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Saīsinājumi 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde 

ESIF - Eiropas strukturālie un investīciju fondi (Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)) 

gab. – gabali 

ha – hektāri 

ĪADT – īpaši aizsargājamas dabas teritorijas 

km – kilometri 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LR – Latvijas Republika 

Ls – lati 

m – metri 

m2 – kvadrātmetri 

milj. – miljoni 

P – prioritāte 

RV – rīcību virziens 

SP – „Sapņu projekti” (projekti tiks īstenoti pēc 2020.gada) 

TIC – tūrisma informācijas centrs 

t.sk. – tajā skaitā 

U – uzdevums 

u.c. – un citi 

u.tml. – un tamlīdzīgi 

utt. – un tā tālāk 

VAS – Valsts akciju sabiedrība 

VSIA – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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Ievads 

Rīcību un investīciju plāns ir Nīcas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
sastāvdaļa. Tas katru gadu tiek pārskatīts un var tikt aktualizēts, ja nepieciešams. 

Rīcību plāns ir izstrādāts nākamajiem septiņiem gadiem. Plānā ir iekļauts konkrētu uzdevumu 
kopums, kas sekmē attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto mērķu un prioritāšu 
sasniegšanu. Tas ir strukturēts atbilstoši Nīcas novada attīstības programmas 2014.-
2020.gadam stratēģiskajā daļā noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un to ietvaros 
izvirzītajiem rīcību virzieniem, to īstenošanai paredzot vairākus konkrētus uzdevumus. 
Prioritāte „Ieguldījums novada ilgtspējīgā nākotnē” rīcību plānā netiek izdalīta atsevišķi, jo tajā 
ietvertie rīcību virzieni –  novada attīstības plānošana un pētniecība, t.sk., projektu 
priekšizpētes, attīstības scenāriju izstrāde, pilotprojektu realizācija u.tml. – ir ietverti 
uzdevumos, kas nodrošina pārējo prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanu. 

Katram Rīcību plāna uzdevumam ir norādīti atbildīgie izpildītāji, izpildes laiks, finansējuma 
avoti un sadarbības partneri (kaimiņu pašvaldības vai valsts un privātās institūcijas). Rīcību 
plānā ievērota sasaiste ar investīciju plānu, norādot atbilstošos projektus no pamatprojektu un 

pēc 2020.gada īstenojamo projektu saraksta. Taču ne visi rīcību plānā ietvertie uzdevumi ir 
saistīti ar investīciju plāna projektiem, jo daļa uzdevumu ir realizējami pašvaldības pastāvīgo 
darbību ietvaros vai sadarbībā ar citām pašvaldībām. Rīcību plāns paredz, ka projektiem, kurus 
paredzēts īstenot pēc 2020.gada, līdz tam veicamie uzdevumi ietver priekšizpēti un efektīvāko 
risinājumu izstrādi projektu aktivitāšu īstenošanai. 

Investīciju plānā ir atspoguļotas visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai. 
Tajā attēloti pašvaldības attīstības projekti vai projektu idejas, kas realizējamas, lai sasniegtu 
attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzītās vidēja termiņa prioritātes. Tajā plānotas 
investīcijas nākamajiem septiņiem gadiem (sadaļa „Pamatprojekti”) un iezīmētas projektu 
idejas, kuras paredzēts īstenot pēc 2020.gada. 

Investīciju plānā ir ietverta informācija par projektu (tā nosaukums, aktivitātes), projekta 
saistību ar vidēja termiņa prioritātēm, projekta finansējumu un īstenošanas laiku, par projekta 
īstenošanu atbildīgo institūciju, sadarbības projektiem, kā arī projekta rezultatīvajiem 
rādītājiem. 
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1. Rīcību plāns

Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

Prioritāte: Pamatpakalpojumu attīstība 

RV1 
Saglabāt un uzlabot izglītības gūšanas 
iespējas visām paaudzēm 

RV1 U1 
Uzlabot pirmsskolas un vidusskolas izglītības iestāžu darba kapacitāti 
un kvalitāti, t.sk. paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci un 
izveidot papildus izglītības programmas (piemēram, papildināt 
interešu un mūžizglītības programmas u.tml.) 

Nīcas novada pašvaldība, 
izglītības speciālists, Nīcas 

vidusskola, Rudes 
pamatskola, pirmsskolas 

izglītības iestāde "Spārīte" 

Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
Valsts budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Liepāja 
(kopīgi mūžizglītības 
projekti ar Liepājas 

Universitāti, Liepājas 
Valsts tehnikumu) 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV1 U2 
Uzlabot novada izglītības iestāžu infrastruktūru, t.sk. veikt telpu 
remontu un nepieciešamā aprīkojuma iegādi, uzlabot ēku un to 
inženiersistēmu energoefektivitāti, labiekārtot apkārtni, uzlabot 
vides pieejamību, papildināt sporta un interešu izglītības 
infrastruktūru pie izglītības iestādēm 

Nīcas novada pašvaldība, 
Nīcas vidusskola, Rudes 
pamatskola, pirmsskolas 

izglītības iestāde "Spārīte" 

2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

Valsts budžets 
ESIF 

11; 16; 21; 22; 
Projekti 2020+: 
SP7, SP11, SP20  

RV1 U3 
Veikt izpēti par pieprasījumu pēc pirmskolas, interešu un 
mūžizglītības pakalpojumiem novadā un izstrādāt vidēja termiņa un 
ilgtermiņa pieprasījumam atbilstošu infrastruktūras un izglītības 
pakalpojumu attīstības koncepciju, t.sk. pārvaldības modeli un 
izglītības programmu piedāvājumu 

