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2020. gada 30. maijā, kad 
dabā plaukst viskrāšņākie ziedi, 
kas priecē mūs ar savu krāsu un 
smaržu bagātību, koši skan put-
nu dziesmas, spoži spīd saule, 
Nīcas Mūzikas skolas trīs absol-
ventes – Ērika Čaure (vijoles spē-
lē), Sondra Stalta, Anna Mieme 
(flautas spēlē) svinīgā pasākumā 
saņēma savus pirmos izglītības 
dokumentus par profesionālās ie-
virzes izglītības ieguvi.

Dabā viss norit nemainīgi, 
tikai mūsu ikdiena ir nepierasti 
mainījusies. Gan šī svinīgā 
izglītības dokumentu saņemšana, 

gan skolas beigšanas eksāmeni, 
gan gatavošanās tiem mūsu 
absolventēm un skolotājiem paliks 
atmiņā ar attālinātu mācīšanos, 
ar ierobežojumiem, ar rūpēm par 
ikviena pasaules iedzīvotāja veselību 
un drošību. Taču absolventēm, 
pārvarot visas grūtības un 
ierobežojumus, veiksmīgi izdevies 
nonākt finiša taisnē un svinīgā pa-
sākumā priecēt vecākus ar koncert-
priekšnesumiem, saņemt ceļavārdus 
un novēlējumus no Nīcas novada 
domes priekšsēdētāja A. Petermaņa, 
skolotājām, kuras ieguldījušas savu 
neatlaidīgo darbu meiteņu profe-

sionālajā ievirzē un personības iz-
augsmē, – Lindas Ločmanes, Sigitas 
Briljonokas, Lienas Trumpikas, Dai-
nas Jurgas, Montas Balodes, Selvijas 
Ozolas, Justīnes Siksnas un direkto-
res Dinas Sležes.

Absolventes veltīja sirsnīgus vār-
dus un muzikālu sveicienu kā pateicī-
bu vecākiem par mīlestību, atbalstu, 
pamudinājumu un skolotājiem par 
sniegtajām zināšanām, prasmēm un 
iemaņām sava izvēlētā mūzikas ins-
trumenta un sarežģītās mūzikas valo-
das izpratnē.

 Dina Sleže, 
Nīcas Mūzikas skolas direktore

Noslēdzies 2019./2020.m.g., 
kas bijis izaicinājumiem, pār-
baudījumiem, neparastiem pie-
dzīvojumiem un panākumiem 
bagāts. Domāju, ka mēs visi 
esam apguvuši jaunas prasmes – 
mācīt un mācīties attālināti. 

Laiks no 12. marta mums kat-
ram ir bijis neparasts, neierasts, ār-
pus komforta zonas. Šodien varu 
teikt – esam labi tikuši galā un par to 
jums visiem LIELS PALDIES!

Skolēni! Katrs pats sev varat 
ielikt vērtējumu, cik esat bijuši uzcī-
tīgi, uzmanīgi, godīgi, kā esat mācē-
juši plānot savu laiku, sadarboties ar 
skolotājiem, klasesbiedriem attālinā-
ti. Es noteikti lielākajai daļai skolēnu 
varu sacīt – jūs esat malači!

Skolotāji! Milzīgs un mīļš paldies 
par ieguldīto darbu šajos ārkārtas 
apstākļos. Par iecietību un pacietību, 
par sapratni, par garajām darba stun-
dām, par jaunā mācīšanos un iemācī-

šanos un prasmīgu pielietojumu, par 
atbalstu skolēniem un savstarpējo 
atbalstu, par drosmīgu izaicinājumu 
pieņemšanu. Paldies par darbu arī 
līdz 12. martam – par skolēnu talantu 
attīstīšanu, mudināšanu un sagatavo-
šanu olimpiādēm un konkursiem.

Īpaša pateicība atbalsta personā-
la kolēģiem par iedrošināšanu, palī-
dzēšanu saprast un atbalstu grūtos 
brīžos.

Skolas tehniskie darbinieki! Jūs 

esat tie, kuri rūpējas par skolas ie-
dzīvotājiem visos apstākļos ikdienā 
un svētkos, lai esam tīrībā, sakoptās, 
gaumīgās un skaistās telpās, veseli, 
garšīgi paēduši. Visu skolas iedzīvo-
tāju vārdā arī vissirsnīgākais paldies 
par jūsu sirdsdarbu!

