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Īstenos vienpadsmit projektus
Nīcas novada domes 2014. gada projektu konkursā tika iesniegti 12 projektu
pieteikumi. Šogad novada iedzīvotāju aktivitāte ir pieaugusi - iesniegts par 4 projektu
pieteikumiem vairāk nekā 2013. gadā. Arī pašvaldības atbalsts šogad ir par 1454
eiro lielāks nekā pērn, kopā 4300 eiro.
10 projekti ir atbalstīti pilnā pieprasītajā apjomā. Tā kā no kopējās summas
atlika 210.40 eiro, nākošā veiksmīgākā projekta iesniedzējiem tika piedāvāts daļēji
veikt plānotās aktivitātes par minēto summu.
Pagājušajā gadā tika īstenotas dažādas projektu idejas, sākot ar sporta
inventāra un formu iegādi līdz tādām radošām aktivitātēm kā fotoplenērs un īsfilmu
tapšana par Nīcas novadu. Tika arī labiekārtota teritorija Nīcā, Jūrmalciemā un
Kalnišķos.
Šogad 6 no 11 atbalstītajiem projektiem ir saistīti ar sporta un veselību
veicinošām aktivitātēm, kas ir ļoti apsveicama tendence. Notiks apmācības Ciguntaidzi, tiks iegādāts fitnesa inventārs, sakārota novada sporta infrastruktūra, iegādāti
tērpi Nīcas futbola komandai, kā arī vasarā Jūrmalciemā notiks sporta svētki.
Jūrmalciemā un Kalnišķos organizēs dažādas apmācības. Būs darbs gan ķermenim,
gan galvai. Novadnieces un novadnieki mācīsies izgatavot ziepes un sveces, tāpat
notiks sporta nodarbības, kuras papildinās teorētiskā apmācība par veselīgu
dzīvesveidu un pozitīvu domāšanu, sevis izzināšanu, pašvērtību un dzīves kvalitātes
celšanu. Īstenojot projektus, būs daudz ieguvēju, taču novada iedzīvotāji arī paši ir
gatavi dot lielu ieguldījumu savu ideju realizēšanā.
Apsveicam atbalstīto projektu iesniedzējus!

Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja
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2014.gada projektu konkursa vērtēšanas rezultāti

Nr.
(vieta)

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs,
projekta vadītājs

Iegūto
punktu
skaits

A/N*

1.

„Mana veselība paša
rokās”

Iedzīvotāju interešu grupa
„Veselība paša rokās”/ Dace
Kalēja

2.

„Basketbola grozu
atjaunošana pie
Nīcas vidusskolas”

Nīcas basketbolisti/ Guntis
Mūrēns

70.5

A

3.

„Otaņķu etnogrāfiskā
ansambļa 50 gadu
jubilejas pasākums”

Otaņķu etnogrāfiskais
ansamblis/ Vineta Jušķevica

70.5

A

4.

„Katra diena ar jauku
smaidu un gaišām
domām”

Biedrība „Kalvišķu Īves”/
Inita Ķaupele

69.5

A

5.

Sporta svētki
„Jūrmalciems 2014”

Jūrmalciema interešu grupa
„Aizjomietes”/ Arta Jansone

68.5

A

6.

„Dzīve ir kustībā!”

„Sporto savā novadā”/ Zane
Līne

66.5

A

72.5

A

Projekta aktivitātes

6 atveseļošanās vingrošanas
nodarbību bloku organizēšana
novada iedzīvotājiem (bez maksas)
sertificēta Cigun-Taidzi instruktora
Jura Branta vadībā.
Basketbola vairogu un stīpu
atjaunošana un nomaiņa, laukuma
līniju krāsojuma atjaunošana pie
Nīcas vidusskolas.
Bukleta, kabatas kalendāru, CD
„Pavasara dziesmas” izgatavošana,
dalībnieku fotosesija, foto
izgatavošana un izstāde.
5 lekciju ciklu organizēšana. Lektore
Pārsla Ivanova. Tēmas: sevis
apzināšana, enerģētika, psihe,
dzīves kvalitāte, forma, krāsa,
skaņa, simboli, dabas, kosmosa un
cilvēka vienotība, attiecības,
domformas.
Sporta svētku rīkošana Jūrmalciemā
2014.gada jūnijā. Aktivitātes: sporta
spēles, rotaļas bērniem, ēdināšana,
balvas.
10 vingrošanas līdzsvara spilvenu, 1
uzglabāšanas statīva un 10
vingrošanas paklāju iegāde.

Pieprasītais
finansējums
EUR

Kopējās
projekta
izmaksas
EUR

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

1205.00

A

Pasākumu organizēšana (dekupāža,
sveču, ziepju izgatavošana, pudeļu
dekorēšana, zīda rožu veidošana,
sporta nodarbības, lekcijas „Pozitīvā
domāšana” un „Veselīgais
dzīvesveids”, galda spēļu vakari)

430.00

530.00

234.40

234.40

7.

