
  

18.01.2018. 

 
Tiks izsludināts kārtējais pašvaldības projektu konkurss 

“Mēs savam novadam” 

 
Jau piecus gadus Nīcas novada pašvaldība veiksmīgi īsteno vietējo projektu 

konkursu, kura ietvaros tiek finansiāli atbalstītas Nīcas novada iedzīvotāju idejas. Un 
arī šis gads nebūs izņēmums! Jau sesto gadu Nīcas novada pašvaldība izsludinās 
projektu konkursu “Mēs savam novadam”, lai kopīgiem spēkiem bagātinātu Nīcas 
novada iedzīvotāju ikdienu ar dažādiem lieliskiem pasākumiem un notikumiem, kā arī 
lai veicinātu apkārtējās vides pievilcību. 

Projekta pieteikumu iesniegšana plānota no 2018. gada 1. marta līdz 29. 
martam, projektu realizācijai paredzot laika periodu no 2. maija līdz 3. decembrim. 
Konkursā nemainīgi varēs piedalīties gan Nīcas novadā reģistrētas biedrības, gan 
interešu/iedzīvotāju grupas, kuras darbojas Nīcas novadā. 

Šī gada projektu konkursa mērķis aptver plašu īstenojamo aktivitāšu spektru, 
kas ļaus iedzīvotājiem realizēt visdažādākās idejas. Projektu konkursā tiks atbalstītas 
idejas, kuras sekmēs Nīcas novada vides un sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizēs Nīcas novada kultūru, tēlu un tradīcijas.  

Kāds sens teiciens vēsta: “Kā gadu iesāksi, tā pavadīsi!”, tāpēc aicinām ikvienu 
iedzīvotāju 2018. gadu uzsākt aktīvi un ar lieliem mērķiem, kas vainagosies ar 
kreatīvu ideju realizēšanu Nīcas novada un pašu cilvēku labā visa gada garumā! 

 

Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv, 
tuvākajā laikā ievietosim precizētu informāciju! 

 

Ieva Taurinskaite 
Nīcas novada domes projektu vadītāja 

   

                                 
 
   
 

 

www.nica.lv 

 

http://www.nica.lv/


  

15.02.2018. 

 
 

Pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam” 
gaida jaunas un dzīvotspējīgas idejas 

 
Jau sesto gadu Nīcas novada pašvaldība izsludina vietējo projektu konkursu “Mēs 
savam novadam”. Konkursa mērķis ir 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.  

2018. 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. 
 

Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas NVO un 
interešu/iedzīvotāju grupas (interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem). 
Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2018. gada 1. marta līdz 2018.gada 
29. martam plkst. 14.00. 

Projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no 2018. 
gada 2. maija līdz 3. decembrim 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. 

Lai uzklausītu detalizētāku izklāstu par projektu konkursu un uzdotu neskaidros 
jautājumus klātienē, visi interesenti un jauno projektu ieceru realizētāji tiek aicināti 
uz informatīvu sapulci šī gada 20. februārī plkst. 18:00, Nīcas novada domē. (2. 
stāvā, 14. kab.) 

2018. gada projektu konkursa NOLIKUMU un VEIDLAPAS atradīsi šeit: 

http://www.nica.lv/novada-projektu-konkurss/ 

 

Ieva Taurinskaite 
Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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16.04.2018. 

Izvērtēti 2018. gada vietējā projektu konkursa “Mēs savam 
novadam” projektu pieteikumi 

2018. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam” līdz 2018. gada 
29. martam kopumā tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
projektu iesniedzēju aktivitāte ir augusi, kas tikai priecē. Šogad lielāku aktivitāti ir izrādījušas 
arī Nīcas novada biedrības. Ja iepriekšējā gadā konkursam projekta idejas pieteica un 
realizēja vien divas biedrības, tad šogad to skaits palielinājies līdz četrām. Attiecīgi interešu 
kopas, kuras iesniegušas projektu pieteikums šī gada konkursam, ir sešas, vienpadsmitais 
projekta pieteikums ir no Nīcas evaņģēliski luteriskās draudzes. Projekti ir gan par dažādiem 
pasākumiem, gan teritorijas labiekārtojuma darbiem, tā kā Nīcas novadā gaidāms 
aktivitātēm un darbiem bagāts gads. 

Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Šobrīd bez 
papildus nosacījumiem apstiprināti 4 projekti. Savukārt sešu projektu iesniedzējiem par viņu 
projektu pieteikumos plānotajām aktivitātēm līdz 2018. gada 17. aprīlim projektu Vērtēšanas 
komisijai jāiesniedz papildus informācija – saskaņojumi, skaidrojumi, precizējumi u.tml. Pēc 
minētās informācijas iesniegšanas būs zināms pilnais projektu īstenotāju skaits. Viens 
projekta pieteikums tika noraidīts neatbilstības (konkursa mērķim) dēļ. 

Šim gadam projektu konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz EUR 6000,00 
(iepriekš EUR 4300,00), un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 
EUR 600,00 ( iepriekš EUR 430,00). No iesniegtajiem projektiem ne visi projekti ir pieprasījuši 
maksimālo iespējamo finansējumu, tādēļ šajā gadā viss projekta budžets netiks izmantots.  

2018. gada projektu konkursa nolikumā tika norādīts, ka projektā plānotajām 
aktivitātēm jābūt vērstām teritorijas labiekārtošanu un ar to saistītā inventāra un/vai 
pamatlīdzekļu iegādi, infrastruktūras uzlabošanu un ar to saistītā inventāra un/vai 
pamatlīdzekļu iegādi vai pasākumu rīkošanu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, 
pakalpojumus u.tml. Pēc visu līdzfinansēšanas līgumu noslēgšanas tiks sniegta detalizēta 
informācija par konkrētiem projektu iesniedzējiem un projektos plānotajām aktivitātēm. 
Līdzfinansēšanas līgumus paredzēts slēgt līdz 21. maijam. 

 
Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā “Mēs savam novadam” un iesniedza savus 

projektu pieteikumus!  
  

Ieva Taurinskaite 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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17.05.2018. 

Iedzīvotāji īstenos 10 projektus labākam Nīcas novadam 

Kā jau tika ziņots iepriekš,- kopumā 2018. gada vietējā projektu konkursa ietvaros 
tika izvērtēti 10 projektu pieteikumi. Lielākai daļai projektu iesniedzēju vajadzēja sagatavot 
un iesniegt papildinošu informāciju, skaidrojumus un saskaņojumus, lai Vērtēšanas komisija 
varētu izdarīt galīgo balsojumu. Arī šī izvērtēšanas daļa noslēgusies veiksmīgi, neviens 
projekts netika noraidīts. Tagad, kad visi līdzfinansējuma saņēmēji ir noslēguši līgumus, 
skaidri zināmi 2018. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam” rezultāti. 

 
Apstiprinātie projekti iegūto punktu secībā: 
 
1. “Karogs Latvijas simtgadei” 
2. “Jānis Čakste cauri gadsimtiem” 
3. “Katram sava rotaļa” 
4. “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Dārza ielā 4” 
5. “Ģimenes dienas pasākums Nīcas vidusskolas audzēkņiem kopā ar ģimenēm” 
6. “Žoga atjaunošana Rudes ciema daudzdzīvokļu māju teritorijā” 
7. “Dārza ielas 1 un Dārza ielas 3 pagalma un ielas labiekārtošana” 
8. “Dārza ielas 3 sākuma posma labiekārtošana” 
9. “Sadzīves atkritumu konteinera novietnes izveide” 
10. “Ausma” jeb “koncerts upē, brokastis rasā” 
 
Projekti ir gan par dažādiem pasākumiem, gan teritorijas labiekārtojuma darbiem, 

kas nozīmē, ka Nīcas novadā gaidāms aktivitātēm un darbiem bagāts gads. Kopumā tiks 
īstenoti 2 pasākumi, no kuriem viens - “Ģimenes dienas pasākums Nīcas vidusskolas 
audzēkņiem kopā ar ģimenēm” - jau notika šī gada 11. maijā, pulcējot kuplu apmeklētāju 
skaitu. Otrs pasākums “Ausma” jeb “koncerts upē, brokastis rasā” norisināsies šī gada 25. 
augusta rītā, pirms saulītes uzlēkšanas Bārtas upē pie ”Upeskrastiem”, sniedzot klausītājiem 
nedaudz maģijas un miera sajūtas.  

