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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!  
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