NĪCAS NOVADA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATBALSTA STRATĒĢIJA
2018-2030
4.DAĻA
INTEGRĒTAIS RĪCĪBAS PLĀNS
ATBALSTA PROGRAMMAS IZVEIDEI NOVADA
UZŅĒMĒJIEM
FINANŠU PLĀNS INDUSTRIĀLO ZONU IZVEIDEI
NĪCAS NOVADĀ

INTEGRĒTAIS RĪCĪBAS PLĀNS AKTIVITĀTEI “ATBALSTA PROGRAMMAS IZVEIDE NOVADA
UZŅĒMĒJIEM” un “INDUSTRIĀLO ZONU NĪCAS NOVADĀ IZVEIDEI”.
Rīcības plāna virsmērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Nīcas novadā.
Rīcības plāna mērķis ir izstrādāt pasākumu programmu, kuras īstenošana ļautu uzlabot Nīcas novada uzņēmējdarbības vides vitalitāti,
palielināt tās daudzveidību un veicinātu jaunu uzņēmumu un ražošanas zonu rašanos. Ar šīs programmas palīdzību paredzēts ieviest atbalsta
mehānismus uzņēmējdarbības attīstībai un uzlabot saimnieciskās darbības veicēju apmierinātību ar esošo uzņēmējdarbības vidi. Rīcības plāna
mērķa grupa ir topošie un esošie Nīcas novada uzņēmēji.
Uzdevumi, kas ietverti rīcības plānā ir balstīti uz uzņēmējdarbības stratēģijā ietvertajām atbalstāmajā jomām.
Uzd.
Nr.

1.

Uzdevums

Pas.
Nr.

Informatīva
atbalsta
1.1.
nodrošināšan
a uzņēmējiem

Pasākums
Uzņēmēju viedokļa
aizstāvēšana un
komunikācijas
nodrošināšana valstij
piederošo infrastruktūras
objektu (ūdens līmeņa
regulēšanas sistēmas, ceļi
u.c.) uzturēšanas
jautājumos

Izpildes
periods

Atbildīgais

Regulāri

AN, ID

2

Finansēšanas
avoti

PB

Iznākuma rādītāji

Ikgadējas iedzīvotāju
anketēšanas rezultātā
izmērāma pieaugoša
apmierinātība ar
pašvaldības iesaisti
uzņēmējdarbības
veicināšanā

Piezīmes
Iegūstams
indikatīvs
pašvaldības darba
novērtējums
kategorijās:
Grūti pateikt
Drīzāk veiksmīga
Ļoti veiksmīga
Drīzāk
neveiksmīga
Ļoti neveiksmīga

Uzd.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

Pasākums

Izpildes
periods

1.2.

Publikāciju sagatavošana
par bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstīšanas priekšrocībām

LK

1.3.

Uzņēmējdarbības
uzsākšanas vadlīniju
izstrāde, aktualizēšana un
popularizēšana

2019AN, LK, PR
2030

1.4.

Kultūrvēsturiskā
mantojuma izziņas centra
attīstīšana

1.5.

Ar lauku attīstību saistītas
statistikas apkopojuma,
analīzes un publikāciju
sagatavošana

Atbildīgais

2019

20192030

TS

20182030

LK

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rādītāji

Piezīmes

PB

Informācija tiek
izplatīta pa dažādiem
kanāliem

PB

Informācija tiek
izplatīta pa dažādiem
kanāliem

Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)
Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)

PB

Informācija tiek
izplatīta pa dažādiem
kanāliem

Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)

PB

Ikgadēja publikācija
par lauku attīstības
tendencēm tiek
izplatīta pa dažādiem
kanāliem

Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)

1.6.

Regulāras konsultācijas ar
novada uzņēmējiem

AN

20182030

PB

Aicinājumi uz
diskusijām, viedokļu
apmaiņu

1.7.

Atbalsts sezonālās
nodarbinātības īstenošanā

TS, AN

20192030

PB

Sezonālo darba devēju
un darba ņēmēju
komunikācija

Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā
Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)

1.8.

