30.01.2017.

Februārī izsludinās pašvaldības projektu konkursu
“Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”
Janvāra beigās tika apstiprināts 2017. gada pašvaldības projektu konkursa “Mēs
savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot” nolikums. Konkursā var piedalīties gan Nīcas
novadā reģistrētas biedrības, gan interešu/iedzīvotāju grupas, kas darbojas Nīcas novadā.
Projekta pieteikumu iesniegšana paredzēta no 01. februāra līdz 28. februārim. Informatīva
tikšanās par projektu pieteikumu gatavošanu notiks 06. februārī plkst. 18.00. Nīcas
Pieaugušo izglītības centrā. Projektu īstenošana paredzēta no 01. aprīļa līdz 01. decembrim.
Projekta konkursa mērķis šogad vērsts uz aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas
simtgades tuvošanos, t.i., tiks atbalstītas brīvā laika pavadīšanas dažādošanas, dzīves
kvalitātes uzlabošanas aktivitātes un pasākumi, kas vērsti uz Latvijas valsts simtgades
svinību gaidīšanu, ar to saprotot aktivitātes, kas veicina: Nīcas novada teritorijas
labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, kā arī pasākumu un apmācību organizēšanu,
kas vērstas uz kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu un popularizēšanu, vēsturisko
zināšanu nodošanu, izpratnes par valstiskuma būtību veicināšanu, piederības sajūtas savai
valstij un tradīciju stiprināšanu, sabiedrības saliedētības un patriotisma veicināšanu,
nākotnes Latvijas veidošanu.
Nīcas novada domes līdzfinansējums vienam projektam līdz 430.00 EUR, projekta
konkursa kopējais budžets 4300.00 EUR. Taču projektu konkursa nolikums paredz, ka
projekts var būt par lielāku summu nekā 430.00 EUR, kurus līdzfinansē Nīcas novada dome,
papildus finansējumu piesaistot no saviem līdzekļiem vai sponsoriem.
Lūdzam sekot līdzi aktuālai informācijai Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv

Dina Tapiņa
Nīcas novada domes projektu vadītāja

www.nica.lv

20.03.2017.

Izvērtēti vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam,
Latvijas simtgadi gaidot” projektu pieteikumi
2017. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas
simtgadi gaidot” līdz 2017. gada 28. februārim kopumā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, projektu iesniedzēju aktivitāte ir mazinājusies.
Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Šobrīd
apstiprināti 3 projekti, ar kuru iesniedzējiem tuvākajā laikā tiks slēgti līdzfinansēšanas līgumi,
sazinoties ar katru projekta vadītāju personīgi. Savukārt pārējo sešu projektu iesniedzējiem
par viņu projektu pieteikumos plānotajām aktivitātēm līdz 2017. gada 24. martam Nīcas
novada domē jāiesniedz papildus informācija – saskaņojumi, skaidrojumi, precizējumi u.tml.
Pēc minētās informācijas iesniegšanas būs zināms pilnais projektu īstenotāju skaits.
Projektu konkursa kopējais budžets sastāda EUR 4300,00, un vienam projektam
maksimāli pieejamai finansējums tika noteikts EUR 430,00. No iesniegtajiem projektiem ne
visi projekti ir pieprasījuši maksimālo iespējamo finansējumu, tādēļ šajā gadā viss projekta
budžets netiks izmantots.
2017. gada projektu konkursa nolikumā tika norādīts, ka projektā plānotajām
aktivitātēm jābūt vērstām uz Latvijas simtgades svinību gaidīšanu – gan labiekārtojot
teritoriju, gan uzlabojot infrastruktūru, gan organizējot dažādus pasākumus. Pēc visu
līdzfinansēšanas līgumu noslēgšanas tiks sniegta detalizēta informācija par konkrētiem
projektu iesniedzējiem un projektos plānotajām aktivitātēm.
Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi
gaidot” un iesniedza savus projektu pieteikumus!
Dina Tapiņa
Nīcas novada domes projektu vadītāja

www.nica.lv

27.03.2017.

