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Iegādāsies sporta inventāru Rudes sporta namam un 
stadionam 

2015. gada 6. martā Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta 
Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums 
„Sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju nojumju iegāde brīvā laika pavadīšanas 
dažādošanai Rudē”. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Projektā paredzēts iegādāties spēlētāju rezerves nojumes, kas tiks uzstādītas Rudes 
stadionā. Rudes sporta namam būs sporta inventāra papildinājums, jo projektā tiks iegādāti 
starta bloki, novusa galdi, galda tenisa galdi, bumbu kaste un futbola vārtu tīkli. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN 21% ir EUR 4701.84, publiskais finansējums ir 
90% no attiecināmajām izmaksām (attiecināmās izmaksas ir bez PVN, kas ir EUR 3885.82), 
un tās sastāda EUR 3497.24. 

Lai izvēlētos piegādātājus, tika veikta cenu izpēte. Par spēlētāju rezerves nojumju 
piegādi atbilstošākais pretendents ir SIA „Rantzows Sport”, inventāru piegādās SIA „A.S.N.”. 

Projekta īstenošana jāveic līdz 2015. gada 29. maijam. 

Līva Meldere 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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Noslēdzies projekts sporta inventāra iegādei Rudes sporta 
namam un stadionam 

Nīcas novada dome ir īstenojusi projektu „Sporta inventāra un komandu rezerves 
spēlētāju nojumju iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai Rudē”. Projekts tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Projektā tika iegādātas spēlētāju rezerves nojumes, kas uzstādītas Rudes stadionā. 
Rudes sporta namam ir iegādāti starta bloki, novusa galdi, galda tenisa galdi, bumbu kaste 
un futbola vārtu tīkli. 

Iegādājoties sporta inventāru, tiek uzlabotas un dažādotas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, nodrošinot visiem aktīvās atpūtas un sporta cienītājiem plašu izvēli savām 
aktivitātēm. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN 21% ir EUR 4701.84, publiskais finansējums ir 
90% no attiecināmajām izmaksām (attiecināmās izmaksas ir bez PVN, kas ir EUR 3885.82), 
un tās sastāda EUR 3497.24. 

Spēlētāju rezerves nojumes piegādāja SIA „Rantzows Sport”, inventāru – SIA 
„A.S.N.”. 

Līva Meldere 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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