Pašvaldības plānoto
infrastruktūras investīciju
programmas izveide un
publicēšana

PB

Informācija tiek
izplatīta pa dažādiem
kanāliem

Pašvaldības
regulāri izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits

ID, GV

2019
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Uzd.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

Pasākums

Izpildes
periods

2.1.

Apmācību organizēšana
par interneta tirdzniecības
platformu izmantošanu un
to priekšrocībām

AN

20192020

PB, LIAA,
LAD

Vieslekcijas,
diskusijas

2.2.

Mācību uzņēmumu
veidošana skolās,
sadarbībā ar uzņēmējiem

AN, NVSK,
JS

20192020

PB

Jauniešu mācību
uzņēmumi

2.3.

Sociālās uzņēmējdarbības
idejas popularizēšana

AN, LSUA,
BD

20182019

PB

Vieslekcijas,
diskusijas

2.4.

Sadarbība starp novada
uzņēmējiem un skolēniem
to zinātniski pētniecisko
darbu izstrādē

PB

Diskusijas, paplašināts
potenciālo darba
ņēmēju un uzņēmēju
loks

Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

PB, ES,

Uzlabota transporta,
ūdensapgādes un
kanalizācijas
infrastruktūra

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
pašvaldības iesaisti
uzņēmējdarbības
veicināšanā

2.

Izglītojošu
pasākumu
īstenošana

3.

Ekonomiskai
attīstībai
nepieciešamā
s
infrastruktūra
s veidošana
un uzturēšana

Finansēšanas
avoti

Atbildīgais

AN, NVSK,
UZ

3.1.

Pašvaldības infrastruktūras
ID, KP
uzlabošana

3.2.

Labiekārtojuma elementu
un
auto
stāvvietu
izveidošana
vietējo
ID, AN, BV
iedzīvotāju un tūristu
koncentrēšanās
vietās
ūdenstilpju tuvumā

20192020

20182030

20202022
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LAD,
LIFE+

Iznākuma rādītāji

ES, Uzlabota
infrastruktūra

Piezīmes
Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā
Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā
Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
pašvaldības iesaisti
uzņēmējdarbības
veicināšanā

Uzd.
Nr.

4.

Uzdevums

Novada
ārējās
komunikācija
s uzlabošana

Pas.
Nr.

Pasākums

Izpildes
periods

Atbildīgais

3.3.

Atbalstīt
biedrību
aktivitātes
dabas
AN, BD
infrastruktūras izveidē un
uzturēšanā

20202030

3.4.

Atbalsta
infrastruktūras
izveide
ūdenssporta
AN, BD
teritorijas attīstīšanai starp
Pērkoni un Grīnvaltiem

20192030

3.5.

Auto novietošanas, taku
marķējuma
uzlabošana
AN, BD
Liepājas ezera un Papes
teritorijās

20192022

3.6.

Piekļuves nodrošināšana
BV, AN
publiskajiem ūdeņiem

20182022

4.1.

Mārketinga
pasākumi
kopīgai
uzņēmēju
piedāvāto
rekreācijas TS, UZ
pakalpojumu
popularizēšanai

20192030

4.2.

Novada
naktsmītnēm
kopīgu nedēļas nogales TS, UZ
atpūtas komplektu izstrāde

20192030

4.3.

Elektroniskas
tūrisma
informācijas
platformas TS, AN, PR
izveide Nīcas novadam

2019
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Finansēšanas
avoti

Iznākuma rādītāji

Piezīmes

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
Grantu
konkurss,
pašvaldības iesaisti
PB
diskusijas
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
Uzlabota
pašvaldības iesaisti
ES, PB
infrastruktūra
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
PB,
ES, Uzlabota
pašvaldības iesaisti
LIFE+, LVAF infrastruktūra
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
PB,
ES, Uzlabota
pašvaldības iesaisti
LIFE+, LVAF infrastruktūra
uzņēmējdarbības
veicināšanā