Pārējo 8 projektu ietvaros tiks īstenoti dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi,- 
atjaunoti ceļa posmi, ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, izveidoti ainaviski pievilcīgi iežogojumi 
u.c. Biedrība “Mēs Bernātiem” projekta ietvaros atjaunos Jāņa Čakstes piemiņas zīmi 
Bernātu dabas parkā, bet “Nīcas evaņģēliski luteriskā draudze” baznīcas teritorijā par godu 
Latvijas simtgadei uzstādīs karoga mastu. 

Šim gadam projektu konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz EUR 6000,00 
(iepriekš EUR 4300,00), un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 
EUR 600,00 ( iepriekš EUR 430,00). No iesniegtajiem projektiem ne visi projekti ir pieprasījuši 
maksimālo iespējamo finansējumu, tādēļ šajā gadā viss projekta budžets netiks izmantots. Šī 
gada finansējums apgūts EUR 5924,19 apmērā.  

Pēc visu iesniegto projektu izvērtēšanas Vērtēšanas komisija sanāca kopā, lai 
vienotos par nepieciešamajām izmaiņām projektu konkursa nolikumā, tā pielikumos un 
projektu konkursa vērtēšanas sistēmā, rīkojot nākamā gada projektu konkursu. Izmaiņas 
ieviesīs gan stingrākus finansējuma saņemšanas nosacījumus, gan atvieglos projekta 
iesniedzējiem projekta iesniegšanas kārtību. 

 
Paldies visiem, kuri piedalījās 2018. gada konkursā “Mēs savam novadam” un 

iesniedza savus projektu pieteikumus. Lai izdodas veiksmīgi realizēt visus idejas!  
 

Ieva Taurinskaite 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 

                                 
 
   
 

www.nica.lv 



13.12.2018. 

 
Vietējo projektu konkurss “Mēs savam novadam” veiksmīgi noslēdzies 

 
2018. gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Konkursa 
vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 10 no tiem, un no aprīļa līdz decembra mēnesim notika 
projektu aktivitāšu īstenošana. Visi projekta ieviesēji iekļāvās noteiktajos termiņos un sasniedza 
izvirzītos mērķus. Kopumā tika īstenoti 2 pasākumi un 8 teritorijas infrastruktūras labiekārtošanas 
projekti. 2018. gada projektu konkursa kopējais budžets tika palielināts līdz 6000,00 EUR (iepriekš 
4300,00 EUR), un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 600,00 EUR ( 
iepriekš 430,00 EUR). Šogad apgūtais Nīcas novada domes līdzfinansējums: 5917,77 EUR. 

 

Projektu ietvaros realizēti šādi labie darbi: 

 
1. “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Dārza ielā 4” – iekārtots bērnu rotaļu laukums, kur tagad 

tuvākās apkārtnes bērniem pieejams pašiem savs rotaļu namiņš, vingrošanas komplekss, 
slidkalniņš un šūpoles. (Projektu īstenoja biedrība “Dārza 4”.) 

2. “Karogs Latvijas simtgadei” – par godu Latvijas simtgadei pie Nīcas evaņģēliski luteriskās 
draudzes uzstādīts 12 metrus augsts karoga masts ar plīvojošu Latvijas karogu. (Projektu īstenoja 
Nīcas evaņģēliski luteriskā draudze.) 