Nīcas novada pašvaldība, 
Otaņķu pagasta pārvalde, 

novada izglītības speciālists 
 

Izpēte līdz 
2020.gadam, 

investīcijas pēc 
2020.gada 

Pašvaldības 
budžets 

Projekti 2020+: 
SP16 

(pirmskolas) 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV2 
Nodrošināt dažādām interesēm un 
vecumam atbilstošas kultūras, sporta un 
atpūtas iespējas 

RV2 U1 
Izveidot un attīstīt sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru 
novadā 

Nīcas novada pašvaldības 
sporta metodiķis un 

attīstības nodaļa, Nīcas 
vidusskola, Rudes 

pamatskola 

2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
Cits finansējums 

2;3; 
Projekti 2020+: 

SP10  

RV2 U2 
Veicināt sporta aktivitāšu daudzveidības un kvalitātes uzlabošanu 
novadā, t.sk. izveidojot ziemas un ūdenssporta infrastruktūru 
(slēpošanas maršruta izveide, publiski pieejama laivošanas, 
peldēšanas, kaitošanas u.c. infrastruktūra) 

Nīcas novada pašvaldības 
sociālā, izglītības, kultūras un 

sporta komisija, sporta 
metodiķis 

2020+ 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 
Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP2; SP13  

RV2 U3 
Nodrošināt kultūras dzīves uzlabošanai un pieprasījumam atbilstošu 
un pievilcīgu kultūras infrastruktūru 

Nīcas novada pašvaldība, 
Nīcas kultūras nams, 
Otaņķu tautas nams 

2014-2020 
Pašvaldības 

budžets 
Cits finansējums 

9  
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV2 U4 
Veikt priekšizpēti par bērnu rotaļu laukumu nepieciešamību un 
piemērotāko atrašanās vietu novada ciemos, uzsākt jaunu bērnu 
rotaļu laukumu ierīkošanu 

Nīcas novada pašvaldība, 
komunālā saimniecības daļa 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
26  

RV2 U5 
Veikt estrādes būvniecības priekšizpēti - apzināt piemērotāko vietu, 
izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu, t.sk., izdevumu 
ieguvumu analīzi. Veikt estrādes un piegulošās infrastruktūras 
(autoceļu, publiskā stāvlaukuma, ietvju, veloceliņa utt.) celtniecību 

Nīcas novada pašvaldība, 
attīstības nodaļa 

Izpēte līdz 
2020.gadam, 

investīcijas pēc 
2020.gada 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
Lauku atbalsta 

dienests 

Projekti 2020+: 
SP21  

RV2 U6 
Izveidot regulāru ikgadējo kultūras pasākumu programmu 
(kalendāru), saglabājot esošās un veidojot jaunas kultūras tradīcijas 
un iesaistot gan novada iedzīvotājus, gan tūristus 

Nīcas novada pašvaldība, 
Nīcas kultūras nams, Otaņķu 

tautas nams 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV3 
Pilnveidot un attīstīt sabiedrisko centru, 
saieta nama un jauniešu centra darbību 

RV3 U1 
Paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti bērniem un 
jauniešiem, t.sk. papildināt jauniešu centra infrastruktūru un 
aprīkojumu Rudē 

Sociālā, izglītības, kultūras un 
sporta komisija, Nīcas 
jauniešu centrs, Rudes 

jauniešu centrs 

2014-2020 ESIF 8; 13  

RV3 U2 
Uzlabot sabiedrisko centru darbību Jūrmalciemā un Kalnišķos, 
paplašinot to funkcijas, t.sk. veicot telpu un apkārtnes 
labiekārtošanu 

Pieaugušo izglītības 
metodiķe, attīstības nodaļa, 
sabiedrisko centru vadītāji 

2014-2020 
ESIF 

Pašvaldības 
budžets 

10; 15  

RV3 U3 
Veikt priešizpēti un nepieciešamos priekšdarbus (t.sk. ēku 
apzināšanu, centru funkciju izstrādi, tehniski ekonomisko 
pamatojumu, t.sk., izdevumu ieguvumu analīzi) jaunu sabiedrisko 
centru izveidei novada ciemos, izveidot un attīstīt jaunus 
sabiedriskos centrus 

Nīcas novada pašvaldība, 
sociālā, izglītības, kultūras un 

sporta komisija 
2020+ 

ESIF 
Pašvaldības 

budžets 

Projekti 2020+: 
SP4  

RV4 
Nodrošināt kvalitatīvus veselības 
aprūpes un sociālos pakalpojumus 

RV4 U1 
Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību visiem novada 
iedzīvotājiem, veicinot Nīcas lauku ambulances pieejamību cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. Veikt ambulances ēkas rekonstrukciju un 
mūsdienīga aprīkojuma iegādi 

Nīcas lauku ambulance 
Nīcas novada pašvaldība, 

attīstības nodaļa 
2014-2020 

ESIF, KPFI 
Pašvaldības 

budžets 
14  

RV4 U2 
Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti novada ciemos, veicot telpu 
remontu un inventāra iegādi ciemu feldšerpunktiem, t.sk. integrējot 
veselības aprūpes pakalpojumus novada ciemu sabiedriskajos 
centros 

