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u Kalnišķu	 
sabiedriskajam	 
centram	15		 6. lpp. 

u	Čiekurkausa	2020	
rezultāti		 7. lpp.

u	Izsoles	 3. lpp.

1.  augustā  ar  sirsnīgiem  vār-
diem  un  skanīgām  dziesmām 
estrādē aizritēja Rudes skolas 145. 
dzimšanas dienas svinības. Kopā 
bija  pulcējušies  nu  jau  bijušās 
skolas  pedagogi,  tehniskie  dar-
binieki, absolventi un sadarbības 
partneri.

Pedagogi	 un	 darbinieki	 saņēma	
piemiņas	dāvanas	un	uzklausīja	patei-
cības	vārdus.	Lietainās	dienās	redzē-
sim	krietni	vairāk	zaļu	lietussargu.	Tie	
atgādinās	par	svētku	dienu	un	Rudes	
skolā	 pavadīto	 laiku.	 Kāpēc	 zaļi?	
Kastaņlapu	 krāsā.	Kastaņas	 ir	 neiz-
trūkstošs	Rudes	 skolas	 simbols.	Tās	
jau	gadiem	aug	pie	skolas	un	priecē	
ar	 savām	 ziedu	 svecēm	 un	 adatai-
najiem	 bumbuļiem.	 Skolas	 jubilejā	
iestādes	 direktores	 Inguna	 Lībeka	
un	Anda	Veidele	simboliski	iestādīja	
kastaņu,	lai	stāsts	turpinātos.	Arī	mū-
ziķis	Andris	Ērglis	koncertā	izpildīja	
Rudes	 skolas	 himnu	 “Zem	 skolas	
kastaņām”.	

Interesi	 raisīja	 1875.	 gadā	 laik-
rakstā	 “Kurzemes	 Vārds”	 publicē-
tais	 raksts	 par	 skolas	 iesvētīšanas	
pasākumu,	ko	klātesošajiem	nolasīja	
pasākuma	vadītāja,	skolas	absolvente	
un	Otaņķu	senlietu	krātuves	vadītā-
ja	Lelde	Jagmina.	I.	Lībeka	vērtē,	ka	
patiesībā	jau	nekas	nav	mainījies,	tikai	

valoda	mazliet	 savādi	 skan.	Otaņķu	
bibliotēka	 un	 senlietu	 krātuve	 bija	
sagatavojušas	 nelielu	 fotoizstādi	 par	
Rudes	skolu.	Tā	kādu	laiku	būs	ska-
tāma	tautas	namā.

Vairāku	 paaudžu	 otaņķnieki	
diendienā	 apmeklējuši	 Rudes	 skolu,	
lai	krātu	vai	dotu	zināšanas	un	satik-
tos	ar	draugiem	un	kolēģiem.	Atmi-
ņas	katram	savas.	

Ādolfs	Embutnieks	divas	ziemas	
mācījies	Rudes	 skolā	 vēl	 tolaik,	 kad	
skolai	 bija	 tikai	 viens	 stāvs.	Mācījās	
pa	 divām	 klasēm	 vienā	 telpā,	 bet	
starpbrīžos	gāja	rotaļās.	Viņš	atceras,	
ka	pusdienas	bija	katram	jāņem	līdzi	
no	mājām,	jo	kopgalda	toreiz	nebija.	
Skolas	 ziemeļu	 galā	 dzīvojis	 skolas	
pārzinis	Skubis.	Skolā	strādāja	trīs	vai	
četri	skolotāji.	Pēc	kara	skolēnu	bijis	
daudz,	arī	vecāki,	kuriem	kara	gados	
nebija	 iespēju	mācīties.	Skolā	visiem	
kļuvis	 par	 šauru,	 tādēļ	 pieņemts	 lē-
mums	 būvēt	 klāt	 vēl	 divus	 stāvus.	
Pēc	daudziem	gadiem	viņš	ar	ģimeni	
dzīvojis	 skolas	 trešajā	 stāvā,	 jo	 sie-
va	bija	skolotāja.	Ne	vien	skolotājas	
vīram,	 bet	 visai	 ģimenei	 pieticis,	 ko	
darīt,	 lai	 sagatavotu	 skolu	 jaunajam	
mācību	 gadam.	 No	 skolas	 laikiem	
aizritējis	daudz	gadu.	Ā.	Embutnieks	
stāsta,	ka	jubilejas	reizē	daudzus	ne-
varējis	 pazīt,	 bijis	 jāprasa:	 “Kas	 tu	

esi?”	Viņš	arī	skumji	piebilst,	ka	dau-
dzu	 jau	 vairs	 nav	 šajā	 saulē,	 vēl	 citi	
pārcēlušies	uz	dzīvi	citur.

Pensionētajai	 skolotājai	 Bi-
rutai	 Mūrēnai	 īpaši	 palicis	 prātā	
1956./1957.	mācību	gads,	kad	skolu	
paplašināja.	 Celtniecības	 laikā	 mācī-
bas	notikušas	vecajā	klubā	un	bijušā	
kolhoza	 kantorī.	 Pēc	 remonta	 skolā	
bijis	 daudz	 ērtāk	 un	 plašāk,	 tomēr	
telpas	bijušas	 ar	 krāsns	 apkuri,	 cen-
trālapkure	 ierīkota	 vēlāk	 direktora	
Alecka	laikā.	Ēkas	trešajā	stāvā	kād-
reiz	 bijis	 internāts	 tiem	 skolēniem,	

Asteres košas dārzos kad zied,
Gājputnu klaigas gaisā kad skan,
Vasara projām tad steidz,
Skola bērnus atkal jau sveic.
Koši ziedi un skanīgi smiekli,
Mīļas, biklas un smaidīgas sejas
Atviz gaiteņos, atspīd ejās.
                       (L. Liepdruviete)

Nīcas novada pedagogiem, skolēniem,  
viņu vecākiem un izglītības iestāžu  

tehniskajiem darbiniekiem jaunajā mācību 
gadā vēlu gribasspēku, pacietību,  

aizrautību un veiksmi!
Novada	domes	vārdā	priekšsēdētājs	 

Agris Petermanis 

Skolas jubilejā iestādes direktores Inguna Lībeka un Anda 
Veidele simboliski iestādīja kastaņu, lai stāsts turpinās.

Atzīmē Rudes skolas 145 gadu jubileju

kas	dzīvoja	tālu	no	skolas,	viena	ista-
ba	meitenēm,	otra	–	zēniem.

Anda	Veidele	 atklāj:	 “Es	 saistī-
bā	ar	Rudes	skolu	esmu	izdzīvojusi	
visas	iespējamās	lomas.”	Skolā	viņai	
bija	pirmās	mājas,	jo	Andas	mamma	
strādāja	 par	 skolotāju	 un	 ģimenei	
bija	 ierādīts	 dzīvoklis	 ēkas	 trešajā	
stāvā.	 Pēc	 tam	 viņa	 bija	 skolniece,	
vēlāk	 atgriezās	 kā	 skolotāja,	 tad	 –	
mamma	 trīs	 skolēniem,	 turpmāk	 –	
skolas	direktore.	Arī	kā	pašvaldības	
vadītājai	 bija	 jārūpējas	 par	 skolu.	
Visjaukākās	 atmiņas	 tomēr	 esot	 kā	
skolniecei.	 Ar	 mīļumu	 A.	 Veidele	
piemin	 apkopēju	Margrietu	 Brakši,	
sauktu	 par	 Brakštanti.	 Viņa	 bijusi	
skolas	 dvēsele,	 visur	 bijusi	 klāt	 un	
visu	redzējusi,	savulaik	bijusi	arī	An-

das	auklīte,	jo	dzīvoja	kaimiņos.
Liecības	 par	 Rudes	 skolas	 ga-

diem	paliek	muzeja	mapēs,	plauktos	
un	 fotoalbumos.	 Šajā	mācību	 gadā	
ēku	 vairs	 nepiepildīs	 bērnu	 čalas.	
Līdz	ar	ziņu	par	skolas	slēgšanu	pa-
vasara	 vētrā	beidzās	 arī	 varenā,	 pie	
skolas	augušā	bērza	mūžs.	Bet	dau-
dzās	mājās	jaukai	atmiņai	par	skolu	
augs	 puķe.	 Skolā	 allaž	 bija	 daudz,	
mīļu	 roku	 aprūpētu	 puķu.	 Svētku	
reizē	tās	bija	izliktas,	aicinot	paņemt	
līdzi	 un	 turpināt	 rūpēties.	 Rūpes	
par	pamatīgo,	no	 tuvējās	apkārtnes	
savestajiem	 akmeņiem	 būvēto	 un	
pēdējos	gados	glīti	atjaunoto	skolas	
ēku	turpināsies,	vien	tā	turpmāk	kal-
pos	citiem	mērķiem.

Gunita Šime

Uz jaunā mācību gada pirmo 
tikšanos visi tiek gaidīti  

1. SEPTEMBRĪ
Nīcas vidusskolā pulksten 9.00.

Ieklausies, izdzīvo, sajūti!
Esi kā mūzika!

Skani!
1. septembrī plkst. 13.00  
Nīcas Mūzikas skola  

aicina	uz	Zinību	dienas	un	Mūzikas	skolas	 
30	gadu	jubilejas	pasākumu,	 

kas	norisināsies	pie	Nīcas	novada	domes.
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Domes lēmumi

NOVADA DOMES SĒDĒ
10. augustā
Piedalījās deputāti: R. Kalējs, R. Latvens, I. Lībeka, 
D. Siksna, A. Sīklis, I. Skrode, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, L. Petermane, I. Reķēna, G. Šime.
Deputāti nolēma:
u atļaut	 sadalīt	 un	piešķirt	 nosaukumu	3	nekustamiem	
īpašumiem;
u atļaut	nocirst	kokus	un	krūmus	SIA	“Tonus	Elast”	te-
ritorijā;
u nodot	 īpašumā	 bez	 atlīdzības	 zemi	 zem	 dzīvokļa	
daudzdzīvokļu	mājā;
u precizēt	zemes	platību	nekustamam	īpašumam;
u atsavināt	2	Nīcas	novada	pašvaldībai	piederošos	nekus-
tamos	īpašumus	–	zemi	“Censoņi”	un	“Klampju	Šūnas”,	
apstiprināt	 īpašumu	 sākumcenu,	 izsoles	 noteikumus	 un	
rīkot	izsoli;
u apstiprināt	iznomājamo	pašvaldības	zemesgabalu;
u atļaut	uzsākt	zemes	ierīcības	projekta	izstrādi	1	nekusta-
mā	īpašuma	sadalīšanai	un	2	nekustamo	īpašumu	robežu	
pārkārtošanai;	
u akceptēt	 Komisijas	 pašvaldības	 pirmpirkuma	 tiesību	
uz	nekustamajiem	 īpašumiem	 izmantošanas	 izvērtēšanai	
izdotās	izziņas	par	atteikšanos	no	pirmpirkuma	tiesībām	
uz	7	īpašumiem;
u nodot	nekustamo	īpašumu	“Lejezeri”	un	“Piļķa	Beļļas”	
detālplānojuma	projektu	1.	redakciju	publiskajai	apsprie-
šanai	un	institūciju	atzinumu	saņemšanai,	nosakot	publis-
kās	apspriešanas	termiņu;
u apstiprināt	Nīcas	 novada	 domes	 saistošo	 noteikumu	
“Par	 Nīcas	 novada	 sabiedriskās	 kārtības	 noteikumiem”	
projektu	un	atzīt	par	spēku	zaudējušiem	Nīcas	novada	do-
mes	2010.	gada	9.	septembra	saistošos	noteikumus	Nr.11	
“Par	 sabiedrisko	 kārtību	 Nīcas	 novadā”;	 apstiprinātais	
projekts	nosūtīts	VARAM	atzinuma	saņemšanai	un	stā-
sies	spēkā	pēc	publicēšanas	“Nīcas	Novada	Vēstīs”,	līdz	ar	
to	spēku	zaudēs	līdzšinējie	saistošie	noteikumi;
u piešķirt	papildu	līdzekļus	Nīcas	vidusskolas	vecās	skolas	
1.	stāva	un	2.	stāva	tualešu	remontam	30	000	eiro	apmērā;
u informāciju	 tehnoloģiju	 plašāka	 pielietojuma	 nolūkā	
izveidot	jaunu	štata	vietu	–	izglītības	iestāžu	datorsistēmu	
tehniķis,	kas	nodrošinās	IT	pakalpojumus	Nīcas	vidussko-
lā,	PII	“Spārīte”	un	Mūzikas	skolā;
u pamatojoties	 uz	 saistošiem	noteikumiem	 “Par	Nīcas	
novada	domes	apbalvojumiem”,	dodoties	pensijā,	apbal-
vot	ilggadējo	Nīcas	vidusskolas	remontstrādnieku	ar	atzi-
nības	rakstu	un	naudas	balvu;
u nodot	personai	pašvaldības	dzīvokļa	īres	tiesības	uz	ne-
noteiktu	laiku;
u apstiprināt	dzīvokļu	īres	tiesību	maiņu;
u pagarināt	 līgumu	 ar	 SIA	 “Retējs”	 par	 aptiekas	 telpu	
nomu	līdz	2027.	gada	beigām;
u izveidot	amata	vietu	“vieglā	auto	vadītājs”	Komunālajā	
dienestā	ar	2020.	gada	12.	augustu,	lai	nodrošinātu	Rudes	
bērnu	 grupiņām	ēdināšanu	un	veiktu	 citus	 saimnieciskus	
darbus;
u piešķirt	papildu	finansējumu	5000	eiro	apmērā	Nīcas	
Mūzikas	skolai	preču	un	pakalpojumu	izdevumiem;

u piešķirt	finansējumu	Rudes	skolas	darbmācības	kabine-
ta	pielāgošanai	senlietu	krātuves	vajadzībām;	
u piešķirt	papildu	finansējumu	10	000	eiro	apmērā	Nīcas	
Dižās	muižas	klēts	attīstībai	–	ēkas	pārbūves	būvniecības	
ieceres	dokumentācijas	izstrādei;
u atbalstīt	projekta	“Aprūpes	infrastruktūras	un	tehniskā	
nodrošinājuma	uzlabošana	Nīcas	 ambulancē	praktizējo-
šām	ģimenes	ārsta	praksēm”	pieteikuma	 iesniegšanu	un	
nodrošināt	pašvaldības	līdzfinansējumu;
u veidot	4	pirmsskolas	izglītības	skolotāja,	2	palīgskolotā-
ja,	mūzikas	skolotāja	(0,3	likmes)	un	sporta	skolotāja	(0,1	
likme)	amata	vienības	ar	2020.	gada	1.	augustu,	sakarā	ar	
Rudes	skolas	pirmsskolas	grupas	pievienošanu	pirmssko-
las	 izglītības	 iestādei	“Spārīte”;	piešķirt	finansējumu	mā-
cību	līdzekļu,	mācību	materiālu	un	saimniecisko	līdzekļu	
iegādei	proporcionāli	bērnu	skaitam;
u apstiprināt	naudas	balvas	Nīcas	novada	 izglītības	 ies-
tāžu	 pedagoģiskajiem	 darbiniekiem	 par	 nostrādātajiem	
darba	gadiem.

NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
25. augustā
Piedalījās deputāti: R. Kalējs, R. Latvens, I. Lībeka,  
D. Siksna, A. Sīklis, I. Skrode, T. Šēfers
Klātesošie: A. Šakals, D. Eglīte, L. Petermane
Deputāti nolēma:
u pieņemt	zināšanai	pamatbudžeta	ieņēmumus	un	izde-
vumus	š.	g.	septiņos	mēnešos	pa	funkcionālām	un	ekono-
miskām	kategorijām;
u apstiprināt	ar	š.	g.	1.	septembri	pirmsskolas	 izglītības	
iestādē	“Spārīte”	pedagogu	darba	algas	likmes;
u piešķirt	papildu	finansējumu	Rudes	filiāles	pirmsskolas	
pedagogu	algu	palielinājuma	nodrošināšanai;
u piešķirt	finansējumu	pirmsskolas	izglītības	iestādes	sep-
tiņu	skolotāja	palīgu	darba	algas	palielināšanai;
u atļaut	 sadalīt	 un	 piešķirt	 nosaukumu	 nekustamajam	
īpašumam;
u apstiprināt	nekustamā	īpašuma	“Bārtas	mežs”	izsoles	
sākumcenu	102	100	EUR,	pārdodot	izsolē	ar	augšupejošu	
soli;	apstiprināt	nekustamā	īpašuma	zemesgabala	un	me-
žaudzes	atsavināšanu	un	izsoles	noteikumus;
u apstiprināt	naudas	balvas	Nīcas	novada	izglītības	iestāžu	
tehniskajiem	darbiniekiem	par	nostrādātajiem	darba	gadiem;
u apmaksāt	 karjeras	 konsultanta	darbu	 (0,2	 likmes)	no	
š.	g.		1.	septembra	līdz	31.	decembrim;
u izveidot	 Nīcas	 vidusskolā	 amata	 vietu	 “pavārs”	 ar	
šā	gada	1.	septembri;	
u piekrist,	ka	Nīcas	vidusskola	un	Nīcas	Mūzikas	skolas	
2020./2021.	mācību	gadu	uzsāk	klātienē;
u izveidot	 uz	 Covid-19	 pandēmijas	 laiku	 amata	 vietu	
“skolas	dežurants”;
u piešķirt	6660,13	EUR	kameras	uzstādīšanai	Papes	da-
bas	parkā;
u atsavināt	 kustamo	 mantu	 –	 virpošanas	 darba	 galdu	
1M95	(1967.	gads),	rīkojot	izsoli;	izveidot	kustamās	man-
tas	 novērtēšanas	 komisijas	 sastāvu	 un	 novērtēt	 minēto	
kustamo	mantu,	sagatavojot	lēmuma	projektu	par	izsoles	
noteikumiem	un	tā	atsavināšanu;

Nākamā kārtējā domes sēde – 14. septembrī plkst. 9.00.

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes

2020. gada 13. jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.13).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
“Grozījumi Nīcas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos

noteikumos Nr.1 “Nīcas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
34. panta pirmo un otro daļu un
56. panta otro un trešo daļu.
 Izdarīt Nīcas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Nīcas 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) grozījumus.
1. Papildināt Nolikuma 5. nodaļu ar pantu Nr.5.35. un izteikt to šādā redakcijā:
“35. Ja deputāts komitejas vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai darba komandējuma dēļ nevar ierasties uz komitejas vai domes sēdes norises 
vietu, deputāts iepriekš ar elektroniskā pasta starpniecību informē domes priekšsēdētāju 
par attālinātu darbu vienu darba dienu pirms kārtējās sēdes vai trīs stundas pirms ārkārtas 
sēdes. Priekšsēdētājs var noteikt, vai komitejas vai domes sēdes norisē tiks izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Deputātam jābūt reģistrētam 
attālināta darba iespējai speciālā programmā (izveidotā e-risinājuma rīkā).”

2.  Papildināt Nolikuma 5. nodaļu ar pantu Nr.5.36. un izteikt to šādā redakcijā:
“36. Deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas vai domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties 

balsošanā, neatrodoties sēžu norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta balsošana tiešsaistē.”

3. Papildināt Nolikuma 5. nodaļu ar pantu Nr.5.37. un izteikt to šādā redakcijā:
“37. Domes komitejas vai sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam pantos Nr. 5.35. 

un 5.36. noteiktajos gadījumos izmanto datortehniku un speciālu programmu (e-risinājuma 
rīku), kura nodrošina drošu piekļuvi sēžu materiāliem un balsošanu, izmantojot internetu.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas izdevumā “Nīcas Novada Vēstis’”.

Saistošie noteikumi

Informatīvs	paziņojums	par	detālplānojuma	 
“Lejezeri”	un	“Piļķa	Beļļas”	sabiedrisko	apspriešanu

30.	jūlijā	notika	novada	domes	ārkārtas	sēde,	kurā	no	domes	priekšsēdētāja	
vietnieka	amata	atkāpās	deputāts	Renārs	Latvens,	kurš	uzticētos	amata	pienā-
kumus	pildīja	divus	gadus,	par	iemeslu	minot	grūtības	apvienot	pamatdarba	un	
priekšsēdētāja	vietnieka	pienākumus.

Domes	 sēdē	 vietnieka	 amatam	 tika	 izvirzītas	 četras	 kandidatūras:	 Inga	
Skrode,	Laura	Pakule-Krūče,	Turaids	Šēfers	un	Raivis	Kalējs.	Par	priekšsēdētā-
ja	vietnieku	vienbalsīgi	ievēlēja	Raivi	Kalēju.	Pārējie	kandidāti	atteicās.

Apsveicam	Raivi	Kalēju	ar	jaunu	darba	gaitu	uzsākšanu.

Nīcas	novada	dome	2020.	gada	10.	augustā	pieņēma	
lēmumu	“Par detālplānojuma 1. redakcijas nekusta-
miem īpašumiem “Lejezeri” (kad. Nr. 64780050121) 
un “Piļķa Beļļas” (kad. Nr. 64780030028) Grīnval-
tos,  Nīcas  pagastā,  Nīcas  novadā,  nodošanu  sa-
biedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 

Publiskās	 apspriešanas	 termiņš	 noteikts	 no	
2020.	gada	24.	augusta	līdz	14.	septembrim.

Sabiedrības	 līdzdalības	 pasākuma	 norises	 laiks	 un	
vieta	–	2020.	gada	4.	septembrī	plkst.	11.00	Nīcas	no-
vada	domē.

Ar	 izstrādāto	 detālplānojuma	 1.	 redakciju	 	 īpašu-

miem	“Lejezeri”	 un	 “Piļķa	Beļļas”	 var	 iepazīties	 pub-
liskās	 apspriešanas	 termiņa	 laikā	Nīcas	 novada	 domē,	
4.	kabinetā	darba	dienās	darba	laikā,	Nīcas	novada	paš-
valdības	mājaslapā,	sadaļā	“Pašvaldība/Teritorijas	plāno-
šana”	un	https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17280.

Apmeklētāju	 pieņemšanas	 un	 rakstisko	 priekšliku-
mu	iesniegšanas	vieta	detālplānojuma	projekta	“Lejeze-
ri”	un	“Piļķa	Beļļas”	1.	redakcijas		publiskās	apspriešanas	
termiņa	laikā	–	Nīcas	novada	domes	4.	kabinetā	darba	
dienās	 darba	 laikā.	Detālplānojuma	 izstrādātājs	 –	 SIA	
“Balts	un	melns”,	pilnvarotā	persona	SIA	“Projekti	Pro”	
valdes	loceklis	Gints	Astičs,	tālr.	29106532.

Nīcas	novadā	nomai	pieejamā	
zeme	bez	apbūves	tiesībām	

Nīcas novada dome 2020. gada 10. augustā domes sēdē apstiprināja iznomājamo 
zemesgabalu Nīcas novadā. 

Sagatavoja Sandra Pļavniece 

Nr.
p.k.

Nosaukums 
un pagasts

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums

Nomājamā 
platība (ha vai 
kv.m.), vairāk 
vai mazāk 
dabā pārmērot 

Nekustamā 
īpašuma lietošanas 
mērķis 

Zemesgabala 
piederība

1 “Pašvaldība”,
Nīcas pagasts

64780100169 200 kv.m. Kods 0101; zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 
–  mazdārziņu vaja-
dzībām, augļu dārza 
teritorija

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme

Deputāts Raivis Kalējs iepazīstas ar domes priekšsēdētāja 
amata pienākumiem.

Priekšsēdētāja vietnieka 
amatā stājas Raivis Kalējs
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Izsoles

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Klampju Šūnas” izsoli 

Nīcas	novada	dome	rīko	pašvaldībai	piederoša	nekustamā	īpašuma	“Klamp-
ju	Šūnas”	(kadastra	Nr.	64780130096)	0,24	ha	platībā,	kas	atrodas	Klampju	cie-
mā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā,	izsoli.

Pirmpirkuma	tiesīgās	personas	ir	zemesgabala	ar	kadastra	Nr.	64780130031	
(kadastra	 apzīmējums	64780130110)	un	nosaukumu	“Sīļi”	 (Nīcas	pagasta	 ze-
mesgrāmatas	nodalījuma	Nr.	825)	un	zemesgabala	ar	kadastra	Nr.	64780130052	
un	 nosaukumu	 “Ežmalas”	 (Nīcas	 pagasta	 zemesgrāmatas	 nodalījuma	 Nr.	
100000005826)	īpašnieki.

Pirmpirkuma	tiesīgām	personām	pieteikums	izsolei	jāiesniedz	līdz	2020.	gada	
1.	oktobrim	plkst.	9.00	Nīcas	novada	domē,	1.	stāvā,	4.	kabinetā,	Bārtas	ielā	6,	
Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā,	līdzi	ņemot	personu	apliecinošu	dokumentu.

Pārējām	personām	pieteikumu	 izsolei	 iesniegt	 līdz	 2020.	 gada	 1.	 oktobrim	
plkst.	9.00,	Nīcas	novada	domē,	Bārtas	ielā	6,	Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā,	
1.	stāvā,	4.	kabinetā.	Ja	pieteikumu	noteiktajā	termiņā	būs	iesniegušas/si	pirmpirku-
ma	tiesīgās/ā	personas/a,	izsolē	piedalās	tikai	pirmpirkuma	tiesīgās/ā	personas/a.	

Izsole	notiks	2020.	gada	1.	oktobrī	plkst.	9.30,	Nīcas	novada	domē,	Bārtas	
ielā	6,	Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā.

Nekustamā	īpašuma	“Klampju	Šūnas”,	kadastra	Nr.	64780130096,	sākum-
cena	1800	EUR	(viens	tūkstotis	astoņi	simti	eiro).	Izsoles	solis	100	EUR	(viens	
simts	eiro).

Izsoles	nodrošinājums	10%	apmērā	no	sākumcenas,	 t.i.,	180	EUR	(viens	
simts	astoņdesmit	eiro).	

Nodrošinājuma	maksa	pirms	izsoles	jāieskaita	Nīcas	novada	domes,	reģ.	Nr.	
90000031531,	AS	“Swedbank”,	kontā	Nr.	LV69HABA0551018868961.	

Maksājuma	 mērķī	 jānorāda:	 “Nodrošinājuma	 summa	 dalībai	 īpašuma	
“Klampju	Šūnas”,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā,	izsolei”.	Izsoles	veids	–	mutiska,	
ar	augšupejošu	soli.

Nekustamā	īpašuma	apskate	–	individuāli	vai	pēc	saskaņošanas	ar	pašvaldī-
bas	pārstāvi	pa	tālruni	63452251.	

Zemesgabala	izmantošanas	nosacījumi	–	viensētu	apbūve.
Ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	Nīcas	novada	domē	klātienē	vai	elek-

troniski	mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles.
Samaksa	par	nekustamo	īpašumu	veicama	divu	nedēļu	laikā	pēc	līguma	paraks-

tīšanas.	Līgums	jāparaksta	divu	nedēļu	laikā	pēc	izsoles	rezultātu	apstiprināšanas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Censoņi” izsoli 
Nīcas	novada	dome	rīko	pašvaldībai	piederoša	nekustamā	īpašuma	“Censo-

ņi”,	(kadastra	Nr.	64800070165)	2	ha	platībā,	kas	atrodas	Rudē,	Otaņķu	pagastā,	
Nīcas	novadā,	izsoli. 

Pirmpirkuma	tiesīgās	personas	ir	zemesgabala	ar	kadastra	Nr.	64800030108	
(kadastra	apzīmējums	64800070168)	un	nosaukumu	“Irbes”,	(Otaņķu	pagasta	
zemesgrāmatas	 nodalījuma	Nr.	 100000362466),	 zemesgabala	 ar	 kadastra	 Nr.	
64800070091	 (kadastra	 apzīmējumu	 64800070091)	 un	 nosaukumu	 “Kalēji”,	
(Otaņķu	pagasta	zemesgrāmatas	nodalījuma	Nr.	108),	zemesgabala	ar	kadastra	
Nr.	 64800070054	un	nosaukumu	“Ražotnes”,	 (Otaņķu	pagasta	 zemesgrāma-
tas	nodalījuma	Nr.	100000427608),	zemesgabala	ar	kadastra	Nr.	64800070061	
un	 nosaukumu	 “Baloži”	 (Otaņķu	 pagasta	 zemesgrāmatas	 nodalījuma	 Nr.	
100000427763)	un	zemesgabals	ar	kadastra	Nr.	64800070086	un	nosaukumu	
“Cipreses”	(Otaņķu	pagasta	zemesgrāmatas	nodalījuma	Nr.--)	īpašnieki.

Pirmpirkuma	tiesīgām	personām	pieteikums	izsolei	jāiesniedz	līdz	2020.	gada	
1.	oktobrim	plkst.	9.00	Nīcas	novada	domē,	1.	stāvā,	4.	kabinetā,	Bārtas	ielā	6,	
Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā,	līdzi	ņemot	personu	apliecinošu	dokumentu.

Pārējām	personām	pieteikumu	izsolei	iesniegt	līdz	2020.	gada	1.	oktobrim	
plkst.	9.00,	Nīcas	novada	domē,	Bārtas	 iela	6,	Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	no-
vadā,	1.	stāvā,	4.	kabinetā.	Ja	pieteikumu	noteiktajā	termiņā	būs	iesniegušas/si	
pirmpirkuma	tiesīgās/ā	personas/a,	izsolē	piedalās	tikai	pirmpirkuma	tiesīgās/ā	
personas/a.	

Izsole	notiks	2020.	gada	1.	oktobrī	plkst.	10.00,	Nīcas	novada	domē,	Bārtas	
ielā	6,	Nīcā,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā.

Nekustamā	īpašuma	“Censoņi”,	kadastra	Nr.	64800070165,	sākumcena	3800	
EUR	(trīs	tūkstoši	astoņi	simti	eiro).	Izsoles	solis	100	EUR	(viens	simts	eiro).

Izsoles	nodrošinājums	10%	apmērā	no	sākumcenas,	t.i.,	380	EUR	(trīs	simti	
astoņdesmit	eiro).	

Nodrošinājuma	maksa	pirms	izsoles	jāieskaita	Nīcas	novada	domes,	reģ.	Nr.	
90000031531,	AS	“Swedbank”	kontā	Nr.	LV69HABA0551018868961.	

Maksājuma	mērķī	jānorāda:	“Nodrošinājuma	summa	dalībai	īpašuma	“Cen-
soņi”,	Otaņķu	pagastā,	Nīcas	novadā,	izsolei”.	Izsoles	veids	–	mutiska,	ar	aug-
šupejošu	soli.

Nekustamā	īpašuma	apskate	–	individuāli	vai	pēc	saskaņošanas	ar	pašvaldī-
bas	pārstāvi	pa	tālruni	63452251.	

Zemesgabals	 ir	 lauksaimniecības	 vajadzībām,	 kur	 galvenā	 izmantošana	 ir	
viensētu	apbūve	vai	lauksaimnieciskās	ražošanas	uzņēmumu	apbūve.

Ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	Nīcas	novada	domē	klātienē	vai	elek-
troniski	mājaslapā	www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles.

Samaksa	par	nekustamo	īpašumu	veicama	divu	nedēļu	laikā	pēc	līguma	paraks-
tīšanas.	Līgums	jāparaksta	divu	nedēļu	laikā	pēc	izsoles	rezultātu	apstiprināšanas.

Komunālas pārvaldes veikto 
un plānoto darbu apskats

Valsts	 augu	 aizsardzības	 dienests	 (VAAD),	
šogad	 veicot	 bakteriālās	 iedegas	 saimniekaugu	
pārbaudes,	 visā	Latvijas	 teritorijā	noņēmis	un	 la-
boratoriski	testējis	276	augu	paraugus,	no	kuriem	
sešos	 konstatēta	 bīstama	 augu	 karantīnas	 slimī-
ba	–	bakteriālā	iedega	(Erwinia amylovora).	Slimība	
konstatēta	arī	paraugos,	kuri	ņemti	piemājas	dārzā	
“Sējēji	2”,	Nīcas	pagastā,	Nīcas	novadā.	Šajā	vietā	
piemēroti	 fitosanitārie	 pasākumi	 un	 noteikta	 trīs	
kilometru	buferzona	(sk.	kartē).	

Lai	ierobežotu	bīstamās	augu	slimības	tālāku	iz-
platību,	VAAD	inspektori	vēl	šogad	buferzonā	veiks	
pastiprinātas	pārbaudes,	 tādēļ	 aicinām	 iedzīvotājus	
būt	atsaucīgiem,	kā	arī	pašiem	apsekot	savos	dārzos	
augošos	bakteriālās	 iedegas	saimniekaugus	 (ābeles,	
bumbieres,	vilkābeles,	pīlādžus,	krūmcidonijas,	ko-
rintes)	un	aizdomu	gadījumā	ziņot	VAAD.

Bakteriālās iedegas pazīmes
Bakteriālā	iedega	ir	baktērija,	kas	izplatās	augu	

ziedēšanas	laikā	ar	vēju,	kukaiņiem,	bitēm	un	put-
niem,	kuri	šo	baktēriju	no	inficētā	koka	pārnes	uz	
citiem	saimniekaugiem.	Ziedēšanas	laikā	baktērijas	
caur	ziedlapiņām	iekļūst	augā	un	notiek	tālāka	infi-
cēšanās.	Slimība	ievērojami	samazina	ražu	un	ir	ļoti	
bīstama	pašiem	augiem.	Uzņēmīgākajiem	saimniekaugiem	
infekcija	izplatās	tik	strauji,	ka	tie	aiziet	bojā	neilgi	pēc	pir-
mo	redzamo	inficēšanās	pazīmju	parādīšanās.	Bakteriālo	
iedegu	saimniekaugi:	korintes,	klintenes,	vilkābeles,	cido-
nijas,	 eriobotrijas,	 ābeles,	mespili,	 pirakantas,	bumbieres,	
pīlādži,	stranvēzijas,	krūmcidonijas.

Slimības pazīmes – lapas un augļi kokos nobrū-
nē, lapas strauji sačokurojas, bet nenokrīt. Baktērijas 
ietekmē sāk nokalst  zaru gali,  veidojot  āķa  formu, 
dzinumi  izskatās  kā  apdeguši  vai  apsaluši.  Bojāto 
koku miza uzpūšas un plaisā. 

Bakteriālo	iedegu	nav	iespējams	apkarot	ar	augu	aiz-
sardzības	līdzekļiem,	un	tā	var	nodarīt	plašus	ekonomis-

kus	zaudējumus	tautsaimniecībai.	Ja	koks	ir	inficēts	ar	šo	
slimību,	tas	agrāk	vai	vēlāk	aizies	bojā,	un	vienīgais	veids,	
kā	cīnīties	 ar	bakteriālo	 iedegu,	 ir	 inficēto	 saimniekaugu	
iznīcināšana.	

Atcerieties	 –	 bakteriālo	 iedegu	 var	 konstatēt	 vienīgi	
laboratorijas	testos!	

Slimības	pazīmes	viegli	var	sajaukt	ar	citu	augu	slimību	
pazīmēm,	tāpēc	aicinām	iedzīvotājus	pašiem	neveikt	koku	
iznīcināšanu,	 bet	 gan	 aizdomu	 gadījumā	 informēt	 mūs,	
zvanot	pa	tālruni	26337064.	Mūsu	speciālisti	ieradīsies	pie	
jums,	novērtēs	augu	stāvokli,	paņems	augu	paraugus	un	bez	
maksas	veiks	testus	Nacionālajā	fitosanitārajā	laboratorijā.	

VAAD Kurzemes reģionālā nodaļa

Iepirkuma rezultātā pabeigta 
ceļu  rekonstrukcija  12 km garu-
mā. Ir pabeigts arī pēdējais ceļa 
posms  Nīca–Mācītājmuiža,  kur 
sekmīgi  apgūti  Eiropas  struk-
tūrfonda  līdzekļi.  Tika	 veikts	 ie-
pirkums	grants	seguma	atjaunošanai	
vēl	11	ceļu	posmiem,	kur	tiks	iegul-
dīti	Nīcas	 novada	 deputātu	 apstip-
rinātie	naudas	 līdzekļi	100	000	eiro	
apmērā,	kas	iegūti	no	mežu	izsolēm.	
Šogad	veikta	vairāku	ceļu	atputekļo-
šana.	Ceļu	atputekļošanai	paredzēta	
arī	 otrā	 kārta	 augustā,	 bet	 jāgaida	
tam	labvēlīgi	laika	apstākļi,	lai	varētu	
iestrādāt	atputekļošanas	absorbentu.	
Tā	kā	 ir	 saņemti	 iedzīvotāju	 iesnie-
gumi	par	vajadzību	atputekļot	ceļus,	
tad	nākamgad	arī	 tiek	plānota	 šāda	
ceļu	apstrāde.

Ir	atjaunots	ceļa	posms	ar	mel-
no	segumu	Miltenes	ceļa	posmā,	kā	
arī	 veikti	 uzlabojumi	 ielu	 apgais-
mojuma	 infrastruktūrā	Bārtas	 ielā,	
Skolas	 ielā	 3	 un	b/d	 “Spārīte”	 te-
ritorijā.	 Nīcas	 centrā	 rekonstruēta	
gājēju	taciņa	un	afišu	stabs.	Plānots	
Rudes	 ciemā	 turpināt	 ielu	 apgais-
mes	uzstādīšanu.

Šobrīd	 Komunālā	 pārvalde	 ar	

vietējiem	 uzņēmējiem	 strādā	 pie	
kopējiem	spēkiem	izstrādātā	velota-
kas	projekta	realizēšanas.	Izveidots	
velotakas	 sākuma	 punkts	 –	 lau-
kums	pie	Liepājas	robežas,	kur	tiks	
izvietoti	soliņi,	stends	un	atkritumu	
urnas	velobraucēju	ērtībām.	Dabas	
velotaka	būs	visnotaļ	interesanta	un	
aizraujoša	gan	tūristiem,	gan	vietē-
jiem	 iedzīvotājiem,	 kuri	 iemīļojuši	
dabai	draudzīgo	velotransportu.

Kalnišķos	 un	 Otaņķu	 pagastā	
noņemtas	 ceļa	 apmales.	 Krūmu,	
Ceriņu	un	Muižas	kapos	nomainīti	
žogi.	Pērļu	kapu	kapličā	15.	augus-
tā	sākušies	fasādes	remontdarbi	un	
logu	un	durvju	nomaiņa.	

Ar	 iedzīvotāju	 līdzdalību	 un	
atbalstu	 esam	 veiksmīgi	 strādājuši	
atkritumu	 apsaimniekošanas	 jomā.	
Kopīgi	 mums	 ir	 izdevies	 samazi-
nāt	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
tarifus,	 ko	 izjūt	 katrs	 iedzīvotājs.	
Ir	 izvietoti	 papildu	 atkritumu	 šķi-
rošanas	 konteineri.	 Plānots	 arī	
2021.	gadā	kopīgi	 ar	 iedzīvotājiem	
vēl	aktīvāk	strādāt	pie	šī	jautājuma,	
jo	 arī	 2021.	 gadā	MK	noteikumos	
paredzēts	 sadzīves	 atkritumu	 ap-
saimniekošanas	 tarifu	 kāpums,	bet	

mēs	 vēlamies	 tos	 atstāt	 esošajā	 lī-
menī	vai	pat	samazināt.

Jūrmalciema	 iedzīvotājiem	
Komunālā	 pārvalde	 palīdz	 risināt	
jautājumu	 par	 militārajās	 mācībās	
nodarītā	 kaitējuma	 atlīdzināšanu.	
Kaitējums	 nodarīts	 vietējiem	 ce-
ļiem	 un	 zemceļu	 caurtekai.	 Sabo-
jātais	ceļš	un	zemceļu	caurteka	bija	
redzami	TV	 raidījumā	 “Bez	 tabu”	
1.	jūlijā.	Komunālās	pārvaldes	vēs-
tulē,	kas	augustā	nosūtīta	Aizsardzī-
bas	ministrijai,	 ir	 lūgums	atlīdzināt	
zaudējumus	 un	 novirzīt	 līdzekļus	
ceļa	 seguma	un	 zemceļa	 caurtekas	
bojājumu	 remontam,	 lai	 vietējiem	
iedzīvotājiem	 un	 uzņēmējiem	 ne-
būtu	 apgrūtināta	 pārvietošanās	 ar	
auto	transportu	 un	 glābšanas	 die-
nestiem	 nepieciešamības	 gadījumā	
nebūtu	 liegta	 piekļuve	 iedzīvotā-
jiem	neizbraucamu	ceļu	dēļ.	

Kā	 jau	 allaž,	 arī	 šovasar	 Ko-
munālā	pārvalde	ir	klāt	visos	Nīcas	
novada	domes	rīkotajos	svētkos	un	
pasākumos,	 nodrošinot	 sagatavo-
šanas	darbus	un	tehniskā	inventāra	
novākšanu	pēc	pasākuma.	

Komunālās	pārvaldes	vadītājs	
Aigars Veiss

Nīcas	novadā	konstatēta	bīstama	augļu	koku	slimība.	
VAAD	aicina	iedzīvotājus	būt	atsaucīgiem
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Pievienojies amatiermākslas 
kolektīviem!

Vēlies iekrāsot ikdienu? Darīsim to KOPĀ!
Jaunajā sezonā jau pie esošajiem mūsu amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem 

aicināts pievienoties ikviens, kurš vēlas radoši izpausties dziesmā, dejā, 
aktiermeistarībā, pilnvērtīgi un interesanti pavadot brīvo laiku.

Laipni gaidīts IKVIENS lielajā kolektīvu saimē!
Nīcas kultūras centrā 2020./2021. gada sezonā darbosies šādi amatiermākslas 
kolektīvi:
1. Nīcas sieviešu koris (48. sezona), diriģente, kora vadītāja – Antra Berga, diriģente, 
kormeistare – Justīne Siksna.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n Baltajā zālē otrdienās plkst. 19.00.
2. Nīcas vīru koris (75. sezona), diriģents – Jēkabs Ozoliņš.
Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras centra Sarkanajā zālē otrdienās plkst. 19.30.
3. Nīcas etnogrāfiskais ansamblis (100. sezona), vadītāja – Laine Zeile.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n 3. stāva telpā piektdienās plkst. 16.30.
4. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis (56. sezona), kolektīva vadītāja – Solveiga Kūlaine. 
Mēģinājumi notiek Otaņķu tautas namā otrdienās plkst. 14.00.
5. Senioru deju kopa “Teiksma” (14. sezona), vadītāja – Kristīne Jaunbrūna.
Mēģinājumi notiek Otaņķu tautas namā trešdienās plkst. 11.00.
6. Senioru vokālais ansamblis “Sentiments” (19. sezona), vadītāja – Ritma Kluce.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n 3. stāva telpā otrdienās plkst. 13.30.
7. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca” (28. sezona), vadītāja – Maruta Dzērve, 
koncertmeistare – Ritma Kluce.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n skatītāju zālē otrdienās plkst. 19.30.
8. Līnijdeju grupa “Agave” (16. sezona), vadītāja – Solveiga Mačiņa.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n skatītāju zālē pirmdienās plkst. 18.00.
9. Līnijdeju kopa “Labākie gadi” (13. sezona), vadītāja – Inese Lapiņa.
Mēģinājumi notiek Otaņķu tautas namā otrdienās plkst. 17.00. 
10. Nīcas amatierteātris (11. sezona), vadītāja – Daina Kandevica.
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n 3. stāva telpā pirmdienās plkst. 19.00.
11.  Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi”, vadītāja – Megija Krieviņa.
Mēģinājumi notiek Nīcas kultūras centra Sarkanajā zālē trešdienās plkst. 17.30.
12.  Pirmsskolas bērnu deju kolektīvi, vadītāja – Indra Štube.
Mēģinājumi notiek pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” pirmdienās plkst. 16.00 
(mazā grupa), 16.45 (lielā grupa), ceturtdienās plkst. 16.00 (mazā grupa), 16.45 
(lielā grupa).
13. Jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis “Maldu vēji” (2. sezona), ansambļa 
vadītāja – Justīne Siksna. 
Mēģinājumi notiek Nīcas k/n ceturtdienās plkst. 19.15.

PAR NODARBĪBU DIENĀM UN LAIKIEM SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI,  
JO TIE VAR TIKT MAINĪTI!

Mazliet	apstājas	laika	vidū

Lai pastkastītes vairo prieku! Daudzina	Kurzemes	teicējas

Otaņķu pagasta “Kauguru” 
pastkastīte tikusi pie dzīves-
priecīgas rotas.

Vairākās	 mūsu	 novada	 vietās	
var	priecāties	par	īpašām,	apglezno-
tām	 pastkastītēm.	 Otaņķu	 pagasta	
“Kauguru”	pastkastīti	rotā	viss,	kas	
mājiniekiem	īpaši	mīļš	–	puķes,	suns	
Fleksis,	kaķenīte	Binnija	un	māja	ar	
sirsniņām,	 kas	 izplūst	 pa	 skursteni,	
dodot	 mīļumu	 arī	 citiem.	 Lai	 pa-
šiem	būtu	priecīgāk,	saimniece	Ine-
se	Cickovska	kopā	ar	dēlu	Mārtiņu	
izdomāja	 idejas	 un	 lika	 lietā	 otas,	
apgleznojot	ar	akrila	krāsām	ne	vien	
pastkastīti,	bet	arī	saimniecības	ēkas	
durvis.	 Tās	 agrāk	 bijušās	 diezgan	
tumšas	un	drūmas,	bet	tagad	tikušas	
pie	sava	laimes	putna.

Aicinām	 atbalstīt	 jauko	 iniciatī-
vu	un	ķerties	pie	krāsām!	Turklāt	vēl	
līdz  10.  septembrim  var  paspēt 
piedalīties SIA “Bilžu birojs” iz-
sludinātajā  akcijā  “Apglezno un 

nobildē  arī  tu  savu  pastkastīti!” 
un	kļūt	par	mūzikas	un	mākslas	fes-

tivāla	“Bildes	2020”	neklātienes	da-
lībnieku.	Fotogrāfijas	un	informācija	
jāsūta	uz	e-pastu	pastkastites@bildes.lv. 
Vairāk	informācijas	interneta	vietnē	
www.bildes.lv. 