3. “Jānis Čakste cauri gadsimtiem” – tika atrestaurēta Jāņa Čakstes piemiņas zīme Bernātu dabas 
parkā, godinot Latvijas valstij un arī Nīcas novadam svarīgu personu,- Latvijas valsts pirmo 
prezidentu. Piemiņas akmens un tā gravējums nebija atjaunots kopš uzstādīšanas laika, tālā 1924. 
gada. (Projektu īstenoja biedrība “Mēs Bernātiem”.) 

4. “Sadzīves atkritumu konteinera novietnes izveide” – izveidota slēdzama sadzīves atkritumu 
konteinera novietne daudzdzīvokļu mājas “Rīti” iedzīvotājiem. (Projektu īstenoja biedrība “Rudes 
rīti”.) 

5. “Ģimenes dienas pasākums Nīcas vidusskolas audzēkņiem kopā ar ģimenēm” – 11. maijā, kas 
bija ļoti silta un saulaina diena, pie Nīcas vidusskolas tika aizvadīta aktīva Ģimenes diena, ar cēlu 
mērķi saliedēt un stiprināt ģimenes spēku. (Projektu īstenoja interešu kopa “Svinam svētkus 
kopā”.) 

6. “Dārza ielas 1 un Dārza ielas 3 pagalma un ielas labiekārtošana” – tika paplašināts aptuveni 50 
metrus garš Dārza ielas posms. Tādā veidā tika atrisināta problēma par ielas necaurbraucamību. 
Tagad, kad projekts īstenots, automašīnas var droši pabraukt garām uz ielas novietotajiem auto, 
kā arī netiek vairs izbraukāts zāliens, bojājot pagalma estētisko skatu. (Projektu īstenoja interešu 
grupa “Dārza ielas 1, Dārza ielas 2 un Dārza ielas 3 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji”.) 

7. “Dārza ielas 3 sākuma posma labiekārtošana” – tika paplašināts aptuveni 40 metrus garš Dārza 
ielas posms, kas ir iepriekš minētā projekta veiksmīgs turpinājums. Tādā veidā arī tika atrisināta 
problēma par ielas necaurbraucamību un zāliena izbraukāšanu. (Projektu īstenoja biedrība 
interešu grupa “Dārza ielas 3 un Dārza ielas 1 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji”.) 

8. “Žoga atjaunošana Rudes ciema daudzdzīvokļu māju teritorijā” – tika uzstādīts žogs ar 
veramiem vāriem Rudes ciemā starp “Arāju” un ”Ozoliņu” māju kūtiņām, lai aizsegtu skatu uz 
kūtsmēslu kaudzēm. Žogu uzbūvējuši vietējie iedzīvotāji paši saviem spēkiem. (Projektu īstenoja 
biedrība interešu grupa “Rude-mūsu mājas”.) 

9. “Ausma” jeb koncerts upē, brokastis rasā”” – 25. augusta agrā rītā tik aizvadīts brīnišķīgs 
koncerts pie Nīcas jaunā tilta, kurā akustiskās mūzikas mākslinieki uzstājās uz “Bartinera” 
liellaivām. Lai gan koncerts notika plkst. 5:00 no rīta, tas netraucēja ierasties vairāk nekā 200 
klausītājiem un miera baudītājiem. Šāda koncepta pasākums tika organizēts jau otro gadu, tikai ar 
vēl lielākiem panākumiem. (Projektu īstenoja biedrība “Bārtas upes radošā biedrība BURA”.) 

10. “Katram sava rotaļa” – Skolas ielas 3 pagalmā tika uzstādīts papildus inventārs bērnu izklaidei,- 
namiņš ar slidkalniņu un šūpoles ar alpīnisma un striķa sienu. (Projektu īstenoja biedrība interešu 
grupa “Draudzēsimies”.) 
 

 



13.12.2018. 

Paldies visiem projektu īstenotājiem! Mūsu novads un tā dzīve kļuvusi labāka un kvalitatīvāka! 
 

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

Kopā mēs varam paveikt lielas lietas! 
 

 

Ieva Taurinskaite 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja 
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