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Vietējo projektu konkurss
“Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”
veiksmīgi noslēdzies
2017. gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi. Konkursa
vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 8 no tiem, un no aprīļa līdz decembra mēnesim notika
projektu aktivitāšu īstenošana. Iekļaujoties visos termiņos, tika realizēti 7 no 8 projektiem. Projekti
realizēti kopsummā par EUR 2723,83, no tiem Nīcas novada dome līdzfinansējusi EUR 2603.83.
Projekts “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” un CD izdošana I kārta” netika
īstenots šī projektu konkursa ietvaros, taču 2017. gada 11. decembrī deputāti kārtējā Domes sēdē,
izvērtējot projekta rezultāta nozīmīgumu Nīcas novadam, nolēma summu 430 euro apmērā piešķirt
no Domes 2018. gada budžeta. Projekts tiks īstenots līdz nākamā gada 26. februārim. Kā skaidro
projekta iesniedzēja “Interešu grupas “Stars”” pārstāve L. Jagmina, - projekts netika īstenots
termiņos, jo izdevniecībā apstrādājamais topošās grāmatas apjoms sanācis lielāks nekā sākotnēji tika
paredzēts.
Projektu ietvaros realizēti šādi labi darbi:
1. “Baltais galdauts” – izgatavots balts tamborēts galdauts ar skaitli “100” centrā, kurš svinīgā
pasākumā dāvināts Nīcas vidusskolai un tās jaunajai paaudzei, lai tā klātu galdautu lielās svētku
reizēs un būtu papildinātas arī Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības. (Projektu
īstenoja biedrības “Ziedēt arī atvasarā” rokdarbu pulciņš “Vēlziedes”)
2. “Atdusas vietas labiekārtošana bijušam Nīcas vidusskolas direktoram Jānim Cēberam” –
labiekārtota atdusas vieta Ozolmeža kapsētā, uzstādot granīta kapakmeni un apmalīti. Tas ir
ilglaicīgs ieguldījums nelielas novada vēstures daļas saglabāšanā, godinot ievērojamus cilvēkus.
(Projektu īstenoja Nīcas vidusskolas vēstures izpētes grupa)
3. “Par laimīgiem bērniem” – Nīcā, Skolas ielā uzstādīts jauns, drošības prasībām atbilstošs bērnu
rotaļu laukums ar smilšu kasti, rotaļu namiņu un slidkalniņu. Rotaļlaukuma atklāšana notika
zīmīgā dienā, - starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā. (Projektu īstenoja interešu
grupa “Draudzēsimies”)
4. “Ugunskura vieta pie sabiedriskā centra “Ievas”” – labiekārtota sabiedriskā centra apkārtne,
ierīkojot drošu un glītu ugunskura vietu no bruģakmens, kas kalpos kā viens no galvenajiem
elementiem dažādos sabiedriskā centra pasākumos. (Projektu īstenoja interešu kopa
“Aizjomietes”)
5. “Esmu piederīgs šai vietai” – aizvadīts nūjošanas pārgājiens 5km garumā pa maršrutu RudeLaurciems – Banažgals – Mežgals - Laukgals. Pārgājiena laikā savākts un apkopots apjomīgs
novadpētniecības materiāls par agrākajiem laikiem Otaņķu pagastā, kas svinīgā pasākumā nodots
Otaņķu senlietu krātuvei. Projekta ietvaros tika organizēts arī eseju konkurss Rudes pamatskolas
skolēniem. (Projektu īstenoja interešu kopa “Rude”)
6. “Viss plūst – viss mainās” – īstenots divu dienu laivu brauciens, kura laikā sakopta Bārtas upe.
Īpaša uzmanība pievērsta Dūkupju ūdenskritumam, kas ir augstākais morēnas ūdenskritums
Latvijā. Rezultātā savākti pieci lielie atkritumu maisi un sekmēts pozitīvs komandas darbs.
(Projektu īstenoja interešu grupa “Nīcas jaunie censoņi” no Nīcas jauniešu centra)
7. “Staro Bernāti” – noorganizēti divi brīvdabas gaismas projekcijas pasākumi Bernātos. Pirmais
norisinājās 17. jūnijā, integrējot to Nīcas kultūras nama rīkotajā pasākumā “Nakts dziesma”, kur
apmeklētāju skaits sasniedza aptuveni 600 cilvēku, bet otrs 12. novembrī Čakstes kalnā patriotu
nedēļas ietvaros, sasniedzot aptuveni 120 apmeklētāju. (Projektu īstenoja biedrība “Mēs
Bernātiem”)
Paldies visiem projektu īstenotājiem! Mūsu novads un tā dzīve kļuvusi labāka un kvalitatīvāka!
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Informējam, ka tiek strādāts jau pie nākamā gada projekta konkursa nolikuma un kārtējais projektu
konkurss tiks izsludināts nākamā gada 1. ceturksnī. Aicinām visus novada iedzīvotājus sekot līdzi
jaunumiem un domāt jau savlaicīgi par jaunām un dzīvotspējīgām idejām.
Kopā mēs varam paveikt lielas lietas!
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