
     

 

 

Nīcas novads uzsāk vēl viena jauniešu projekta īstenošanu 

 

Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas novada jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana II” Nr. 12-02-LL09-L413202-

000002 ietvaros, uzsākusi projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu. Projekta 

kopējās izmaksas ir 9871.48 Ls, fonda atbalsts 7342.42 Ls. 

Projekts paredz izbūvēt sieviešu un vīriešu ģērbtuves un atsevišķas 

labierīcības, kā arī veikt koridora remontu, uz kuru ir izeja no ģērbtuvēm un 

labierīcībām. Ģērbtuves tiek izbūvētas pilnīgi no jauna, esošajās telpās 

izbūvējot jaunu grīdas segumu, sienas daļēji krāsojot ,daļēji flīzējot. Telpās tik 

ievilkts ūdens un kanalizācija, būs jauna dušas vieta un divas izlietnes. Tiks 

izbūvēts jauns apgaismojums un pārcelta durvju atrašanās vieta, lai telpu 

pilnībā pielāgotu jaunajām funkcijām.  

Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.  

 

          

  

 

Nīca, 03.10.2012. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, Nīcas novada domes 

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja 

Tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv 

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv 

 

mailto:laura.pakule-kruce@nica.lv
http://www.nica.lv/


     

               

 

Nīcas novads uzsāk jau trešo jauniešu projekta īstenošanu 

 

Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas jauniešu centra telpu 

rekonstrukcija” Nr. 12-02-LL09-L413202-000003 ietvaros, uzsākusi projektā 

paredzēto aktivitāšu īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 11948.64 Ls, 

fonda atbalsts 8887.42 Ls. 

Projekts paredz paplašināt jauniešu centru, pievienojot tam blakus esošo 

telpu 50 kvadrātmetru platībā un pielāgojot to jauniešu centra vajadzībām. 

Projekta kopējā ietekme uz Nīcas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējām būs ļoti pozitīva, jo tuvu dzīvesvietai tiks nodrošinātas plašas 

jauniešu centra telpas, kurās būs iespējas nodarboties ar sev interesējošām 

aktivitātēm, tiks nodrošināta iespēja pilnveidoties, apgūt jaunas prasmes un 

tehnoloģijas, kā rezultātā jaunieši iegūs vērtīgu pieredzi un prasmes 

turpmākajai dzīvei. 

Pašreiz tiek īstenota pirmā projekta aktivitāte- izstrādāts tehniskais 

projekts, bet būvdarbu sākums tiek plānots nākamā gada martā. 

Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz 2013.gada septembrim. 

 

      
 

 

 

 

 

 

Nīca, 16.11.2012. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, Nīcas novada domes 

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja 
Tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv 

 

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv 

 

mailto:laura.pakule-kruce@nica.lv
http://www.nica.lv/


     

 

Fitnesa studija Rudē pilnībā pabeigta 

Nīcas novada dome pabeigusi projektā „Nīcas novada jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju dažādošana II” paredzēto aktivitāšu īstenošanu, līdz ar 

ko projekts ir pilnībā pabeigts. Projekts īstenots saņemot finansiālu atbalstu 

no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta Nr. 12-02-LL09-

L413202-000002. Projekta kopējās izmaksas ir 9871.48 Ls, fonda atbalsts 

7342.42 Ls.  

Projekta ietvaros izbūvētas sieviešu un vīriešu ģērbtuves un atsevišķas 

labierīcības, kā arī veikts koridora remonts, uz kuru ir izeja no ģērbtuvēm un 

labierīcībām. Ģērbtuves tika izbūvētas pilnīgi no jauna, esošajās telpās 

izbūvējot jaunu grīdas segumu, sienas daļēji krāsojot un daļēji flīzējot. Telpās 

ir ievilkts ūdens un kanalizācija, pieslēgti ūdens sildītāji, izbūvētas jaunas 

dušas vietas un izlietnes. Ir izbūvēts jauns apgaismojums un pārcelta durvju 

atrašanās vieta, lai telpu pilnībā pielāgotu jaunajām funkcijām.  

Īstenojot šo projektu, fitnesa studija Rudē tagad ir pilnībā aprīkota un 

labiekārtota. No šī brīža visiem novada jauniešiem ir brīva pieeja šai 

burvīgajai vietai Rudes mazajā skolā, kur var satikties ar draugiem un 

domubiedriem, kļūt veselīgākiem sportojot un lietderīgi pavadot brīvo laiku. 

