
     

 

Nīcas novada dome īsteno ELFLA apstiprināto projektu „Nīcas novada 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas 

pasākumi” 

Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas novada 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi” 

ietvaros, uzsākusi projektā paredzēto preču iegādi. Projekta kopējās 

izmaksas ir 4540.20 Ls, t.sk. fonda atbalsta summa 3349.32 Ls.  

Projekts paredz iegādāties aprīkojumu Nīcas senlietu krātuves informācijas 

ieguvei, apstrādei un uzglabāšanai, kas būtiski atvieglos senlietu krātuves 

vadītājas ikdienas darbus apkopojot senās vēstures liecības. Projekta ietvaros 

jau iegādāts diktofons, datora ārējā atmiņa, datu bāžu programma, foto 

aparāts un mūzikas centrs par kopējo summu 256.87 Ls no SIA „Liepājas 

skaitļošanas centrs 1”.  

Senlietu krātuvē projekta ietvaros ir arī jauni iemītnieki- manekenu ģimene. 

Četri manekeni kalpos seno tērpu izstādīšanai, lai senlietu krātuves 

apmeklētāji varētu priecēt acis, apskatot tērpus uz īstiem augumiem. 

Manekenus par vislētāko cenu 565.00 Ls piedāvāja SIA „Praids” no Rīgas.  

Otra projekta daļa paredz tautas tērpu iegādi Nīcas pirmsskolas izglītības 

iestādes mazajiem dancotājiem un ansambļa vadītājai. Ir izsludināta 

iepirkuma procedūra ansambļa vadītājas un 16 deju pāru tautas tērpu iegādei. 

Iepirkuma procedūras rezultāti būs zināmi septembra beigās, bet pašu tērpu 

izgatavošana notiks piecu mēnešu laikā.          

   
Senlietu krātuves manekenu ģimene  Aprīkojums informācijas apkopošanai 
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ELFLA atbalstīts projekts  

„Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 

popularizēšanas pasākumi” tuvojas noslēgumam 

 

Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi” ietvaros, 2011.gada nogalē veikusi 

preču iegādi, kuras rezultātā Nīcas senlietu krātuvē ir četri jauni iemītnieki- 

manekenu ģimene, kā arī ir iegādāts aprīkojums senlietu krātuves vadītājas darba 

uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 4540.20 Ls, t.sk. fonda atbalsta summa 

3349.32 Ls.  

Otra projekta daļa paredz tautas tērpu iegādi Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes 

mazajiem dancotājiem un ansambļa vadītājai. Iepirkuma procedūras uzvarētāja SIA 

„Muduri”, kas nosolīja zemāko cenu 3718.32 latu apmērā, jau aktīvi izgatavo 

ansambļa vadītājas un 16 deju pāru tautas tērpus. Divas reizes tautas tērpu 

izgatavotāji jau ir apciemojuši mazos dancotājus Nīcā un nomērījuši katru personīgi. 

Tautas tērpus plānots piegādāt līdz šī gada 19. februārim.  
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ELFLA projekts  

„Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un 

popularizēšanas pasākumi” ir noslēdzies 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atbalstam (ELFLA) atbalstītais projekts 

„Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas 

pasākumi” ir noslēdzies. Projektā kopumā tika iegādāts aprīkojums Nīcas senlietu 

krātuves darba optimizēšanai, ietverot IT aprīkojumu senlietu krātuves vadītājas 

darba apstākļu uzlabošanai (diktofons, ārējā cietā atmiņa, datu bāžu programma, 

mūzikas atskaņošanas centrs) un manekenu ģimene (vīriešu, sieviešu, zēna un 

meitenes manekeni), ar kuru palīdzību krātuvē var izstādīt senos apģērbus un 

tautastērpus. Projektā arī tika iegādāti autentiski Nīcas tautas tērpi pašiem 

mazākajiem (pirmsskolas vecuma) bērniem un ansambļa vadītājai, kopumā 33 tērpu 

komplekti. Tautas tērpu piegāde notika 17.februārī kā pēdējā projekta aktivitāte. 

Tagad mazie tērpu valkātāji varēs popularizēt Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu 

īstos Nīcas tautas tērpos.  

Kopējās projekta izmaksas sastāda 4540.20 Ls, t.sk. fonda atbalsta summa 

3349.32 Ls. 
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