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1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.1. Izglītības pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšana.

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu 
profesionālo kompetenču paaugstināšana.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanas stiprināšana izglītības 
procesā.

1
Atbalsta sniegšana pedagogu IKT zināšanu 
paaugstināšanai atbilstoša satura kursos un 
pieredzes apmaiņas iniciatīvās.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola, Rudes pamatskola

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.1. Izglītības pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšana.

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu 
profesionālo kompetenču paaugstināšana.

Radošuma vairošana pedagoģiskajā 
procesā.

2
Nodrošināt atbalstu pedagogu iesaistei 
radošās domāšanas kursos.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola, Rudes pamatskola, PII 
"Spārīte"

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.1. Izglītības pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšana.

Izglītības pakalpojumu saņēmēju apmierinātības 
regulārs monitorings.

Nodrošināt ar izglītības nozari saistītu 
lēmumu pieņemšanu atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām.

3
Tiešsaistes un papīra anketas īstenošana 
katru gadu par novadā pieejamajiem 
izglītības pakalpojumiem.

Nīcas novada dome, Pieaugušo 
izglītības centrs, Nīcas vidusskola, 
Rudes pamatskola, PII "Spārīte", 
Nīcas Mūzikas skola

 €           1 050.00 1

1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.1. Izglītības pakalpojumu kvalitātes 
nodrošināšana.

Nīcas vidusskolas pedagogu kvalifikācijas 
celšana.

Nodrošināt Nīcas vidusskolas unikālo 
izglītības pakalpojumu kvalitatīvu 
sniegšanu.

4

Apmācību organizēšanu (vai apmācību 
izdevumu segšana) pedagogiem, kuri tiešā 
veidā īsteno Nīcas vidusskolas 
specializāciju.

Nīcas vidusskola, Nīcas novada 
dome

 €           3 500.00 1

1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.2. Izglītības nozarē iesaistīto pušu 
motivēšana.

Izglītības iestāžu pedagogu motivēšana.
Motivēt pedagogus palīdzēt izglītojamiem 
sasniegt augstus rezultātus mācībās un 
ārpusskolas aktivitātēs.

5

Turpināt uzsākto materiālo apbalvošanu 
tiem pedagogiem, kuru audzēkņi ir 
sasnieguši augstus rezultātus mācībās, kā 
arī ārpusskolas konkursos.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola, Rudes pamatskola, Nīcas 
Mūzikas skola

 €         13 600.00 1

1. Nīcas novada izglītības 
sistēmas pārvaldība.

1.2. Izglītības nozarē iesaistīto pušu 
motivēšana.

Skolēnu motivēšanas un atbalsta sistēmas 
uzturēšana.

Motivēt skolēnus sasniegt augstus 
rezultātus mācībās un ārpusskolas 
aktivitātēs un konkursos.

6

Turpināt uzsākto materiālo apbalvošanu 
tiem skolēniem, kuri ir ieguvuši labus 
sasniegumus olimpiādēs, konkursos un 
sporta sacensībās. 

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola, Rudes pamatskola

 €         32 000.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.1. Pirmsskolas izglītības programmu 
īstenošanai atvēlēto telpu apjoma 
palielināšana.

Papildus telpu nodrošināšana PI programmas 
īstenošanai Rudes pamatskolā.

Palielināt pieejamo telpu apjomu 
pirmsskolas izglītības audzēkņiem.

7

Jaunu telpu iekārtošana Rudes 
pamatskolas skolas ēkas 1.stāvā, lai 
nodrošinātu pirmsskolas izglītības 
programmu īstenošanu bērniem no 1,5 
gadu vecuma.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €         50 000.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.1. Pirmsskolas izglītības programmu 
īstenošanai atvēlēto telpu apjoma 
palielināšana.

Vecāku motivēšana izglītot savus bērnus 
jaunajās Rudes PI grupas telpās, ja PII "Spārīte" 
atvēlētās telpas ir piepildītas.

Samazināt PII "Spārīte" telpu noslodzi. 8
Ar Nīcas novada domes lēmumu 
maksimālā audzēkņu skaita PII "Spārīte" 
noteikšana.

Nīcas Novada dome
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.1. Pirmsskolas izglītības programmu 
īstenošanai atvēlēto telpu apjoma 
palielināšana.

Vecāku motivēšana izglītot savus bērnus 
jaunajās Rudes PI grupas telpās, ja PII "Spārīte" 
atvēlētās telpas ir piepildītas.

