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Ir laiks jaunām idejām un labiem darbiem 

 
21. janvārī Nīcas novada pašvaldība izsludina 2019. 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! 

2019. 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 2019.gada 21.janvāra līdz 2019.gada 
28.februārim plkst. 14.00. 

Projektā paredzētās aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no 
2019.gada 1. aprīļa līdz 2. 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. 

Jaunais gads nācis ar vēl vienu jauninājumu projektu konkursa organizēšanas kārtībā. 
Iepriekšējo informatīvo sapulču vietā tiks rīkota projekta rakstīšanas meistarklase. Īsi 
pirms projekta iesniegšanas gala termiņa, 18. februārī, 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. Par konkrētu laiku un telpu vēl tiks 
informēts! 

2019. gada projektu konkursa NOLIKUMU un VEIDLAPAS atradīsi 
http://www.nica.lv/novada-projektu-konkurss/  

 
Ieva Taurinskaite 

Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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Apstiprināti 12 projekti labākam Nīcas novadam 

Šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits - 13 projektu pieteikumi, ar kopējo 
pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 7594,78 EUR. Jāatgādina, ka 2019. 
gada projektu konkursa kopējais budžets bija noteikts EUR 6000,00, un vienam projektam 
maksimāli pieejamais finansējums EUR 600,00. Pēc vairāku gadu pārtraukuma starp projektu 
pieteikumiem bija konkurence, jo skaidrs bija, ka visiem finansējuma nepietiks.  
 
Rezultātā Vērtēšanas komisija ir lēmusi apstiprināt 12 no 13 iesniegtajiem projektiem. Viens 
projekta pieteikums tika noraidīts. Trīs no 12 ir atbalstīti daļēji, kas nozīmē, ka šajos 
projektos Nīcas novada domes finansējums tiek piešķirts tikai daļai aktivitāšu. Visu 13 
projektu kopējās izmaksas sasniedz 13 103,16 EUR, kas līdz šim, 7 gadu laikā, ir augstākais 
rādītājs. Šogad projektus bija iesniegušas 5 biedrības un 8 interešu grupas. Rezultātu 
kopsavilkums tabulā. 

 

Projekta nosaukums 
Piešķiramais Nīcas novada domes 

līdzfinansējums, EUR 

1. Maizes svētki Otaņķos 598,55 

2. Sporta aktivitāšu pilnveidošana Grīnvaltu ciemā 554,00 

3. Satiec savu meistaru Nīcas novada 600,00 

4. Brīvdabas kino Bernātos 
atbalstīts daļēji 

107,69 

5. Nāc kopā ar ģimeni! 594,87 

6. AUSMA 2019 600,00 

7. Izaicinājums Bernātos 600,00 

8. Rotaļu laukuma pilnveidošana Dārza ielā 4 600,00 

9. 
Nīcas ev.lut. Draudzes pagalma labiekārtošana 
atbalstīts daļēji 

63,97 

10. 
Saulaina ik diena Saules ielas bērniem 
atbalstīts daļēji 

560,00 

11. Bērniem prieki 545,24 

12. Radošās aktivitātes ģimenēm - Kopā būt un kopā radīt 502,35 

13. Kustību prieks 
noraidīts 

0,00 

 
Katrs projekta iesniedzējs par projekta rezultātiem tiks informēts arī atsevišķi uz projekta 
pieteikumā norādīto e-pasta adresi, un ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas projektu vadītājiem ir jāierodas parakstīt līgumu par Projekta īstenošanu. 
 
No apstiprinātajiem 12 projektu pieteikumiem, 6 projekti paredz pasākuma rīkošanu, 3 - 
bērnu laukumu labiekārtošanu, pārējiem dažādas idejas saistībā ar teritorijas labiekārtošanu. 
 
Paldies visiem, kuri piedalījās 2019. gada konkursā “Mēs savam novadam” un iesniedza 
savus projektu pieteikumus. Lai izdodas veiksmīgi realizēt visas idejas!  

