
Apstiprināts:  

Nīcas novada domes sēdē  

2018.gada 15.janvārī  

Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

Prioritāte Nosaukums Projekta aktivitātes

Projekta 

uzsākšana

s gads

Projekta 

pabeigšan

as gads

Atbildīgā 

iestāde

Finansējum

a avots

Sadarbības 

projekti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

LVL EUR
pamatpakal

pojumu 

attīstība

konkurētspē

jīga 

uzņēmējdar

bība

sasniedzamī

bas 

uzlabošana

ciemu vides 

pilnveidošan

a

kultūrvest.

mant. sagl.

Ilgtspējīga 

nākotne

1

Piekrasti raksturojošās ainavas / 

dabas parka - dabas parka 

“Bernāti” Nīcas novadā (Natura 

2000 teritorija) - teritorijas 

labiekārtošana un vides objektu 

uzstādīšana

Labiekārtojot Bernātu dabas parka 

teritoriju izveidot un labiekārtot 7 dabas 

takas. Dabas taku iezīmēšana, norādes 

zīmes un informācijas stendu un vides 

objektu (tilts un skatu tornis) uzstādīšana, 

izveidojot jaunu tūrisma pakalpojumu – 

tematiskas izziņas takas.

230000.00 2017 2020 x x x x

TIC 

sadarbībā 

ar DAP

ERAF

SAM 5.5.1.

Sadarbībā ar 

Liepājas, 

Grobiņas un 

Pāvilostas 

pašvaldību-

kopprojekts

2 Drošības pasākumu veicināšana 

Tiesībsargājošo institūciju kapacitātes 

paaugstināšana, lai efektīvāk novērstu 

likumpārkāpumus un veicinātu to 

atklāšanu, tā rezultātā ceļot sabiedrības 

drošības līmeni Latvijas un Lietuvas 

pierobežas reģionos.

25000.00 2018 2019 x

Nīcas 

novada 

dome   

LAT - LIT

Sadarbībā ar 

KPR, 14 

Latvijas 

novadu 

pašvaldības 

un 3 

Lietuvas 

pašvaldības

3

“Tīklu mājas” pārbūve un 

teritorijas labiekārtošana 

Jūrmalciemā adresē: “Piestātne”

Tīklu mājas pārbūve un teritorijas 

labiekārtošana. Zvejniecības uzņēmumu 

atbalstam to pamatdarbības dažādošanas 

iespējām un vietējo interešu kopu 

sadarbības veicināšanai, kas rezultējas ar 

Jūrmalciema popularizēšanu, tūristu 

piesaisti teritorijai visa gada garumā. 

Zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma, 

prasmju un tradīciju māja, telpa 

ekspozīcijām, pasākumiem - vieta, kas godā  

vesturisko un mūsdienu vērtību līdzsvaru.

210000.00 2018 2020 x x x x
Komunālā 

saimniecība

EJZF, 

pašvaldība
x

4

Jūrmalciema tīklu mājas teritorijas 

labiekārtošana, Jūrmalciema 

nobrauktuve 

Teritorijas paplašināšana, labiekārtošana, 

nobrauktuves pamatnes stiprināšana - kas 

vienlaikus paredz vairāku funkciju izpildi: 

glābšanas transporta piekļuve pludmalei, 

zvejnieku laivu pārvietošanas iespējas un 

aktīvā ūdens tūrisma attīstības iespējas.

40000.00 2018 2020 x x

Nīcas 

novada 

dome   

LVAF, 

pašvaldība
x

ar 

pašvaldībā

m, privāto 

sektoru, 

valsti

Investīciju plāna "Pamatprojekti" (aktuālā redakcija, 2018.gada 15.janvāris)

Nepieciešamais finansējuma 

apjoms, (indikatīvs)
Vidējtermiņa prioritātes

Kopā



Apstiprināts:  