Daudzviet	 joprojām	 saglabā-
jušies	 vecie,	 sarūsējušie	 pastkastīšu	
bloki,	kas	ir	kopīgi	vairāku	kaimiņu	
pasta	 sūtījumiem.	 Tos	 nereti	 past-
nieki	atver	tikai	ar	grūtībām,	arī	glīti	
tie	 noteikti	 vairs	 nav.	 Tādēļ	 prieks	
par	 vietām,	 kur	 kaimiņi	 ir	 vienoju-
šies	un	uzstādījuši	jaunas,	ērtas	past-
kastes.	Tādas,	piemēram,	var	redzēt	
Nīcā,	 Upes	 ielā,	 Bernātos,	 līdzās	
pieturai	“Eglītes”,	kur	noformējums	
saskaņots	 ar	 īpašajiem	soliņiem.	 Jā,	
pasta	sūtījumu	šajos	laikos	ir	mazāk,	
tomēr	pastkastīte	nepieciešama	kat-
ram	 īpašumam.	 Sekosim	 labajiem	
piemēriem!

Saulainā diena, priežu  
smarža, jūras šalkas un skaisti 

sapostā “Galdnieku” sēta 
palīdzēja radīt īpaši jauku 

noskaņu. Paldies A. Dzintarei, 
viņas ģimenei un draugiem par 

skaisto sestdienu. Šis pasā-
kums iezīmēja biedrības “Cerī-
bu krāsa” desmito gadskārtu.

Pērkonē, seno lietu sētā “Gald-
nieki”, 15. augustā bija “Maza ap-
stāšanās  laika  vidū”  –  biedrības 
“Cerību  krāsa”  vadītājas  Ausmas 
Dzintares izlolota tikšanās, lai go-
dinātu tos  ļaudis, kas rūpējas par 
kultūrvēsturisko  vērtību  saglabā-
šanu,  izceltu  talantus,  pieminētu 
jubilejas, kas aizvadītas un vēl gai-
dāmas. Pasākums notika pašvaldī-
bas atbalstītā projektā.

Kopā	 bija	 pulcējušies	 Nīcas	 un	
Rucavas	 etnogrāfiskie	 ansambļi,	Nī-
cas	 un	 Liepājas	 mūzikas	 skolu	 au-
dzēkņi,	rokdarbu	kopas	“Vēlziedes”	
dalībnieces,	dzejniece	Dace	Salaka	un	
ciemiņi	no	tuvām	un	tālām	vietām.		

Ausmas	kundze	īpaši	izcēla	svēt-
kus,	kas	gaidāmi	gada	nogalē	–	tā	ir	
Nīcas	 etnogrāfiskā	 ansambļa	 100	
gadu	jubileja.	Braši	izskanēja	kolektī-
va	dziedātās	dziesmas,	un	prieks,	ka	
ansamblim	 aug	 jaunā	 maiņa.	 Veltas	
Maļikas	mazmeitas	izpildījumā	izska-

nēja	Nīcas	garais	 sauciens.	Mazmei-
tiņa	 mantojusi	 vecmāmiņas	 drošo,	
skanīgo	balsi.	

Nīcas	Mūzikas	 skolai	 šogad	 30	
gadu	 jubileja.	 Savu	 prasmi	 rādīja	
skolas	 audzēkņu	 flautu	 trio	 –	 Sin-
tija	 Biteniece,	 Sabīne	 Ance	 Čirkše	
un	 Katrīna	 Filaka.	 Sintija,	 Sabīne	
un	 Elīna	 Ķuņķe	 šovasar	 guva	 at-
zīstamus	 panākumus,	 piedaloties	
attālināti	 organizētā	 starptautiskā	
konkursā	 “Vasaras	 vilnis”	 Baltkrie-
vijas	galvaspilsētā	Minskā.	Meitenes	
ieguva	 I	 pakāpes	 laureāta	 diplomu.	
Jaunās	mūziķes	bija	 saposušās	Pēr-
kones	tautastērpos.	

Ausma	Dzintare biedrības	 “Ce-
rību	 krāsa”	 vārdā	 ar	 patiesu	 cieņu	

saka:	“Liels	paldies	pasākuma	dalīb-
niekiem	 par	 līdzdarbošanos,	 Nīcas	
novada	 domei,	Nīcas	Kultūras	 cen-
tram,	Nīcas	 un	 Rucavas	 etnogrāfis-
kajiem	 ansambļiem,	 Nīcas	 Mūzikas	
skolai,	Liepājas	jaunajiem	mūziķiem.	
Paldies	 atbalstītājiem:	 lielveikaliem	
“Maxima”	un	“Rimi”,	uzņēmumiem	
“Grobiņas	ziedi”,	“Nīckrasti”,	“Kur-
zemes	 gaļsaimnieks”,	 laikrakstam	
“Kursas	Laiks”,	Liepājas	reģiona	Tū-
risma	informācijas	birojam,	“Europe	
Direct”	 Liepājas	 nodaļas	 ekspertei.	
Tieši	šie	atbalstītāji,	šie	mazie	notiku-
mi	liek	mums	apzināties,	cik	patiesībā	
pasaule	ir	skaista	un	cik	ļoti	mēs	katrs	
alkstam	pēc	uzmanības,	smaida,	pēc	
laba	vārda	un	maza	pārsteiguma.”	

Lasi	un	vērtē!
Ir	atkal	pienācis	lasīšanas	laiks,	kad	vari	piedalīties	kā	eksperts	prog-

rammā	 “Bērnu	 žūrija”.	 Lasīšanas	 veicināšanas	 programma	 Latvijā	 dar-
bojas	jau	20	gadus,	un	tikpat	ilgi	šajā	projektā	piedalās	Nīcas	un	Otaņķu	
pagasta	 bibliotēkas.	 Programmā	 ieteiktās	 grāmatas	 lasa	 un	 vērtē	 bērni,	
jaunieši,	kā	arī	no	2012.	gada	–	pieaugušie.	Grāmatu	kolekcija,	kas	šogad	
jāizlasa,	ir	ļoti	interesanta,	sākot	ar	5+	lasītājiem	un	beidzot	ar	vecākiem.	
Kolekcijā	ir	daudz	jauno	latviešu	autoru	darbu.	Kā	katru	gadu,	arī	šogad	
lasītāji	eksperti	saņems	dāvaniņas.

Gaidīsim	lasītājus,	kas	vēlas	doties	lasīšanas	ceļojumā!
Rita Ābelīte,	Nīcas	pagasta	bibliotēkas	vadītāja	

Vineta Jušķevica,	Otaņķu	pagasta	bibliotēkas	vadītāja	

Latvijas  Nacionālās  bibliotē-
kas  izstādē  “Tautasdziesmu  tei-
cējas. 1991.”, kas norisinājās no 3. 
līdz 21. augustam, 3. augustā tika 
atzīmēta  Kurzemes  diena,  kurā 
uzstājās Otaņķu etnogrāfiskā an-
sambļa dziedātāji. 

Otaņķos	 vasaru	 daudzina,	 dzie-
dot	leiti	ar	vārdiem:	“Vasarīna,	ziedu	
māte,/	Visa	laba	devējiņa/	–	Kokiem	
lapas,	pļavai	ziedus,/	Zemei	zaļu	vil-
lānīti...”	 Ja	 vēl	 nodzied	 tradicionālo	
airā	rairā,	airā	rallallā,	tad	zini,	ka	va-
sara	ir	savā	pilnbriedā.

Pārlaicīgi	un	savienojot	laiku,	pa-
audzes	un	teicējas	vienā	veselumā,	sa-
dziedājās	Otaņķu	 etnogrāfiskais	 an-
samblis,	kas	bija	atbraucis	pie	savām	
dziesmu	 ciltsmātēm	 –	 Nīcas	 īpašās	
dziedāšanas	tradīcijas	teicējām	Katrī-

nas	Radomišķes	un	Margrietas	Otaņ-
ķes,	kas	ir	vienas	no	izstādes	“Tautas-
dziesmu	teicējas.	1991.”	varonēm	un	
tika	filmētas	un	fotografētas	“Zvejas	
Spunteļos”	 Otaņķu	 ciemā	 folkloras	
ekspedīcijas	laikā	1991.	gadā.

Solveiga	Kūlaine,	Otaņķu	 etno-
grāfiskā	ansambļa	pašreizējā	vadītāja,	
stāsta:	 “Otaņķos	 dziedātajās	 Nīcas	
dziesmās	 sajūtama	 pirmatnības,	 se-
numa	 elpa.	 Garais	 sauciens	 nācis	
gandrīz	 no	 aizlaikiem	un	 cauri	 gad-
simtiem	saglabājies	vietējo	dziedātā-
ju	rokās.	Ir	allaž	patīkami	to	dziedāt,	
klausīties	un	saklausīt.”

Domājot	par	Otaņķu	etnogrāfis-
kā	 ansambļa	 dižajām	 teicējām	Mar-
grietu	Otaņķi	un	Katrīnu	Radomišķi,	
klātienē	 tika	 skatīts,	 kas	 šo	 pūru	 ir	
mantojis	un	vēdina	šodien.



“Man	nebija	tēva,	bet	bija	 trīs	mammas,”	par	dzīvi	
bērnībā	atklāj	Austra	Treimane	 (dzimusi	Tiļuga).	Tēvu	
vācieši	apcietinājuši	1944.	gadā.	Ģimenes	mājvieta	atra-
dusies	mežmalā,	 un	 tur	 uzturējās	 vairāki	 puiši,	 kuriem	
bija	 pavēstes	par	 iesaukšanu	 leģionā.	 Šī	 palīdzība	Aus-
tras	 tēvam	izrādījās	 liktenīga.	Vēlāk	uzzinājuši	no	kāda	
pazīstama	vīra,	ka	viņš	tēvu	saticis	Polijā,	bet	par	tālāko	
likteni	 nav	nekādu	 ziņu.	Tēva	būvētajā,	 vēl	 līdz	 galam	
nepabeigtajā	mājā	palika	mamma,	divas	 tēva	māsas	un	
Austra.	Gluži	kā	brāļi,	bija	nedaudz	vecākie	brālēni	Jānis	
un	Arturs,	kas	dzīvoja	kaimiņos.	Ar	viņiem	kopā	gan	rei-
zēm	blēņas	pastrādātas,	gan	arī	cauri	mežam	kopā	iets	uz	
piecus	kilometrus	tālo	Sikšņu	skolu.	

Pēc	 septiņām	 klasēm	 Austra	 devusies	 mācīties	 uz	
Kazdangu	par	zootehniķi.	Viņa	atceras,	ka	tolaik	daudzi	
jaunieši	vēlējās	apgūt	ar	lauksaimniecību	saistītas	profe-
sijas:	“Ap	1000	bērnu	bija,	četri	kursi,	katrā	trīs	klases	pa	
trīsdesmit	skolēniem.”

Pēc	mācībām	A.	 Treimane	 strādājusi	 divos	 nelielos	
kolhozos,	bet	1962.	gadā	sākusi	darbu	padomju	saimniecī-
bā	“Nīca”	par	darbu	vadītāju	teļu	fermā	Paipās.	Vēlāk	strā-
dājusi	pie	govīm	“Upītēs”,	“Kušķos”,	bet	pēdējā	darba-
vieta	bijusi	“Strautiņu”	ferma.	Viņas	pienākumi	bija	veikt	
piena	analīzes	un	aprēķināt	algas	slaucējām.	Grūtības	bija	

ar	darbiniekiem	–	nebija	kas	strādā.	
Arī	A.	Treimanes	darba	laiks	nebija	
ērts,	jau	trijos	no	rīta	bija	jāceļas	un	
jādodas	uz	darbu	kā	vasarā,	tā	ziemā	
vienalga	kādos	laika	apstākļos.	

Austra	kādreiz	dziedājusi	skolas	
korī	 un	 vēlāk	 Nīcas	 sieviešu	 korī	
bijusi	viena	no	pirmā	soprāna	dzie-
dātājām,	divreiz	piedalījusies	Dzies-
mu	svētkos.	Par	dejošanu	atsmej,	ka	
skolas	laikā	nav	ņemta	deju	kolektī-
vā,	jo	nav	bijis	tik	garu	puišu,	ko	likt	
pārī.	 Brīvajā	 laikā	 pašu	 vajadzībām	
vērpusi	dziju	un	adījusi	cimdus.

Tagad	 šādus	 darbus	 darīt	 gan	 vairs	 nevar	 sliktās	
redzes	dēļ,	 tādēļ	 “labākais	draudziņš”	 ir	 radio.	 Jubilāre	
klausās	pirmo	programmu,	kur	uzzina	par	visiem	noti-
kumiem	Latvijā	un	pasaulē.	Ar	jaunumiem	viņa	regulāri	
iepazīstina	dēla	ģimeni,	kas	tagad	rūpējas	par	mammu.

Nīcas	senlietu	krātuves	vadītāja	Gita	Vanaga	 ir	pa-
teicīga	A.	Treimanei	par	krātuvei	dāvināto	Latvijas	laika	
krūzi,	 kas	piesaista	daudzu	 apmeklētāju	uzmanību.	Ne	
katram	ienāk	prātā	senās	lietas	nodot	krātuvei,	nevis	iz-
mest,	ja	tās	pašiem	kļuvušas	liekas.

Gunita Šime, Krista Soģe

Jūrmalciemnieka	 Jāņa	 Jūrmaļa	 dzīvē	 notikumu	 bijis	
tik	daudz,	ka	varētu	grāmatu	sarakstīt,	un	stāstījums	–	hu-
mora	pilns.	“Patiešām,	ātri	ir	aizskrējusi,”	J.	Jūrmalis	nosa-
ka	par	savu	dzīvi,	“visu	mantu	mainītu	pret	jaunību.”

Dzīve	darbīgajam	vīram	joprojām	rit	dzimtajās	mājās	
kopā	ar	sievu	Ausmu.	Kādreiz	daudzas	meitenes	patiku-
šas,	bet	 izdarījis	pareizo	izvēli	–	kopā	ar	sievu	nodzīvoti	
sešdesmit	četri	gadi.	Izaudzināta	meita,	var	priecāties	par	
trim	mazbērniem,	un	nu	jau	ir	arī	trīskārtējs	vecvectētiņš.	
Mazmeita	Andra	vectēvam	velta	ļoti	siltus	vārdus:	“Viņš	ir	
viens	no	spēcīgākajiem	cilvēkiem,	ko	zinu.	Viņš	ir	devis	tik	
daudz,	ka	to	nevar	nedz	saskaitīt,	nedz	izmērīt.”

Bērnībā	audzis	kā	jaunākais	bērns	kopā	ar	divām	mā-
sām	un	bijis	diezgan	liels	blēņdaris,	pērienu	bieži	dabūjis.	
Pēc	kara,	kad	munīciju	nebija	grūti	atrast,	 reiz	ar	draugu	
plānojuši	ar	automātu	nogāzt	krievu	lidmašīnu,	citā	reizē	pēc	
blēņu	izdarīšanas	gribējis	uzlaist gaisā	skolu.	Lai	dēls	nestrā-
dātu	brīnumus,	tēvs	pēc	žīda	ieteikuma	nopircis	motociklu.	
Tas	palīdzējis,	tehnika	puiku	ļoti	ieinteresējusi,	un	draiskulī-
bām	vairs	laika	neatlika.	Bet	skolā	mācīties	arī	nepatika.	Lai	
dzīvē	tālāk	tiktu,	jau	kā	pieaudzis	vīrs	pabeidzis	vakarskolu.	