„Lietderīga brīvā
laika pavadīšana”

8.

„Brīvības cīnītāja
Augusta Skaras
piemiņas vietas
atjaunošana”

12.klases skolēni/ Renāte
Vilne

64.5

A

Piemiņas vietas atjaunošana un
labiekārtošana (kapakmeņa
atjaunošana, mūžzaļo augu
stādīšana, teritorijas labiekārtošana).

9.

„No sirds uz sirdi”

Ineses Egles mūzikas draugu
grupa/ Mārtiņš Sīlis

62.5

A

Mūzikas studijas skaņu aparatūras
iegāde un koncertu cikls novada
ciemos.

415.00

2043.70

10.

„Futbola formas FK
NĪCA komandai”

A

16 futbola formu ar getrām + 1
vārtsarga forma (īsā un garā) ar
cimdiem iegāde.

430.00

665.00

11.

„Pārvērtību diena
Nīcas novada
aktīvajiem
jauniešiem”

A

Pārvērtību dienas organizēšana
jauniešiem, stilista un friziera padomi
un apmācība. Jauniešu fiziskās
pārvērtības stilista un friziera vadībā.

210.401

430.402

12.

„Veļas žāvētavas
atjaunošana
daudzdzīvokļu māju
teritorijā Rudes
ciemā”

430.00

593.09

*

A-atbalstīts, N-nav atbalstīts

1

Atbalstīts nepilnā apjomā
Kopsumma vēl precizējama

2

Grupa „KALVAS”/ Rasma
Pāvela

Nīcas futbols/ Andrejs Geslers

66.0

61.0

Nīcas jauniešu centra jaunieši/
Natālija Pūce

Domubiedru grupa par
veselīgu dzīvesveidu un
sakoptu vidi no Rudes ciema
daudzdzīvokļu mājām/
Sandra Vadone

60.0

58.0

N

Trīs publisku āra veļas žāvētavu
sakopšana, jumtu seguma labošana
un nomaiņa.

Sagatavoja: L.Pakule-Krūče, 63489500
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Projektu īstenošana noslēgusies ar 9 realizētiem projektiem
2014. gada projektu konkursā tika iesniegti 12 projektu pieteikumi,
finansēšanas līgumi noslēgti par 11 projektu īstenošanu, taču realizēti 9 projekti. No
diviem neīstenotajiem projektiem, viens projekta īstenotājs laicīgi informēja projektu
vērtēšanas komisiju par pamatotiem apstākļiem, kuru dēļ projekts netika īstenots.
Otrs projekta īstenotājs nav izpildījis savas saistības un par projekta neīstenošanu
nav informējis novada domi, tādēļ nākamos divus gadus tam tiks liegta iespēja
piedalīties vietējā projektu konkursā kā to paredz konkursa nolikums.
Projekti realizēti kopsummā par EUR 6382.89, no tiem Nīcas novada dome
līdzfinansējusi EUR 3659.19. Apsveicama ir projektu realizētāju aktivitāte piesaistot
papildus finansējumu no sponsoriem, kuru vidū ir vietējie novada uzņēmēji.
Projektu īstenošanas rezultātā novadā ir realizētas labas un vērtīgas idejas.
Pieci projekti īstenoja ar sportiskām aktivitātēm saistītus projektus. Tika iegādātas
futbola formas, rīkotas sporta sacensības Jūrmalciemā, iegādāts vingrošanas
inventārs, kā arī rīkotas Cigun apmācības. Arī kultūras dzīve novadā ieguva no
īstenotajiem projektiem, kur Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis nosvinēja savu
50.gadu pastāvēšanas jubileju, savukārt mazie „Čiekuriņi”, kas pārstāv Nīcas bērnu
vokālo ansambli koncertēja pate4icoties projekta rezultātā iegādātajai mūzikas
aparatūrai. Divu projektu aktivitātes bija saistītas ar dzīves kvalitātes uzlabošanu,
notika lekcijas par psiholoģisku jautājumu izziņu, pašvērtējumu un pozitīvo
domāšanu, kā arī notika dažās rokdarbu nodarbības kvalificētu speciālistu vadībā.
Ievērības cienīgs ir jauniešu realizēts projekts, kura rezultātā tika atjaunota
brīvības cīnītāja A.Skaras piemiņas vieta Verbeļu kapos.
Apsveicam projektu īstenotājus, pateicamies par sadarbību un aktīvu novada
dzīvesvides uzlabošanu! Informējam, ka pašreiz tiek aktīvi strādāts pie nākamā gada
projekta konkursa nolikuma un jau nākamā gada sākumā tiks izsludināts kārtējais
projektu konkurss.
Laura Pakule-Krūče, Attīstības nodaļas vadītāja
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