

 Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls „Soļi smiltīs” Bernātos. 

 Latvijas skolu vokāli instrumentālo ansambļu festivāls „Nīca skan”. 

 Jūrmalciemā notika otrais Melleņu čempionāts.  

 Bārtas upē notika ūdenstūrisma sacensības „Bārtas kartupelis”. 

 Bernātu un Jūrmalciema apkārtnē notika starptautiskas orientēšanās sacensības 

„Kurzemes pavasaris – 2014”. 

 Deju kolektīvu „Nīca” un „Rietumvējš” dalībnieki sniedza koncertu Slovākijā. 

 Jūrmalciema „Ciestomos” strādāja gleznotāju plenēra dalībnieki.  

 Pie Nīcas tūrisma informācijas centra uzziedēja īpaša puķe- juka. 
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 Klajā nāca divu novadnieku grāmatas - fotogrāfa Alfrēda Niedola „Mani fotostāsti” un 

Eglona Brūna - „Nepakļaujamais”. 

 Novada vārdu Latvijā un Lietuvā godam nesa mūsu pašdarbības kolektīvi: Nīcas un 

Otaņķu etnogrāfiskie kolektīvi, Nīcas sieviešu un vīru kori, vidējās paaudzes tautas deju 

kolektīvs „Nīca”, Eiropas deju grupa „Teiksma”, senioru vokālais ansamblis 

„Sentiments”, līnijdeju grupas „Labākie gadi” un „Agave”, jauniešu tautas deju kolektīvs 

“Rietumvējš”, Nīcas amatierteātris, vokālais ansamblis „Čiekuriņi”, deju grupa 

„Pērlītes”. 

 

Notikumi un labie darbi 

 Aktīvi darbību uzsāka interešu kopa „Rude” Otaņķu pagastā un „Kalvas” Jūrmalciemā. 

 Nīcas amatierteātris iestudēja jaunu lugu – R.Blaumaņa „Dancis pa trim”. 

 Nozīmīgās kāzu jubilejās pašvaldība godināja 7 novadā dzīvojošus pārus.  

 Divu Nīcas daudzdzīvokļu māju – Dārza ielā 4 un Dārza ielā 2 īpašnieki nodibināja 

apsaimniekošanas biedrības. 

 Vasarā 20 pusaudži novadā strādāja sabiedriskajos darbos.  

 Nīcas bērnudārzā atvēra rīta dežūrgrupu. 

 Pavasara Vislatvijas lielās talkas ietvaros vairākās novada vietās veica labiekārtošanas 

darbus. 

 Apstiprināti novada attīstības dokumenti – attīstības stratēģija 2014.-2013. gadam un 

attīstības programma 2014.-2020. gadam, un Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-

2025. gadam. 

 Sociālais dienests sadarbībā ar pieaugušo izglītības centru jau trešo gadu organizēja 

vasaras radošās darbnīcas sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem. 

 Notika daudzveidīgas pieaugušo izglītības apmācības. 

 Veselības diena un donoru dienas Nīcas ambulancē. 

 Ziemassvētku labdarības akcijas. 

 Olimpiskā diena Nīcas novada izglītības iestādēs. 

 Atsāka kursēt autobuss uz Jūrmalciemu. 

 Novada pensionāru ekskursija uz Ziemeļkurzemi. 
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Nozīmīgākie svētki un pasākumi  

 Latvijas dzimšanas diena ar nominantu – Alvīnes Šķiperes, Līgas Amerikas-Ansiņas, Gitas 

Vanagas, Modrītes Stūres, Sabīnes Pūķes, Ingus Lukoviča, Māra Dreiža - godināšanu un 

Ivo Fomina koncertu. 

 Ziemassvētku ieskaņas un pateicības pasākums uzņēmējiem un privātpersonām, kas 

aizvadītajā gadā atbalstīja pasākumus un aktivitātes novadā. 

 Pirmo reizi novada izglītības iestādes rīkoja konferenci „Palīdzēsim bērnam būt 

veselam” 

 Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa 50 gadu jubileja. 

 Nīcas sieviešu kora 40 gadu jubilejas koncerts. 

 Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva „Nīca” 20 gadu jubilejas koncerts. 

 Jūrmalciema interešu kopa „Kalvas” noorganizēja pasākumu „Vai pazīsti Jūrmalciemu. 

 Biedrība „BURA” sarīkoja pasākumu „Starpkultūru draudzīgās vakariņas”. 

 Zvejnieku svētki ar atmiņu pēcpusdienu „Pie zvejnieku galda” 

 Zinību dienas koncerts ar grupu „Musiqq”. 

 Seno ugunskuru nakts Jūrmalciemā. 

 Represēto pasākums  

 Daudzveidīgas jauniešu aktivitātes – Nīcas Jauniešu diena 2014, Jauniešu Forums, 

„Kafija ar politiķiem” u.c. 

 Tehnisko darbinieku un skolotāju dienas novada skolās. 

 Jaunā gada balles un uguņošana Nīcā un Rudē. 

 Ziemas sporta spēles. 

 Ģimeņu sporta spēles „Upeskrastos”. 

 Sporta sacensības „Čiekurkauss” Bernātos. 

 Tikšanās ar žurnāla „Citāda Pasaule” radošo komandu. 

 Muzeju nakts Nīcā. 

 Represēto pasākums. 

 Liepājas apkārtnes amatierteātru festivāls. 
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Pielikums Nr.3 

 

 

 