Nīcas novada domes sēdē  

2018.gada 15.janvārī  

Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

5
Atbalsta programmas izveide 

novada uzņēmējiem

Mazo un vidējo uzņēmēju iesniegto 

projektu izvērtēšana un atbalsta 

piešķiršana tiem atbilstoši nosacījumiem, 

lai veicinātu MVU konkurētspēju un 

nodarbinātību novadā

15000.00 2018 2019 x x

Nīcas 

novada 

dome   

pašvaldība x

6
Sabiedriskā centra izveide 

Grīnvaltos

Sabiedrisko centra telpu remonts un ieejas 

mezgla izveide atbilstoši prasībām. 20000.00 2018 2019 x x x x

Nīcas 

novada 

dome   

ELFLA, 

pašvaldība

7
Publisko automašīnu stāvlaukumu 

ierīkošana Bernātos

Jaunu publiskā automašīnu stāvlaukumu 

celtniecība un esošo stāvlaukumu 

labiekārtošana, lai sekmētu piekļuvi 

novada ūdens malām un veicinātu 

teritorijas ekonomisko attīstību un mazo 

un vidējo uzņēmējdarbību

150000.00 2015 2020 x x x x TIC
LVAF, 

pašvaldība

8
Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas sistēmas pārbūve

Grīnvaltu ciema ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pārbūve
60000.00 2018 2020 x x

Nīcas 

novada 

dome   

LVAF, 

pašvaldība
x

9
Otaņķes upes ietekas Liepājas 

ezerā attīrīšana 

Veicināt ilgtspējīgu ūdenstilpņu 

apsaimniekošanu, mazinot ūdensplūdu 

risku, gādāt par Liepājas ezera kā ūdens 

tūrisma pievilcīgu vietu. Attīrīt Otaņķes 

upes caurtecību ietecē Liepājas ezerā, kas 

ir turpinājums Valsts nozīmes 

ūdensnotekai, rezultātā nodrošinot pilnīgu 

upes plūsmas sistēmas darbību, kas veicina 

ezera neaizaugšanu, ūdens tīrību un zivju 

resursu dabisku atjaunošanos.

28000.00 2018 2020 x

TIC 

sadarbībā 

ar DAP

LVAF, 

pašvaldība
x

10

Nīcas Dižās muižas klēts 

iedzīvināšana un fasādes 

glābšanas darbi

Turpinot Klēts glābšanas darbus - fasādes 

atjaunošanas darbi atjaunojot kaļķa javas 

šuves, metu konkurss ēkas konceptuālās 

iedzīvināšanas tehniskās dokumentācijas 

izstrādei 

15000.00 2018 2020 x x TIC

VKKF, Nīcas 

novada 

pašvaldība

X

11
Nīcas tautastērpu iegāde Otaņķu 

etnogrāfiskā ansambļa vajadzībām

Iegādāties 4 vīriešu un 4 sieviešu Nīcas 

taustērpus
12500.00 x

12

Nīcas lauku ambulances 

siltināšana, rekonstrukcija un 

renovācija, darbības uzlabošana, 

apkārtnes labiekārtošana

Lifta/pacēlāja ierīkošana ēkā, 

uzbrauktuves/nobrauktuves izveide ēkas 

ieejai, lai nodrošinātu pieejamību veselības 

aprūpes pakalpojumiem cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām un jaunajiem 

vecākiem.(realizēts līdz 2018.) Ēkas 

siltināšana, logu un jumta nomaiņa un 

apkures ierīkošana, veicinot enerģijas 

patēriņa samazināšanu. Iekšējo 

elektroinstalāciju rekonstrukcija, iekštelpu 

remonts, gājēju celiņu un stāvlaukumu 

rekonstrukcija, mūsdienīgu medicīnisko 

aparatūru iegāde un nomaiņa (redzes 

pārbaudes nodrošināšanai, fiziskās 

terapijas aparātu un vecmāšu kabineta 

aprīkojuma iegāde, labiekārtošana, vienota 

analīžu pieņemšanas punkta un ūdens 

procedūru kabineta izveide), uzlabojot 

veselības pakalpojumu kvalitāti

500000.00 711435.91 2014 2020 x x x
Nīcas lauku 

ambulance

ESIF, 

pašvaldība.V

ARAM 4.2.2.
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Nīcas novada domes sēdē  

2018.gada 15.janvārī  

Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

13 Jūrmalciema mola rekonstrukcija
TP izstrāde mola rekonstukcijai, būvdarbi, 

teritorijas labiekārtošana.
500000.00 2016 2019 x

Komunālā 

saimniecība

VARAM 

3.3.1.

14
Jauna sporta laukuma izveide pie 

Nīcas vidusskolas

Tehniskā projekta izstrāde sporta 

laukumam un tā izbūve, lai veicinātu 

veselīga dzīvesveida aktivitātes un veidotu 

modernu un konkurētspējīgu izglītības 

sistēmu. 