Nīcas novada pašvaldība, 
Otaņķu pagasta 
feldšerpunkts 

2014-2020 
ESIF 

Pašvaldības 
budžets 

23  

RV4 U3 Nīcas lauku ambulance Pastāvīgi ESIF Nav paredzēts LR Veselības ministrija 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

Popularizēt veselību veicinošus pasākumus un nodrošināt pieeju 
veselības pakalpojumiem 

Nīcas novada pašvaldība, 
attīstības nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV4 U4 
Veikt pansionāta izveidošanai piemērotāko risinājumu izpēti 
(tehniski ekonomisko pamatojumu, t.sk. izdevumu ieguvumu 
analīzi), pielāgot telpas un iegādāties inventāru pansionāta 
vajadzībām 

Nīcas novada pašvaldība, 
Sociālais dienests 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP33 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV5 
Pilnveidot pašvaldības un tās pārraudzībā 
esošo dienestu sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību 

RV5 U1 
Uzraudzīt un prognozēt pieprasījumu pēc sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālās palīdzības Nīcas novadā, sadarbībā ar 
citām Kurzemes reģiona pašvaldībām izstrādāt sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības attīstības plānu, izvērtējot esošo un jaunu 
sociālo pakalpojumu attīstību atbilstoši pieprasījumam 

Sociālais dienests 2014-2020 Pašvaldības 
budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions un tā pašvaldības 

RV5 U2 
Izstrādāt plānu sociālā dienesta personāla kapacitātes palielināšanai, 
veicināt speciālistu piesaisti centra darbības efektivizēšanai 

Sociālais dienests 2020+ Pašvaldības 
budžets 

Projekti 2020+: 
SP17 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

RV5 U3 
Nodrošināt sociālā dienesta telpu pieejamību, specializēta 
transporta un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādi, nodrošinot 
sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu iespējami tuvu 
dzīvesvietai 

Sociālais dienests, Nīcas 
novada pašvaldība 2020+ 

ESIF 
Pašvaldības 

budžets 

Projekti 2020+: 
SP17 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(mobilo sociālo dienestu 
izveide ar apkalpes 
teritoriju līdz 50km) 

RV5 U4 
Izstrādāt un īstenot rīcības plānu sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai (īpaši kāpu zonā) 

Nīcas novada pašvaldība, 
Nīcas novada pašvaldības 

policija 
2014-2020 Pašvaldības 

budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Liepājas pilsēta 

RV5 U5 
Uzlabot novada pašvaldības policijas kapacitāti, papildinot tās rīcībā 
esošo materiāltehnisko bāzi 

Nīcas novada pašvaldības 
policija Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts  

RV5 U6 
Uzlabot ugunsdzēsības dienesta kapacitāti, rekonstruējot un 
izveidojot jaunas ūdens ieguves vietas 

Nīcas novada pašvaldība, 
Nīcas novada komunālā 

pārvalde 
2020+ Pašvaldības 

budžets 
Projekti 2020+: 

SP31  
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

Prioritāte: Esošajiem dabas resursiem piemērota un konkurētspējīga uzņēmējdarbība 

RV6 
Efektīvi izmantot novada zemes un dabas 
resursus tiem atbilstošu lauksaimniecības 
(lopkopības un augkopības) nozaru 
uzņēmējdarbības attīstīšanai 

RV6 U1 
Īstenot pasākumus polderu sistēmu sakārtošanai un 
rekonstruēšanai 

Nīcas novada pašvaldība, 
atbildīgais speciālists par 
autoceļu infrastruktūru 

2014-2020 ESIF 5  

RV6 U2 
Noteikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un piemērotāko 
to izmantošanas veidu (piemēram, graudaugu audzēšanai, 
augkopībai, ganībām utt.) un veicināt zemes  efektīvāku 
izmantošanu 
 

Nīcas novada pašvaldība, zemes 
speciālists, zemes īpašnieki, 

Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs 

2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts  

RV6 U3 
Dažādot lauksaimniecību, piemēram, uzsākot jaunu 
lauksaimniecības kultūru audzēšanu, veicinot bioloģisko 
lauksaimniecību 

Nīcas novada pašvaldība, zemes 
īpašnieki, lauksaimnieki un 

uzņēmēji 
Pastāvīgi 

Privātais 
finansējums 

ESIF 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts  

RV7 
Atbalstīt uzņēmējdarbību novada 
ražošanas, lauksaimniecības un ūdeņu 
teritorijās 

RV7 U1 
Atbalstīt industriālo zonu izveidi un attīstību novadā Nīcas novada pašvaldība 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

Valsts budžets 
Privātais 

finansējums 

4  

RV7 U2 
Nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās 
satiksmes infrastruktūras (autoceļu) un komunālās 
infrastruktūras izbūvi 

Nīcas novada pašvaldība, 
atbildīgais par ceļu infrastruktūru 2014-2020 ESIF Autoceļu 

projekti 
Liepājas pilsēta 
Rucavas novads 

RV7 U3 
Attīstīt maza mēroga vidi nepiesārņojošu ražošanu ar augtu 
pievienotu vērtību, t.sk. veikt pētījums par šādas ražošanas 
attīstību 

Privātie uzņēmēji sadarbībā ar 
Nīcas novada pašvaldību 2014-2020 

ESIF 
Privātais 

finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

 

RV7 U4 
Veicināt zemnieku un zvejnieku kooperatīvu izveidi sadarbībā ar 
kaimiņu pašvaldībām, palielinot vietējās produkcijas noietu 
(t.sk. izveidot internetveikalu un loģistikas ķēdi) 