“Esmu	jūras	izbraucis	un	priekšniekojis,”	par	darba	
gaitām	stāsta	J.	Jūrmalis.	Bērnībā	bijis	sapnis	par	lidoša-
nu.	Otrs	sapnis	bijis	par	jūru	–	tas	piepildījies.	Pieredze	
bija	 jau	 kopš	 bērnības,	 jo	 senči	 vairākās	 paaudzēs	 bija	
zvejnieki.	Uzbūvējis	 laivu,	ko	par	godu	sievai	nosaucis	
par	“Ausmu”.	No	1959.	gada	11	gadus	braucis	zvejā	par	
kuģa	kapteini	kopā	ar	četriem	pieciem	vīriem.	Vislabā-
kais	 loms	bijis	1960.	gadā,	kad	atgriezušies	ar	deviņām	

tonnām	zivju.	Togad	par	nopelnīta-
jiem	40	000	rubļiem	varēja	nopirkt	
“Volgu”.

Zvejnieka	 gaitās	 piedzīvojis	 arī	
nervus	 kutinošas	 situācijas.	 Reiz	
Līgo	 vakarā	 jūrā	 pārsteigusi	 vētra.	
Citā	 reizē,	 kad	 viens	 pats	 ar	 laivu	
devies	 jūrā,	 salūzis	 airis,	 nācies	 pa-
būt	arī	zem	laivas.	Taču	par	bailēm	
viņš	teic	tā:	“Ja	 ir	bail,	 tad	jūrā	nav	
ko	iet!”	Vēl	joprojām	palaikam	viņš	
iebrauc	pazvejot	pašu	tiesai.	

Vairākus	gadus	Nīcas	sovhozā	strādājis	par	sagādnie-
ku.	Tolaik	preču	sagāde	ne	tuvu	nebija	tik	vienkārša	kā	
mūsdienās.	Nereti	nācās	braukt	uz	Krievijas	rūpnīcām,	
runāt,	pārliecināt,	būt	izmanīgam.	Lai	tiktu	pie	vajadzīga-
jām	precēm	vai	iekārtām,	brauciens	ar	kukuli	bija	ierasta	
lieta.	Kad	kolhozs	“Nākotne”	uzsāka	agara	ražošanu	no	
piekrastē	savāktajām	jūraszālēm,	darbīgo	vīru	uzaicināja	
strādāt	par	inženieri.

Darba	gaitas	nav	apsīkušas	līdz	pat	šodienai,	jo	mājās	
darāmā	nekad	netrūkst.	Viņš	labprāt	rosās	pa	siltumnīcu	
un	dārzu,	patīk	potēt	kokus.	Darbojas	ar	tehniku,	ziemā	
kurina	māju.	Vasarā	reizēm	uzņem	arī	kādu	tūristu,	taču	
tikai	tos,	kas	gadu	gaitā	kļuvuši	par	draugiem.

Jubilārs	vērtē,	ka	no	krusttēva	mantojis	enerģiju	un	
taisnīgumu.	Mazais	Jānis	bija	četras	dienas	vecs,	kad,	ap-
meklējot	 Jūrmalciemu,	 “Jūrmaļu”	 sētā	 iebraucis	Valsts	
prezidents	 Kārlis	 Ulmanis.	 Pēc	 tradīcijas,	 viņš	 karam	
mazulim	kļuvis	par	krusttēvu	un	dāvanai	zem	spilvena	
atstājis	piecus	sudraba	rubļus.
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Bagāts mūžs

Jauniešu centrā

Mūzikas skolā

Novērtē jauniešu paveikto
Augusta nogalē noslēdzās projekts “Nodarbinātības pasākumi va-

saras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”.

Jaunieši	Nīcas	novadā	strādāja	jūlijā	un	augustā,	veicot	sētnieces	pienāku-
mus,	čakli	rosoties	apstādījumu	dobēs,	veicot	krāsošanas	darbus,	kā	arī	iesaisto-
ties	teritorijas	uzkopšanā	u.c.	darbiņos.

Paldies	visiem	skolēniem,	kuri	atbildīgi	pildīja	uzticētos	pienākumus.	Pal-
dies	visiem	vecākiem,	kuru	bērni	divu	mēnešu	garumā	darīja	daudzus	novadam	
vajadzīgus	darbus.	

Zenta Auza,	Personāldaļas	vadītāja	

Nīcas Jauniešu centrā
3. augustā sadarbībā ar ambulances vadītāju Inatu Štālu jauniešiem 

bija iespēja doties uz izglītojošu pasākumu par traumatisma profi laksi.
Pasākuma	mērķis	bija	izglītot	jauniešus	par	traumu	profi	laksi	aktīvās	atpū-

tas	laikā	pie	ūdens,	skaidrot	sekas,	kādas	ir	lēkšanai	uz	galvas	ūdenī	un	atbilstoša	
aizsargekipējuma	nelietošanai	aktīvās	atpūtas	laikā	pie	ūdens.

Šādu	programmu	ir	izstrādājuši	ārsti	traumatologi	un	SPKC	darbinieki.
Jaunieši	uzzināja	daudz	jauna,	uzdeva	jautājumus	un	dalījās	arī	ar	saviem	

pieredzes	stāstiem.	Pēc	pasākuma	dalībnieki	saņēma	nelielas	dāvaniņas	un	in-
formatīvus	materiālus,	lai	vienmēr	atcerētos	par	savu	un	līdzcilvēku	drošību.

Priecīgas	ziņas	–	Jauniešu	centra	remonts	tuvojas	noslēgumam,	un	jau	sep-
tembra	sākumā	centrs	durvis	vērs	apmeklētājiem!		

Esam	izveidojuši	sporta	telpu,	kur	varēs	mest	šautriņas,	spēlēt	gaisa	hokeju	
vai	galda	tenisu,	kā	arī	klausīties	mūziku	vai	spēlēt	x-box	spēles.

Neesam	aizmirsuši	arī	par	jauniešu	un	bērnu	radošām	interesēm,	tāpēc	iz-
veidojām	ērtu	vietu,	kur	jebkurš	varēs	zīmēt,	krāsot	un	veidot	rokdarbus.

Un	pie	mums	būs	 chill room	 jeb	atpūtas	 telpa,	kur	 jauniešiem	pēc	skolas	
relaksēties,	parunāties	ar	vienaudžiem.	Šī	telpa	būs	paredzēta	arī	Jaunatnes	lietu	
konsultatīvās	komitejas	sapulcēm.

Pašlaik	aktīvi	plānojam	Jauniešu	centra	atkalatvēršanas	pasākumu,	bet	par	to	
jau	pavisam	drīz	informēsim	mūsu	sociālajos	portālos,	kā	arī	novada	mājaslapā.

Madara Mihelsone,	jaunatnes	lietu	speciāliste

Jauno audzēkņu papilduzņemšana Nīcas Mūzikas skolā
Ir	pienācis	jaunais	mācību	gads,	tāpēc	vari	vēl	pagūt	līdz	3.	septembrim	

pieteikties	kādā	no	specialitātēm	Nīcas	Mūzikas	skolā.
2020./2021. m. g. specialitātes:
u 	 Pūšaminstrumentu	spēle	–	saksofons;
u 	 Pūšaminstrumentu	spēle	–	fl	auta;
u 	 Taustiņinstrumentu	spēle	–	akordeons;
u 	 Stīgu	instrumentu	spēle	–	vijole;
u 	 Sitamo	instrumentu	spēle;
u 	 Taustiņinstrumentu	spēle	–	klavieres;
u 	 Stīgu	instrumentu	spēle	–	ģitāra;
u 	 Interešu	izglītības	programma	“Mūzika”.

Iepriekšējā pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26350168.

VELTAI	DITKEI	–	85Septembrī un oktobrī biedrība “Ģimeņu centrs “Liepa” realizēs 
Nīcas novada domes atbalstīto projektu “Zināšanas – Nīcas novada 
spēks! Izglītojošas nodarbības ģimenēm un pedagogiem”.

Māmiņām	ar	bērniem	līdz	divu	gadu	vecumam	notiks	pieci	bezmaksas	
“Māmiņu	rīti”,	kuros	tiks	runāts	par	bērna	attīstību,	temperamentu	un	uz-
vedību,	bērna	ēdināšanu,	miegu	un	vecāku	sajūtām.
Vecākiem, vecvecākiem un pedagogiem būs trīs bezmaksas nodar-
bības: 
u ”Uzvedība.lv”	vadītājas	Līgas	Bērziņas	tiešsaistes	lekcija	“Mūsdienu	bēr-
ni	motivācijas	labirintos”,	
u Ilzes	Veskes	lekcija	“Bērnu	niķi	un	dusmas:	ceļš	uz	izpratni	un	sadarbību”,
u logopēdes	Vaidas	Kupšes	lekcija	“Riti	raiti,	valodiņa!”.	

Nodarbībās	varēs	gūt	 informāciju	un	praktiskus	ieteikumus	ikdienas	
dzīvei	un	darbam	ar	bērniem,	lai	veicinātu	bērnu	motivāciju	darboties,	va-
lodas	prasmi,	emocionālo	labklājību	un	spēju	regulēt	uzvedību.

Informācija	par	norises	 laikiem	un	pieteikšanos	tiks	publicēta	Nīcas	
novada	mājaslapā,	Nīcas	 Pieaugušo	 izglītības	 centra	 un	Ģimeņu	 centra	
“Liepa”	Facebook	lapās,	kā	arī	tiks	izvietota	uz	ziņojumu	dēļiem	Nīcas	un	
Rudes	teritorijā.	Varat	arī	interesēties,	zvanot	uz	tālruni	20078475.

Projektu	vadītāja	Līga Vasara-Brakmane

Nodarbības vecākiem, vecvecākiem 
un pedagogiem

AUSTRAI	TREIMANEI	–	85

Austrai Treima-
nei ir jaukas at-
miņas par laiku, 
kad Kazdangā 
mācījās par 
zootehniķi.

JĀNIM	JŪRMALIM	–	85

Velta Ditke 
atceras, ka sva-
rīgi bijuši visi 
izsaukumi, kad 
devās vizītē pie 
pacientiem.

Dzimusi	un	līdz	astoņu	gadu	ve-
cumam	bērnību	pavadījusi	Liepājā.

Kara	 laikā	 devās	 uz	 Vāciju,	
tēvs	 bija	 aizsargs,	 un	 Vācijā	 viņu	
iesauca	armijā.	1945.	gadā	ar	vilcie-
nu	atgriezās	Latvijā,	taču	bez	tēva.	
Turpmāk	dzīvoja	un	mācījās	Nīcā.

Sākotnēji	Velta	vēlējās	kļūt	par	
mākslinieci,	 ļoti	 patika	 arī	 ģeogrā-
fi	ja.	Taču	draudzene	pierunāja	mā-
cīties	 māsu	 skolā	 Liepājā.	 Studiju	
laikā	naktīs	strādāja	par	sanitāri.	

Pēc	skolas	beigšanas	sāka	strā-
dāt	Durbes	bērnunamā.	Tur	satika	savu	nākamo	vīru,	kurš	
bija	no	Rāvas	puses.	1955.	gadā	apprecējās.	Bērnunamā	
bijuši	dažādi	kopīgi	pasākumi,	no	kolēģiem	palikusi	viena	
draudzene,	ar	kuru	joprojām	sazinās,	viņa	dzīvo	Ogrē.	

Kad	apprecējās,	pārcēlās	uz	Rudi	un	ap	1957.	gadu	
sāka	 dzīvot	 Ērģelniekos.	 Strādāja	 slimnīcā,	 kurā	 varēja	
uzņemt	10–20	pacientu,	tur	nostrādāja	līdz	brīdim,	kad	
slimnīcu	likvidēja.	Vīrs	bija	skolotājs.

Vēlāk	strādāja	Otaņķu	feldšerpunktā.	Jubilāre	atce-
ras,	ka	toreiz	pāri	upei	nebija	tilta,	bija	tikai	pārcēlājs,	un	
ziemā	bieži	gāja	pa	ledu,	vienreiz	arī	ielūza.	Bija	ārkārtas	
gadījumi,	kad	jābrauc	pie	pacientiem,	tad	vesta	ar	moto-
ciklu	vai	pati	ar	to	braukusi.	Svarīgi	bijuši	visi	gadījumi.	
V.	Ditke	nostrādāja	līdz	72	gadu	vecumam.

Laulībā	dzimuši	meita	un	dēls,	ir	četri	mazbērni,	jau-
nākajam	–	trīs	gadi.	Bērni	ik	pa	laikam	atbrauc	ciemos,	
bet	Ziemassvētkos	satiekas	visi.

Padomju	laikā	ģimene	daudz	ceļoja	gan	pa	Latviju,	
gan	devās	uz	Padomju	Savienību.	Patika	kāpt	kalnos.

Tagad	dzīves	ritms	rāmāks	–	klausās	radio,	klausās	
kas	notiek	upes	krastos,	televīzijā	labprāt	skatās	literāros	
raidījumus.	“Vēl	nesen	bija	savs	sakņu	dārziņš,	bet	tagad	
to	pārņēmis	dēls,”	par	savu	ikdienu	stāsta	jubilāre.

Jānis Jūrmalis 
būtu ar mieru 
visu mantu 
mainīt pret 
jaunību.
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Sumina	ar	mīlestību	koptu	dārzu	saimniekus Lai  gan  ofi ciālais  svētku  da-
tums ir 3. jūlijs, ar Covid-19 sais-
tītā situācija daudzas lietas un no-
tikumu gaitu  ir mainījusi, un arī 
svētku svinēšana tika pārcelta uz 
8. augustu. Diena	bija	ļoti	vasarīga,	
saule	priecēja	visus	pasākuma	apmek-
lētājus.	Tā	kā	svētku	koncerts	notika	
pļaviņā	 pie	 vecās	 veikala	 ēkas	 koku	
ēnā,	 svelme	 netraucēja.	 Liels	 prieks	
bija	sanākt	kopā	un	vienoties	kopīgā	
dziesmā	ar	mūziķiem	Maiju	Kalniņu,	
Zandu	Štrausu	un	Normundu	Kalni-
ņu,	kā	arī	atcerēties	spilgtākos	notiku-
mus	šo	15	gadu	laikā.

Koncertu	 baudīja	 gan	 Kalnišķu	
iedzīvotāji,	gan	tuvāki	un	tālāki	viesi.	
Svētku	 uzrunā	 jaunievēlētais	 Nīcas	
novada	 domes	 priekšsēdētāja	 viet-
nieks	 Raivis	 Kalējs	 uzsvēra:	 “Nīcas	
novads	 ir	 bagāts,	 jo	 šeit	 dzīvo	 stipri	
ļaudis,	 kuri	 nebaidās	 īstenot	 savus	
sapņus	un	idejas.	To,	ka	darbs	dara	da-
rītāju,	 pierāda	Kalnišķu	 sabiedriskais	
centrs.	 Šo	 gadu	 laikā	 ir	 izdarīts	 ļoti	
daudz	 –	 ir	 radīta	 vieta,	 kur	 iedzīvo-
tājiem	saņemt	pakalpojumus	un	liet-
derīgi	 pavadīt	 brīvo	 laiku.”	 Savukārt	
Nīcas	 Kultūras	 centra	 vadītāja	 Ieva	
Mazpole	 savā	 svētku	 uzrunā	 uzsvē-
ra:	 “Māja	bez	 saimnieka	 ir	 kā	putns	
bez	 spārniem.	Kalnišķu	 sabiedriska-
jam	 centram	 ir	 paveicies,	 jo	 to	 vada	
spēcīga	personība	ar	radošu	garu	un	
neizsīkstošu	enerģiju.	Inita	Ķaupele	ir	
paveikusi	daudz	nozīmīgu	 lietu,	 taču	
svarīgākā	ir	sabiedriskā	centra	rekons-
trukcija.	 Nevar	 nepieminēt	 kultūras	
dzīvi,	kas	vienmēr	ļaudis	apvieno.	Te	
ir	bijuši	lieliski	svētki,	koncerti	un	citi	
pasākumi	–	gan	sportiski,	gan	izklai-
dējoši.	Esam	priecīgi	par	mūsu	sadar-
bību.	Es	ticu	un	ceru,	ka	mūs	gaida	
vēl	daudz	kopīgu	pasākumu.”