50000.00 71143.59 2014 2016 x x x
Nīcas 

vidusskola

ESIF, 

pašvaldība

15
Industriālo zonu izveide Nīcas 

novada 4 vietās

Nekustamā īpašuma (zemes) iegāde 

industriālo zonu izveidei un atbilstošās 

industriālajām zonām nepieciešamās 

infrastruktūras izveide, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības attīstību novadā, 

tehnoloģisko progresu un stiprinātu 

reģiona konkurētspēju, kā arī sekmētu 

nodarbinātības pieeaugumu novadā. Rudes 

industriālā parka izveide.

1100000.00 1565158.99 2015 2017 x x x x
Nīcasnovad

a dome

Pašvaldība, 

valsts. 

VARAM 

3.3.1.

16

Nīcas novada pašvaldībai 

piederoša 21 polderu tilta 

rekonstrukcija

Nīcas novada pašvaldībai piederoša 21 

polderu tilta rekonstrukcija, lai sekmētu 

lauksaimniecības nozares līdzsvarotu 

attīstību novadā un uzņēmēju, iedzīvotāju 

mobilitāti

520000.00 739893.34 2015 2020 x x x x

Dome: 

atbildīgais 

par ceļu 

infrastruktū

ru

ESIF

17

Vietējo produktu attīstības 

veicināšanas pasākumi Nīcas 

novadā

Mobilu tirdzniecības stendu, nojumju un 

amatniecības iekārtu izvietošana. Veicināt 

zemnieku un zvejnieku kooperatīvu izveidi 

sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, 

palielinot vietējās produkcijas noietu (t.sk. 

izveidot internetveikalu un loģistikas ķēdi) 

un konkurētspēju

5000.00 7114.36 2014 2016 x x

Nīcas 

novada 

dome   

ESIF X

18
Jauniešu centra darbības 

uzlabošana un jauna izveide Rudē

Centra paplašināšana un ēkas renovācija, 

atbilstoša aprīkojuma iegāde, sekmējot 

jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas 

novadā un cilvēkkapitāla attīstību

35000.00 49800.51 2014 2016 x x x x

Otaņķu 

pagasta 

pārvalde

ESIF

19
Nīcas kultūras nama skatītāju 

zāles rekonstrukcija

Nolietotās infrastruktūras nomaiņa, zāles 

akustiskās sistēmas izveide, jaunas 

apskaņošanas un apgaismošanas izveide, 

skatuves labiekārtošana, nodrošinot 

novada iedzīvotājiem pieeju kvalitatīviem 

kultūras pasākumiem

304036.00 432604.25 2015 2020 x x

Nīcas 

kultūras 

nams

Pašvaldība

20
Sabiedriskā centra darbības 

uzlabošana Jūrmalciemā

Tehnisko projektu Jūrmalciema sabiedriskā 

centra apkārtnes labiekārtošanai (estrādes 

ierīkošana Zvejnieksvētku svinēšanai un 

citiem brīvdabas pasākumiem) izstrāde, 

inventāra un aprīkojuma iegāde 

Jūrmalciema sabiedriskajam centram, 

teritorijas labiekārtošana ap Jūrmalciema 

sabiedrisko centru, lai veicinātu novada 

teritorijas līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi 

un pieejamību dažādiem sociālajiem, brīvā 

laika un kultūras pakalpojumiem

30000.00 42686.15 2016 2018 x x x x

Kultūras un 

izglītības 

sporta 

departame

nts

ESIF, 

Pašvaldība



Apstiprināts:  

Nīcas novada domes sēdē  

2018.gada 15.janvārī  

Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

21

Nīcas pirmsskolas izglītības 

iestādes "Spārīte" darba kvalitātes 

uzlabošana

PII iekštelpu  remonts, inventāra un 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde, veicinot 

kvalitatīvas un modernas izglītības sistēmas 

veidošanu

100000.00 142287.18 2015 2020 x

Nīcas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

"Spārīte"