Vecāki un vecvecāki! Paldies, ka 
bijāt šajā attālinātās mācīšanās pro-
cesā kopā ar savu bērnu un skolo-
tājiem. Par jūsu atbildību, pacietību, 
rūpēm un atbalstu. Daudziem no 

jums vēlētos pasniegt liecības par 
kopīgo mācīšanos, darbu pildīšanu. 
Arī jūs visus noteikti “pārceļam nā-
kamajā klasē”!

Lai vasaras brīvlaiks ir saulains, 
pilns veselības, brīvības un prieka!

Ļoti ceru, ka tiksimies visi Nīcas 
vidusskolā 1. septembrī!

P.S. 12. klases skolēni, veiksmi ek-
sāmenos!

Lāsma Petermane, 
Nīcas vidusskolas direktore

Mīļie skolēni, skolotāji, vecāki, skolas darbinieki 
un visi pārējie labie ļaudis, ar skolu saistītie! 

Nīcas vidusskolas 9. klases izlaidums šogad notika neierasti.

Nīcas Mūzikas skolas absolventes no kreisās: flautistes Sondra 
Stalta, Anna Mieme un vijolniece Ērika Čaure.

Citāds izlaidums Nīcas Mūzikas skolā
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Domes lēmumi

NOVADA DOMES SĒDĒ
8. jūnijā
Piedalījās deputāti: R.  Latvens, D. Siksna,  I. Skrode,    
L. Pakule Krūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, A. Veiss, I. Reķēna, K. Kopštāle,  
A. Liepa, U. Volkovs, E.  Kalēja, A. Bišofs, L. Petermane.
Protokolē: S. Pļavniece.

Deputāti nolēma:
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu – “Akmeņkalni”-4, pārdodot to par 
brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu – “Sleiņi”, pārdodot to par brīvu 
cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu;
u apstiprināt trīs 2020. gada 15. maija mazdārziņa 
(augļu un sakņu dārzu) vajadzībām zemes nomas tie-
sību izsoles rezultātus; 
u apstiprināt 2020. gada 15. maija lauksaimniecības 
zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;
u slēgt trīs zemes nomas līgumus uz 6 gadiem par 
pašvaldībai īpašumā  esošo zemi;
u apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemes gaba-
liem Nīcas novadā;
u apstiprināt trīs zemju sadalīšanas un zemju ierīcī-
bas projektu izstrādi, piešķirot jaunus nosaukumus un 
adreses;
u atļaut mainīt  detālplānojuma “Lejezeri” (kad. Nr. 
6478 005 0121) un “Piļķa Beļļas” (kad. Nr. 6478 003 
0028) darba uzdevumā 3. punktu norādīto izstrādātā-
ju no SIA “Metrum”;
u atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz astoņiem 
nekustamajiem īpašumiem;
u piešķirt papildu finansējumu Nīcas Mūzikas skolai 
interaktīvā ekrāna, planšetdatoru, programmatūras 
iegādei, e-klases platformas ieviešanai un uzturēšanai 
no 2020. gada augusta;
u piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda un nokavējuma naudu par nekustamo 
īpašumu;
u piešķirt finansējumu tāmes izstrādāšanai un atbil-
stoši tāmei ēkas rekonstrukcijai Rudes ciema bērnu-
dārzā;
u iesniegt projekta pieteikumu “Jūrmalciema “Tīklu 
mājas” iedzīvināšana” Liepājas Rajona partnerības iz-
sludinātajā projektu konkursā;
u pagarināt trīs īres līgumus par sociālā dzīvokļa lie-
tošanas tiesībām uz laiku līdz 2020.gada 31.decem-
brim;
u samazināt krīzes skarto nozaru komersantiem 
nomas maksu no ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
brīža līdz 2020. gada 12. maijam uz viņu iesnieguma 
pamata;
u apstiprināt Nīcas vidusskolas priekšlikumus par 9. 
un 12. klases absolventu apbalvošanu.

NĪCAS NOVADA DOME PAGARINA  
NĪN MAKSĀJUMU TERMIŅU

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
Nīcas novada domes sēdē 8. jūnijā nolēma atkārtoti 
pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas 
termiņus – otrā ceturkšņa termiņš pārcelts uz 9. jū-
niju.

Paldies visiem NĪN maksātājiem, kas jau veikuši 
nodokļa maksājumus reizi ceturksnī – vienas ceturt-
daļas apmērā no nodokļa gada summas vai nodokli 
samaksājuši reizi gadā avansa veidā.

Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 9. jūnijam par 
aprēķinātiem nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
miem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Tie NĪN nodokļa maksātāji, kuri ir veikuši ne-
kustamā īpašuma nodokļa samaksu laika posmā no 
15. maija līdz 9. jūnijam, kurā ir tikusi aprēķināta un 

iekasēta arī kavējuma nauda 0,05% no laikā nenomak-
sātā pamatparāda, tiks  pārcelts pie kārtējā nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājuma ceturkšņa, kas ir 9. jū-
nijs.

Nākošie nodokļa maksājuma termiņi 2020. gada 
17. augusts un 15. novembris.  

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokli ir ērti 
nomaksāt attālināti – internetbankā Nīcas novada 
domes kontā, Nr.LV69HABA0551018868961, kas at-
vērts AS “Swedbank” vai portālos www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv.  Abos portālos pieejami pašvaldību 
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informāci-
ja maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespē-
jams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldī-
bai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. 
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības 
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas pa-
ziņojumā.

TURPINĀM ŠĶIROT  
ATKRITUMUS UZCĪTĪGĀK!

Nīcas novada dome 2019. gada 14. februārī no-
slēdza līgumu par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu un 2019. gada 18. jūnijā vienošanos pie līguma 
par sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības 
noteikšanu. 

Veicot sadzīves atkritumu tilpuma un masas attie-
cības mērījumus, 2020. gada 1. jūnijā esam saņēmuši 
vēstuli no vides pakalpojumu sniedzēja SIA “Clean 
R” par atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķi-
nu. Sadzīves atkritumu tilpuma un masas attiecības 
mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas tarifs no iepriekš piemē-
rotiem 20,66 eiro ir samazinājies līdz 16,31 eiro par 
m³.

Nīcas novada dome ir apstiprinājusi tarifa izmai-
ņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

Jaunais tarifs stāsies spēkā no 2020. gada 1. jū-
lija.

Lai arī turpmāk veicinātu atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifa samazinājumu, Nīcas novada dome aicina 
iesaistīties ikvienam iedzīvotājam, vēl vairāk šķirojot 
atkritumus. Tas ir viens no veidiem, kā varam padarīt 
mūsu vidi tīrāku, saudzējot resursus un uzlabojot 
veselību. Tas neprasa daudz, un ikdienā mēs varam 
to paveikt.

 

NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
18. jūnijā
Piedalījās deputāti: R. Latvens, I. Lībeka, I. Skrode,  
T. Šēfers, D. Siksna.
Klātesošie: A. Liepa, I. Ģirne, S. Laimiņa, A. Tamužis.
Protokolē: I. Reķēna.

Deputāti nolēma:
u apstiprināt Nīcas novada domes grāmatvedības uz-
skaites un gada pārskatu par 2019. gadu;
u apstiprināt Nīcas novada domes 2019. gada publis-
ko pārskatu un nosūtīt to Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai un Nacionālajai bibliotēkai;
u apstiprināt Nīcas novada izglītības iestāžu viena au-
dzēkņa izmaksas;
u apstiprināt “Grozījumus Nīcas novada domes 
2013. gada 12. augusta Administratīvās komisijas no-
likumā”;
u domes priekšsēdētājam parakstīt un iesniegt Latvi-
jas Republikas Valsts prezidentam vēstuli par “Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” neiz-
sludināšanu.

NOMAI PIEEJAMAIS ZEMES SARAKSTS  
BEZ APBŪVES TIESĪBĀM NĪCAS NOVADĀ 

Nīcas novada dome 2020. gada 8. jūnijā  domes sēdē  apstiprināja  sarakstu ar 
iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas  pagastā). 

Nīcas novada domes administrācijas 
darba procesa organizēšana
No 10. jūnija Nīcas novada dome klientus pieņem klātienē.
Aicinām ikvienu Nīcas novada iedzīvotāju arī pēc ārkārtējās situācijas bei-
gām: 
u izvērtēt publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību,
u turpmāk izmantot iespēju informāciju un pakalpojumus saņemt attā-
lināti, zvanot pašvaldībai pa tālr. 63469049, 20233837 vai rakstot e-pasta 
vēstuli dome@nica.lv.
Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību un sargātu līdzcilvēku veselību, aicinām  
Nīcas novada iedzīvotājus būt atbildīgiem!