Nīcas novada pašvaldība 
sadarbībā ar novada  un kaimiņu 

pašvaldību zemniekiem, 
zvejniekiem un uzņēmējiem 

2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 
ESIF 

Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(kopīgi kooperatīvi) 
Kurzemes plānošanas 

reģions 
Baltijas Jūras reģiona 

valstu sadarbības partneri 
RV8 
Sekmēt nelielu uzņēmumu izveidi, kas 
piedāvās darba vietas novada 

RV8 U1 
Sniegt informatīvu atbalstu un konsultācijas novada esošajiem 
un jaunajiem uzņēmējiem 

Nīcas novada pašvaldība, 
sadarbībā ar Lauku konsultāciju 
un izglītības centra speciālistu 

2014-2020 
Pašvaldības 

budžets 
ESIF 

6  
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

iedzīvotājiem RV8 U2 
Vecināt ārējā finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības 
aktivitātēm novadā 

Nīcas novada pašvaldība, privātie 
uzņēmēji 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
6  

 
RV9 
Palielināt tūrisma un atpūtas 
pakalpojumu klāstu 

RV9 U1 
Izvedot jaunus un sakārtot esošos tūrisma objektus Nīcas 
novadā (Bernātos, Jūrmalciemā, pie Liepājas ezera u.c.) 

Nīcas novada pašvaldības 
attīstības nodaļa 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
Privātais 

finansējums 

Projekti 2020+: 
SP14; SP15; 
SP25, SP27 

Liepājas pilsēta 
DAP 

(Bernātu teritorijas 
attīstība rekreācijai) 

RV9 U2 
Attīstīt tūrisma pakalpojumus pie esošajām tūristu mītnēm un 
attīstīt papildus pakalpojumus (veikals, ēdināšana, sadzīves 
pakalpojumu serviss) 

Tūrisma speciālists, privātie 
uzņēmēji 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

 

RV9 U3 
Izmantot zvejniecības tradīcijas kā tūrisma produktu 

Nīcas novada pašvaldība 
sadarbībā ar privātpersonām 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Projekti 2020+: 
SP8; SP12  

RV10 
Popularizēt novada piedāvājumu 
tūristiem – reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī 

RV10 U1 
Regulāri aktualizēt un piedāvāt informāciju par Nīcas 
piedāvājumu gan pašvaldības, gan valsts un starptautiskās 
mājas lapās un tūrisma informācijas centros 

TIC, Tūrisma speciālists Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Lejaskurzemes TIC 

RV10 U2 
Veikt izpēti par tūrisma piedāvājumu Nīcā un organizēt 
mērķtiecīgu un pārdomātu novada tūrisma mārketingu 

TIC, Tūrisma speciālists 2014-2020 
Pašvaldības 

budžets 
ESIF 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Lejaskurzemes TIC 

RV10 U3 
Veidot vienotu Nīcas tūrisma attīstības koncepciju un 
mārketingu sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, izstrādāt 
ikgadēju tūrisma mārketinga plānu 

Nīcas novada pašvaldības 
attīstības nodaļa 

TIC, Tūrisma speciālists 
Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Lejaskurzemes TIC 
Liepājas pilsēta 

Grobiņas novads 
Rucavas novads 

Prioritāte: Novada sasniedzamības uzlabošana 

RV11 
Sadarbībā ar valsti sakārtot autoceļus, 
kas savieno novada lielākās apdzīvotās 
vietas ar valsts autoceļu tīklu RV11 U1 

Veicināt Nīcas novadam nozīmīgu valsts autoceļu attīstību 

Nīcas novada pašvaldība, Latvijas 
valsts satiksmes infrastruktūras 
pārvaldītāji un apsaimniekotāji 

2014-2020 
2020+ 

Valsts budžets 
ESIF 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

LR Satiksmes ministrija 
VAS Latvijas Valsts ceļi 
VAS Latvijas autoceļu 

uzturētāji 
Liepājas pilsēta 
Rucavas novads 
(autoceļa A11 

rekonstrukcija) 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV12 
Uzlabot autoceļu kvalitāti novadā, 
palielināt asfaltēto autoceļu tīklu 

RV12 U1 
Prioritārā secībā veikt pašvaldības autoceļu kvalitātes 
uzlabošanu: grants seguma atjaunošanu un asfalta izbūvi grants 
seguma ceļiem novadā 

Nīcas novada pašvaldība, 
atbildīgais speciālists par 
autoceļu infrastruktūru 

2014-2020 
2020+ ESIF 

Autoceļu 
projekti 

AC1, AC2; 
Projekti 2020+: 

SP36; SP37 

 

RV13 
Attīstīt veloceliņu tīklu 

RV13 U1 
Veikt sagatavošanas darbus un sadarbības aktivitātes veloceliņu 
tīkla attīstībai, attīstīt veloceliņu tīklu novadā, īpaši ainaviski 
vērtīgās teritorijās 

Nīcas novada pašvaldība, Tūrisma 
speciālists 

Izpēte līdz 
2020.gadam, 

investīcijas pēc 
2020.gada 

ESIF (ERAF) Projekti 2020+: 
SP1 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(maršruts Grobiņa – 
Liepāja – Bernāti – Nīca - 

Rucava) 
RV14 
Sekmēt sabiedriskā transporta sistēmas 
pilnveidi novadā un maršrutos, kas 
savieno Nīcas novadu ar citiem novadiem 
un pilsētām 