Samazināt PII "Spārīte" telpu noslodzi. 9

Aktīva vecāku informēšana par Rudes 
pamatskolas PI programmu piedāvājumu 
un jauniekārtotajām telpā Rudes 
pamatskolas ēkā.

PII "Spārīte" vadība, Rudes 
pamatskolas vadība

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.2. Pirmsskolas izglītības programmu 
nodrošināšana 1,5 gadīgiem bērniem 
Rudes ciemā.

Papildus personāla nodrošināšana PI 
programmas, sākot ar 1,5 gadu veciem bērniem,  
īstenošanai Rudes pamatskolā.

Pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
piedāvājuma paplašināšana Rudes ciemā.

10
Darba attiecību uzsākšana ar 2 
pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €         52 800.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

11 Veļas preses iegāde. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           1 300.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

12 Trauku mazgājamo mašīnu iegāde. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           2 250.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

13
Bērnu mēbeļu iegāde (galdi, krēsli, plaukti 
rotaļlietām).

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           3 460.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

14
Kabinetu mēbeļu iegāde (darba galdi, 
dokumentu skapji).

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           1 200.00 3

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

15 Veļas mājas remonta veikšana. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           2 500.00 3

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

16
Mīkstā inventāra (bērnu gultas veļa, 
spilveni) iegāde.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           2 700.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Inventāra iegāde PII "Spārīte".
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

17
Datora iegāde  izglītības iestādes 
metodiķes un pedagogu darbam.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €              500.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

18
Grupu virtuvīšu  zonas izbūve un 
aprīkošana ēdiena sadalei, trauku 
mazgāšanai un uzglabāšanai.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           4 500.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

19 Iekšdurvju nomaiņa. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           2 500.00 3

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

20 Zāles priekštelpas grīdas atjaunošana. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €              600.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

21

Grīdu seguma nomainīšana 2 grupu bērnu 
guļamistabās, 1 grupas bērnu rotaļu telpā, 
mazajā nodarbību zālē, sporta, medmāsas, 
metodiskajā un vadītājas kabinetā.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           2 400.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

22
 5/6 gadīgo bērnu guļamzonas atdalīšana , 
izbūvējot reģipša starpsienu.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           1 500.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

23
Mūzikas, sporta, medmāsas, vadītājas 
kabinetu kosmētiskā remonta veikšana.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           1 800.00 3
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2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

24
Iebūvēto skapju izbūve mūzikas un sporta 
kabinetos .

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           1 400.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

25
2 grupu guļamistabu, nodarbību telpu, 2 
garderobju un kāpņu telpu  kosmētiskā 
remonta veikšana.

PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €         30 000.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

PII "Spārīte" telpu infrastruktūras uzlabošana.
Nodrošināt kvalitatīvus izglītošanās 
apstākļus pirmsskolas izglītības vecuma 
audzēkņiem.

26 Centrālo kāpņu seguma atjaunošana. PII "Spārīte", Nīcas novada dome  €           3 000.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.4. Speciālās izglītības stiprināšana 
pirmsskolas izglītības posmā.

Papildus logopēdisko slodžu nodrošinājums PII 
"Spārīte" un Rudes PI grupā.

Uzlabot speciālās izglītības kvalitāti 
pirmsskolas izglītības posmā.

27
Papildus logopēdisko slodžu 
nodrošinājums PII "Spārīte" un Rudes 
pamatskolā darbam ar PI audzēkņiem.

Nīcas novada dome, PII "Spārīte", 
Rudes pamatskola

 €         17 640.00 1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.3. Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzēju nodrošinājuma 
uzlabošana.

Nīcas vidusskolas sporta infrastruktūras 
atvēlēšana PII "Spārīte" audzēkņu izmantošanai.

Uzlabot PII "Spārīte" audzēkņiem pieejamo 
sporta infrastruktūru.

28
Nīcas vidusskolas sporta zāles atvēlēšana 
izmantošanai PII "Spārīte" audzēkņiem.

Nīcas vidusskola, PII "Spārīte"
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.5. Sadarbības starp PII un 
pamatizglītības pakalpojumu 
sniedzējiem veicināšana.

Sadarbības veicināšana starp pirmsskolas 
audzēkņu vecākiem un skolēnu vecākiem.

Uzlabot izglītojamo pāreju no pirmsskolas 
uz skolu.

29

Ikgadēju pasākumu rīkošana pieredzes 
apmaiņai starp vispārizglītojošo skolu 
izglītojamo vecākiem un pirmsskolas 
audzēkņu vecākiem.

