
 

26.02.2016 

Īstenos 11 projektus 

2016.gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi. 
Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus, apstiprināti 11 projekti. 
Divi projekti nav apstiprināti, no kuriem viens projekts noraidīts kā neatbilstošs projekta 
nolikumam, otrs ieguva zemāko punktu skaitu no visiem vērtētajiem projektiem un neiegūst 
finansējumu, jo pārsniedz konkursa budžetu, kas ir 4300 euro. Kopējā iesniegto projekta 
pieteikumu summa ir 6260.18 euro. No apstiprinātajiem projektiem, ne visi projekti ir 
pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu 430 euro apmērā, tādēļ īstenoti tiks desmit 
projekti pieprasītajā apjomā un viens nepilnā apjomā.  
 
Atbalstītie projekti iegūto punktu secībā: 

1. “Bērnu brīvdabas aktivitāšu stūrītis “Upeskrastos”” 
2. “Dāvā prieku bērnam” 
3. “Lai varam skanēt tālu” 
4. “Kūp, čurkst un smaržo”  
5. “Saules ielā-droši un ērti” 
6. Mācību cikls “Dziedini sevi un citus” 
7. “Nīcas evaņģēliski luteriskās draudzes pagalma infrastruktūras uzlabošana” 
8. “Bērnu priekam” 
9. “Dzīve ir kustībā II” 
10. “Skaņas aprīkojuma iegāde muzikālo pasākumu dažādošanai” 
11. “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” 

 
Nav atbalstīts nepietiekama finansējuma dēļ: 

“Lai zied Nīcas etnogrāfiskie raksti un krāsas Dānijā” 
 

Noraidīts, jo neatbilst konkursa nolikumam: 
 “Etnogrāfiski precīzs tautastērps-kvalitātes garants un kolektīva koptēla veidošanai 

un konkurētspējai”. 
 
 

Līgumus par projektu īstenošanu paredzēts slēgt sākot ar 1.martu, sazinoties ar katru 
projekta vadītāju personīgi. 
 

Paldies visiem projektu pieteikumu iesniedzējiem! Apsveicam atbalstīto projektu 
iesniedzējus un novēlam veiksmīgu projektu īstenošanu!  
 
  

  

Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja 
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2016.gada projektu konkursa vērtēšanas rezultāti 

 

Nr. 

(vieta) Projekta nosaukums 
Projekta iesniedzējs, 

 projekta vadītājs 

Iegūto 

punktu 

skaits 

A/N* Projekta aktivitātes 

Pieprasītais 

finansējums 

EUR 

Piešķirtais 

līdzfinan-

sējums 

EUR 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

EUR 

1.  

“Bērnu brīvdabas 

aktivitāšu stūrītis 

“Upeskrastos”” 

Biedrība “Bārtas upes radošā 

apvienība”/ Anna Šēfere 
75.0 A 

Brīvdabas aktivitāšu stūrīša iekārtošana 

bērniem “Upeskrastos” 
399.57 399.57 534.57 

2.  “Dāvā prieku bērnam” 
Interešu grupa “Draudzēsimies”/ 

Sintija Špakova 
72.5 A 

Pasākuma organizēšana Nīcas novada 

bērniem 2016. gada 1. jūnijā 
428.80 428.80 443.80 

3.  “Lai varam skanēt tālu!” 
Nīcas jaunieši – vokālisti un 

instrumentālisti/ Viktorija Lieķe 
72.0 A 

Skaņu pults un mikrofonu iegāde vokāli 

instrumentālo ansambļu darbībai 
402.00 402.00 402.00 

4.  
“KŪP, ČURKST un 

SMARŽO” 

Interešu kopa “Kalvas”/ Inita 

Ķuņķe 
70.0 A 

Dārza pannas iegāde interešu kopas 

aktivitāšu īstenošanai 
224.00 224.00 224.00 

5.  
“Saules ielā – droši un 

ērti” 

Saules ielas 1 un Saules ielas 2 

iedzīvotāji/ Gunita Šime 
68.0 A 

Ielas paplašināšana autostāvvietas 

ierīkošanai 
428.46 428.46 786.46 

6.  “Mācību cikls “Dziedini 

sevi”” 

Cigun Nīcas vingrotāju grupa/ 

Antra Šakale 
67.5 A 

10 nodarbību apmācību cikls, vada 

bioenerģētiķis un dziednieks Juris 

Brants 

430.00 430.00 430.00 

7.  

“Nīcas evaņģēliski 

luteriskās draudzes 

pagalma infrastruktūras 

uzlabošana” 

Nīcas evaņģēliski luteriskā 

draudze/ Ieva Birule - Bobinska 
66.0 A 

Teritorijas labiekārtošana Nīcas 

evaņģēliski luteriskajai baznīcai 
428.55 428.55 428.55 

8.  “Bērnu priekam” Biedrība “Dārza 4”/ Līga Čirkše 65.5 A Karuseļa iegāde bērnu rotaļu laukumam  430.00 430.00 650.00 

9.  “Dzīve ir kustībā II” „Sporto savā novadā”/ Zane Pūķe 64.5 A 
Sporta aprīkojuma (bumbu un 

pildbumbu) iegāde 
420.00 420.00 420.00 

10.  
“Skaņas aprīkojuma 

iegāde muzikālo 

pasākumu dažādošanai” 

Biedrība “Ugunskurs”/ Aivars 

Vadonis 
59.5 A Skaņas aparatūras iegāde 430.00 430.00 476.80 



11.  “Mūžu dzīvo, mūžu 

mācies” 

Interešu kopa “Rude”/ Biruta 

Vāgnere 
58.0 A 

Apmācību (kulinārijas un 

datorapmācības) rīkošana 
350.00 278.621 350.00 

12.  
“Lai zied Nīcas 

etnogrāfiskie raksti un 

krāsas Dānijā”  

Biedrības “Ziedēt arī atvasarā” 

rokdarbu pulciņš “Vēlziedes”/ 

Valda Laukgale 

55.5 N2 
Viesu uzņemšana no Dānijas, dzija zeķu 

adīšanai 
430.00 0.00 480.00 

13.  