Pašvaldība 

22

Ēkas rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana brīvā laika 

pavadīšanas un sporta vajadzībām 

Rudē, II kārta

Brīvā laika pavadīšanas centra 

rekonstrukcijas II kārta, teritorijas 

labiekārtošana, sekmējot jauniešu brīvā 

laika pavadīšanas iespējas novadā 

56000.00 79680.82 2018 2020 x x

Otaņķu 

pagasta 

pārvalde

ESIF

23
Rudes pirmsskolas izglītības 

iestādes ēkas siltināšana

Rudes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 

siltināšana, lai veicinātu 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

pašvaldības iestādēs

100000.00 142287.18 2015 2016 x x

Rudes 

pamatskola

, Otaņķu 

pag.pārvald

e

ESIF, 

pašvaldība

24
Kapsētu apsaimiekošanas 

sistēmas pilnveide

Saistošo noteikumu izstrāde kapsētu 

apsaimiekošanai, kapu vietas uzskaites un 

reģistrēšanas sistēmas izveide, efektivizējot 

pārvaldes sistēmu

20000.00 28457.44 2014 2016 x x
Saimniecisk

ā daļa
pašvaldība

25 Pludmaļu labiekārtošana 

Nacionālas nozīmes pludmales Bernātos un 

nacionālās nozīmes pludmales Jūrmalciemā 

labiekārtošana, t.sk. vienotas glābšanas 

sistēmas izveide, veicinot drošības 

paaugstināšanu ūdens malās

150000.00 213430.77 2017 2019 x x TIC ESIF X

26
Specializēto transporta 

nobrauktuvju izveide novadā

Specializētās transporta nobrauktuves 

Bernātos, Jūrmalciemā , "Lejezeri"- "Piļķa 

Beļļas" izveide, lai nodrošinātu 

reghabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas 

pakalojumu pieejamību cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām

75000.00 106715.39 2017 2018 x x x TIC ESIF X

27
Nīcas vidusskolas darba vides 

kvalitātes uzlabošana

Iekštelpu remonts (iekšējo 

elektroinstalāciju rekonstrukcija, 

signalizācijas ierīkošana) un inventāra 

iegāde, lai veidotu modernu un nākotnes 

darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības 

sistēmu

1000000.00 1422871.81 2014 2020 x
Nīcas 

vidusskola

ESIF, 

pašvaldība, 

VARAM 

8.1.2.

28
Nīcas vidusskolas teritorijas 

labiekārtošana

Nīcas vidusskolas pagalma bruģēšana, 

apzaļumošana, puķu dobju un atpūtas 

vietu ierīkošana, "Zaļās klases" teritorijas 

labiekārtošana, automašīnu novietnes 

laukuma būvniecība, basketbola laukuma 

atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, 

lietusūdens un meliorācijas sistēmas 

rekonstrukcija, uzlabojot izglītības kvalitāti 

un ciema vides ainavas pilnveidi

160000.00 227659.49 2014 2020 x x x
Nīcas 

vidusskola

ESIF, 

pašvaldība

29
Rudes ciema feldšerpunkta 

darbības uzlabošana

Telpu remonts un inventāra iegāde 

feldšerpunktam, paaugstinot veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitāti novadā

10000.00 14228.72 2014 2016 x

Rudes 

ciema 

feldšerpunk

ts

ESIF, 

pašvaldība
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Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

30 Atkritumu laukumu izveidošana

Atkritumu šķirošanas laukuma un zaļā 

konteinera vai kompostkaudzes 

izveidošana, reģionālas sadzīves atkritumu 

šķirošanas sistēmas ieviešana, lai 

nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu 

un aizsargātu vidi, kā arī sekmētu 

atkritumu šķirošanas paradumus 

iedzīvotaju vidū

20000.00 28457.44 2015 2016 x x

Komunālā 

saimniecība 

kopā ar 

atkritumu 

apsaimniek

otāju

X

31

Nīcas novada administrācijas un 

Otaņķu pagasta pārvaldes ēkas 

siltināšana

Ēkas siltināšana Nīcā, ēkas siltināšana 

Otaņķos, paaugstinot energoefektivitāti 

pašvaldības ēkās

400000.00 569148.72 2015 2017 x x x

Nīcas 

novada 

komunālā 

saimniecība

, Otaņķu 

pag.komun

ālā daļa

ESIF, 

pašvaldība, 

VARAM 

4.2.2.