PB,
LAD

LVAF,

Diskusijas, realizēti Tūrisma aktivitāšu
un
pasākumi, sagatavoti (objekti
piedāvājumi) skaits
materiāli
Pieaudzis
Nīcas
novadā pieejamo
tūrisma aktivitāšu
skaits

PB

Tūrisma
aktivitāšu
(objekti
un
piedāvājumi) skaits

PB

Uzlabota
novada
klātbūtne
Tūrisma aktivitāšu
un
elektroniskos resursos, (objekti
pieaudzis apmeklētāju piedāvājumi) skaits
skaits

Uzd.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

Novada
sadarbības
veidošana

4.5.

Sadarbības attīstīšana ar
2019TS, AN, LK
kaimiņu novadiem
2030

4.7.

5.1.

5.

Izpildes
periods

Atbildīgais

4.4.

4.6.

Jaunu
pašvaldības
atbalsta
instrumentu
ieviešana

Pasākums

uzņēmēju
2018klastera AN, TS, LK
2030

Vadlīniju
izstrāde
(skaidrojošais materiāls),
uzturēšana, publicēšana un
aktualizēšana jaunas ar
uzņēmējdarbību saistītas
būvniecības ierosināšanai
Nīcas novadā
Vadlīniju
izstrāde
(skaidrojošais materiāls),
uzturēšana, publicēšana un
aktualizēšana uzņēmuma
dibināšanai Nīcas novadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
atlaižu
piemērošanas
iespējas
izvērtēšana
prioritāri
attīstāmo novada īpašumu
kartotēkas dalībniekiem

BV,
AN, 2020TS, PR
2030

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rādītāji

PB

Diskusijas

PB

Tikšanās,
īstenoti
projekti

PB

Skaidri,
procesu
apraksti

PB

Skaidri,
procesu
apraksti

Piezīmes
Tūrisma aktivitāšu
(objekti
un
piedāvājumi) skaits

diskusijas, Tūrisma aktivitāšu
un
sadarbības (objekti
piedāvājumi) skaits

Uz
pieejami uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

Uz

AN, LIAA, 2019LLKC, PR
2030

BV,
AN, 2018NNDD
2030

5.2.

Nekustamā
īpašuma
nodokļa
ilgtermiņa AN, BV
izmaiņu plāna izveide

5.3.

Finansiālu
atbalsta
pasākumu
ieviešana
AN
uzņēmējdarbības
uzsācējiem

2018

2018
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pieejami uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

Diskusijas,
lēmums

Uz
uzņēmējdarbības
deputātu
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

PB

Diskusijas,
lēmums

Uz
deputātu uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

PB

Pašvaldības
grants
līdz 3
No jauna reģistrēto
uzņēmumu skaits
novada uzņēmumu
projektiem gadā

PB

Uzd.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

Industriālo
zonu izveide
novadā

6.1.

6.2.

6.3.

Pasākums
Atbalsta
pasākumu
ieviešanas
izvērtējums
zālēdāju lopu audzēšanas
iniciatīvu
atbalstam
polderu teritorijās
Finansiālu
atbalsta
pasākumu ieviešana dabas
izziņas
infrastruktūras
attīstīšanai
Bernātu
teritorijā
Prioritāri attīstāmo (nomai
pieejami, pārdošanā esoši
vai degradēti īpašumi)
novada īpašumu kartotēkas
izveide,
uzturēšana,
pieejamības nodrošināšana
un aktualizēšana
Jaunu
rūpnieciskās
ražošanas
teritoriju
definēšana saskaņā ar
Teritoriālās attīstības plānu

Izpildes
periods

Atbildīgais

AN, LLKC

2019

Finansēšanas
avoti

PB

Iznākuma rādītāji

Piezīmes

Pašvaldības grants 1-2
novada uzņēmumu
projektiem gadā

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
pašvaldības iesaisti
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Iedzīvotāju

20192022

AN, TS

PB,
LVAF

Pašvaldības grants 1-2 apmierinātība ar
LAD,
pašvaldības iesaisti
novada uzņēmumu
uzņēmējdarbības
projektiem gadā
veicināšanā