KASES DARBA LAIKS
P 9.00–13.00

Nīcas novada domes Sociālais dienests informē:
Sadzīves pakalpojumu punkts jūlijā būs atvērts:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00,
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00,
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00.
              Sazināties pa tālr. 29236791.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā pēc ārkārtējās 
situācijas beigām – pakalpojuma stundu uzskaite un 
apmaksa jūnijā

Ja asistenta pakalpojuma saņēmēja aktivitātes jūnijā ir atjaunojušās un per-
sona asistenta pakalpojumu izmanto atbilstoši piešķirtajiem mērķiem un no-
sacījumiem, tad pakalpojuma uzskaites lapu par jūniju asistents sagatavo un 
iesniedz Sociālajā dienestā saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegša-
nu noteikto. Asistenta pakalpojuma stundu uzskaite un samaksa asistentam par 
pilnu jūniju (no 1. līdz 9. jūnijam un no 10. līdz 30. jūnijam) tiek veikta parastajā 
kārtībā, apmaksājot stundas atbilstoši apliecinājumiem un nepārsniedzot per-
sonai piešķirto stundu apjomu.

Ja asistenta pakalpojuma saņēmēja aktivitātes 1.–9. jūnijā (ārkārtējās situā-
cijas periodā) vēl nebija atjaunojušās un personai asistenta pakalpojumu nebija 
iespējams izmantot saskaņā ar līguma nosacījumiem, tad stundu skaits ār-
kārtējās situācijas dienās (1.–9. jūnijs) veidojas kā starpība starp per-
sonas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu 
un mēneša dienās pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu. Savukārt 
stundas pēc ārkārtējās situācijas beigām (10.–30. jūnijs) ir uzskaitāmas un ap-
maksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta 
pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā.

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka asistentam apmaksājamais stundu skaits nevar 
būt lielāks kā personai ar invaliditāti piešķirtais stundu skaits nedēļā, attiecīgi 
stundas pa nedēļas dienām jāsadala tā, lai nepārsniegtu personai piešķirto asis-
tenta pakalpojuma apjomu nedēļā.

Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

O 9.00–13.00
T Slēgts

C 9.00–13.00
Pk Slēgts

Sociālais dienests

Par trūcīgo un maznodrošināto statusu izziņām
Sociālais dienests aicina personas/ģimenes, kurām trūcīgais un mazno-

drošinātais statuss tika pagarināts uz iepriekšējo dokumentu pamata sakarā 
ar Covid-19 infekcijas izplatības radītajiem ierobežojumiem, lūgums ieras-
ties dienestā pēc jaunajām izziņām, līdzi ņemot vecās izziņas.

Tālrunis saziņai 63452265.

Nr. 
p.k.

Nosau-
kums  un 
pagasts

Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums

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

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis 

Zemes 
gabala 
piederība

1 “Paš-
valdība” 
Nīcas 
pagasts

6478 010 0169 200 kv.m. 
200 kv.m.

Kods 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā 
saim nieciskā darbība 
ir lauk saimniecība – 
mazdārziņu va ja dzī bām 
augļu dārza teritorija

Pašval-
dībai 
piekritīga 
zeme
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Šodien Nīcas novada Ber-
nātu ciema pludmale saņēmusi 
vides pieejamības dzelteno ser-
tifikātu, ko piešķīrusi biedrība 
“Latvijas Zaļā kustība”. 2018. 
gadā par godu Latvijas simtga-
dei Latvijas Zaļā kustība kopā 
ar invalīdu un viņu draugu ap-
vienību “Apeirons” izstrādāja 
jaunu dabas pieejamības sertifi-
kātu – “NaaC” (“Nature Acces-
sible”, angl.).

Sertifikāts balstās uz vairāku 
konkrētu kritēriju īstenošanu un 
universālā dizaina principu ievē-
rošanu dabas objektos. Tam ir divi 
līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas 
apliecina, ka konkrētais dabas ob-
jekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr 
trūkst atsevišķu dabas pieejamības 
un universālā dizaina elementu, 
kas konkrēto objektu padarītu pil-
nīgi pieejamu un izmantojamu, kā 
arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” 
karoga piešķiršanu apliecina, ka 
konkrētais dabas objekts ir pilnīgi 
pieejams – sākot ar atbilstošu auto 
stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti 

Aptauja topošajiem  
un pirmsskolas vecuma 
bērnu vecākiem Pludmali papildinās  

ar sezonālām laipām

Florbolistiem būs jauns aprīkojums

Grants ceļa “Nīca–Mācītājmuiža” 
pārbūves darbi noslēgušies

Šobrīd Otaņķu pagasta Rudes 
ciemā darbojas bērnudārza grupa 
bērniem  vecumā no 3 līdz 6 
gadiem. 