“Etnogrāfiski precīzs 

tautastērps – kvalitātes 

garants koptēla 

veidošanai un 

konkurētspējai 

Biedrība “Nīcas novada attīstības 

biedrība”/ Vineta Jušķevica 
- N3 

Tautastērpu iegāde etnogrāfiskā 

ansambļa vīriešiem 
- - - 

 

* A-atbalstīts, N-nav atbalstīts             

Sagatavoja: Līva Meldere, Nīcas novada domes projektu vadītāja 

                                            
1
 Atbalstīts nepilnā apjomā 

2
 Netiek atbalstīts, jo nepietiek finansējuma 

3
 Netiek atbalstīts, jo neatbilst nolikumam 



02.12.2016. 

Veiksmīgi īstenotas 2016. gada vietējā projektu konkursa projektu 
aktivitātes 

2016. gada novada vietējā projektu konkursā visu 11 atbalstīto projektu iesniedzēji īstenojuši labas 
un noderīgas aktivitātes. Projekti realizēti kopsummā par EUR 4714.45, no tiem Nīcas novada dome 
līdzfinansējusi EUR 4294.65. 

Projektu ietvaros izdarīti šādi darbi: 
 

1. “Bērnu brīvdabas aktivitāšu stūrītis “Upeskrastos”” – izveidots bērnu stūrītis ar 5 koka objektiem – 
balansēšanas šķērsli, šūpojošu balansēšanas baļķi, sajūtu kasti, rotējošo baļķi un saules pulksteni. 
Jaunizveidotos objektus var izmantot “Upeskrastos” rīkoto pasākumu dalībnieki un viņu bērni; 

2. “Dāvā prieku bērnam” – projekta rezultātā 01.06.2016. tika noorganizēts pasākums par godu 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Pasākumā dziedāja vokālais ansamblis “Čiekuriņi”, dejoja 
bērnu dārza “Spārīte” audzēkņi. Bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – sejas 
apgleznošanā, sportiskās aktivitātēs, lēkāšanā pa piepūšamo atrakciju u.c.; 

3. “Lai varam skanēt tālu” – uzlabotas un dažādotas Nīcas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, iegādājoties apskaņošanas aprīkojumu – bezvadu mikrofonu sistēmu ar 2 mikrofoniem, 2 
dinamiskos mikrofonus, kā arī portatīvo skaņas sistēmu; 

4. “Kūp, čurkst un smaržo” – papildināts sabiedriskā centra “Ievas” inventārs, iegādājoties dārza 
čuguna pannu, kura tiek un tiks izmantota dažādu pasākumu ietvaros, lai priecētu gan novada 
iedzīvotājus, gan viesus; 

5. “Saules ielā – droši un ērti” – līdzās mājām Saules ielā 1 un Saules ielā 2 par 50cm paplašināta iela, 
kas padara iedzīvotāju un viesu dzīvi ērtāku – ir iespēja ielas malā novietot automašīnas, kas 
netraucē garāmbraucējiem, kā arī atvieglota operatīvo dienestu automašīnu iebraukšana sētā; 

6. Mācību cikls “Dziedini sevi un citus” – Nīcas novada iedzīvotāji varēja izmantot iespēju 5 mēnešu 
laikā piedalīties 10 izzinošu nodarbību ciklā, apgūstot gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par 
veselības veicināšanas metodēm un iespējām; 

7. “Nīcas evaņģēliski luteriskās draudzes pagalma infrastruktūras uzlabošana” – projekta ietvaros 
baznīcas pagalms padarīts vizuāli pievilcīgāks – tikai iegādātas un uzstādītas 52 saules bateriju āra 
lampas, iepirkti puķu podi un puķu stādīšanai nepieciešamie piederumi, iestādītas puķes un podi 
izvietoti baznīcas pagalmā; 

8. “Bērnu priekam” – tika izgatavots un Dārza ielas 4 pagalmā uzstādīts jauns rotaļu elements – 
karuselis, kas priecē bērnus ne tikai no Dārza ielas 4, bet arī bērnus no blakus sētām; 

9. “Dzīve ir kustībā II” – iegādātas 20 lielās fitnesa bumbas un 20 pildbumbas, kuras regulāri savās 
nodarbībās izmanto vingrošanas nodarbību apmeklētāji, kā arī tās ir pieejamas ikvienam vingrot 
gribētajam Nīcas sporta hallē;  

10. “Skaņas aprīkojuma iegāde muzikālo pasākumu dažādošanai” – projekta rezultātā tika papildināta 
Rudes ģitāristu pulciņa materiāltehniskā bāze ar jaunu apskaņošanas aprīkojumu, iegādājoties 
apskaņošanas sistēmu, 2 mikrofonu statīvus un 2 mikrofonus; 

11. “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” – tika dota iespēja interesentiem apmeklēt izglītojošas nodarbības 
Rudē, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas par veselīgu uzturu, kā arī par mūsdienu tehnoloģiju 
pielietošanu ikdienā. 
 
Paldies visiem projektu īstenotājiem par veiksmīgi realizētajiem projektiem un novada dzīves 

dažādošanu, kā arī par laikus iesniegtajām projektu atskaitēm! Informējam, ka drīzumā tiks strādāts pie 
nākamā gada projekta konkursa nolikuma un jau nākamā gada sākumā tiks izsludināts kārtējais projektu 
konkurss. 

 
 Dina Tapiņa 

 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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