BV,
PR

AN, 20192030

NNDD,
2019AN,
KP, 2020
UZ, BV

Rūpnieciskās
apbūves UZ,
KP,
degradēto
teritoriju BV
revitalizācija
Teritoriju sakārtošanas un AN, NND
uzņēmējdarbības
uzsākšanas
motivācijas
pasākumu izstrāde:
Nekustamā īpašuma
nodokļa atlaižu vai
paaugstinātas likmes
piemērošana degradēto
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PB

PB,
ELFLA,

20182030

PB

No jauna reģistrēto
uzņēmumu skaits

Iedzīvotāju
apmierinātība
ar
pašvaldības iesaisti
uzņēmējdarbības
veicināšanā
ES, Sakārtota
teritorija No jauna reģistrēto
jaunu
uzņēmumu uzņēmumu skaits

PB, ES, PPP

20192025

Izveidota datu bāze
par
saimnieciskai darbībai
izmantojamiem
objektiem
novadā - zeme, ēkas,
būves
Izveidotas
4
rūpnieciskās ražošanas
zonas

radīšanai
Grantu
diskusijas,
noteikumi

konkurss, Uz
saistošie uzņēmējdarbības

veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā

Uzd.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

6.4.

6.5.

6.6.

Pasākums
teritoriju sakārtošanai;
Zemes un ēku
īpašumtiesību sakārtošana;
Rūpnieciskai ražošanai
piemēroto teritoriju
kartotēkas izstrāde un
publicēšana mājaslapā un
LIAA nekustamo īpašumu
datu bāzē.
Uzņēmējdarbības atbalsta
programmas izstrāde.
Atbalsta
infrastruktūras
(telpu,
ūdensvada,
kanalizācijas,
elektro
pieslēgumu)
izveide
rūpnieciskās
apbūves
teritoriju attīstīšanai
Pašvaldības ceļu tīkla
sakārtošana un valsts
autoceļu posmu remonta
lobēšana

Izpildes
periods

Atbildīgais

Finansēšanas
avoti

Iznākuma rādītāji

Piezīmes

KP, 20182030

ES, PB

No jauna reģistrēto
Uzlabota
infrastruktūra – 4 uzņēmumu skaits
rūpnieciskās apbūves
teritorijās; uzbūvēta 1
angāra tipa ēka

AN, NND, 2018KP
2030

PB, ES,

Sakārtoti pašvaldības
ceļu posmi saskaņā ar
Attīstības
stratēģijā
definētajiem;

AN,
BV

Sadarbība ar Kurzemes NND, UZ
biznesa
inkubatora
uzņēmējiem
patstāvīgas
uzņēmējdarbības
uzsākšanai Nīcas novada
piedāvātajā infrastruktūrā

20252030
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PPP

Uz
uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu
īstenošana novadā
Uzņēmumu
skaits, No jauna reģistrēto
kuri izmanto novada uzņēmumu skaits
/
piedāvāto
Novadā reģistrēto
infrastruktūru.
uzņēmumu skaits

FINANŠU PLĀNS AKTIVITĀTEI “INDUSTRIĀLO ZONU IZVEIDEI NĪCAS NOVADĀ”.
Izpildes periods 2018. -2030. gads
Pas.
Nr

Industriālā zona
Rudes mehāniskās
darbnīcas

Pasākums
Teritorijas revitalizācija
Atbalsta infrastruktūras - ūdensvada, kanalizācijas izveide
rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstīšanai

Finansēšanas avoti

Finansējuma
apjoms (EUR)

LAD, ES, LIFE+

50 000

PB, LAD, ES, LIFE+

300 000

LAD, PB

23 000

LAD, ES, LIFE+

50 000

LAD, ES, LIFE+

570 000

LAD, PB

12 000

LAD, ES, LIFE+
PPP, ES, ELFLA,

50 000

1.
Pašvaldības ceļa sakārtošana līdz valsts autoceļam – grants
seguma dilumkārtas atjaunošana, ceļa klātnes profilēšana,
planēšana ~500m
Nīcas ciema Cukuri

