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2020. gada projektu konkurss Nīcas novada iedzīvotājiem 

 
Nīcas novada pašvaldība izsludina 2020. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam 
novadam”. Konkursa mērķis paliek nemainīgs,- finansiāli atbalstīt Nīcas novadam 
nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai, atpūtas un brīvā 
laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Nīcas novada kultūras, tēla un tradīciju 
popularizēšanai jeb vienkārši īstenot mērķtiecīgas idejas un būt pašiem lepniem par 
savu novadu. Rotāsim Nīcas novadu ar labiem darbiem! 

2020. gada projektu konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 

 teritorijas labiekārtošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu 
iegāde; 

 infrastruktūras uzlabošana un ar to saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu 
iegāde; 

 pasākumu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml. 
rīkošana; 

 inventāru/pamatlīdzekļu iegāde biedrībām, to darbības jomas nodrošināšanai. 
 

Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas NVO un 
interešu/iedzīvotāju grupas (interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem).  

Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2020.gada 20.janvāra līdz 2020.gada 
28.februārim plkst. 14.00. 

Projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no 
2020.gada 1. aprīļa līdz 30.novembrim un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt Nīcas 
novada iedzīvotājiem.  

Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai: EUR 600.00, taču projekta 
kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem finanšu avotiem. 

Informējam! Arī šogad tiks rīkota projektu rakstīšanas meistarklase. Īsi pirms 
projekta iesniegšanas gala termiņa, 18. februārī, plkst.18.00, visi projektu rakstītāji 
un jauno projektu ieceru realizētāji tiek aicināti ar saviem projekta pieteikumiem uz 
meistarklasi. Būs iespēja katram individuāli uzdot savus neskaidros jautājumus, 
palīdzēsim ar neskaidrībām projekta pieteikuma aizpildīšanā, sniegsim padomu, kā 
arī izrunāsim visbiežāk pieļautās kļūdas.  

2020. gada projektu konkursa NOLIKUMU un VEIDLAPAS atradīsi 
https://www.nica.lv/lv/vietejais-projektu-konkurss/ 
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16.03.2020. 

Apstiprināti pirmie 9 “Vietējo projektu konkursa 2020” projekti 

Šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits - 19, ar kopējo pieprasīto 
Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 10 734,79 EUR. Iesniegtais projektu 
skaits ir sasniedzis visaugstāko rādītāju visā “Vietējo projektu konkursa” rīkošanas 
vēsturē, kas nozīmē, ka starp projektu pieteikumiem izvērtās arī vēl nebijusi 
konkurence. Pieprasītā Nīcas novada domes līdzfinansējuma summa gandrīz divas 
reizes pārsniedza pieejamo. Jāatgādina, ka 2020. gada projektu konkursa kopējais 
budžets noteikts EUR 6000 apmērā, un vienam projektam maksimāli pieejamais 
finansējums EUR 600,00. 
 
Rezultātā, Vērtēšanas komisija šodien lēma - apstiprināt pirmos 9 projektus par 
kopējo summu 5063,16 EUR. Lai apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vērtēšanas 
komisija ir pieprasījusi precizējumus vēl diviem projekta iesniedzējiem, kad 
precizējumi būs saņemti un izvērtēti, tiks publicēts pilnais apstiprināto projektu 
saraksts. Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 8 biedrības un 11 interešu grupas. 
Trīs projektu pieteikumi noraidīti, pamatojoties uz neatbilstību projektu konkursa 
nolikumam. 
 
Apstiprināto projektu saraksts tabulā (projekti sarindoti pēc iegūtā vērtējuma, sākot 
ar augstāko): 

 

Projekta nosaukums 
Piešķiramais Nīcas novada 

domes līdzfinansējums, EUR 

1. 
6h nakts MTB sacensības "Bernātu nakts 
čiekurs 2020 

600,00 

2. Lai skan Bernāti 600,00 

3. 
Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema Nācaretes 
baznīcai 

600,00 

4. 
Zināšanas - Nīcas novada spēks! Izglītojošas 
nodarbības ģimenēm un pedagogiem. 

405,00 

5. Maza apstāšanās laika vidū 500,00 

6. Sports jebkuros apstākļos 571,00 

7. Pasākums "Aktīvs =Laimīgs" 600,00 

8. 
Sarkanais paklājs un romantiska 
fotografēšanās zona 

592,29 

9. Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā! 594,87 

 
Pilnais apstiprināto projektu saraksts tiks publicēts aprīļa “Nīcas novada vēstis” 
numurā. 
 