Zināmi projektu konkursa “Mēs savam novadam, Latvijas
simtgadi gaidot” rezultāti
2017. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas
simtgadi gaidot” līdz 2017. gada 28. februārim kopumā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, projektu iesniedzēju aktivitāte ir mazinājusies.
Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Sākotnēji tika
apstiprināti 3 projekti, ar kuru iesniedzējiem jau ir noslēgti līdzfinansēšanas līgumi. Pārējo
sešu projektu iesniedzējiem par viņu projektu pieteikumos plānotajām aktivitātēm līdz
2017. gada 24. martam Nīcas novada domē bija jāiesniedz papildus informācija –
saskaņojumi, skaidrojumi, precizējumi u.tml.
Izvērtējot iesniegto papildus informāciju, konkursa vērtēšanas komisija pieņēma
lēmumu atbalstīt vēl 5 projektu pieteikumus, tādējādi kopumā Nīcas novada 2017. gada
projektu konkursā tika apstiprināti 8 no 9 iesniegtajiem projektiem.
Apstiprinātie projekti iegūto punktu secībā:
1. “Ugunskura vieta pie sabiedriskā centra “Ievas””.
2. “Baltais galdauts”.
3. “Atdusas vietas labiekārtošana bijušajam Nīcas vidusskolas direktoram Jānim
Cēberam”.
4. “Par laimīgiem bērniem”.
5. “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” un CD izdošana I
kārta”.
6. “Staro Bernāti”.
7. “Esmu piederīgs šai vietai”.
8. “Viss plūst - viss mainās”.
Projekts “Ziedoši ķirši Bārtmalā – dāvana Latvijai 100gadē” diemžēl netika
apstiprināts, jo projekta iesniedzējam, sazinoties ar LR Zemkopības ministriju nepieciešamā
saskaņojuma saņemšanai, atklājās, ka projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas vietā
2018. gadā paredzēti būvdarbi, tādēļ projekta īstenošana nav iespējama.
Projektu konkursa kopējais budžets sastāda EUR 4300.00, un vienam projektam
maksimāli pieejamai finansējums tika noteikts EUR 430.00. Šajā gadā projekti tika iesniegti
par kopējo pieprasīto summu EUR 3461.98, tādēļ viss projektu konkursa budžets netiks
izmantots.
2017. gada projektu konkursa nolikumā tika norādīts, ka projektā plānotajām
aktivitātēm jābūt vērstām uz Latvijas simtgades svinību gaidīšanu – gan labiekārtojot
teritoriju, gan uzlabojot infrastruktūru, gan organizējot dažādus pasākumus.
Līgumus par projektu līdzfinansēšanu paredzēts noslēgt līdz 01. aprīlim, sazinoties ar
katru projekta vadītāju personīgi.
Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi
gaidot” un iesniedza savus projektu pieteikumus.
Veiksmi projektu īstenotājiem!

Dina Tapiņa
Nīcas novada domes projektu vadītāja

www.nica.lv

2017. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”
vērtēšanas rezultāti
Iegūto
punktu
skaits

Nr.
(vieta)

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs,
projekta vadītājs

1.

„Ugunskura vieta pie
sabiedriskā centra
"Ievas"”

Interešu kopa "Aizjomietes"/
Olga Reķēna

63,0

A

2.

“Baltais galdauts”

Biedrības "Ziedēt arī atvasarā"
rokdarbu pulciņš "Vēlziedes"/
Valda Laukgale

61,5

A

3.

“Atdusas vietas
labiekārtošana
bijušajam Nīcas
vidusskolas
direktoram Jānim
Cēberam”

Interešu grupa “Nīcas vidusskolas
vēstures izpētes grupa”/
Emīls Jansons

60,5

A

4.

“Par laimīgiem
bērniem”

Interešu grupa "Draudzēsimies"/
Sintija Špakova

59,5

A

5.