 
 

Ieva Taurinskaite 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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Vietējo projektu konkurss “Mēs savam novadam” veiksmīgi noslēdzies 

 
2019. gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi. Konkursa 
vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 12 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 7 pasākumi un 5 teritorijas infrastruktūras labiekārtošanas 
projekti. 2019. gada projektu konkursa kopējais budžets bija 6000,00 EUR, un vienam projektam 
maksimāli pieejamais finansējums tika noteikts 600,00 EUR apmērā. Šogad apgūtais Nīcas novada 
domes līdzfinansējums: 5926,27 EUR. 

 

Projektu ietvaros realizēti šādi labie darbi: 

 
1. “Rotaļu laukuma pilnveidošana Dārza ielā 4” – papildināts pagājušajā gadā labiekārtotais bērnu 

rotaļu laukums, kur tagad tuvākās apkārtnes bērniem pieejams vēl viens rotaļu namiņš, no kura 
uz otru namiņu ved tiltiņš. (Projektu īstenoja biedrība “Dārza 4”) 

2. “Nīcas ev.lut. Draudzes pagalma labiekārtošana” – labiekārtota Nīcas ev. lut. baznīcas ieeja 
teritorijā, uzstādot divus monolītus puķu podus. (Projektu īstenoja Nīcas evaņģēliski luteriskā 
draudze) 

3. “Brīvdabas kino Bernātos” – tika iegādāts baneris/kino ekrāns, kuram vienā pusē ir izvietota 
informācija par projektu un brīvdabas kino Bernātos, savukārt otra puse ir balta, kas kalpo kā kino 
ekrāns uz kā projicēt filmas. Projekta ietvaros tika noorganizēti 3 kino vakari, demonstrējot tādas 
filmas kā “Emīla nedarbi”, “Nīcas kāzas”, “Īsa pamācība mīlēšanā” un “Sapņu komanda 1935”. 
Kopumā visus trīs kino vakarus apmeklēja vairāk kā 600 cilvēku. Biedrība arī turpmāk rīkos 
brīvdabas kino vakarus. (Projektu īstenoja biedrība “Mēs Bernātiem”) 

4. “Satiec savu meistaru Nīcas novadā” – pasākums norisinājās 7.aprīlī, kur vienkopus Vislatvijas 
Meistardienu norišu ietvaros pulcējās amatnieki, meistari, novada pašdarbības kolektīvi, novada 
iedzīvotāji un viesi. Pasākumā, ieskaitot viesus, piedalījās virs 300 cilvēki. Galvenā vērtība 
pasākumā bija meistariem dalīties savās amata prasmēs un apmeklētājiem iemācīties un 
pamēģināt šīs konkrētās prasmes radoši, iesaistoties praktiski. Tādējādi notika amata prasmju 
nodošana turpmākajām paaudzēm. (Projektu īstenoja biedrība “Cerību krāsa”) 

5. “Saulaina ik diena Saules ielas bērniem” – projekta ietvaros Saules ielā uzstādīta jauna smilšu 
kaste un šūpoles, uzlabojot bērniem rotaļāšanās vidi. (Projektu īstenoja interešu kopa “Saules 
ielas vecāki”) 

6. “Bērniem prieki” – projekta ietvaros Saules ielā labiekārtots bērnu laukums, uzlabojot bērniem 
rotaļāšanās vidi. (Projektu īstenoja interešu kopa “Saules ielas 8 vecāki”) 

7.  “Nāc kopā ar ģimeni” – projekta ietvaros 10.maijā Nīcas vidusskolas teritorijā tika noorganizēts 
pasākums ģimenēm, kura galvenais mērķis bija ģimenes saliedēšana, stiprināšana, bērniem un 
vecākiem kopīgi darbojoties, sportojot. Vieno no iemīļotākajām atrakcijām izvērsās – kūku 
cepšana. Tika organizēta arī loterija ar balviņām. Kopumā pasākumu apmeklēja aptuveni 200 
dalībnieku, un par tā radošajām aktivitātēm parūpējās SIA “Ūdensputni”. (Projektu īstenoja 
interešu grupa “Svinam svētkus kopā”) 