PII "Spārīte", Rudes pamatskola, 
Nīcas vidusskola

 €           1 050.00 2

2. Pirmsskolas izglītības 
stiprināšana

2.5. Sadarbības starp PII un 
pamatizglītības pakalpojumu 
sniedzējiem veicināšana.

Ikgadēju pasākumu rīkošana sadarbības 
veicināšanai starp PII un vispārējās izglītības 
iestādēm.

Palielināt sasaisti starp pirmsskolu un 
vispārējo izglītību.

30
Regulāru ikgadējo pasākumu rīkošana 
starp pirmsskolas izglītības pedagogiem un 
vispārizglītojošo skolu pedagogiem.

PII "Spārīte", Rudes pamatskola, 
Nīcas vidusskola

 €           2 100.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

31
Skolas 1.stāva koridora un kāpņu telpas 
kosmētiskā remonta veikšana.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €         15 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

32
Novecojušā skolas inventāra atjaunošana 
(grāmatu plaukti, pedagogu rakstāmgaldi 
u.c.).

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €           1 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

33
Direktores kabineta kosmētiskā remonta 
veikšana.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €           1 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

34
Skolēnu rotaļu un atpūtas telpas 
remontēšana un nodrošināšana ar 
atbilstošu inventāru.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €           3 500.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

35
Svešvalodu kabineta kosmētiskā remonta 
veikšana un nodrošināšana ar 
nepieciešamo inventāru.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €           9 400.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.1. Kvalitatīvu pamatizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana Rudes 
ciemā un Nīcas ciemā.

Rudes pamatskolas infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības iegūšanas apstākļu 
nodrošināšana vispārējās izglītības 
skolēniem Rudes ciemā.

36
Skolas zāles aprīkošana ar žalūzijām, 
apsakņošanas un apgaismošanas 
iekārtām.

Rudes pamatskola, Nīcas novada 
dome

 €           2 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

37 Datortīkla pārvilkšana visā skolā
Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           4 000.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

38
UGD automātiskās sistēmas ievilkšana 
3.stāvā un bēniņos.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 000.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

39
Drošības aprīkojuma nodrošināšana - 
kāpnes ar platformu.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €              500.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

40

Ēdamzāles, virtuves un palīgtelpu  
remonta veikšana un  nodrošināšana ar 
aprīkojumu, t.sk. iekšējās kanalizācijas 
sistēmas nomaiņa.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         50 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

41
Koriģējošās vingrošanas telpas griestu 
atjaunošana.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

42 Siltumsūkņa un siltummaiņa nomaiņa.
Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           2 160.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

43
Remonta veikšana un mēbeļu iegāde 
vēstures kabinetam.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         15 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

44
Remonta veikšana un mēbeļu iegāde 
matemātikas kabinetam.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         10 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

45
Garderobju remonta veikšana un 
aprīkošana.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         24 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

46
Matemātikas (25.kab.) grīdas seguma 
nomaiņa.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 200.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

47 Bibliotēkas lasītavas remonts.
Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           7 000.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

48

Vecās skolas tualešu remonts (3 telpas - 
personāla un zēnu WC 1.stāvā, meiteņu 
WC 2.stāvā), t.sk. iekšējās kanalizācijas 
sistēmas nomaiņa.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         24 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

49 Aktu zāles remonts un aprīkojums.
Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         33 000.00 2
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3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

50

Vecās skolas fasādes remonts (palodžu 
izdrupumu un plaisu remonts), ķieģelu 
šuvju atjaunošana un gludo fasādes posmu 
apmetuma virsmas atjaunošana un 
krāsošana

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         20 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana.
Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

51

Zēnu mājturības kabineta telpu remonts 
(metālapstrādes un kokapstrādes klases) - 
griesti, sienas, grīdas (bez aprīkojuma un 
darbagaldiem).

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €         20 000.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

52
Datoru remonts, bateriju nomaiņa 
dabaszinātņu kabineta portatīvajiem 
datoriem.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €              800.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

53
Virtuves iekārtu (trauku mašīna, panna, 
ledusskapji, kartupeļu mizojamā mašīna) 
nomaiņa.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           6 000.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

54
Apkopēju ratiņu (2 gab.) un 1 putekļu 
sūcēja iegāde.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €              500.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

55
Nošu pults mūzikai un jaunu mazo rokas 
mūzikas instrumentu iegāde.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €              270.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

56
 Tautastērpu elementu mazajiem 
2.kl.dancotājiem iegāde.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 300.00 2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

57
Mēbeļu iegāde darba apstākļu uzlabošanai 
skolotājiem, nodarbību vadītājiem un 
speciālistiem.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 200.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

58
Stikla vitrīnu, speciālā plakātu skapja, 
projektora un žalūziju iegāde muzejam.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 500.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

59
 Skaņas pults un bezvadu mikrofonu 
iegāde skolas ansamblim.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           3 300.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

60
 Mazās grīdu mazgājamās mašīnas 
iegāde.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €           1 000.00 3

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas inventāra un materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana.