RV14 U1 
Sadarbībā ar sabiedriskā transporta pasūtītājiem uzlabot vietējā 
un reģionālā sabiedriskā transporta kustības sarakstu, izveidojot 
integrētu kustības sarakstu 

Nīcas novada pašvaldība 2014-2020 
Valsts budžets 

Pašvaldības 
budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
LR Satiksmes ministrija 

VSIA Autotransporta 
direkcija 

VAS Pasažieru vilciens 

RV14 U2 
Izstrādāt un ieviest plānu par sabiedriskā transporta pieejamību 
attālajās novada teritorijās, t.sk. realizējot pilotprojektus vai 
piedaloties demonstrācijas projektos 

Nīcas novada pašvaldība, 
attīstības nodaļa 2014-2020 

ESIF, KPFI 
Pašvaldības 

budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV14 U3 
Attīstīt vieglā dzelzceļu savienojumu ar Liepāju, pirms tam 
veicot ar kaimiņu pašvaldībām kopīgu projekta priekšizpēti - 
izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu, t.sk. izdevumu 
ieguvumu analīzi un ietekmes uz vidi izvērtējumu, un iekļaujot 
principiālos risinājumus teritoriju attīstības plānošanas 
dokumentos 

Nīcas novada pašvaldība, 
attīstības nodaļa 

Priekšizpēte līdz 
2030.gadam 

investīcijas pēc 
2030.gada 

ESIF 
Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Liepājas pilsēta 
(tramvaja līnijas 

pagarinājums līdz 
Bernātiem) 

Rucavas novads 
Grobiņas novads 

RV14 U4 
Piedalīties Dienvidkurzemes reģiona mobilitātes plāna izstrādē 
sadarbībā ar citām reģiona pašvaldībām, plānojot dažādu 
transporta veidu integrēšanu vienotā sistēmā 

Nīcas novada pašvaldība, 
attīstības nodaļa sadarbībā ar 

citām reģiona pašvaldībām 
2014-2020 

Nīcas novada 
pašvaldība 

Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(kopīga mobilitātes plāna 
izstrāde) 

LR Satiksmes ministrija 
VSIA Autotrasporta 

direkcija 
VAS Latvijas Valsts ceļi 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV15 
Gādāt, lai tiktu uzlabots sakaru un 
komunikāciju nodrošinājums novadā 

RV15 U1 
Veikt priekšizpēti par nepieciešamajiem bezmaksas publiskajiem 
interneta pieejas punktiem novadā un to noslodzi; izveidot 
jaunus interneta pieejas punktus novada ciemos 

Nīcas novada pašvaldība, 
sadarbībā ar komunikācijas 
pakalpojumu sniedzējiem 

Pastāvīgi 

ESIF 
Pašvaldības 

budžets 
Privātais 

finansējums 

27  

Prioritāte: Novada ciemu vides un infrastruktūras pilnveide 

RV16 
Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecību, 
publiskās ārtelpas apgaismojumu, 
siltumapgādi un citus komunālos 
pakalpojumus visās novada apdzīvotajās 
vietās 

RV16 U1 
Paaugstināt centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāti, 
rekonstruējot katlu māju un veicinot alternatīvo kurināmā 
resursu izmantošanu 

Nīcas komunālā saimniecība, 
Nīcas katlu māja 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF, KPFI 
1  

RV16 U2 
Izveidot atkritumu šķirošanai un "zaļo" atkritumu savākšanai 
atbilstošus laukumus un aprīkojumu, ierīkot papildu atkritumu 
konteinerus 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde 2014-2020 Pašvaldības 

budžets 24 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(reģionālas sadzīves 
atkritumu šķirošanas 

sistēmas izveide) 

RV16 U3 
Uzlabot publisko ārtelpas apgaismojumu novada ciemu centros 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 

Projekti 2020+: 
SP18  

RV16 U4 
Veikt priekšdarbus meliorācijas sistēmu atjaunošanai, pilnveidot 
meliorācijas sistēmu novada teritorijā, t.sk. samazinot plūdu 
risku 

Valsts, privāto zemju īpašnieki, 
Nīcas novada pašvaldība 2020+ 

Valsts budžets 
Privātais 

finansējums 

Projekti 2020+: 
SP6 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(kopīga meliorācijas 
sistēmas telpiskā 

plānojuma izstrāde un 
sistēmu atjaunošanas 

darbi) 

RV16 U5 
Veikt priekšdarbus ūdenssaimniecības projektiem (izstrādāt 
tehniski ekonomisko pamatojumu), veikt ūdensapgādes un 
kanalizācijas inženiertīklu rekonstrukciju novada ciemos 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde, Otaņķu 

pagasta komunālā daļa 
2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 

Projekti 2020+: 
SP19; SP23; 
SP26; SP28 

Liepājas pilsēta 
(vienotās ūdensapgādes 

un kanalizācijas 
pieslēgšana Liepājas 

tīklam Grīnvaltu ciemā) 

RV17 
Saglabāt un rekonstruēt vēsturisko ciemu 
centru apbūvi 

RV17 U1 
Apzināt vēsturiskās ēkas, kurām Nīcas novada ciemu centros 
nepieciešama rekonstrukcija vai restaurācija 

Nīcas novada pašvaldība, Otaņķu 
pagasta pārvalde Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts  

