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Grīnvaltu ciemā būs bērnu rotaļlaukums
2014. gada 24. februārī Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā pārvalde
ir apstiprinājusi biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” iesniegto projekta pieteikumu
Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģija” 1. rīcībā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana”.
Biedrība „Nīcas novada attīstības biedrība” iesniedza projekta pieteikumu, kurā
paredzēts ierīkot bērnu rotaļlaukumu Grīnvaltu ciemā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7657.35, atbalsta intensitāte no Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai ir 90%, kas veido līdzfinansējumu EUR 6891.60,
pārējo izmaksu daļu sedz Nīcas novada dome un biedrība „Nīcas novada attīstības
biedrība”.
Šobrīd tiek sakārtoti dokumenti saistībā ar zemes jautājumiem, lai jau drīzumā varētu
sākt uzstādīt rotaļlaukuma konstrukcijas. Darbus veiks SIA „KSIL”, kas cenu izpētē piedāvāja
zemāko cenu.
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Grīnvaltu ciemā atklāts bērnu rotaļlaukums
2014. gada 24. februārī Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā pārvalde
apstiprināja biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” iesniegto projekta pieteikumu
Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģija” 1. rīcībā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana”.
Biedrība „Nīcas novada attīstības biedrība” iesniedza projekta pieteikumu, kurā
paredzēts ierīkot bērnu rotaļlaukumu Grīnvaltu ciemā.
2014. gada 8. septembrī Grīnvaltu ciemā pulcējās ap 20 bērnu un viņu vecāki, lai
kopīgi atklātu jauno rotaļlaukumu. Pasākumā bērniem tika novēlēts, lai rotaļlaukums ilgi
kalpo un paši bērni pret to izturas saudzīgi. Nīcas novada domes priekšsēdētājs
sanākušajiem parādīja bērnu zīmētos zīmējumus, kur viņi lūguši rotaļlaukumu jau sen,
uzsverot, ka sapņi piepildās. Domes deputātes, Daina Siksna un Sandra Pankoka, bērniem
pasniedza dāvanā smilšu kastes piederumus, lai viņi varētu paplašināt savu izklaižu loku.
Rotaļlaukuma sarkano lentu gods bija pārgriezt puikam, kas kādā pasākumā priekšsēdētāju
paraustījis aiz žaketes malas ar jautājumu: „Kad mums Grīnvaltos būs rotaļlaukums?” Pēc
atklāšanas sanākušie cienājās ar kliņģeri. Liels paldies bērnu vecākiem un bērniem, kas
kopīgi palīdzēja radīt svētkus, dekorējot rotaļlaukumu ar baloniem un sagatavojot
atspirdzinošo dzērienu. Bērnu vecāki un vecvecāki pārsteidza projekta īstenotājus ar
dāvanām – novada domes priekšsēdētājs tika pie spēka cimdiem, biedrības „Nīcas novada
attīstības biedrības” valdes priekšsēdētājs pie zeķēm aukstiem ziemas vakariem, domes
deputātes un projektu vadītājas saņēma puķes.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7657.35, atbalsta intensitāte no Eiropas
Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai ir 90%, kas veido līdzfinansējumu EUR 6891.60,
pārējo izmaksu daļu sedz Nīcas novada dome un biedrība „Nīcas novada attīstības
biedrība”.
Darbus veica SIA „KSIL”, kas cenu izpētē piedāvāja zemāko cenu.
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