Kalnišķu sabiedriskā cen-
tra svarīgākie pieturpunkti

Sākotnēji	Kalnišķu	 ļaudis	pulcē-
jās	pasta	ēkā	vai	veikala	telpās.	Nīcas	
pagasta	bibliotēka	Ritas	Ābelītes	va-
dībā	pakalpojumus	sniedza,	grāmatas	
piegādājot	ar	autobusu.

Turpat,	 veikala	 noliktavas	 telpā,	
pacientus	pieņēma	arī	ģimenes	ārsts.	
Redzot	 un	 izjūtot	 pieprasījumu	 pēc	
pastāvīgas	 vietas,	 kur	 iedzīvotājiem	
satikties,	 veikala	 pārdevēja	 Vija	 Šin-
keta	nāca	klajā	ar	ideju	uzrunāt	Nīcas	
novada	domi	un	lūgt	piešķirt	šādiem	

mērķiem	telpas.	Tas	bija	pirmais	solis	
Kalnišķu	sabiedriskā	centra	tapšanā.

2006.	gada	3.	jūlijā	notika	centra	
atklāšana.	Sākumā	centra	telpas	atra-
dās	 divstāvu	 ēkas	 “Dimanti”	 otrajā	
stāvā,	 tās	 bija	 bez	 īpašām	 ērtībām.	
Tomēr	tas	bija	labs	sākums,	lai	iedzī-
votājiem	būtu,	kur	satikties.	Šeit	varē-
ja	pārrunāt	 svarīgākās	 lietas,	piedalī-
ties	 rīkotajos	pasākumos	un	pavadīt	
laiku	kopā.	Par	centru	īpaši	priecājās	
Kalnišķu	 jaunieši,	 kas	 šeit	 varēja	 iz-
mantot	datorus	un	uzspēlēt	spēlītes.	
Jāatzīst,	lai	tiktu	pie	datora,	bērniem	
bija	vajadzīga	liela	pacietība,	jo	rindas	
bija	garas,	bet	datori	 tikai	divi.	Šajās	
telpās	10	gadus	darbojās	arī	svētdie-
nas	 skola.	 Tika	 izveidota	 interešu	
kopa,	 kur	 Kalnišķu	 dāmas	 veidoja	
brīnišķīgus	 rokdarbus	 un	 adījumus	
Katrīnas	Zāles	vadībā.

Pirmā	 centra	 vadītāja	 Inese	
Kalnišķe	 bija	 paveikusi	 lielu	 darbu,	
lai	 centra	 darbība	 ritētu	 savu	 gaitu.	
I.	Kalnišķei	tika	izteikts	piedāvājums	
pievienoties	Nīcas	Sociālajam	dienes-
tam,	un	Kalnišķu	sabiedriskais	centrs	
palika	bez	vadītājas.	Kā	zināms,	katrai	
mājai	 ir	vajadzīgs	 saimnieks,	 lai	dar-
bi	 ritētu	uz	priekšu,	 tādēļ	aktīvi	 tika	
meklēts	 kāds,	 kurš	 šo	 lomu	 varētu	
uzņemties.	Centrā	sāka	strādāt	divas	
vadītājas	Ineta	Ķaupele	un	Jana	Čer-
vetoka,	pienākumus	dalot	un	strādā-
jot	katra	pusgadu.	Vēlāk	pienākumu	
pildīšanu	un	centra	attīstības	virzību	
pārņēma	Inita	Ķaupele.

2012.	gadā	tika	nodibināta	bied-
rība	 “Kalnišķu	 īves”,	 kas	 realizējusi	
vairākus	 gan	 vietējā	 mēroga	 pro-
jektus,	 gan	 sadarbībā	 ar	 biedrību	
“Liepājas	 rajona	 partnerība”.	 Viens	
no	 nozīmīgākajiem	 projektiem	 bija	
centra	pilnīga	rekonstrukcija	un	pār-
vietošana	uz	jaunām	telpām	pirmajā	
stāvā,	lai	būtu	ērtāka	piekļuve	arī	se-
nioriem.	Lai	trīsistabu	dzīvokļa	telpas	
pielāgotu	 sabiedriskā	 centra	vajadzī-
bām,	tika	ieguldīts	ļoti	liels	darbs.	Te	
jāsaka	 paldies	 arī	 Kalnišķu	 iedzīvo-
tājiem,	kuri	iesaistījās,	ziedojot	savus	
spēkus	 un	 laiku	 centra	 vizuālajām	
pārvērtībām.	 Kalnišķu	 sabiedriskais	
centrs	 durvis	 apmeklētājiem	 otrreiz	
vēra	2015.	gadā.	Tagad	ikvienam	tajā	
ir	ērti	pieejamas	telpas	ar	plašu	pakal-
pojumu	klāstu.

Kultūras	darba	organizatore	
Sanita Austere

Mans sirdsdārzs

Pēc  vairāku  gadu  pārtrauku-
ma  šogad  privātmāju  saimnieki 
atkal tika aicināti piedalīties kon-
kursā  “Sakoptākā  Nīcas  novada 
viensēta  2020”.  Paldies	 astoņām	
ģimenēm,	kas,	mazliet	 pamudinātas,	
atvēra	 savas	 sētas	 komisijas	 apmek-
lējumam:	pa	divām	bija	Pērkonē	un	
Bernātos,	 pa	 vienai	 Rudē,	 Otaņķu	
ciemā,	Kalnišķos	un	Nīcā.	Prieks,	ka	
lielākā	daļa	no	tām	ir	jaunas,	līdz	šim	
vērtētāju	acīm	nerādītas.	Tas	nozīmē,	
ka	skaistums	mūsu	novadā	vairojas.

Visās	 vietās	 mūs	 sagaidīja	 laipni	
saimnieki,	kas	labprāt	izrādīja	savu	vei-
kumu,	izstāstīja	dārza	stāstu	un	ieski-
cēja	nākotnes	ieceres.	Katrs	dārzs	iz-
cēlās	ar	ko	īpašu,	tikai	tam	raksturīgu.	
Visur	 varēja	 just	 saimnieku	 izdomu,	
ieguldīto	 darbu,	 enerģiju,	 rūpes	 un,	
protams,	arī	lepnumu	par	paveikto.

“KAUGUROS” 
PIE CICKOVSKU ĢIMENES

“Kauguru”	dārzā	 ik	uz	 soļa	var	
just,	 ka	 tas	 ir	 īsts	 sirdsdārzs,	 radīts	
dvēseles	priekam.	Te	stāsts	ir	par	kat-
ru	sakopto	stūrīti,	par	katru	iedēstīto	
augu.	 Jau,	 ienākot	 sētā,	 sagaida	 ceļa	
stabs	 ar	 virziena	norādēm	uz	mājas	
iedzīvotājiem	 ļoti	 svarīgām	 vietām	
–	 “Jūra”,	 “Ceļojumi”,	 “Mīlestība”,	
“Miera	osta”.	Dārzs,	kurā	saimniece	
nevēlas	 aizstādīt	 skatu	 uz	 saulrietu,	
kaut	 arī	 no	 tās	 puses	 sētā	 visbiežāk	
pūš	vēji.	Var	 just,	ka	 šajā	 saimniecī-
bā	darbojas	cilvēki	ar	māksliniecisku	
dvēseli,	kur	visam	ir	nozīme.	Skaisti	
darināti	 vēja	 zvani,	 apgleznota	past-
kastīte,	 uz	 koka	 durvīm	 uzgleznots	
košs	pāvs,	kupli	ziedošas	hortenzijas.	
Un	 saimniecei	 netrūkst	 plānu:	 “Te	
man	būs...”	Sētas	dzīvespriecīgo	no-
skaņu	vairo	draudzīgais	suns,	kurš	ar	
prieku	demonstrē	savu	peldētprasmi.

“NIEDOLOS” 
PIE MATEUSU ĢIMENES

Dārzs	 ir	 saimnieku	 lepnums	un	
prieks.	 Šo	 tiešām	 var	 nosaukt	 par	
daiļdārzu.	Izveidoti	skaisti,	pārdomāti	
apstādījumi,	kas	vietām	jau	“nobrie-
duši”	un	parāda	sevi	visā	krāšņumā.	
Izteiksmīgas	ir	gan	auguma	un	vaina-
gu	formas,	gan	augu	krāsu	kompozī-
cijas.	Visu	izceļ	perfekts,	rūpīgi	kopts,	
plašs	zāliens,	kurā	tā	vien	gribas	skriet	
un	mest	kūleņus	kā	bērnībā.	Plašums	
aiz	mājas.	Saimnieces	 stāsts	 tiek	pa-
pildināts	ar	agrāko	gadu	fotogrāfi	jām	
par	katru	vietu	un	tās	tapšanu.

“DIENVIDOS” 
PIE RĒRIHU ĢIMENES

Vieta,	kur	starp	citiem	viesu	na-
miem	mīlīgi	iekārtojies	namiņš	saim-
nieku	priekam,	atpūtai	un	relaksācijai.	
Pagalms,	kas	nav	pazaudējis	sajūtu	–	
tepat	netālu	ir	jūra.	Nekā	lieka.	Dārzā	
ir	manāms	askētisms,	ir	burvīga	tera-
se,	ko	ieskauj	nelieli,	bet	gaumīgi	ap-
stādījumi	un	puķu	kastēs	augoši	augi.	
Saskanīgs	augu	izvietojums.	Visspilg-
tāk	izceļas	koši	sarkanās	pelargonijas,	
kas	izteiksmīgi	harmonē	ar	ēkas	tum-

šo	toni,	un	sarkanās	dzirnavas.	Visur	
fonā	priedes.	Paaugstinātās	koka	kas-
tēs	izveidots	garšaugu	stūrītis	un	mini	
sakņu	dārziņš,	bet	dārza	viducī	 ērtā	
mājiņā	vasaru	izbauda	trusītis.

“LIEPNIEKOS” 
PIE LAPIŅU ĢIMENES

Te	 jūtama	 saimnieku	 atbildība	
par	 dzimtas	 mājām,	 vēlme	 saglabāt	
senās	ēkas	un	varenos	kokus.	Klēti-
ņa	 ar	 stāstu	 un	 savāktajām	 senajām	
lietām.	 Dārzā	 uzmanību	 piesaista	
ainavisks	 plašums	 ar	 lielu	 dīķi	 un	
gulbju	 ģimenīti,	 gluži	 kā	 gleznā.	 Ie-
braucamajā	 pusē,	 mēģinot	 sarunāt	
ar	 stirnām,	 tiek	 audzēts	 dzīvžogs,	
bet	plašajā	zālienā	iestādīti	interesanti	
augi.	Sētas	priekšplānā	izveidota	jau-
na	dobe	ar	smalku	akmentiņu	segu-
mu,	kas	nedaudz	atgādina	japāņu	stila	
dārzu.	Drosmīga	pieeja.	Šeit	viss	vēl	
top.	Laiks	tiek	atrasts	arī	dažādu	šķir-
ņu	trušu	audzēšanai.

“SILAKALNOS” PIE EGLIJU-
VILEMSONU ĢIMENES

Ļoti	skaisti	iekopts	dabas	stūrītis	
–	miera	osta	priežu	ielokā,	ko	labprāt	
bauda	tūristi.		Aiz	sportisko	aktivitā-
šu	vietas	ir	dīķis,	kura	galā	izvietoju-
sies	 dobe	 ar	 traki	 ziedošu	 lavandas	
krūmu.	 Stādījumu	 piejūras	 smiltiņā	
nav	 daudz,	 taču	 tie	 ir	 labi	 kopti	 un	
gaumīgi.		Glīti	viesu	namiņi,	milzīgas,	
ziedošas	 hortenzijas,	 lapene,	 rūpīgi	
veidota	ugunskura	vieta,	pašiem	sava	
mazā	 pludmale	 pie	 dīķa.	 Vieta,	 kur	
noslēpties	no	citiem	un	baudīt	mie-
ru,	 vērot	 sarkanīgās	 zivis,	 klausīties	
strūklakas	čalās.	Oāze.

“LIEKNĀS” 
PIE ĶAUPEĻU ĢIMENES

Ceļgalā	sagaida	glīts	mājas	nosau-
kums.	Tālāk	–	paliels	dīķis,	kurā	vēlāk	
tiek	 demonstrēts	 “zivju	 šovs”.	 Bur-
vīga	 lauku	 viensēta,	 kur	 labi	 justies.	
Uzmanību	 piesaista	 lielā	 saimniecī-
bas	ēka	un	koši	ziedošie,	dekoratīvie	
“atbalsta”	mūrīši.	Dobēs	pārsvarā	 ir	
mūsu	senās	puķes	–	fl	okši,	gladiolas,	
pujenes,	 samtenes,	 saimnieces	 mīļā-
kās	 puķes.	 Tām	 pa	 vidu	 ir	 iemaldī-
jies	arī	kāds	eksotiskāks	augs.	Šogad	
ļoti	bagātīgi	ziedējusi	juka,	pamazām	
kuplumā	 pieņemas	 parūkkoks.	Glīti	
nopļauta	zāle,	visi	apstādījumi	rūpīgi	

kopti.	Arī	šeit	saimniecei	ir	grandiozi	
plāni	priekšdienām.

“CEĻNIEKOS” 
PIE  REINFELDU  ĢIMENES, 
IVETAS UN OSVALDA

Ēkas	ieskauj	rūpīgi	kopts	dārzs	ar	
krāšņām,	spilgtās	krāsās	saziedējušām	
puķēm.	Lapene,	pirts	ar	terasi.	Sakņu	
dārziņš,	kuru	nedaudz	aizsedz	kāršpu-
pām	noaudzis	žogs.	Saimnieces	stāsts	
par	 to,	 kā	 viss	 tapis.	 Košumdārzam	
līdzās	 lieliski	 iederas	 saimnieciskajai	
darbībai	–	čiekuru	sīrupa	gatavošanai	
–	uzbūvētais	dārza	namiņš	jeb	ražot-
ne	un	“vistu	un	zosu	paradīze”.		Viss	
pārdomāts,	 arī	 par	 palikušajiem	 cel-
miem.	Un	lieli	plāni	nākotnei.

“ELDORADO” 
PIE BELUZU ĢIMENES

Vispirms	 uzmanību	 piesaista	 ar	
zālienu	 klātais	 jumts,	 kas	 Latvijā	 ir	
diezgan	 neierasts	 risinājums.	 Dārza	
teritorija	salīdzinoši	liela,	ar	savu	rak-
sturu.	Kur	 vien	 veries,	 ir	 dobes	 vai	
augu	grupas.	Pārdomāti	atdalīts	sak-
ņu	dārzs.	Ejot	kopā	ar	 saimniekiem	
pa	 viņu	 “lolojumu”,	 ir	 interesanti	
klausīties,	kā	domājuši,	plānojuši	un	
visu	 veidojuši,	 kā	 augi	 ir	 “ienākuši”	
viņu	dārzā,	tie	sirsnīgi	tiek	saukti	dā-
vinātāju	 vārdos.	Un	 to	 ir	 tik	daudz!	
Pārsteidz	neparastais	un	ārkārtīgi	ba-
gātais	kokaugu	sortiments.	