RV17 U2 
Nodrošināt konsultatīvu atbalstu līdzekļu piesaistei no ESIF 
kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanai 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV18 
Uzlabot un efektivizēt dzīvojamo māju 
infrastruktūru un apsaimniekošanu 

RV18 U1 
Palielināt pašvaldības kapacitāti dzīvojamā fonda 
apsaimniekošanā 

Nīcas novada pašvaldība 2014-2020 Pašvaldības 
budžets 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts  

RV18 U2 
Veikt izpēti par pieprasījumu pēc dzīvojamā fonda 
papildināšanas, veikt jaunu daudzdzīvokļu un privātmāju 
celtniecību novada centrā un ciemos 

Nīcas novada pašvaldība, privātie 
uzņēmēji 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Projekti 2020+: 
SP24  

RV18 U3 
Paaugstināt dzīvojamo māju un to inženiersistēmu 
energoefektivitāti 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde 2020+ 

ESIF 
Cits/privātais 
finansējums 

25 
Projekti 2020+: 

SP5,SP29  

RV19 
Veicināt novada publiskās ārtelpas 
sakopšanu un pieejamību 

RV19 U1 
Izstrādāt un pilnveidot novada kapsētu apsaimniekošanas 
sistēmu 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde 2014-2020 Pašvaldības 

budžets 17  

RV19 U2 
Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām izveidot reģionālu dzīvnieku 
kapsētu kādā no novadu teritorijām 

Nīcas novada pašvaldības 
komunālā pārvalde 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP34 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV19 U3 
Izveidot jaunus  pulcēšanās laukumus un publiskos automašīnu 
stāvlaukumus, uzlabot publisko objektu un teritoriju pieejamību 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Nīcas novada pašvaldība, Nīcas 
novada pašvaldības komunālā 

pārvalde, TIC 
2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 

14; 19; 20; 22 
Projekti 2020+: 

SP30  

RV20 
Uzlabot pieeju pludmalei, ezeriem un 
citām dabas teritorijām, palielināt 
informatīvo norāžu un dabas taku skaitu 

RV20 U1 
Īstenot nacionālas nozīmes pludmaļu Bernātos un Jūrmalciemā 
labiekārtošanu, t.sk. uzlabot to pieejamību un sabiedrisko 
kārtību, noteikt aktīvās un pasīvās atpūtas zonas un izveidot 
vienotu informācijas sistēmu un glābšanas dienestu 

Tūrisma speciālists, Nīcas novada 
pašvaldība 2014-2020 

Valsts budžets 
Pašvaldības 

budžets 
18 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 

(vienotas pludmales 
labiekārtošanas un 

informācijas sistēmas 
izveide, pludmale starp 
Bernātiem un Liepājas 

dienvidu molu) 

RV20 U2 
Labiekārtot un padarīt tūristiem pieejamāku Bernātu dabas 
parka teritoriju 

TIC sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi 2014-2020 

Valsts budžets 
ELFLA 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

12 Liepājas pilsēta 
DAP 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV20 U3 
Uzlabot dabas un tūrisma objektu pieejamību, izbūvēt 
transporta nobrauktuves, ierīkot atpūtas laukumus, izvietot 
norādes u.tml. 

Nīcas novada pašvaldība, TIC, 
attīstības nodaļa 

2014-2020 
2020+ ELFLA, LEADER 

19 
Projekti 2020+: 

SP9; SP13  

RV20 U4 
Veicināt ilgtspējīgu novada ūdenstilpņu apsaimniekošanu, 
uzlabot to pieejamību un izstrādāt dabas aizsardzības plānus 
nozīmīgiem dabas objektiem un teritorijām 

Nīcas novada pašvaldība, Dabas 
aizsardzības pārvalde 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

Valsts budžets 
Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP32; SP35 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

DAP 
(Otaņķu un Bārtas upes 
tīrīšana, Liepājas ezera 

apsaimniekošanas plāna 
izstrāde u.c.) 

RV20 U5 
Izmantot Liepājas ezera potenciālu, attīstot jaunus tūrisma un 
sporta objektus un veidojot kopēju ūdensceļu satiksmes 
maršrutu pa Bārtas un Ālandes upēm un Liepājas ezeru 

Nīcas novada pašvaldība, TIC, 
attīstības nodaļa 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF 
Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP2, SP14 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 

RV18 U6 
Veidot dabas tūrisma (izziņas takas, putnu vērošana u.c.) 
piedāvājumu dabas parkos un ap Liepājas ezeru, kā arī ĪADT 

Dabas aizsardzības pārvalde, 
Nīcas novada pašvaldība, tūrisma 

speciālists 
2020+ 

Valsts budžets 
Pašvaldības 

budžets 
ESIF 

Projekti 2020+: 
SP15 

DAP 
Liepājas pilsēta 

Prioritāte: Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana 

RV21 
Veicināt Nīcas novada unikālā materiālā 
un nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu, popularizēšanu un 
nodošanu nākamajām paaudzēm 

RV221 U1 
Veikt Nīcas klēts rekonstrukcijas projekta sagatavošanu, 
rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi 

Senlietu krātuve, kultūras nams 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 
ELFLA 

Cits finansējums 

Projekti 2020+: 
SP3  

RV21 U2 
Pārvietot un papildināt Otaņķu senlietu krātuvi 

Otaņķu pagasta pārvalde, Nīcas 
senlietu krātuve 2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

Privāts un cits 
finansējums 

ELFLA 

Projekti 2020+: 
SP22  

RV21 U3 
Veicināt Nīcas tautastērpa, tradīciju un kultūrvēsturiskā 
mantojuma izmantošanu un attīstīšanu par Nīcas kultūras un 
atpazīstamības „zīmolu”  