 
Katrs projekta iesniedzējs par projekta rezultātiem tiks informēts arī atsevišķi uz 
projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.  
 



Vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam 2020” nolikuma 5.5.punktā 
noteikts, ka ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas 
projektu vadītājiem ir jāierodas parakstīt līgumu par Projekta īstenošanu, taču 
saistībā ar ārkārtas situāciju valstī līguma parakstīšanas kārtība tiek mainīta. 
 
Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā izsludināta līdz 14.aprīlim, tad parakstīt līgumu par 
Projekta īstenošanu varēs, sākot no 15.aprīļa. Izmaiņu gadījumā, informācija sekos. 
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Noslēgusies “Vietējo projektu konkursa 2020” izvērtēšana, kopā 
apstiprināti 11 projekti 

Jau iepriekš lasītājus informējām, ka šogad saņemts rekordaugsts projektu 
pieteikumu skaits - 19, ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma 
summu 10 734,79 EUR, kas gandrīz divas reizes pārsniedz pieejamo (6000 EUR). 
16.martā tika paziņoti pirmie 9 apstiprinātie projekti, kuriem pēc šodienas 
noslēdzošās Vērtēšanas komisijas sēdes pievienojas vēl 2 projekti, tādējādi apgūstot 
visu Nīcas novada domes pieejamo līdzfinansējumu. 

Rezultātā, kopā ir apstiprināti 11 projekti par kopējo summu 6000,00 EUR. 
Trīs projektu pieteikumi no 19 tika noraidīti, pamatojoties uz neatbilstību projektu 
konkursa nolikumam. Savukārt 5 projekti netika atbalstīti nepietiekamu projekta 
konkursa finanšu līdzekļu dēļ. 

Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 8 biedrības un 11 interešu grupas. 
No 11 apstiprinātajiem projektiem 6 paredz publisku pasākumu/apmācību rīkošanu, 
kas nozīmē, ka tiklīdz valstī būs beigusies ārkārtas situācija, un ikdiena būs 
atgriezusies ierastajās sliedēs, mūs sagaida notikumiem bagāta 2020.gada otrā puse. 

Apstiprināto projektu saraksts tabulā (projekti sarindoti pēc iegūtā vērtējuma, 
sākot ar augstāko): 

 

Projekta nosaukums 
Piešķiramais Nīcas 

novada domes 
līdzfinansējums, EUR 

1. 6h nakts MTB sacensības "Bernātu nakts čiekurs 2020 600,00 

2. Lai skan Bernāti 600,00 

3. Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema Nācaretes baznīcai 600,00 

4. 
Zināšanas - Nīcas novada spēks! Izglītojošas 
nodarbības ģimenēm un pedagogiem. 

405,00 

5. Maza apstāšanās laika vidū 500,00 



6. Sports jebkuros apstākļos 571,00 

7. Pasākums "Aktīvs =Laimīgs" 600,00 

8. Sarkanais paklājs un romantiska fotografēšanās zona 592,29 

9. Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā! 594,87 

10. Dedzi gaiša uguntiņa 592,00 

11. Kokļu spēles meistarklase ar Ansi Jansonu 344,84 

KOPĀ: 6000,00 

 
Svarīga informācija visiem apstiprināto projektu vadītājiem!  
Vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam 2020” nolikuma 5.5.punktā 

noteikts, ka ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas 
projektu vadītājiem ir jāierodas parakstīt līgumu par Projekta īstenošanu, taču 
saistībā ar ārkārtas situāciju valstī līguma parakstīšanas kārtība tiek mainīta. 

Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā izsludināta līdz 14.aprīlim, tad parakstīt 
līgumu par Projekta īstenošanu varēs, sākot no 15.aprīļa. Izmaiņu gadījumā, 
informācija sekos. 
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 “Vietējo projektu konkursa 2020” noslēdzies  

2020. gada novada vietējā projektu konkursā tika iesniegts rekordskaits pieteikumu – 19, ar 
kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 10 734,79 EUR. Konkursa 
vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 11 no tiem. No aprīļa līdz decembra mēnesim 
notika projektu aktivitāšu īstenošana. 10 projektu ieviesēji iekļāvās noteiktajos termiņos un 
sasniedza izvirzītos mērķus, diemžēl viens projekts netika īstenots sakarā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem. 2020. gada projektu konkursa kopējais budžets bija 6000,00 
EUR, un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 600,00 EUR 
apmērā. Šogad vietējā projektu konkursā apgūtais Nīcas novada domes līdzfinansējums 

veido 5384,79 EUR. 
 