Pašvaldība vēlas izveidot grupu 
bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem. Taču 
šādam lēmumam ir nepieciešams arī 
vecāku viedoklis, rakstisks apliecinā-
jums, ka šāda grupa ir nepieciešama 
un savu bērnu tur vedīs.

Aicinām būt aktīviem un izrādīt 

iniciatīvu, lai šo pakalpojumu pašval-
dība spētu realizēt tuvākā laikā.

Savu atbalsta vēstuli sūtīt uz e-
pastu andris.bisofs@nica.lv, vai aicinu 
uz tikšanos klātienē, iepriekš saska-
ņojot laiku pa tālruni 28369464. 

Informāciju nepieciešams apko-
pot līdz 8. jūlijam.

Andris Bišofs, 
Otaņķu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Bernātu pludmale saņem  
vides pieejamības sertifikātu

Bernātu atpūtas vietā “Zaļais stars” tika uzstādītas universālā 
dizaina labierīcības.

un beidzot ar pieejamu universā-
lu tualeti. Tieši šāds dāvinājums 
līdz ar sertifikāta piešķiršanu sa-
ņemts no Latvijas Zaļās kustības 
programmas “Saglabāsim Latvijas 
kāpas” 2018.–2020. gada projekta 
ietvaros. Jaunās labierīcības uzstā-
dītas Bernātos, atpūtas vietā “Za-
ļais stars”.

Pagaidām Bernātu pludmalei 
tiek piešķirts dzeltenais sertifikāts, 
bet “NaaC” karogs plīvos jau nā-
košgad, kad tiks īstenots projekts 
“Tālajā stāvlaukumā”, ierīkojot tur 
gan universāliem dizaina princi-
piem atbilstošas labierīcības, gan 
speciāli iezīmēs stāvvietas cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem.

Pateicoties Baltijas jūras Aizsar-
dzības fonda (BaltCF) atbalstam, 
līdz šim dabas pieejamības objek-
ti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, 
Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un 
Engurē. Šogad projekta finansētās 
universālās zaļās tualetes uzstādītas 
Nīcas novada Bernātu pludmalē un 
Grobiņas novada Medzes pagasta 
kāpu atpūtas vietā “Liedagi”.

Projekti

Latvijas Pašvaldību savienība 
(LPS) kā projekta vadošais partne-
ris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
pašvaldībām, t.sk. Nīcas novadu, 
arī šogad īsteno nacionālas no-
zīmes projektu “Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko akti-
vitāšu realizēšana”. 

Šis projekts tiek īstenots jau 
kopš 2018. gada ar mērķi veidot 
labu piekrastes pārvaldību un no-
drošināt gan vietējiem iedzīvotā-
jiem, gan tūristiem kvalitatīvu un 
drošu vidi jūras piekrastē. Finansē-

jums visām piekrastes pašvaldībām 
tiek piešķirts kā dotācija. Nīcas no-
vadam piešķirtais atbalsts jau trešo 
gadu pēc kārtas ir nemainīgs – 7796 
EUR.

Par 2020. gadā piešķirto dotā-
ciju tiks iegādātas 152 metri laipu 
un trīs soliņi. Visi labiekārtojuma 
elementi nemainīgi būs no kompo-
zītmateriāla, tādā veidā nodrošinot 
ilgtspējību un samazinot arī uzturē-
šanas izmaksas. Laipas tiks izklātas 
vasaras sezonā, bet uz auksto gada 
periodu – noņemtas. Soliņi tiks iz-
vietoti Jūrmalciemā, savukārt laipas 

lielākajās pludmales apmeklētāju 
plūsmas vietās. Pašlaik notiek ele-
mentu izgatavošanas darbi Vācijā, 
kas aizņems aptuveni 2 mēnešus. 

Projekts tiek realizēts Latvijas 
Vides aizsardzības fonda (LVAF) 
valsts budžeta apakšprogrammas 
“Vides aizsardzības projekti” ie-
tvaros. Kopumā projektam “Pie-
krastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” no LVAF 
budžeta tika piešķirti dotācijas lī-
dzekļi 199 988 EUR apmērā.