 
          

Nīca, 11.12.2012. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, Nīcas novada domes 

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja 

Tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv 

 

 

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv 
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Jauniešu centrā uzsāk būvdarbus 

  

Projekta „Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija” pirmais posms ir 

noslēdzies, kā rezultātā ir izstrādāts un Nīcas novada būvvaldē akceptēts 

tehniskais projekts, kā arī pabeigts būvdarbu iepirkums, kurā noskaidrots 

būvdarbu veicējs. Būvdarbus jauniešu centrā veiks SIA „Taigers”, kas 

iepirkumā uzvarēja ar viszemāko cenu četru pretendentu vidū. Būvdarbu 

līgumcena ir 12 538.84 lati, par kuriem Nīcas jauniešu centrā tiks paplašinātas 

esošās telpas, pievienojot blakus esošo garāžu 50 kvadrātmetru platībā un 

pielāgojot to jauniešu centra vajadzībām. Jaunajās telpās jaunieši varēs 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rīkot dažādus pasākumus, kuriem 

nepieciešamas plašākas telpas kā jauniešu centrā pašreiz pieejamās. 

Rekonstruētajās telpās jaunieši varēs gan mācīties, gan sportot, gan arī 

atpūsties pēc saspringtas mācību dienas. 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

ietvaros, projekta Nr.12-02-LL09-L413202-000003. 

 

 

   
 

 

Nīca, 18.03.2013. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, Nīcas novada domes 

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja 

Tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv 

 

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv 

 

mailto:laura.pakule-kruce@nica.lv
http://www.nica.lv/


 

Bernātu dabas parkā ir uzstādīta skulptūru grupa 

ELFLA projekta „Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas 

uzstādīšana Bernātu dabas parkā” Nr. 12-02-LL09-L413201-000018 ietvaros Bernātu 

dabas parkā ir uzstādīta Nīcas novada koktēlnieka Alvja Vitrupa izgatavotā skulptūru 

grupa – tautu meitas, velns ar krāsu podiem un informācijas stends. 

Skulptūru grupā tiek atainota teika par krāsu rašanos Nīcas tautastērpa 

brunčos. Lai ar teiku iepazīstinātu dabas parka apmeklētājus, tā rakstveidā tiks 

uzstādīta skulptūrām līdzās esošajā informācijas stendā. Pie skulptūru grupas 

turpinās sakopšanas darbi pēc to uzstādīšanas. 

Projekta ietvaros turpinās Čakstes kalna labiekārtošana, tiek uzstādītas 

kāpnes ar atpūtas platformām, barjeras, soliņi un atkritumu urnas. Šos darbus 

plānots pabeigt jūnija vidū. Projekts noslēdzas pēc Jāņiem. 

 
Nīcā, 2013. gada 04. jūnijā 

Informāciju sagatavoja: 

Līva Bērziņa, projektu vadītāja 

Nīcas novada domes Attīstības nodaļa 

Tālr.: 63489500, e-pasts: liva.berzina@nica.lv 

 



16.07.2013. 

    

Noslēdzies projekts „Čakstes kalna labiekārtošana un 
skulptūru grupas uzstādīšana Bernātu dabas parkā” 

2013. gada 28. jūnijā Bernātos notika atklāšanas pasākums projektam, 
kura ietvaros tika labiekārtots Čakstes kalns un uzstādīta skulptūru grupa. 

 Lai arī laikapstākļi nelutināja, 28. jūnija vakarā Čakstes kalnā pulcējās 
ievērojams skaits bernātnieki un Bernātu viesi, lai kopīgi atklātu labiekārtoto Čakstes 
kalnu un skulptūru grupu. 

Projekta ietvaros ir uzstādītas kāpnes, kas ved Čakstes kalnā, starp kāpnēm 
izveidotas divas skatu platformas ar soliņiem, ir uzstādītas divas plāksnes, kur ir 
izvietota informācija par kūrorta rašanās vēsturi Bernātos, ko sagatavojušas Senlietu 
krātuves vadītāja Gita Vanaga un Tūrisma informācijas punkta vadītāja Dace 
Vecbaštika, kā arī atkritumu urnas, lai pēc apmeklētājiem paliek sakopta vide un tā ir 
patīkama nākamajiem ciemiņiem. 

Otra projekta daļa ir skulptūru grupa. Tajā ietilpst trīs tautumeitas, velns ar 
krāsu podiem, informācijas stends un soliņi. Skulptūras ir tapušas pēc teikas par Nīcas 
sarkanajiem brunčiem, kur galvenie teikas varoņi ir nīcenieces, bārtenieces, 
rucavnieces un velns. Lai apmeklētāji būtu informēti, kādēļ dabas parkā ir uzstādīti tieši 
šādi tēli, informācijas stendā ir izlasāma teika par to, kā radusies sarkanā krāsa Nīcas 
brunčos. 

Čakstes kalna labiekārtošanas darbus veica IK „Gabaliņa Daiņa darbnīca”, 
skulptūru grupu radīja un uzstādīja koktēlnieks Alvis Vitrups. 

Lai apmeklētājiem patīkama atpūta Bernātu dabas parkā! 

 

Līva Bērziņa, Nīcas novada domes projektu vadītāja 

    

                                 

 

   

www.nica.lv 