Kvalitatīvu izglītības apstākļu 
nodrošināšana Nīcas vidusskolas 
skolēniem.

61
Projektora iegāde sociālo zinību 
kabinetam.

Nīcas novada dome, Nīcas 
vidusskola

 €              280.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas unikālā piedāvājuma 
ieviešana.

Piesaistīt vairāk izglītojamos Nīcas 
vidusskolas pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības posmā.

62
Detalizēta rīcības plāna izveide Nīcas 
vidusskolas specializācijas ieviešanai.

Nīcas vidusskola
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas unikālā piedāvājuma 
ieviešana.

Piesaistīt vairāk izglītojamos Nīcas 
vidusskolas pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības posmā.

63

Nepieciešāmo infrastruktūras darbu 
veikšana (riteņbraukšanas trases pilnveide, 
riteņu remontdarbnīcas izveide u.c.), lai 
varētu īstenot Nīcas vidusskolas 
specializāciju.

Nīcas vidusskola, NND  €         20 000.00 1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Nīcas vidusskolas unikālā piedāvājuma 
ieviešana.

Piesaistīt vairāk izglītojamos Nīcas 
vidusskolas pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības posmā.

64
Sadarbības uzsākšana ar kādu pazīstamu 
Latvijas riteņbraukšanas sportistu, 
piesaistot skolai kā patronu.

Nīcas vidusskola
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Dalība vietējos un starptautiskos projektos.
Izglītojamo un pedagogu pieredzes un 
zināšanu paplašināšana.

65

Dalība vietējos projektos ("Samsung Skola 
nākotnei",  Juniour Achievement - Young 
Enterprise Latvija, Vides izglītības fonda 
programmas projektos u.c.).

Nīcas vidusskola, Rudes pamatskola, 
Nīcas novada dome

 Esošā budžeta 
ietvaros 

2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Dalība vietējos un starptautiskos projektos.
Izglītojamo un pedagogu pieredzes un 
zināšanu paplašināšana.

66
Dalība starptautiskos projektos (eTwinning, 
Nordplus u.c.).

Nīcas vidusskola, Rudes pamatskola, 
Nīcas novada dome

 Esošā budžeta 
ietvaros 

2

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšana 
Nīcas vidusskolā.

Uzlabot speciālās izglītības nodrošinājumu 
Nīcas vidusskolā.

67 Pedagogu kvalifikācijas celšana. Nīcas vidusskola
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

3. Pamatizglītības un vidējās 
izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana un stiprināšana.

3.2. Pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības pakalpojumu 
pievilcības palielināšana.

Speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšana 
Nīcas vidusskolā.

Uzlabot speciālās izglītības nodrošinājumu 
Nīcas vidusskolā.

68
Speciālo pamatizglītības programmu 
licencēšana.

Nīcas vidusskola
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.1. Mūžizglītības pakalpojumu 
kvalitātes stiprināšana.

Mūžizglītības kursu klāsta paplašināšana.
Palielināt mūžizglītības kursu apmeklētāju 
skaitu.

69

Mūžizglītības kursu organizēšana par 
psiholoģiju, datorprasmēm, bērnu 
audzināšanu un citām visvairāk 
interesējošajām sfērām.

PIC
 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.1. Mūžizglītības pakalpojumu 
kvalitātes stiprināšana.

Mūžizglītības centra izveide. Palielināt PIC pievilcību. 70
Telpu piešķiršana PIC tikai mūžizglītības 
īstenošanas vajadzībām.

Nīcas novada dome, PIC  €           5 000.00 3

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.1. Mūžizglītības pakalpojumu 
kvalitātes stiprināšana.

Mūžizglītības kursu piedāvājuma pilnveidošana. Palielināt PIC pievilcību. 71

Kursu un cita veida apmācību 
nodrošināšana bezdarbniekiem atbilstoši 
aktualitātēm darba tirgū ar mērķi atgriezt 
tos darba tirgū.

Nīcas novada dome, PIC  €           3 500.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.1. Mūžizglītības pakalpojumu 
kvalitātes stiprināšana.

Mūžizglītības kursu piedāvājuma pilnveidošana.
Pielāgot mūžizglītības kursu piedāvājumu 
un mācīšanas metodiku pieprasījumam.

