
  

16.12.2014. 

Janvārī izsludinās pašvaldības projektu konkursu 

Nākamā gada sākumā tiks apstiprināts 2015. gada pašvaldības projektu konkursa nolikums. 
Projekta pieteikumu iesniegšana paredzēta no 13. janvāra līdz 17. februārim. Informatīva 
tikšanās par projektu pieteikumu gatavošanu notiks 14. janvārī. plkst. 18.00. (vieta tiks 
precizēta). Projektu īstenošana paredzēta no 1. marta līdz 1. novembrim.  

 Projekta konkursa mērķis paliek nemainīgs: brīvā laika pavadīšanas dažādošana un 
dzīves kvalitātes uzlabošana (teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzlabošana, telpu 
aprīkojuma un inventāra iegāde, pasākumu un apmācību organizēšana).  

 Nīcas novada domes līdzfinansējums vienam projektam līdz 430.00 EUR, projekta 
konkursa kopējais budžets 4300.00 EUR.  

 Interesentiem, kas plāno piedalīties nākamā gada projektu konkursā, lūgums jau 
savlaicīgi sākt domāt par projekta ideju, īstenošanas vietu un projekta kopējām izmaksām, 
iespējamo sponsoru piesaisti, jo projektu konkursa nolikums paredz, ka projekts var būt par 
lielāku summu nekā 430.00 EUR, kurus līdzfinansē Nīcas novada dome. 2014. gadā 2 projekti 
bija par summām virs 1000 un 2000 EUR, piesaistot finansējumu no vietējiem novada 
uzņēmējiem. 

Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja 

   

                                 
 
   
 

www.nica.lv 

 



 

17.02.2015. 

 

 Iesniegti 15 projektu pieteikumi 

Nīcas novada dome šī gada vietējā projektu konkursā saņēmusi 15 projekta 
pieteikumus. Ieceres un vēlmes ir dažādas, no tautas deju kolektīva treniņu tērpiem līdz 
dažādiem remontiem un lekcijām. Šogad tendence ir aparatūras iegāde brīvā laika 
pavadīšanas dažādošanai, apskaņošanas iekārtas un dažādu pasākumu organizēšanas 
izdevumi. Kopējā iesniegto pieteikumu summa ir 5818.47 euro. Projektu konkursa budžets 
šogad ir 4300 euro.  
 

Konkursa vērtēšanas komisija veiks projektu izvērtēšanu un ja nebūs 
nepieciešamības precizējumiem, tad līdz februāra beigām tiks sagatavoti finansēšanas 
līgumi. Projektu īstenošana paredzēta no 1. marta līdz 1. novembrim.  
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02.03.2015. 

Īstenos 12 projektus 

2015.gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi. 
Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus projektus, apstiprināti 12 projekti. Trīs 
pieteikumi netika apstiprināti, jo pārsniedz konkursa budžetu, kas ir 4300 euro. Kopējā 
iesniegto pieteikumu summa ir 5818.47 euro. No 12 apstiprinātajiem projektiem, ne visi 
projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu 430 euro apmērā, tādēļ īstenoti 
tiks 12 projekti. 

 

Iegūtā 
vieta Projekta nosaukums 

        

  
Atbalstīti: 

          

 
1. Nīcas novada Otaņķu pagasta Zvaņu kapu žoga nomaiņa, 1.kārta 

    

 
2. Dziesmotais špikeris 

        

 
3. Nīcas sieviešu kora karoga izgatavošana 

       

 
4. Mazas tautas ir tik lielas, cik liela ir viņu māksla 

      

 
5. Nīcas vsk vēstures muzeja modernizācija 

       

 
6. Akustiskās sistēmas un mikrofonu iegāde Nīcas novada pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva vajadzībām 

 
7. "Slaids augums ar prieku" 

        

 
8. Konference "Raiti riti valodiņa" 

  
 

    

 
9. Mūzika Nīcas sportam 

        

 
10. Veselība tavās rokās 

       

 
11. "NJC ceļš uz TV" 

         

 
12. Senioru deju kopu sadancis 

        

 
13. 

Nav atbalstīti: 
Vidējās paaudzes DK "Nīca" treniņu jaku iegādei 

      

 
14. JDK "Rietumvējš" vecākās grupas mēģinājuma tērpi 

      

 
15. Atpūtas telpa Rudes pamatskolā 

        
Līgumus par projektu īstenošanu paredzēts slēgt sākot ar 3.martu, projektu īstenošana 
paredzēta līdz 1. novembrim.  
 
Paldies visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem! Apsveicam atbalstīto projektu 
iesniedzējus un novēlam veiksmīgu projektu īstenošanu!  
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14.12.2015. 

Šogad īstenoti 12 projekti 

2015.gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi. 
Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 12 no tiem. No marta līdz novembrim 
notika projektu īstenošana. Visi projekti realizēti laikā un decembrī saņemtas visas atskaites.  

Pateicoties jūsu iniciatīvai un pūlēm, novada iedzīvotāji un viesi varēja apmeklēt 
izglītības konferenci, piedalīties senioru deju kopu sadancī un apmeklēt dažādas izglītojošas 
nodarbības. Mazie Nīcas bērnu dārza iemītnieki tika pie ilgi lolotās skaņu aparatūras, Otaņķu 
etnogrāfiskā ansambļa mazākie dalībnieki pie Nīcas tautas tērpiem, jauniešu centrs pie liela 
televizora, Nīcas fitnesa zāle pie skaņu aparatūras, Rudes seniores pie nūjošanas nūjām, 
Nīcas vēstures muzejs pie jauna datora, Nīcas sieviešu koris pie karoga un Otaņķu Zvaņu 
kapos uzstādīts jauns žogs. 

 

           

  
Īstenotie projekti: 

         

 
1. Nīcas novada Otaņķu pagasta Zvaņu kapu žoga nomaiņa, 1.kārta 

    

 
2. Dziesmotais špikeris 

        

 
3. Nīcas sieviešu kora karoga izgatavošana 

       

 
4. Mazas tautas ir tik lielas, cik liela ir viņu māksla 

      

 
5. Nīcas vsk vēstures muzeja modernizācija 

       

 
6. Akustiskās sistēmas un mikrofonu iegāde Nīcas novada pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva vajadzībām 

 
7. "Slaids augums ar prieku" 

        

 
8. Konference "Raiti riti valodiņa" 

       

 
9. Mūzika Nīcas sportam 

        

 
10. Veselība tavās rokās 

       

 
11. "NJC ceļš uz TV" 

         

 
12. Senioru deju kopu sadancis 

         
Paldies visiem projektu īstenotājiem! Mūsu novads un tā dzīve kļuvusi labāka un 
kvalitatīvāka! 
 
Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2016.gada janvārī. 
 
Gaidīsim jaunas idejas! Kopā mēs varam paveikt labas lietas! 
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