“Grāmatas "Nīcas un
Otaņķu pagastu
tautasdziesmu
krājums" un CD
izdošana I kārta”

Interešu grupa "Stars"/
Lelde Jagmina

59,0

A

6.

“Staro Bernāti”

Biedrība "Mēs Bernātiem"/
Diāna Ansule

58,5

A

7.

“Esmu piederīgs šai
vietai”

Interešu kopa "Rude"/
Indra Grūbe

50,5

A

A/N*

Projekta aktivitātes

Labiekārtot sabiedriskā centra “Ievas”
apkārtni, izveidojot drošu un glītu
ugunskura vietu.
Izstrādāt rakstu shēmu tamborējumiem,
sarīkot nodarbības tamborēšanas raksta
apguvei, rezultātā izgatavot baltu
tamborētu galdautu – dāvanu Nīcas
novadam Latvijas simtgadē.

Atdusas vietas labiekārtošana
(kapakmens un apmalīšu pasūtīšana,
uzstādīšana).

Smilšu kastes izgatavošana un
uzstādīšana bērnu laukumā Skolas
ielā 3.
Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu
krājuma materiālu apkopošana,
rediģēšana un maketēšana, grāmatas
dizaina izstrāde, dziesmu atlase priekš
CD audio matricas.
Projicēšanas iekārtu komplekta iegāde
māksliniecisku un izklaidējošu brīvdabas
gaismas projekciju pasākumu
organizēšanai Bernātos.
Nūjošanas pasākuma organizēšana,
Otaņķu pagasta vietvārdu pierakstīšana,

Pieprasītais
finansējums,
EUR

Piešķirtais
līdzfinansējums, EUR

Kopējās
projekta
izmaksas,
EUR

402.22

402.22

402.22

394.50

394.50

394.50

260.00

260.00

260.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

1330.00

423.89

423.89

423.89

264.61

264.61

264.61

8.

“Viss plūst - viss
mainās”

Interešu grupa "Nīcas jaunie
censoņi"/
Rita Dreiže

47,5

A

9.

Ziedoši ķirši Bārtmalā dāvana Latvijai
100gadē

Biedrība "Bārtas upes radošā
apvienība"/
Anna Šēfere

62,00

N1

*

vecākās paaudzes iedzīvotāju
intervēšana, dokumentēšana,
informācijas par Otaņķu pagasta
zudušajām mājvietām apkopošana,
informācijas nodošana Otaņķu senlietu
krātuvei, projekta rezultātu
prezentēšana.
Jauniešu kolektīva saliedēšana,
organizējot laivošanas pasākumu un
atpūtas vietas pie “Dūkupju
ūdenskrituma” sakopšanas aktivitāti.
Bārtas upes krastmalas sakopšana un
ķiršu stādu stādīšana upes krastā

430.00

430.00

550.00

426.76

0.00

456.76

A-atbalstīts, N-nav atbalstīts

Sagatavoja: Dina Tapiņa, Nīcas novada domes projektu vadītāja

1

Netiek atbalstīts, jo projekta aktivitāšu īstenošanai nav saņemts saskaņojums ar vietas īpašnieku tur paredzētu būvdarbu dēļ

13.12.2017.