Projektu ietvaros realizēti šādi labie darbi: 

 

1. “Lai skan Bernāti” – Projektā iegādāta apskaņošanas aparatūra, kas pilnveidos 
pasākumu organizēšanas iespējas un kvalitāti Bernātos. Vasaras izskaņā Bernātos tika 
organizēts brīvdabas kino vakars, kur jaunā aparatūra tika iemēģināta. (Projektu īstenoja 
biedrība “Mēs Bernātiem”) 

2. “Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema Nācaretes baznīcai” – Sakārtots Jūrmalciema 
Nācaretes baznīcas zvanu tornis, caur žalūzijām tiek uzlabota skaņas caurlaidība baznīcas 
tornī, lai svētbrīži norisinātos svinīgākā un skanīgākā vidē. (Projektu īstenoja Jūrmalciema 
evaņģēliski luteriskā baznīca) 

3. “Zināšanas - Nīcas novada spēks! Izglītojošas nodarbības ģimenēm un 
pedagogiem.” – Projekta ietvaros tika organizētas izglītojošas lekcijas vecākiem un 
pedagogiem par dažādām tēmām, piemēram, bērnu un pusaudžu motivēšanu, 
emocionālās attīstības veicināšanu, vārdu krājuma un lasītprasmes attīstīšanu. (Projektu 
īstenoja biedrība “Ģimeņu centrs “Liepa””) 

4. “Maza apstāšanās laika vidū” – Projekta ietvaros 30. maijā un 15. augustā novada 
iedzīvotāji un kolektīvi tika aicināti uz ikgadējo meistaru satikšanās pasākumu, lai 
turpinātu pēctecību vietējo kultūrvēsturisko vērtību un amatniecības aktualizēšanā. 
(Projektu īstenoja biedrība “Cerību krāsa”) 

5. “Sports jebkuros apstākļos” – Iegādāta telts ar Nīcas novada simboliku, kas jau tikusi 
izmantota gan dažādu sacensību, gan kultūras un citu sabiedrisko pasākumu norisē. 
(Projektu īstenoja “Nīcas novada attīstības biedrība””) 

6. “Pasākums "Aktīvs = Laimīgs" – Projekta ietvaros tika organizētas sportiskas 
aktivitātes/stafetes skolu audzēkņiem, izmantojot piepūšamo atrakciju pakalpojumu. 
(Projektu īstenoja interešu grupa “Nīcas Jaunieši”) 

7.  “Sarkanais paklājs un romantiska fotografēšanās zona” – Labiekārtota Nīcas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas piegulošā teritorija. Iegādātas un uzstādītas šūpoles, 
laternas, puķu kastes un paklājs. (Projektu īstenoja Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca) 

8. “Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā!” – Projekta ietvaros tika organizētas 
netradicionālas un radošas sportiskās aktivitātes Nīcas vidusskolas 1.-4. klases 
skolēniem. Aktivitātes norisinājās atbilstoši klašu vecuma posmiem un tās notika 
sadarbībā ar SIA “Ūdensputni”. (Projektu īstenoja interešu grupa “Svinam svētkus kopā”) 

9. “Dedzi gaiša uguntiņa” – iekārtota glīta ugunskura vieta pie Otaņķu pagasta pārvaldes 
ēkas Rudē, kas tiek izmantota dažādos pasākumos un svētkos. (Projektu īstenoja 
interešu grupa “Rude”) 

10. “Kokļu spēles meistarklase ar Ansi Jansonu” – Projekta ietvaros popularizēta kokļu 
spēle kā muzikālās daiļrades veids. Interesentiem tika dota iespēja pilnveidot muzikālās 
prasmes, apgūt jaunu repertuāru, kā arī veidot muzikālo pavadījumu latviešu tautas 
dziesmām. Pasākuma noslēgumā kopīgs sadziedāšanas koncerts. (Projektu īstenoja 
interešu kopa “Folkloristi koklētāji”) 

 
Paldies visiem, kas piedalījās projektu īstenošanā!  
 



Informējam, ka tiek strādāts jau pie nākamā gada projekta konkursa nolikuma un kārtējais 
projektu konkurss plānots izsludināt nākamā gada 1. ceturksnī. Aicinām visus novada 
iedzīvotājus sekot līdzi jaunumiem un domāt jau savlaicīgi par jaunām un dzīvotspējīgām 
idejām.  
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