32
Bērnu rotaļu laukumu izveide 

novada ciemos 

Bērnu laukumu atrašanās vietu un 

nepieciešamības apzināšana katrā ciemā, 

izveides tehniskā projekta izstrāde, vietas 

sagatavošana (smilts uzbēršana, 

aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 

(līdztekas, trenažieris, šūpoles, slidkalniņi, 

smilšukastes, lapenes, soliņi, 

apgaismojums)). Jaunu laukumu 

celtniecība Kalnišķos, Jūrmalciemā, 

Bernātos, Grīnvaltos (īstenots 2013.gadā), 

Otaņķos, nodrošinot bērniem labvēlīgu, 

drošu un pievilcīgu rotaļu vidi

50000.00 71143.59 2014 2020 x x
Komunālā 

nodaļa

ESIF, 

pašvaldība, 

LAD

Sagatavoja:

Vita Liepiņa

Nīcas novada domes Attīstība snodaļas vadītja



Apstiprināts:  

Nīcas novada domes sēdē  

2018.gada 15.janvārī  

Sēdes protokols Nr.1., p.Nr.22  

Prior

itāte

Nosaukum

s
Projekta aktivitātes Posmi

Projekta 

uzsākšana

s gads

Projekta 

pabeigšan

as gads

Atbildīgā 

iestāde

Finansējum

a avots

Sadarbības 

projekti

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

LVL EUR

pamatpak

alpojumu 

attīstība

konkurēts

pējīga 

uzņēmējd

arbība

sasniedza

mības 

uzlabošan

a

ciemu 

vides 

pilnveidoš

ana

kultūrvest

.

mant. 

sagl.

Ilgtspējīga 

nākotne

P1.1. - Kamenes-Paipu dambis 

P1.2. - Centrs – Žūrnieki

P1.3. - Pūpoli-Zirģeļi – Peņķi

P1.4. - LŪKPS

P1.5. - Šmitas – Kranti

P1.6. - Lībieši – Kāši

P1.7. - Jaunzemji-Ķaupeļi

P1.8. - Jūrmalciems – Meķis

P1.9. - Sarmas – Bārtas upe

P1.10. - Lādēni – Garozas

P1.11.- Būvmeistari – Strungi

P1.12. - Dunduri – Būdnieki

P1.13.- Krūzēni –  Gudriķi

P1.14. - Puķukalni – Reiņu laivu bāze

P1.15. - Ēki – ferma Beitiņi

P1.16. - Lieknas – Jaunbitenieki

P1.17. - Kapsētas – Jaunmencas

P1.18. - Jaunmencas – Airi

P1.19. - Sprūdi – Meķa ezers

P1.20.- Nīca – Mācītājmuiža

P1.21. - Pērkones  sūkņu stacija – Dzirnavas

P2.1. - Nīca – Mācītājmuiža

P2.2. - Šmitas – Kranti

P2.3. - Lībieši – Kāši

P2.4.- Priednieki – Apšenieki

P2.5. - Lādēni – Garozas

P2.6. - Lieknas – Jaunbitenieki

P2.7. - Būvmeistari – Strungi

Sagatavoja:

Vita Liepiņa

2018.gada 15.janvāris

Nīcas novada domes Attīstība snodaļas vadītja

10608000.00 15093824.17 2017

Investīciju plāna "Pamatprojekti" (atsevišķi izdalīti autoceļu projekti, aktuālā redakcija)

Nepieciešamais finansējuma 

apjoms, (indikatīvs)
Vidējtermiņa prioritātes

Kopā

2020 X X X XAC2

Asfalta 

seguma 

izbūve 

grants 

seguma 

autoce-

ļiem

Autoceļu grants seguma 

atjaunošanai,lai veicinātu 

teritorijas līdzsvarotu attīstību - 

uzlabotu uzņēmumu 

konkurētspēju, noieta tirgus 

pieejamību, iedzīvotāju mobilitāti, 

tūrisma pakalpojumu pieejamību.

Dome: 

atbildīgais 

par ceļu 

infrastruktū

ru

ESIF, 

pašvaldība

X X

Dome: 

atbildīgais 

par ceļu 

infrastrukt

ūru

ESIF, 

pašvaldība. 

VARAM 

3.3.1.

2015 2020 X XAC1

Autoceļu 

grants 

seguma 

atjaunoš-

ana

Autoceļu grants seguma 

atjaunošanai,lai veicinātu 

teritorijas līdzsvarotu attīstību - 

uzlabotu uzņēmumu 

konkurētspēju, noieta tirgus 

pieejamību, iedzīvotāju mobilitāti, 

tūrisma pakalpojumu pieejamību.

4886000.00 6952151.67

ar 

pašvaldībā

m, privāto 

sektoru, 

valsti