Ieva Taurinskaite,  
Attīstības nodaļas vadītāja

4. jūnijā ekspluatācijā tika no-
dots grants ceļa posms “Nīca–
Mācītājmuiža”. Trīs kilometrus 
garais posms pārbūvēts, īste-
nojot projektu “Nīcas novada 
grantētā ceļa posma “Nīca–
Mācītājmuiža” pārbūve”, kas 
tiek realizēts ar Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) atbalstu pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos”. 

Darbi tika uzsākti 6. aprīlī un 
iepriekš paredzēto trīs mēnešu vie-
tā ilga tikai divus, pateicoties būv-
nieka operatīvai darbībai. Pārbūvi 

un autoruzraudzību veica SIA “A-
LAND”, un būvuzraudzību no-
drošināja SIA “d4m”. 

Veikta grāvju un caurteku tīrī-
šana, zīmju izvietošana, nobrauk-
tuvju izveide, ceļa platuma izlīdzi-
nāšana un citi darbi, kas turpmāk 
kalpos kā pamats ceļa uzturēšanai 
ilgtermiņā, samazinot tā uzturēša-
nas izmaksas. 

Kopējās projekta izmak-
sas ir 150 384 EUR, no kurām 
122 742,49 EUR līdzfinansē Eiro-
pas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai. Būvdarbu izmaksas vie-
nam kilometram ir 50 128 EUR ar 
PVN.

Ieva Taurinskaite, 
Attīstības nodaļas 

vadītāja

2020. gada 19. jūnijā Nīcas 
novada dome saņēma Lauku 
atbalsta dienesta Dienvidkur-
zemes reģionālās lauksaimnie-
cības pārvaldes lēmumu, ka 
ir apstiprināts projekts “Flor-
bola aprīkojuma iegāde Nīcas 
novadam” Nr. 20-02-AL13-
A019.2203-000002. 

Projekta ietvaros tiks iegādāts 
florbola aprīkojums (borti un 
vārti), lai dažādotu aktīvās atpū-
tas un sportošanas iespējas Nīcas 
novadā un tuvākajā apkārtnē gan 
pieaugušajiem, gan arī bērniem. 
Šo aprīkojumu varēs izmantot arī 
tuvākās apkārtnes skolas sporta 
stundu dažādošanai, kā arī sporta 
programmas pilnvērtīgākai reali-
zācijai. Projekta īstenošana ļaus rī-
kot arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus 
florbola treniņus, sacensības un 
nometnes. 

Projekta ilgtspēju veicinās 
florbola entuziasti/komandas 
spēlētāji, kā arī Nīcas sporta hal-

le, popularizējot šo sporta veidu 
un turpinot organizēt gan “Nīcas 
nūjas” turnīru, gan Lejaskurzemes 
čempionāta posmus. Florbols Nī-
cas novadā un apkārtnē jau bija 
sasniedzis līmeni, kurā jauni un 
atbilstoši florbola borti un vārti ir 
vitāli svarīgi, tāpēc šī projekta ap-
stiprināšana ir ļoti labas ziņas turp-
mākai florbola attīstībai un aktīvās 
atpūtas dažādošanai. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
5060,71 EUR (t.sk. PVN 21%), 
publiskais finansējums ir 65% no 
attiecināmajām izmaksām, kas ir 
3289,46 EUR. Nīcas novada do-
mes līdzfinansējums ir 35% no 
attiecināmajām izmaksām jeb 
1771,25 EUR. Lai gan projekta 
īstenošanas termiņš ir šī gada de-
cembris, aprīkojumu iegādāties 

tiek plānots jau līdz rudenim.  
Projekts tika iesniegts “Liepā-

jas rajona partnerības” izsludinātā 
projektu konkursā – Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
ietvaros. Apakšpasākums 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējas attīstī-
bas stratēģiju”.

ELFLA fonda administrējošās 
iestādes: Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests. 

Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
ne par ELFLA http://ec.europa.
e u / a g r i c u l t u r e / r u r a l - d e v e l o p -
ment-2014-2020/index_lv.htm 

Ieva Taurinskaite,  
Attīstības nodaļas 

vadītāja
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 Andelēšanās Zvejnieksvētkos 
Jūrmalciemā

Sestdien, 11. jūlijā, Jūrmalciemā tiks svinēti Zvejnieksvētki. Tir-
dziņam ir aicināti pieteikties vietējie mājražotāji un amata meistari, 
kuri vēlas iepriecināt svētku apmeklētājus gan ar dažādiem ēdieniem, 
gan pašu darinātiem izstrādājumiem.