72
Regulāra mūžizglītības kursu apmeklētāju 
aptaujāšana pakalpojumu stiprināšanai.

PIC  €              240.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.2. Interešu izglītības pakalpojumu 
nodrošināšana.

Interešu izglītības pakalpojumu klāsta sasaiste ar 
pieprasījumu, kā arī ar Nīcas vidusskolas 
specializāciju.

Turpināt nodrošināt interešu izglītības 
pakalpojumus Nīcas novadā.

73
Interešu izglītības pakalpojumu klāsta 
pilnveidošana.

Rudes pamatskola, Nīcas vidusskola, 
Nīcas novada dome

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1
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4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.3. Neformālās izglītības 
stiprināšana.

Jauniešu neformālās izglītības attīstības 
sekmēšana.

Attīstīt un popularizēt neformālās izglītības 
pieejamību un piedāvājumu.

74

Neformālās izglītības pasākumu un 
apmācību organizēšana, informācijas 
izplatīšana par neformālās izglītības 
iespējām, jauniešu motivēšana iesaistīties 
neformālās izglītības aktivitātēs, izmantojot 
dažādus finanšu instrumentus, konsultāciju 
nodrošināšana par neformālo izglītību.

NJC, Pašvaldības iestādes
un struktūrvienības,
kuru darbs saistīts ar
jauniešiem,
Pieaugušo izglītības
metodiķe

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Atbalsts starpnovadu konkursu un pasākumu 
rīkošanai Nīcas Mūzikas skolā.

Nīcas mūzikas skolas atpazīstamības 
palielināšana.

75
Starpnovadu konkursu rīkošana mūzikas 
un mākslas skolu audzēkņiem Nīcas 
mūzikas skolā.

Nīcas Mūzikas skola, Nīcas novada 
dome

 €           3 500.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas esošās infrastruktūras 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi. 76
Remontdarbu veikšana 4 Nīcas Mūzikas 
skolas klašu telpās.

Nīcas novada dome, Nīcas Mūzikas 
skola

 €         10 000.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

77 Marimbas iegāde.  €           3 500.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

78 Perkusiju iegāde.  €              359.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

79 Pianīnu iegāde (3 gab.)  €         11 700.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

80 Vijoļu iegāde (3 gab.)  €           1 077.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

81 Saksafonu iegāde (2 gab.).  €           1 400.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

82 Akustisko bungu komplekta iegāde.  €              600.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

83 Pikolo flautas iegāde.  €              645.00 2

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

84 Projektora iegāde.  €              400.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

85 Skandu iegāde.  €                70.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

86 Portatīvā datora iegāde.  €              499.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

87
Datoru iegāde mūzikas teorijas klasei (8 
gab.)

 €           4 000.00 3

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

88 Flīģeļa iegāde.  €         11 500.00 3

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

89 Tāfeles ar nošu līnijām iegāde.  €              160.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi un 
materiāltehnisko nodrošinājumu.

90 3 klavierkrēslu iegāde.  €              255.00 1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas perspektīvās attīstības 
plāna 2016. – 2020. gadam ieviešana.

Nodrošināt Nīcas Mūzikas skolas izaugsmi. 91
7 izvirzīto prioritāšu un 18 uzdevumu 
realizācija, lai attīstītu Nīcas Mūzikas 
skolu.

Nīcas Mūzikas skola, Nīcas novada 
dome

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

4. Interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības 
pakalpojumu nodrošināšana

4.4. Profesionālās ievirzes izglītības 
stiprināšana.

Nīcas Mūzikas skolas esošās infrastruktūras 
uzlabošana.

Uzlabot Nīcas Mūzikas skolas vidi. 92
Nīcas Mūzikas skolas esošo telpu 
paplašināšana, pievienojot 2 telpas, kas 
atrodas Nīcas novada domes 3.stāvā.

Nīcas novada dome, Nīcas Mūzikas 
skola

 Esošā budžeta 
ietvaros 

1

1 – augsta prioritāte;
2 – vidēja prioritāte;
3 – zema prioritāte.

2016.-2023.g. Vidējās izmaksas gadā
1.prioritātes aktivitātes 289 713.00€                                    36 214.13€                                                       
2.prioritātes aktivitātes 162 792.00€                                    20 349.00€                                                       
3.prioritātes aktivitātes 122 160.00€                                    15 270.00€                                                       

KOPĀ: 574 665.00€                               71 833.13€                                                 

*PRIORITĀŠU SADALĪJUMS:

RĪCĪBAS PLĀNA IEVIEŠANAS IZMAKSAS
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