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A T B A L S T A  Z E M K O P Ī B A S  M I N I S T R I J A  U N  L A U K U  A T B A L S T A  D I E N E S T S  

Uzsāk vairāku LEADER projektu īstenošanu 

Nīcas novada dome uzsākusi vairāku Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētu un Nīcas novada domes līdzfinansētu projektu īstenošanu. Projekti 2016. gadā tika iesniegti 
un apstiprināti Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projektu konkursa ietvaros Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” 1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 

Projekta „Nāc vingrot svaigā gaisā!”, Nr.16-02-AL13-A019.2201-000005 ietvaros noslēgts 
brīvdabas trenažieru piegādes, uzstādīšanas un laukuma labiekārtošanas līgums ar SIA “A-land”, kas 
minēto darbu izpildei piedāvāja zemāko cenu – EUR 22850,50 (tai skaitā PVN). Trenažieri tiks 
uzstādīti blakus Nīcas vidusskolas stadionam. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi – demontēti 
novecojošie esošie vingrošanas elementi, kam sekos laukuma sagatavošana, trenažieru piegāde un 
uzstādīšana. Projekta rezultātā tiks izveidots jauns brīvā laika pavadīšanas objekts Nīcas novadā, 
uzstādot 11 publiski pieejamus brīvdabas trenažierus un vingrošanas elementus, kā arī labiekārtojot 
to uzstādīšanas vietu. Būvniekam visi darbi jāpabeidz līdz 2017. gada 30. jūnijam. Šī projekta 
publiskais finansējums sastāda EUR 20122,43, bet Nīcas novada domes līdzfinansējums ir EUR 
2728,07.  

Savukārt projekta “Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā”, Nr.16-02-AL13-
A019.2201-000006 ietvaros jau uzsākti būvdarbi – mūra ēkas siltināšana no iekšpuses un siltuma 
devēja pārbūve pašvaldības īpašumā “Upeskrasti”, lai dažādas sabiedriskas aktivitātes varētu ēkā 
norisināties arī sezonas aukstajā laikā. Līgums par minēto darbu izpildi iepirkuma procedūras 
rezultātā tika noslēgts ar SIA “Taigers”, kas šos darbus veiks par līguma summu EUR 17487,83 (tai 
skaitā PVN). Šī projekta ietvaros darbus paredzēts pabeigt 3 mēnešu laikā. Projekta publiskais 
finansējums sastāda EUR 15739,05, savukārt Nīcas novada domes līdzfinansējums ir EUR 1748,78. 

 
ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/index_lv.htm  
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