Nīcas novada pašvaldība, kultūras 
nams, TIC, Otaņķu tautas nams 2014-2020 

Pašvaldības 
budžets 

Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

(reģionam nozīmīga 
kultūrvēsturiskā 

mantojuma, īpaši, 
tautastērpa un tradīciju 

popularizēšana) 
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Rīcību virziens stratēģijā Uzdevumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes laiks Finansējuma 
avoti 

Sasaiste ar 
investīciju 
projektiem 

Sadarbības partneri 

RV21 U4 
Izstrādāt kultūrizglītības programmas jauniešiem un citus 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projektus 

Nīcas novada pašvaldība, kultūras 
nams, TIC, attīstības nodaļa, 

pieaugušo izglītības metodiķe, 
Nīcas senlietu krātuve 

2014-2020 
2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

ESIF  
Cits finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

Kurzemes plānošanas 
reģions 

Liepājas pilsēta 
Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV22 
Sekmēt māksliniecisko pašdarbības 
kolektīvu darbību un novadnieku iesaisti 
tajos 

RV22 U1 
Sniegt finansiālo un materiālo atbalstu Nīcas novada 
pašdarbības kolektīviem 

Nīcas novada pašvaldība, Otaņķu 
pagasta pārvalde Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets 
Privātais 

finansējums 

Nav paredzēts 
investīciju 
projekts 

 

RV23 
Atjaunot un papildināt infrastruktūru 
novadam raksturīgo tradicionālo prasmju 
piekopšanai un uzturēšanai, vienlaicīgi 
iepazīstinot ar tām gan novada 
iedzīvotājus, gan viesus 

RV23 U1 
Veicināt vietējo un novadam raksturīgo produktu saglabāšanu 
un attīstību, palielināt to popularitāti, t.sk. izstrādāt ar kaimiņu 
pašvaldībām kopīgus projektus gastronomiskā tūrisma jomā 

Nīcas novada pašvaldība 2014-2020 ELFLA 7 
Liepājas pilsēta 

Grobiņas novads 
Rucavas novads 

RV23 U2 
Veikt priekšdarbus kultūrvēsturiskā mantojuma centra un 
zvejnieka sētas izveidei Jūrmalciemā (apzināt teritoriju, izveidot 
apmeklētāju skaita prognozi, izstrādāt tehniski ekonomisko 
pamatojumu, t.sk., izdevumu ieguvumu analīzi) 

Nīcas novada pašvaldība 
sadarbībā ar privātpersonām, 

TIC, Nīcas senlietu krātuve 

Izpēte līdz 
2020.gadam 

Pašvaldības 
budžets 
ELFLA 

Privātais 
finansējums 

Projekti 2020+: 
SP12  

RV23 U3 
Izveidot zvejniecības muzeja infrastruktūru un kolekcijas 

Nīcas novada pašvaldība 
sadarbībā ar privātpersonām, 

TIC, Nīcas senlietu krātuve 
2020+ 

Pašvaldības 
budžets 

EJZF 
Privātais 

finansējums 

Projekti 2020+: 
SP12  
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2. Investīciju plāns 

Investīciju plāna saturs 

Nīcas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plāns ir attīstības 
programmas sastāvdaļa. Tajā iekļauti projekti, kas sekmē izvirzīto stratēģisko mērķu un 
prioritāšu sasniegšanu. Investīciju plāns izstrādāts 2014. – 2020. gadam, tajā iekļauti projekti, 
kurus ir iecerēts realizēt laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam. Papildus investīciju plānā 
pielikumā iekļauti projekti, kuri varētu tikt īstenoti labvēlīgas sociāl-ekonomiskās situācijas 
apstākļos līdz 2020.gadam, bet visticamāk to īstenošana tiks uzsākta pēc 2020.gada. 

Nīcas novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir noteiktas sešas vidējtermiņa 
attīstības prioritātes (šo prioritāšu detalizētāks apraksts sniegts attīstības programmas 
Stratēģijas daļā): 

• (P1) Pamatpakalpojumu attīstība 
• (P2) Esošajiem dabas resursiem piemērota un konkurētspējīga uzņēmējdarbība 
• (P3) Novada sasniedzamības uzlabošana 
• (P4) Novada ciemu vides un infrastruktūras pilnveide 
• (P5) Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana 
• (P6) Ieguldījums novada ilgtspējīgā nākotnē 

Investīciju projekti orientēti uz minēto sešu vidējtermiņa prioritāšu īstenošanu un to ietvaros 
paredzēto uzdevumu sasniegšanu. 

 

Investīciju plāna kopējais budžets 

Kopējais Nīcas novada investīciju projektu apjoms, kurus iecerēts īstenot laika posmā no 2014. 
līdz 2020.gadam, ir 32,1 milj. euro (22,5 milj. Ls). Indikatīvais plānoto investīciju sadalījums pa 
gadiem sniegts 1.attēlā. 

Papildus attīstības programmā noteikti arī tie investīciju projekti, kuri varētu tikt īstenoti 
labvēlīgas sociāl-ekonomiskās situācijas apstākļos līdz 2020.gadam, bet visticamāk to 
īstenošana tiks uzsākta pēc 2020.gada. To kopējā vērtība veido 33,0 milj. euro (23,2 milj.Ls).  

