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 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 KONKURSĀ 
ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES 



 telpu aprīkojuma un inventāra/pamatlīdzekļu iegādei; 

 nekustamā īpašuma iegādei vai kapitāliem būvdarbiem; 

 braucieniem (transporta degvielas un transporta nomas izdevumu 
segšanai), izņemot laivu un velosipēdu nomas izdevumu segšanai; 

 pabalstiem, prēmijām, naudas balvām, komandējumiem un citiem 
līdzīgiem maksājumiem; 

 Nīcas novada domes pakļautībā esošu iestāžu pamatdarbības 
nodrošināšanai, t.sk. inventāra un pamatlīdzekļu iegādei iestādes 
vajadzībām; 

 NVO pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un darbinieku 
atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

 politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

 ēdināšanai projekta pasākumu dalībniekiem; 

 sakaru un bankas izdevumu segšanai. 

 

 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU NEPIEŠĶIR: 



PROJEKTU 
IESNIEGŠANA 

28.02. 

KONKURSA 
REZULTĀTI 

15.03. 

AKTIVITĀŠU 
ĪSTENOŠANA 

02.12. 

ATSKAIŠU 
IESNIEGŠANA 

16.12. 

PROJEKTU KONKURSA LAIKA GRAFIKS 



  

 No 1.aprīļa līdz 2. decembrim 
(visām aktivitātēm jābūt pabeigtām un rēķiniem apmaksātiem) 

PROJEKTU IESNIEDZ INTEREŠU GRUPA 

Rēķinus, pavadzīmes, līgumus un citus dokumentus par 
darījumiem paraksta tikai NND darbinieki! 

Iesniedzot rēķinu, pavadzīmi klāt obligāti jāpievieno 
aizpildīts 5.pielikums AKTS! 

Pirms atnesot mums rēķinus, nokopējiet to paši priekš 
sevis. Būs nepieciešami atskaitei! 

PROJEKTU IESNIEDZ BIEDRĪBA 

Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums tiek 
pārskaitīts uz NVO norādīto norēķinu kontu!  

Lai saņemtu līdzfinansējumu, biedrībai jāiesniedz rēķins 
pašvaldībai. 

Atskaitei klāt būs jāpievieno maksājuma uzdevumi par 
veiktajiem maksājumiem projekta ietvaros. 

RĒĶINUS APMAKSĀ PAŠVALDĪBA RĒĶINUS APMAKSĀ BIEDRĪBA  



 Interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem un jāievēro 
radniecība. 

 Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. 
Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta 
turpinājums. 

 Projekta aktivitātes jāīsteno Nīcas novada teritorijā un projekta 
rezultātu ieguvējiem jābūt Nīcas novada iedzīvotājiem. 

 Publicitāte - medijos, mājas lapā vai tml. (norādīt finansējuma 
devēju visos dokumentos, kas tiek izplatīti, izsūtīti vai 
publicēti). 

 

 

BŪTISKI ATCERĒTIES! 



Jāiesniedz: 
 Pieteikuma veidlapa – pielikums Nr.1 

 Izmaksu veidlapa – pielikums Nr.2  

 Cenu izpētes apkopojums – pielikums Nr.3  (vismaz 2 
piedāvājumi, kuriem jābūt pielikumā), izņemot pasākumu un 
apmācību organizēšana; !!! 

 Projektā iesaistīto personu saraksts (tikai interešu grupām) - 
pielikums Nr.4; !!! 

 Saskaņojums ar ēkas/vietas īpašnieku pēc nepieciešamības (brīvā 
formā); 

 Ja tiek plānota teritorijas labiekārtošana, jāsaņem Būvvaldes 
atzinums par projekta atbilstību Nīcas novada Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem. !!! 

 

 

PROJEKTA IESNIEGŠANA 



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
 

1. Projekta pieteikuma atbilstība projektu konkursa 
nolikumam; 

2. Projektu konkursa atbilstība noformēšanas prasībām; 

3. Projekta aktualitāte un nozīmīgums Nīcas novada 
sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšanā; 

4. Projekta idejas novitāte un oriģinalitāte; 

5. Projekta nepieciešamības pamatojums; 

6. Projekta mērķauditorija un pieejamība; 

7. Finansēšanai nepieciešamie līdzekļi un to pamatotība. 



PROJEKTA AKTUALITĀTE UN NOZĪMĪGUMS NĪCAS NOVADA SABIEDRĪBAS 
DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANĀ 

 projekta realizēšana veicinās Nīcas novada attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam rīcības plāna uzdevumu 
izpildi;  

 projekta realizēšana neveicina Nīcas novada attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam izpildi. 

 

 

* PAŠVALDĪBA  DOKUMENTI  ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI  
RĪCĪBU UN INVESTĪCIJU PLĀNS 

http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2013/09/Rīcību-un-Investīciju-plans.pdf


PALDIES PAR UZMANĪBU! 

IEVA TAURINSKAITE 
 ieva.taurinskaite@nica.lv  
 634 52257; 28220842 

DINA TAPIŅA 
 dina.tapina@nica.lv 
 634 52254; 26112452 

VITA LIEPIŅA 
 vita.liepina@nica.lv 
 634 89500; 20099063 
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