61,5

59,0

58,5

Interešu kopa "Aizjomietes"/
Olga Reķēna

Biedrības "Ziedēt arī atvasarā"
rokdarbu pulciņš "Vēlziedes"/
Valda Laukgale

Interešu grupa “Nīcas vidusskolas
vēstures izpētes grupa”/
Emīls Jansons

Interešu grupa "Draudzēsimies"/
Sintija Špakova

Interešu grupa "Stars"/
Lelde Jagmina

Biedrība "Mēs Bernātiem"/
Diāna Ansule

Interešu kopa "Rude"/
Indra Grūbe

Projekta nosaukums

„Ugunskura vieta pie
sabiedriskā centra
"Ievas"”

“Baltais galdauts”

“Atdusas vietas
labiekārtošana
bijušajam Nīcas
vidusskolas
direktoram Jānim
Cēberam”

“Par laimīgiem
bērniem”

“Grāmatas "Nīcas un
Otaņķu pagastu
tautasdziesmu
krājums" un CD
izdošana I kārta”

“Staro Bernāti”

“Esmu piederīgs šai
vietai”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50,5

59,5

60,5

63,0

Projekta iesniedzējs,
projekta vadītājs

Nr.
(vieta)

Iegūto
punktu
skaits

A

A

A

A

A

A

A

A/N*

Smilšu kastes izgatavošana un
uzstādīšana bērnu laukumā Skolas
ielā 3.
Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu
krājuma materiālu apkopošana,
rediģēšana un maketēšana, grāmatas
dizaina izstrāde, dziesmu atlase priekš
CD audio matricas.
Projicēšanas iekārtu komplekta iegāde
māksliniecisku un izklaidējošu brīvdabas
gaismas projekciju pasākumu
organizēšanai Bernātos.
Nūjošanas pasākuma organizēšana,
Otaņķu pagasta vietvārdu pierakstīšana,

Atdusas vietas labiekārtošana
(kapakmens un apmalīšu pasūtīšana,
uzstādīšana).

Labiekārtot sabiedriskā centra “Ievas”
apkārtni, izveidojot drošu un glītu
ugunskura vietu.
Izstrādāt rakstu shēmu tamborējumiem,
sarīkot nodarbības tamborēšanas raksta
apguvei, rezultātā izgatavot baltu
tamborētu galdautu – dāvanu Nīcas
novadam Latvijas simtgadē.

Projekta aktivitātes

2017. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”
vērtēšanas rezultāti

264.61

423.89

430.00

430.00

260.00

394.50

402.22

Pieprasītais
finansējums,
EUR

264.61

423.89

430.00

430.00

260.00

394.50

402.22

Piešķirtais
līdzfinansējums, EUR

264.61

423.89

1330.00

430.00

260.00

394.50

402.22

Kopējās
projekta
izmaksas,
EUR

9.

1

62,00

47,5

N1

A

426.76

430.00

0.00

430.00

Sagatavoja: Dina Tapiņa, Nīcas novada domes projektu vadītāja

Bārtas upes krastmalas sakopšana un
ķiršu stādu stādīšana upes krastā

Netiek atbalstīts, jo projekta aktivitāšu īstenošanai nav saņemts saskaņojums ar vietas īpašnieku tur paredzētu būvdarbu dēļ

A-atbalstīts, N-nav atbalstīts

Biedrība "Bārtas upes radošā
apvienība"/
Anna Šēfere

Ziedoši ķirši Bārtmalā dāvana Latvijai
100gadē

8.

*

Interešu grupa "Nīcas jaunie
censoņi"/
Rita Dreiže

“Viss plūst - viss
mainās”

vecākās paaudzes iedzīvotāju
intervēšana, dokumentēšana,
informācijas par Otaņķu pagasta
zudušajām mājvietām apkopošana,
informācijas nodošana Otaņķu senlietu
krātuvei, projekta rezultātu
prezentēšana.
Jauniešu kolektīva saliedēšana,
organizējot laivošanas pasākumu un
atpūtas vietas pie “Dūkupju
ūdenskrituma” sakopšanas aktivitāti.

456.76

550.00