 

1.attēls. Indikatīvais plānoto investīciju apjoms pa gadiem (2014.-2020.gadā) 

 

Investīciju dalījums vidējtermiņa prioritātēs 

Pēc investīciju apjoma (latos) būtiskākā investīciju plānā ir 4.prioritāte  „Novada ciemu vides 
un infrastruktūras pilnveide”, kuras īstenošanai ir paredzēti 25,4% no kopējā investīciju 
budžeta. Otra pēc investīciju apjoma būtiskākā ir 6.prioritāte „Ieguldījums novada ilgtspējīgā 
nākotnē”, kuras īstenošanai ir paredzēti 25,0% no kopējā investīciju budžeta. Trešā investīciju 
ziņā nozīmīgākā ir 2.prioritāte „Esošajiem dabas resursiem piemērota un konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība”, kas kopumā veido 23,3% no kopējā investīciju budžeta.  

Nākamās pēc investīciju apjoma būtiskākās ir 3.prioritāte „Novada sasniedzamības 
uzlabošana” (20,9% no kopējā investīciju budžeta), 1.prioritāte „Pamatpakalpojumu attīstība” 
(5,4% no investīciju budžeta) un 5.prioritāte „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana” (0,1% no kopējā investīciju budžeta). Investīciju budžeta sadalījumu pa prioritātēm 
sniegts  2.attēlā. 
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2.attēls. Investīciju apjoms dalījumā pa prioritātēm (%) 

 

Investīciju apjoms prioritāri īstenojamajiem projektiem 

Izvērtējot investīciju projektu aktualitāti Nīcas novadā, t.sk. akūtākās sabiedrības vajadzības, 
pašvaldības finanšu iespējas un investīciju projektu saskaņu ar dabas aizsardzības plāniem, 
attīstības programmas Investīciju plānā līdz 2020.gadam ir identificēti desmit prioritāri 
īstenojamie projekti. Šo prioritāro projektu īstenošanai no 2014. līdz 2020.gadam 
nepieciešams finansējums 6,10 milj. euro (4,29 milj. Ls) apmērā. Nīcas novada desmit 
prioritārie projekti ir šādi: 

• Nīcas ciema siltumapgādes siltuma devēja rekonstrukcija; 
• Nīcas sporta halles būvniecība; 
• Jauna sporta laukuma izveide pie Nīcas vidusskolas; 
• Industriālo zonu izveide Nīcas novada 4 vietās; 
• Nīcas novada pašvaldībai piederoša 21 polderu tilta rekonstrukcija; 
• Atbalsta programmas izveide novada uzņēmējiem; 
• Vietējo produktu attīstības veicināšanas pasākumi Nīcas novadā; 
• Jauniešu centra darbības uzlabošana un jauna izveide Rudē; 
• Nīcas kultūras nama skatītāju zāles rekonstrukcija; 
• Sabiedriskā centra darbības uzlabošana Jūrmalciemā. 

Prioritāro investīciju projektu finansējuma apjoma sadalījums pa gadiem (līdz 2020.gadam) ir 
aplūkojams 3.attēlā. 

 

3.attēls. Indikatīvais plānoto investīciju apjoms prioritārajiem projektiem 
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Nosaukums
gads gads

P1 P2 P3 P4 P5

LVL EUR

1 2014 2018 X X

2 2014 2015 X X X X ESIF

3 2014 2016 X X X

4 2015 2017 X X X X

5 2015 2020 X X X X ESIF

6 2015 2016 X X

7 2014 2016 X X ESIF X

8 2014 2016 X X X X ESIF

9 2015 2020 X X

10 2016 2018 X X X X

11 2015 2020 X

12 2015 2017 X X X X DAP
ESIF

13 2018 2020 X X ESIF
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Nosaukums
gads gads

P1 P2 P3 P4 P5

LVL EUR

14 2014 2020 X X X

15 2014 2016 X X X X

16 2015 2016 X X
pamatskola

17 2014 2016 X X

18 2017 2019 X X TIC ESIF X

19 2017 2018 X X X TIC ESIF X

20 2015 2016 X X X X TIC ESIF

21 2014 2020 X

22 2014 2020 X X X

23 2014 2016 X

24 2015 2016 X X X

25 2015 2017 X X X

26 2014 2020 X X LAD

27 2014 2015 X X X
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Nosaukums Posmi

P1 P2 P3 P4 P5

LVL EUR

X

2020

2020 X X X

XX X

AC2 2017

XAC1 2015
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Nosaukums

P1 P2 P3 P4 P5

LVL EUR

SP1 X X X X X

SP2 X X X X

SP3 X X X X X X

SP4 X X X X

SP5 X X X

SP6 X X X X

SP7 X X

SP8 X X X X X

SP9 X X X X

SP10 X X X

SP11 X X

SP12 X X X X X X

SP13 X X X X

SP14 X X X X X

SP15 X X X X X

SP16 X X

SP17 X X

SP18 X

SP19 X X X

SP20 X X X

SP21 X X X X X

SP22 X X X X X
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Nosaukums

P1 P2 P3 P4 P5

LVL EUR

SP23 X X

SP24 X X X X

SP25 X X X X X

SP26

SP27 X X X X

SP28 X X

SP29 X X

SP30 X X

SP31 X X X X

SP32 X X X X X X

SP33 X

SP34 X X X

SP35 X X

SP37 X X X X

X X X XSP36
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2

49

35

21

1

1

11

35

1
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77

47
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4

2

11

4
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