Dārzus	 nav	 iespējams	 novērtēt	
ar	punktiem	vai	ballēm,	katrā	 ir	kas	
īpašs,	tikai	tam	raksturīgs.	Tādēļ	kat-
ram	dārzam	tika	piešķirta	īpaša	nomi-
nācija.	30.	augustā	dārzu	saimnieki	uz	
noslēguma	 pasākumu	 pulcējās	 Pēr-
kones	 “Eldorado”	 sētā	 pie	 šā	 gada	
pieredzējušākajiem	 konkursantiem	
–	 “Goda	 dārza	 2016”	 saimniekiem,	
Beluzu	ģimenes.	Muzikālai	dārza	ap-
skatei	 sekoja	 svarīgākā	 daļa	 –	 dārzu	
saimnieku	godināšana	un	sveikšana.	

Dārzu	 kopējiem	 tika	 pasniegtas	
dāvanu	kartes	jaunu	stādu	iegādei	un	
ziedi.	Pasākuma	dalībnieki	jaukā	no-
skaņā	 izbaudīja	 tikšanos	 un	mazliet	
vairāk	iepazina	cits	citu.

Ļoti	ceram	turpmākajos	konkur-
sos-skatēs	uz	lielāku	atsaucību,	lai	va-
ram	atkal	rīkot	Dārzu	dienas,	aicinot	
pie	sevis	tuvus	un	tālus	ciemiņus.

Nīcas	novada	sakoptās	vides	
komisija	–	

Sintija Pickēna-Kupše, Iveta 
Reinfelde, Anda Veidele

Pasākuma	 fotogrāfi	jas	 būs	 ska-
tāmas	 pašvaldības	 interneta	 vietnē	
www.nica.lv un	Facebook	kontā.

Kalnišķu sabiedriskā centra 15 gadu jubilejā ar skanīgām 
dziesmām apmeklētājus priecēja mūziķi Maija Kalniņa, Zanda 
Štrausa un Normunds Kalniņš.

Kalnišķu sabiedriskais 
centrs atzīmē 15 gadu jubileju

Turpmāk šos dārzus rotās plāksnītes 
ar iegūto nomināciju:
u “Kauguri” – “Dārzs dvēselei”;
u “Niedoli” – “Gaumīgais daiļdārzs”;
u “Dienvidi” – “Atturīgi elegantais dārzs”;
u “Liepnieki” – “Jaunais dārzs”;
u “Silakalni” – “Tūrista oāze”;
u “Lieknas” – “Iespēju dārzs”;
u “Ceļnieki” – “Praktiskais košuma dārzs”;
u “Eldorado” – “Kolekciju dārzs”.
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Sports

1.  augustā  Bernātos  atpūtas  bāzē 
“Draudzība” notika tradicionālās Čiekur-
kausa  sacensības  divos  komandu  sporta 
veidos  (futbolā  un  pludmales  volejbolā), 
kā arī sešos individuālajos pārbaudījumos. 

Šogad	 puse	 no	 individuālajiem	 pārbau-
dījumiem	 bija	 saistīti	 ar	 čiekuriem:	 čiekura	
stiepiens,	precīzais	čiekurs	un	čiekura	šāviens.	
Jāpiebilst,	 ka	Čiekurkausa	 sacensības	 ir	 atpū-
tas	un	sporta	pasākums,	lai	labā	kompānijā	pie	
jūras	aktīvi	atpūstos	un	lieliski	pavadītu	laiku.	
Līdz	ar	to	uzdevumi	bija	vairāk	paredzēti	aktī-
vai	atpūtai,	nevis	nopietnai	sportošanai.

Komandu	 sacensībās	 šogad	 aktīvāki	 bija	
volejbolisti,	 jo	 pieteicās	 septiņas	 komandas.	
Turnīrā	 diezgan	 pārliecinoši	 uzvarēja	 arī	 ie-
priekšējo	gadu	favorīti	–	“Kaimiņi”	(I.	Apinis,	
D.	Kopštāls,	K.	Kopštāle	un	A.	Apine),	aiz	se-
vis	atstājot	“Dusmīgos	čiekuriņus”	(G.	Lasma-
nis,	R.	Svilis	un	I.	Cālīte)	un	“Rudes”	komandu	
(A.	Kopštāls,	J.	Dīķis	un	M.	Dambrehte).	Sa-
vukārt	 futbolā	bija	 intriga,	vai	 trīs	 gadus	pēc	
kārtas	uzvarējušai	komandai	“Ekovalis”	izdo-
sies	arī	šogad	iegūt	Čiekurkausa	titulu.	Finālā	
“Tumšajiem	bruņiniekiem”	tikai	ar	pēcspēles	
sitieniem	izdevās	gāzt	“Ekovali”	no	troņa	un	
ieņemt	 pirmo	 vietu,	 savukārt	 FK	 “Bernātu	
bebri”	cīņā	par	trešo	vietu	izrēķinājās	ar	Prie-
kules	komandu.

Un	kā	jau	ierasts,	no	visiem	dalībniekiem	
noslēgumā	 tika	 izlozēts	 “Čiekurkausa	 2020”	
ieguvējs.	Par	 to	šogad	kļuva	Mārtiņs	Vecbaš-
tiks!

Lielu	paldies	sakām	mūsu	pasākuma	ikga-
dējiem	atbalstītājiem:	SIA	“Nīcas	rukši”,	“Lie-
pājas	tarzānam”	un	Nīcas	novada	domei.

REZULTĀTI INDIVIDUĀLAJĀS DISCIPLĪNĀS:
Precīzais čiekurs Dāmām Kungiem
1. vieta – Kristīne Kopštāle Aivis Žodziņš
2. vieta – Inata Štāle Edgars Sprūds
3. vieta – Megija Dambrehte Dāvis Doršis
Čiekura šāviens 
1. vieta – Aiga Šalma Alvis Kopštāls
2. vieta – Aleksandra Rudzroga Ainars Teteris
3. vieta – Judīte Stauģe Edgars Sprūds
Basketbola metieni 
1. vieta – Kristīne Kopštāle Uldis Teteris
2. vieta – Judīte Stauģe Alvis Kopštāls
3. vieta – Aleksandra Rudzroga Edgars Sprūds
Spec.balva tālākam metienam – Gunāram Granovskim
Disku golfs 
1. vieta – Megija Ceirule Edgars Šprūds
2. vieta – Megija Dambrehte Elvijs Reķēns
3. vieta – Indra Šīmane Ivars Apinis
Šautriņu mešana 
1. vieta – Megija Ceirule Juris Dejus
2. vieta – Marina Varslavāne Gunārs Granovskis
3. vieta – Justīne Smiukše Guntis Leitāns
Čiekura stiepiens 
1.vieta – Megija Ceirule Edgars Sprūds
2.vieta – Indra Šīmane Kārlis Dovgvillo
3. vieta – Kristīne Kopštāle Raivis Svilis

Sporta iestādes  
darbu turpina ziemas režīmā

Sākot	ar	1.	septembri,	Nīcas	novada	spor-
ta	 iestādes	darbu	 turpinās	 ierastajā	 režīmā,	bet	
būs	jāievēro	atsevišķi	ierobežojumi,	lai	pasargātu	
sevi	un	citus	apmeklētājus.

Nīcas	sporta	halle	būs	atvērta	katru	darba	
dienu	no	plkst.	10.00	 līdz	22.00,	sestdienās	no	
plkst.	10.00	līdz	18.00.	Trenažieru	zālē	vienlaikus	
varēs	atrasties	 līdz	astoņiem	apmeklētājiem	un	
treneris,	grupu	nodarbībās	apmeklētāju	daudzu-
mu	kontrolēs	treneris.	Joprojām	klientus	aicinām	
laikus	plānot	un	pieteikt	savus	apmeklējumus	pa	
tālr.	25638442.

Rudes	 sporta	 nams	 būs	 atvērts	 no	 plkst.	
16.00	līdz	21.00,	fitnesa	zālē	vienlaikus	varēs	at-
rasties	seši	cilvēki,	līdz	trīs	apmeklētājiem	katrā	
telpā.	Arī	Rudes	sporta	namā	apmeklējumu	ne-
pieciešams	laikus	pieteikt	administrācijā,	zvanot	
uz	tālr.	25996637.

Drīzumā	novada	mājaslapā	 un	 facebook.com 
lapā	tiks	publicēti	zāļu	noslodzes	grafiki.

“MTB Nīca” uzrāda  
labus rezultātus sacensībās

Šogad	 “MTB	 Nīca”	 velo	 komanda	 aktīvi	
piedalās	gan	“Vivus.lv	MTB	pusmaratona”	sa-
censībās,	gan	“Latvijas	Valsts	mežu”	maratonos,	
kur	uzrāda	augstus	un	labus	rezultātus.

“Vivus.lv	pusmaratona”	3.	posmā	nīcenieki	
ierindojās	6.	vietā,	labākais	individuālais	sniegums	
pusaudžu	distancē	Unai	Lagzdiņai	–	4.	vieta,	bet	
trīs	posmu	kopvērtējumā	5.	vieta	 savā	vecuma	
grupā,	savukārt	4.	posmā	komandai	7.	vieta.

“Latvijas	Valsts	mežu”	maratona	2.	posmā	
Unai	godpilnā	3.	vieta,	Linsijai	Silai	4.	vieta,	bet	
komandas	 līderim	 un	 trenerim	 Aivim	 Karzo-
nam	pieaugušo	grupā	4.	vieta.

Nīcenieki	 šobrīd	 Latvijas	 riteņbraukšanas	
federācijas	MTB	komandu	rangā	 ieņem	augsto	
2.	vietu.	Šajā	rangā	tiek	vērtēti	komandu	rezultāti	
sacensībās	laika	posmā	no	jūnija	līdz	novembrim.
Individuālo	braucienu	rezultātus	var	apskatīties	
Nīcas	facebook.com	kontā	un	novada	mājaslapā.

Airētāji turpina sezonu 
Augustā	Nīcas	airēšanas	slaloma	grupa	aiz-

vadīja	 gan	 treniņnometni,	 gan	 sacensības	Val-
mierā	un	Ozolniekos.

Valmierā	 norisinājās	 A.	 Kļaviņa	 kausa	 iz-
cīņa,	 kur	 augstākie	 rezultāti	U18	 grupā	Laurai	
Vecbaštikai	un	Raienam	Ronim,	abiem	4.	vieta,	
arī	 dienu	 vēlāk	 Latvijas	 Jaunatnes	 čempionātā	 
L.	Vecbaštikai	4.	vieta.

Savukārt	augusta	beigās	Ozolnieku	čempio-
nātā	R.	Ronim	3.	vieta	U18	vecuma	grupā.

Visu	airēšanas	slaloma	grupas	dalībnieku	re-
zultātus	var	apskatīties	Nīcas	 facebook.com	kontā	
un	novada	mājaslapā.

FK “NĪCA” jaunieši nacionālajā 
un reģionālajā izlasē

Futbols	mūsu	novadā	ir	patiešām	plaši	pār-
stāvēts,	un	klubs	ir	spēcīgs	jau	no	mazotnes.	To	
pierāda	arī	jauniešu	gūtie	panākumi	–	Nīcas	jau-
nie	spēlētāji	labi	pierāda	sevi	arī	ārpus	kluba.

Gabriela	Annija	Andersone	 pēc	 aizvadītas	
treniņnometnes	 Rīgā	 iekļauta	 Latvijas	 WU15	

meiteņu	 izlases	 sastāvā	 un	 24.	 un	 25.	 augustā	
Lietuvā	 piedalījās	 Baltijas	 kausa	 izcīņā.	 Izlases	
spēlētāju	sarakstā	Gabriela	ir	jaunākā	no	visām	
futbolistēm.

Savukārt	divi	jaunieši	Danieks	Buks	un	Val-
ters	Mūrēns	no	FK	“Nīca”	tika	izsaukti	uz	Kur-
zemes	reģionālo	U14	grupas	izlasi,	kura	10.,	12.	
un	15.	augustā	aizvadīja	Latvijas	Futbola	federā-
cijas	rīkoto	Futbola	akadēmijas	reģionālo	izlašu	
turnīru.	Kurzemes	 reģionālā	 izlase	ar	 rezultātu	
1:4	zaudēja	Latgales	izlasei	un	ierindojās	4.	vietā,	
aiz	sevis	atstājot	Vidzemi.	

FK “Nīca” izcīna  
sudrabu pilsētas čempionātā

Jūlija	sākumā	startēja	Liepājas	pilsētas	čem-
pionāts	 futbolā,	 kurā	 arī	 šogad	 piedalījās	 FK	
“Nīca”.	Kopumā	A	divīzijā	spēlēja	7	komandas	
–	 “Medze”,	 “Eko	Kurzeme”,	 “TEM”,	 “Zvej-
nieks”,	“Libava	City”,	“Liepājas	centra	draudze”	
un	“Nīca”.	Pēc	diviem	apļiem	FK	“Nīca”	ar	9	
uzvarām,	 vienu	 neizšķirtu	 un	 diviem	 zaudēju-
miem	kopvērtējumā	ar	28	punktiem	ierindojās	
2.	 vietā.	 Komandas	 rezultatīvākais	 spēlētājs	 ir	
Valdis	Nicis	ar	19	vārtu	guvumiem.

Septembrī	komanda	atsāks	gatavoties	jauna-
jai	telpu	futbola	sezonai.

Jauniešiem panākumi futbolā
Arī	šogad	FK	“Nīca”	U14	grupas	jaunieši	

startē	Latvijas	 jaunatnes	 čempionāta	Attīstības	
grupā.	Šajā	apakšgrupā	spēlē	arī	“Grobiņas	SC”,	
FK	“Liepāja”,	“Liepājas	FS”,	“Jūrmalas	SS”	un	
FK	“Laidze/Talsu	NSS”.	Pēc	pirmā	apļa	nīce-
nieki	izvirzījušies	vadībā,	kopumā	gūstot	četras	
uzvaras	un	vienu	neizšķirtu.	Komandas	rezulta-
tīvākie	spēlētāji	–	Daniels	Buks	(10)	un	Valters	
Mūrēns	 (7).	Otrā	 apļa	 pirmā	 spēle	 jauniešiem	
notiks	savā	stadionā,	bet	pārējās	izbraukumā.

Noskaidrots “Nīcas karalis” 
pludmales volejbolā

22.	augustā	norisinājās	“Nīcas	karaļa	kausa”	
2.	posms,	pēc	kura	tika	noteikts	šī	gada	absolū-
tais	uzvarētājs.	Kopā	abos	posmos	piedalījās	30	
dalībnieki,	tai	skaitā	arī	no	Liepājas	un	pat	Val-
mieras:	1	posmā	–	24	dalībnieki,	bet	2.	posmā	
	–	16	dalībnieki.

Šī	gada	“Nīcas	karaļa”	titulu	izcīnīja	Gunārs	
Granovskis	(132	p.),	2.	vieta	Jānim	Strazdiņam	
(103,25	p.)	un	3.	vieta	Gintam	Lasmanim	(98	p.)

Otrajā	posmā	pirmā	 trijnieka	noskaidroša-
nai	bija	nepieciešams	superfināls	gan	par	1.,	gan	
3.	vietu.	Turklāt	par	godalgoto	3.	vietu	superfi-
nālā	cīnījās	arī	Megija	Ceirule,	kura	ar	minimālu	
punktu	starpību	zaudēja	Alvim	Kopštālam.

Kopumā	 ļoti	 interesantas	sacensības	ar	 in-
trigu	 līdz	 pēdējām	 spēlēm,	 un	 pat	 neveiksme	
vienā	posmā	neliedza	cīnīties	par	labu	vietu	kop-
vērtējumā	–	piemēram,	A.	Kopštāls,	pateicoties	
veiksmīgam	 startam	 2.	 posmā,	 kopvērtējumā	
pakāpās	par	12.	vietām.