Vietējo projektu konkurss
“Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot”
veiksmīgi noslēdzies
2017. gada vietējā novada projektu konkursā tika iesniegti 9 projektu pieteikumi. Konkursa
vērtēšanas komisija izvērtēja un apstiprināja 8 no tiem, un no aprīļa līdz decembra mēnesim notika
projektu aktivitāšu īstenošana. Iekļaujoties visos termiņos, tika realizēti 7 no 8 projektiem. Projekti
realizēti kopsummā par EUR 2723,83, no tiem Nīcas novada dome līdzfinansējusi EUR 2603.83.
Projekts “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” un CD izdošana I kārta” netika
īstenots šī projektu konkursa ietvaros, taču 2017. gada 11. decembrī deputāti kārtējā Domes sēdē,
izvērtējot projekta rezultāta nozīmīgumu Nīcas novadam, nolēma summu 430 euro apmērā piešķirt
no Domes 2018. gada budžeta. Projekts tiks īstenots līdz nākamā gada 26. februārim. Kā skaidro
projekta iesniedzēja “Interešu grupas “Stars”” pārstāve L. Jagmina, - projekts netika īstenots
termiņos, jo izdevniecībā apstrādājamais topošās grāmatas apjoms sanācis lielāks nekā sākotnēji tika
paredzēts.
Projektu ietvaros realizēti šādi labi darbi:
1. “Baltais galdauts” – izgatavots balts tamborēts galdauts ar skaitli “100” centrā, kurš svinīgā
pasākumā dāvināts Nīcas vidusskolai un tās jaunajai paaudzei, lai tā klātu galdautu lielās svētku
reizēs un būtu papildinātas arī Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības. (Projektu
īstenoja biedrības “Ziedēt arī atvasarā” rokdarbu pulciņš “Vēlziedes”)
2. “Atdusas vietas labiekārtošana bijušam Nīcas vidusskolas direktoram Jānim Cēberam” –
labiekārtota atdusas vieta Ozolmeža kapsētā, uzstādot granīta kapakmeni un apmalīti. Tas ir
ilglaicīgs ieguldījums nelielas novada vēstures daļas saglabāšanā, godinot ievērojamus cilvēkus.
(Projektu īstenoja Nīcas vidusskolas vēstures izpētes grupa)
3. “Par laimīgiem bērniem” – Nīcā, Skolas ielā uzstādīts jauns, drošības prasībām atbilstošs bērnu
rotaļu laukums ar smilšu kasti, rotaļu namiņu un slidkalniņu. Rotaļlaukuma atklāšana notika
zīmīgā dienā, - starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā. (Projektu īstenoja interešu
grupa “Draudzēsimies”)
4. “Ugunskura vieta pie sabiedriskā centra “Ievas”” – labiekārtota sabiedriskā centra apkārtne,
ierīkojot drošu un glītu ugunskura vietu no bruģakmens, kas kalpos kā viens no galvenajiem
elementiem dažādos sabiedriskā centra pasākumos. (Projektu īstenoja interešu kopa
“Aizjomietes”)
5. “Esmu piederīgs šai vietai” – aizvadīts nūjošanas pārgājiens 5km garumā pa maršrutu RudeLaurciems – Banažgals – Mežgals - Laukgals. Pārgājiena laikā savākts un apkopots apjomīgs
novadpētniecības materiāls par agrākajiem laikiem Otaņķu pagastā, kas svinīgā pasākumā nodots
Otaņķu senlietu krātuvei. Projekta ietvaros tika organizēts arī eseju konkurss Rudes pamatskolas
skolēniem. (Projektu īstenoja interešu kopa “Rude”)
6. “Viss plūst – viss mainās” – īstenots divu dienu laivu brauciens, kura laikā sakopta Bārtas upe.
Īpaša uzmanība pievērsta Dūkupju ūdenskritumam, kas ir augstākais morēnas ūdenskritums
Latvijā. Rezultātā savākti pieci lielie atkritumu maisi un sekmēts pozitīvs komandas darbs.
(Projektu īstenoja interešu grupa “Nīcas jaunie censoņi” no Nīcas jauniešu centra)
7. “Staro Bernāti” – noorganizēti divi brīvdabas gaismas projekcijas pasākumi Bernātos. Pirmais
norisinājās 17. jūnijā, integrējot to Nīcas kultūras nama rīkotajā pasākumā “Nakts dziesma”, kur
apmeklētāju skaits sasniedza aptuveni 600 cilvēku, bet otrs 12. novembrī Čakstes kalnā patriotu
nedēļas ietvaros, sasniedzot aptuveni 120 apmeklētāju. (Projektu īstenoja biedrība “Mēs
Bernātiem”)
Paldies visiem projektu īstenotājiem! Mūsu novads un tā dzīve kļuvusi labāka un kvalitatīvāka!

13.12.2017.
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

www.nica.lv