8. “Radošās aktivitātes ģimenēm – kopā būt un kopā radīt” – šis projekts tika organizēts kopā ar 
projektu “Nāc kopā ar ģimeni”, lai vairotu aktivitātes, kuras vērstas uz ģimeņu saliedēšanu. 
Projekta ietvaros tika organizēts burbuļu šovs un radošās darbnīcas. Arī ģimenes dienas 
pasākums Nīcas novadā notiek jau atkārtoti, bet, pateicoties entuziastiskajiem vecākiem, kuri 
vadīja abus projektus (7. un 8.), ģimenes dienas Nīcā kļuvušas vēl vērienīgākas un interesantākas. 
(Projektu īstenoja interešu grupa “Mēs ģimenei”) 

9. “Maizes svētki Otaņķos” – lai veicinātu Otaņķu pagasta maizes cepēju tradīciju saglabāšanu un 
popularizēšanu, 11.augustā Rudē norisinājās pasākums “Maizes svētki Otaņķos”. Pasākumā 
ikviens varēja piedalīties radošajās darbnīcās, degustācijās, viktorīnā, kā arī skatīties šovasar 
uzņemtu videofilmu par maizes cepšanu “Vēķaušos”. Pasākumu apmeklēja aptuveni 100 
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dalībnieki. Projekta ietvaros izveidots un pavairots arī unikāls buklets “Maizes svētki Otaņķos”, 
kurā ietvertas receptes maizes cepšanai. (Projektu īstenoja interešu grupa “Rude”) 

10. “Izaicinājums Bernātos” – 24.augustā notika plaši apmeklēts un jauna koncepta pasākums, kura 
ietvaros tika rīkots skrējiens pa Bernātu meža takām trīs dažādās distancēs: 5km, 10km un 17km. 
Atsevišķi noorganizēts arī bērnu skrējiens. Pasākumā valdīja ļoti ģimeniska atmosfēra, bija 
sarūpētas atpūtas vietas, muzikālais noformējums, atrakcijas bērniem, nopērkamas uzkodas un 
dzērieni. Visa pasākuma laikā skatītājus un distanču dalībniekus uzmundrināja pasākuma vadītājs 
jeb pasākuma balss – Artis Mačs. Dalībnieku skaits sasniedza 278, par ko projekta vadītāja 
Madara Romānova ir ļoti gandarīta un motivēta darboties tālāk. (Projektu īstenoja biedrība 
“Dabas skrējējs”) 

11. “Ausma 2019” – 24. 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 250 klausītājiem un miera baudītājiem. Puse no 
tiem koncertu klausījās laivās, puse iekārtojās krastā. Koncertā uzstājās Otaņķu etnogrāfiskais 
ansamblis,, Marta Kauliņa un Roberts Dinters, Rihards Lībietis, Māris Jēkabsons (Auļi), Ieva Parša, 
pūtēju trio “Vējš” un Ēriks Vilsons ar stāstiem par Nīcu. Šāda koncepta pasākums tika organizēts 
jau trešo gadu, un nu jau koncerts “Ausma” ir kļuvis par ikgadēju pasākumu. (Projektu īstenoja 
biedrība “Bārtas upes radošā biedrība BURA”) 

12. “Sporta aktivitāšu pilnveidošana Grīnvaltu ciemā” – uzlabota Grīnvaltu sabiedriskā centra 
apkārtne, iegādājot āra galda tenisu. Pateicoties šī projekta ieviešanai, noorganizēts arī pirmais 
galda tenisa turnīrs. (Projektu īstenoja interešu grupa “Grīnvaltu dzintariņi”) 
 

 
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 vadītāja 
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