Paldies	 atbalstītājiem	 un	 dalībniekiem,	 un	
nākamgad	noteikti	turpināsim!

Aiva Mače,	sporta	halles	administratore

Olimpiskajā dienā visa Latvija 
vingros kopā ar nīcenieci

“Čiekurkausa	2020”	medaļas	sadalītas	

Monta Lībeka kļūst par 2020. gada 
Olimpiskās dienas vingrojuma autori.

Jūlijā  Latvijas  Olimpiskā  komiteja 
(LOK)  aicināja  sportiskus  un  azartiskus 
cilvēkus  piedalīties  konkursā  un  kļūt  par 
olimpiskā  vingrojuma  autoru,  populari-
zējot veselīgu dzīvesveidu un  iedvesmojot 
tūkstošiem  citu  cilvēku.  Iekļūstot  finālā, 
balsošanas rezultātā par olimpiskā vingro-
juma autori kļuva mūsu novadniece Monta 
Lībeka, veselības sporta speciāliste.

Monta	 stāsta,	 ka	 sākotnēji	 par	 konkursu	
neko	 nav	 zinājusi,	 līdz	 viņu	 neuzrunājusi	 ko-
lēģe.	Vēlāk	ticis	atsūtīts	uzaicinājums	no	LOK	
aizpildīt	anketu	un	piedalīties	konkursā.	“Esmu	
izaicinājumu	cilvēks,	tāpēc	nolēmu	nosūtīt	pie-
teikumu.	Biju	pārsteigta,	ka	tiku	finālā,	kur	no-
slēgumā	 saņēmu	 lielāko	 balsu	 skaitu.”	Monta	
ļoti	priecājas	par	šādu	 izdevību,	kas	sniedz	 ie-
spēju	iegūt	jaunu	pieredzi.	

Šogad	ir	pirmā	reize,	kad	LOK	dod	iespēju	
veidot	vingrojumu	komplektu	kādam	sabiedrī-

bā	nezināmam	sportistam,	jo	līdz	šim	tika	uzru-
nāti	Latvijā	atpazīstami	sportisti.

19.	augustā	Monta	devās	uz	Rīgu,	kur	Zie-
doņdārzā	 notika	 filmēšana	 viņas	 individuāli	
izstrādātajam	vingrojumu	kompleksam.	Filmē-
šanā	piedalījās	30	dalībnieki,	kas	bija	gan	spor-
ta	entuziasti,	gan	iesācēji.	Diena	bija	piepildīta,	
jo	tika	uzņemts	video	ar	vingrojumiem	grupas	
“Astro’n’out”	dziesmas	“Dejo	trakāk”	pavadīju-
mā,	video	TV	reklāmai,	kā	arī	fotogrāfijas	afišai.	
Tika	ierunāta	arī	audio	versija	reklāmai.	

Lielu	prieku	 sagādāja	 iepazīšanās	 ar	LOK	
prezidentu	Žoržu	Tikmeru.

“Viss	 bija	 noorganizēts	 godam,	 atsaucīgi	
bija	cilvēki	gan	no	LOK,	gan	filmēšanas	grupas,	
arī	grima	mākslinieks	un	meitenes,	kuras	orga-
nizēja	 un	plānoja	 pasākumu.	Katrā	 ziņā	 jutos	
ļoti	gaidīta,	un	tāpat	arī	tiku	uzņemta.	Lieliska	
atmosfēra,	superīgi,	aktīvi	cilvēki	apkārt.	Lielis-
ka	pieredze,”	savā	piedzīvojumā	dalās	Monta.

Monta	 strādā	 LOC	 veselības	 centrā	 un	
Nīcā	par	fitnesa	treneri.	Šogad	uzsāka	studijas	
Latvijas	 Sporta	 un	 pedagoģijas	 akadēmijā,	 lai	
nākotnē	kļūtu	par	kvalificētu	fizioterapeiti.

LOK	Olimpisko	dienu	rīko	olimpiskās	kus-
tības	 popularizēšanas	 nolūkā,	 apliecinot	 savu	
atbalstu	olimpiskajiem	ideāliem,	veselīgam	dzī-
vesveidam	un	godīgas	spēles	principiem	sportā.	
Ar	katru	gadu	šis	pasākums	kļūst	arvien	popu-
lārāks.	Nīcas	novadā	Olimpiskā	diena	kopā	pul-
cē	visu	izglītības	 iestāžu	audzēkņus,	skolotājus	
un	citus	sportot	gribētājus.

Olimpiskā	 diena	 šogad	 norisināsies	 
18. septembrī,	tās	moto	–	“Mēs	esam	sportiņā”.

Unai  
Lagzdiņai 
labākais 

individuālais 
sniegums 
pusaudžu 
distancē –  

4. vieta.

No labās: Gints Lasmanis – 3. v., Gunārs 
Granovskis – 1. v., Jānis Strazdiņš – 2. v.
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Izdevējs	–	Nīcas	novada	dome,	tālrunis:	63469049;
E-pasts:	dome@nica.lv;

Otaņķu	pagasta	pārvalde,	tālrunis	63484550.

Izdevumu	veidoja	sabiedrisko	attiecību	speciāliste
Kristīne	Kopštāle,	tālrunis	29560068,

kristine.kopstale@nica.lv, www.nica.lv.
Par	raksta	saturu	un	faktu	precizitāti	atbild	autors
Iespiests	SIA	«Kurzemes	Vārds».	Tirāža	1600	eks.

SEPTEMBRĪ AMBULANCĒ Pieaugušo izglītības centrā

No 08.09. pārcelts uz 15.09. plkst. 10.00 –12.00 – ārste psihiatre Kristīne 
Balode (pieņem rindas kārtība), 15. kab.

11.09. plkst. 15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662), 
28. kab.

Septembrī tiks uzsākta Nīcas ambulances ēkas ārējās zibensaizsardzības sistēmas 
izbūve. Darbus veiks SIA “OMS” par līgumcenu 12 239,30 EUR (bez PVN). Izbūves laikā 
ēka tiks nožogota, un ikvienam apmeklētājam jāievēro informatīvās norādēs minētā 
piesardzība.

Puķu draugi gūst jaunu pieredzi Talsu novadā

Pasākumi

Biedrības	“Bārtas	upes	radošā	
apvienība”	 organizētā	 “AUSMA	
2020”	aizritējusi	veiksmīgi	–	lietus	
lija,	tomēr	pasākums	varēja	notikt.	
No	lietus	nenobijās	ne	mūziķi,	ne	
rītausmas	 gaidītāji.	 Visi	 pakļāvās	

Muzikālais 
pasākums
 “AUSMA” 
Bārtas upē 
notiek jau 
ceturto gadu. 

FOTO: INGA OZOLA

Ausma 2020

Mūsu dārzi atkal būs skaistāki – iegādāts 
daudz jaunu stādu.

u  8. septembrī plkst. 17.00
LIAA  Liepājas  biznesa  inkubatora  INFO 

DIENA
Aicināti	jaunie	uzņēmēji	un	biznesa	ideju	autori.
Vēlams	 pieteikties	 Liepājas	 biznesa	 inkubatora	

Facebook	kontā.
No 1. līdz 20. septembrim LIAA Liepājas biznesa 

inkubatorā varēs iesniegt pieteikumus inkubācijas (INK) un 
pirmsinkubācijas (PINK) programmās.

u  23. septembrī plkst. 18.00 
PIRTS SKRUBJU MEISTARKLASE
Vadīs	pirtniece	Māra	Tīmane.	Mājās	katrs	dalīb-

nieks	dosies	ne	vien	ar	zināšanām	par	skrubjiem	un	
to	nozīmi,	bet	arī	ar	diviem	sagatavotiem	skrubjiem.

u  26. un 27. septembrī	(sestdien	un	svētdien)
MĀCĪBU  IZBRAUKUMS  uz  Talsu  pusi 

mežu	 un	 lauksaimniecības	 zemes	 īpašniekiem,	 lai	
gūtu	 pieredzi	mežu	 apsaimniekošanā	 aizsargājamās	
dabas	teritorijās.

Programmā:	 Slīteres	 dabas	 taka,	 dižskābaržu	

audze,	 kokgriezēja	A.	Bergmaņa	 darbnīcas	 apmek-
lējums,	zivju	degustācija,	dabas	parks	“Talsu	paugu-
raine”,	Darmštates	priežu	audze.	Nakšņošana	viesu	
namā	 Laucienes	 pagastā.	Dalības	maksa	 par	 abām	
dienām	–	30	eiro	(iekļautas	apmācības,	nakšņošana,	
divas	maltītes	dienā).

u  4. un 25. oktobrī	(sestdien	un	svētdien)
SEMINĀRS  NĪCĀ  par  vidi  saudzējošu 

meža apsaimniekošanu privātajos mežos. 
Lektors	 –	 Jānis	Rozītis	 (iepriekš	 atceltais	 semi-

nārs	 ar	 izbraukumu	 uz	 mūsu	 apkārtnes	 mežiem).	
Vietu	skaits	ierobežots.	

Pieteikties	pie	pieaugušo	izglītības	metodiķes	Gu-
nitas	Šimes,	tālr.	29105652,	e-pasts	gunita.sime@nica.lv.

Apmācības	par	dažādām	tēmām	mežu	jomā	plā-
notas	arī	turpmāk,	tādēļ	lūgums	pieteikties,	kuri	vēlē-
tos	saņemt	ziņu	un	atgādinājumu	telefonā	vai	e-pastā.	
Mācību	 izbraukumiem,	kas	vienlaicīgi	 ir	arī	 lieliskas	
ekskursijas,	grupas	nereti	 tiek	nokomplektētas	dažu	
dienu	laikā.

Nīcas	 puķu	 draugi	 6.	 augustā	 piedalījās	 LLKC	
Liepājas	biroja	organizētā	pieredzes	apmaiņas	brau-
cienā	uz	Talsu	novadu.	Bija	iespēja	skatīt	SIA	“Puķu	
laiki”	 saimnieku	 gaumīgi	 ierīkoto	 dārzu,	 uzklausīt	
Sanitas	Reinbergas	pieredzi	un	padomus.	Nurmuižā	
varēja	novērtēt	neparasto	puķu	un	garšaugu	dārzu,	
atjaunotās	un	vēl	atjaunojamās	ēkas,	kā	arī	uzklausīt	
humora	 pilno	 pils	 pārvaldnieka	 stāstījumu.	Milzīga	
ziedu	daudzveidība	bija	Laucienes	pagasta	dienliliju	
dārzā.	Turpat	bija	iespēja	iepazīties	ar	vīna	darītavas	
“Vējkalnietis”	produkciju	un	degustēt	vīnus.	 (Piere-
dzējušais	vīndaris	Varis	Baņģieris	piekrita	atbraukt	uz	
Nīcu,	lai	vadītu	meistarklasi.)	Amatnieku	sētā	“Kau-
liņi”	ekskursijas	dalībnieki	apskatīja	gan	plašo	dārzu,	
gan	 izvizinājās	 ar	 mazbānīti.	 	 Īpaša	 interese	 puķu	
draugiem	bija	par	iespēju	iegādāties	jaunus	stādus	trīs	
stādu	audzētavās,	tostarp	lieliski	uzturētajā	Robežnie-
ku	stādaudzētavā.

jaunajiem	 apstākļiem	 un,	 tumsas	
ieskauti,	 tikās	 Bārtas	 upē	 pie	 tilta.	
Programma	šoreiz	bija	kontrastu	pil-
na	–	koncerts	sākās	ar	gregoriskiem	
dziedājumiem	 “Schola	 Cantorum	
Riga”	 izpildījumā,	 tad	 uzstājās	 mu-

zikālā	apvienība	“Gan	gan”,	kurā	
Ieva	 Tālberga	 un	Daina	 Jansone	
apvienoja	balsi	 ar	dūdām	un	 sta-
buli.	 Pēc	 tam	 klausījāmies	 Liepu	
Tēva	 teiku	 par	 mītiem	 apvīto	
Bārtas	upes	tiltu,	bet	iesnaudušos	
koncerta	 apmeklētājus	 pamodi-
nāja	Vara	Siliņa	mikroorķestris	ar	
visiem	zināmām	galda	dziesmām.	
Muzikālo	 daļu	 upē	 lustīgi	 noslē-
dza	kaimiņu	novada	lauku	kapela	
“Paurupīte”.	Pasākums	turpinājās	
“Upeskrastu”	šķūnī,	kur	muzicēja	
“Saule	i	tuvāk”	un	varēja	aplūkot	
vides	 gides	 un	 fotogrāfes	 Ingas	
Ozolas	izstādi	“Aust	gaismiņa,	lec	
saulīte”.	 Bet	 pasākumu	 noslēdza	
folkloras	kopa	“Ķoči”,	kas	aicinā-
ja	iet	rotaļās	pļavā.	Tā	kā	koncerta	
devīze	ir	“Koncerts	upē,	brokastis	
rasā”,	 tad	 turpinājumā	 apmeklē-
tājus	gaidīja	 sātīgas	brokastis,	 kas	
slapjajā	rītā	bija	īpaši	vērtīgi.	Pasā-
kumu	atbalstīja	Valsts	kultūrkapi-
tāla	fonds	un	Kurzemes	plānoša-
nas	reģions.	

Biedrība “Bārtas upes 
radošā apvienība”

Biedrība “Mēs Bernātiem” pateicas Plāciņu ģimenei 
par Bernātu centra dobes regulāru aprūpēšanu.

Pateicība

8.	 augusta	vakarā	brīvdienu	mājās	“Sīpoli”	notika	 skaists	Zigfrīda	Muk-
tupāvela	un	Jāņa	Lūsēna	koncerts.	Šis	bija	trešais	biedrības	“Mēs	Bernātiem”	
rīkotais	koncerts,	un	tagad	var	droši	teikt,	ka	tā	ir	kļuvusi	par	ikgadēju	tradīciju.	
Lieliska	atmosfēra,	brīnišķīgi	cilvēki,	un	laiks	uz	brīdi	apstājas...	Biedrība	patei-
cas	visiem	pasākuma	atbalstītājiem,	māksliniekiem,	“Sīpolu”	saimniekiem	un	
ikvienam,	kas	iesaistījās,	lai	koncerts	notiktu!	

Koncerts brīvdienu mājā “Sīpoli” pulcēja krietnu pulku apmek-
lētāju.

Brīvdabas	koncerts	Bernātos
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Meistars un meistardarbs
5. septembrī plkst. 10.00–15.30
Otaņķu tautas namā
1. daļa no plkst. 10.00
u Praktiska	meistarklase	“Zīļu	vainaga	darināšanas	posmi”	Marga-

ritas	Muntagas	vadībā	(bezmaksas,	ilgums	~6	h,	iepriekšēja	pieteikšanās	
obligāta,	zvanot	pa	tālr.	27842689).

u Sieviešu	tautisko	galvassegu	izstāde	–	Liepājas	Tautas	mākslas	un	
kultūras	centra	Tautas	lietišķās	mākslas	studija	“Liepava”.

u Lekcijas	un	stāsti	par	Nīcas	un	Bārtas	zīļu	vainagu	un	sievu	gal-
vassegām;

u Vietējo	amatnieku	un	mājražotāju	tirdziņš.
2. daļa no plkst. 14.00
u Ugunskura	vietas	atklāšana.
u Maizes	izstrādājumu	gatavošanas	darbnīca	bērniem.
u Ekoskolas	PII	“Spārīte”	vides	darbnīca	bērniem	–	mini	kukaiņu	

māju	veidošana.
Kontaktpersona:	Sanita	Austere,	tālr.	27842689.