Teritorijas revitalizācija
Atbalsta infrastruktūras - telpu, ūdensvada, kanalizācijas,
siltuma, elektro pieslēgumu izveide rūpnieciskās apbūves
teritorijas attīstīšanai

2

Pašvaldības ceļa sakārtošana līdz valsts autoceļam – grants
seguma dilumkārtas atjaunošana, ceļa klātnes profilēšana,
planēšana- ~200m
Kalnišķu būves

3

Teritorijas revitalizācija
Atbalsta infrastruktūras - ūdensvada, kanalizācijas izveide,
elektro tīkla (transformatora uzstādīšana) izveide
rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstīšanai
Pašvaldības ceļa sakārtošana – grants seguma dilumkārtas
atjaunošana, ceļa klātnes profilēšana, planēšana ~3 km
9

300 000
LAD, PB
135 000

4

5

Liedagi

No Klūgām, Otaņķu
avoti

Teritorijas revitalizācija
Atbalsta infrastruktūras - ūdensvada, kanalizācijas izveide
rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstīšanai
Piebraucamā ceļa sakārtošana – grants seguma dilumkārtas
atjaunošana ceļa klātnes profilēšana, planēšana ~1 km
Teritorijas revitalizācija
Atbalsta infrastruktūras - ūdensvada, kanalizācijas izveide
rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstīšanai
Pašvaldības ceļa sakārtošana – grants seguma dilumkārtas
atjaunošana, ceļa klātnes profilēšana, planēšana ~1 km

LAD, ES, LIFE+
PPP, ES, ELFLA,
LAD, PB
LAD, ES, LIFE+
PPP, ES, ELFLA
LAD, PB

50 000
300 000
45 000
50 000
300 000
45 000

RĪCĪBAS PLĀNS AKTIVITĀTEI “VIETĒJO PRODUKTU ATTĪSTĪŠANAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI”
Rīcības plāna virsmērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, daudzveidīgu un vitālu uzņēmējdarbības vidi Nīcas novadā.
Rīcības plāna mērķis ir definēt rīcības, kuru īstenošana ļaus nodrošināt nepieciešamo atbalstu vietējo produktu attīstībai. Mērķa grupa ir
esošie un potenciālie Nīcas novada uzņēmēji.
Uzd
Pas.
Atbildīg
Izpildes
Finansēšan
Iznākuma
.
Uzdevums
Pasākums
Piezīmes
Nr.
ais
periods
as avoti
rādītāji
Nr.
6.1.

6

Sadarbības
uzlabošana
un
paplašināša
na

6.2.

6.3.

Izveidot kopīgu sadarbības
LLKC,
platformu novada produktu
AN, TS
ražotājiem
Ar
kaimiņu
novadiem
kopīgu
zemnieku
un
LLKC,
zvejnieku
kooperatīvu
AN, PS
izveide
Reģionāla sadarbība ar
kaimiņu
pašvaldībām TS, PS
tūrisma jomas attīstībā

2019-2020

PB, LAD,
Diskusijas
LIAA

Uz uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā

2019-2020

PB, LAD, Diskusijas,
LIAA
sadarbības līgums

Uz uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā

2019-2030

Diskusijas,
sadarbības
Tūrisma aktivitāšu
PB, LAD,
un
līgums,
kopīgi (objekti
LIFE+
piedāvājumi) skaits
informatīvi
materiāli
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Uzd
.
Nr.

7

8

Uzdevums

Nīcas
novada
produktu
piedāvājum
a attīstīšana

Produktu
noieta tirgu
paplašināša
na

Pas.
Nr.

Pasākums

Atbildīg
ais

Izpildes
periods

6.4.

Amatnieku
darinājumu
TS, AN
tirdzniecības kooperācija

7.1.

Lauksaimniecības
zivsaimniecības
diversifikācija

7.2.

Nīcas
novada
pārtikas
LLKC,
uzņēmēju dalība tiešās
AN
pirkšanas pulciņos

7.3.

Inovatīvu biznesa ideju LLKC,
finansiālā
atbalsta AN, PR, 2020-2030
mehānismu popularizēšana
TS

7.4.

LLKC,
Novada ražojumu kataloga
AN, TS, 2019-2021
izveide
PR

8.1.

Atbalsts lauksaimniecības
LLKC,
produktu izplatīšanas ķēžu
AN
izveidē un uzturēšanā

8.2.

TIC
sadarbības
ar TS, AN,
2018-2020
amatniekiem strukturēšana
NNDD

un
LLKC,
vides
AN

2018-2022

2020-2030

2019-2030

2018-2030
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Finansēšan
as avoti

Iznākuma
rādītāji

Piezīmes
Uz uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā
Uz uzņēmējdarbības
pa veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā

PB, LAD, Diskusijas,
LIAA
sadarbības līgumi

Informācija
PB, LAD, nodrošināta
LIAA
dažādiem
kanāliem
Tiešās pirkšanas
pulciņa regulāro
PB
sadarbības
partneru
apkopojums
Informācija
LIAA,
nodrošināta
pa
LAD, PB
dažādiem
kanāliem
Publiski pieejams
katalogs ar Nīcas
LAD,
novadā ražotajām
LIAA, PB
precēm
un
pieejamiem
pakalpojumiem

Uz uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā
Pašvaldības regulāri
izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)
Pašvaldības regulāri
izmantotie
informācijas kanāli
(to skaits)

Iedzīvotāju
ar
PB, LAD, Pieaug iesaistīto apmierinātība
pašvaldības iesaisti
LIAA
uzņēmēju skaits
uzņēmējdarbības
veicināšanā
Domes lēmums Iedzīvotāju
par
atbalsta apmierinātība
ar
PB
pašvaldības iesaisti
mehānismiem
uzņēmējdarbības
novada

Uzd
.
Nr.

Uzdevums

Pas.
Nr.

Pasākums

Atbildīg
ais

Izpildes
periods

Finansēšan
as avoti

Iznākuma
rādītāji
amatniekiem

8.3.

8.4.

Saražotos lauksaimniecības
produktus piedāvāt jau
esošām
tirdzniecības LLKC,
platformām
un
tiešās AD
pirkšanas pulciņiem
Uzņēmēju
organizēšana
ārvalstu tirgos

delegācijas
LLKC,
dalībai
AN, TS

Piezīmes
veicināšanā

2020-2030

PB, LAD

Uz uzņēmējdarbības
Noslēgto
veicināšanu vērstu
sadarbības līgumu pasākumu īstenošana
skaits
novadā

2019-2030

PB,
ES

Delegāciju skaits,
vizīšu rezultātu
apkopojums

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
AN – Nīcas novada Attīstības nodaļa
BD – Nīcas novada biedrības
BV – Nīcas novada BV ID – Nīcas novada izpilddirektors
GV – Nīcas novada domes grāmatvedība
JS – Jaunatnes lietu speciāliste
KP – Nīcas novada Komunālās pārvaldes vadītājs
LK – SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Lauku attīstības konsultants
PR – Sabiedrisko attiecību speciāliste
TS – Nīcas novada Speciāliste tūrisma un vides jautājumos
NVSK – Nīcas vidusskola

LAD,

Uz uzņēmējdarbības
veicināšanu vērstu
pasākumu īstenošana
novadā

NNDD – Nīcas novada domes deputāti
LSUA – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
PB – pašvaldības budžets
UZ – Nīcas novada uzņēmēji
ES – Eiropas Savienības fondi
LVAF – Latvijas vides aizsardzības fonds
LAD – Lauku atbalsta dienesta administrētie atbalsta mehānismi
LIAA – Latvijas investīciju attīstības aģentūras administrētie atbalsta
mehānismi
LIFE+ - LIFE programma
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