Tirdziņam pieteikties līdz 8. jūlijam, sūtot savu pieteikumu uz 
e-pastu sandra.skadina@nica.lv vai zvanot 27842689 (Sanita Austere). 

TRANSPORTS SVĒTKU LAIKĀ:
plkst. 14.00 Rude– Nīca –Jūrmalciems,
plkst. 18.00 Rude– Nīca –Jūrmalciems,
plkst. 23.00 Jūrmalciems– Nīca–Rude. 

Ielīgojām Jāņus

Otaņķu etnogrāfi skais ansamblis izdziedāja Jāņu ielīgošanas dziesmas “100 km ap Nīcu”.

Vasaras skaistākie svētki ir 
aizvadīti. Lai arī tradicionālā 
Jāņu balle izpalika, tomēr 21. 

jūnijā iedzīvotājiem un vie-
siem bija iespēja baudīt kon-
certu, kurā izskanēja skaistās 

vasaras melodijas Nīcas sie-
viešu un vīru koru izpildīju-
mā. Ar jaunības stāstiem un 

tradicionālām Jāņu ielīgoša-
nas dziesmām priecēja Nīcas 
etnogrāfiskais ansamblis. 

Vakara izskaņā visi tika laipni 
gaidīti pie Bārtas upes tilta, kur 
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis 
izdziedāja Jāņu ielīgošanas dzies-
mas “100 km ap Nīcu”. Tāpat 
tika iekurts tradicionālais Jāņu 
ugunskurs, kuram tika ziedoti 
gan ziedi, gan graudi, lai ikvie-
nam būtu labvēlīgs turpmākais 
gads. Protams, neiztika arī bez 
zīlēšanas. Visām jaunajām mei-
tām bija iespēja no Bārtas upes 
tilta mest savus vainadziņus, lai 
noskaidrotu, vai gaidāmas pre-
cības. Kā vēsta latviešu tautas 
dziesmas, ja vainags peld pa 
straumi, tad gaidāmas precības, 
ja nogrimst, tad pie vīra neizies. 
Jāpiebilst, ka visi 12 ziedu vaina-
gi braši aizpeldēja pa Bārtas upes 
straumi. Pasākumi tika aizvadīti, 
ievērojot valstī noteiktos ierobe-
žojumus, un starp apmeklētājiem 
bija jūtama izpratne par esošo si-
tuāciju. Kā novēroja Nīcas Kul-
tūras centrs, cilvēki bija noilgo-
jušies pēc klātienes pasākumiem, 
tādēļ visi tos baudīja bez starp-
gadījumiem.

Nīcas Kultūras centrs saka 
lielu paldies Nīcas sieviešu korim 
un vadītājai Līgai Amerikai-An-
siņai, Nīcas vīru korim un vadī-
tājam Jēkabam Ozoliņam, Nīcas 
etnogrāfiskajam ansamblim un 
vadītājai Lainei Zeilei, Otaņķu 
etnogrāfiskajam ansamblim un 
vadītājai Solveigai Kūlainei, Nī-
cas Jauniešu centram un vadītājai 
Madarai Mihelsonei par svētku 
radīšanu, kā arī paldies visiem 
apmeklētājiem, kuri ieradās.

16. jūnijā Nīcas Jauniešu 
centrā tika pasniegtas apliecības 
brīvprātīgā darba veicējām. Ap-
liecības ieguva trīs dāmas, kuras 
šogad arī absolvēja Nīcas vidus-
skolas 9. klasi, jāpiebilst, ka arī 
mācībās meiteņu sasniegumi bija 
ievērojami. 

Nīcas Jauniešu centrs jau trešo 
gadu dod iespēju jauniešiem veikt 
brīvprātīgo darbu, kas veicina ko-
pēju sabiedrības attīstību. Jauniešu 
brīvprātīgais darbs ir vērsts uz pras-
mju, iemaņu un pieredzes iegūšanu. 
Veicot brīvprātīgo darbu, jaunieši 
pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugu-
šo dzīvei, iegūtās zināšanas pielieto 
praksē. Tā ir lieliska iespēja satikt 
jaunus draugus un domubiedrus, kā 
arī iespēja nonākt sabiedriskās dzīves 
apritē, ietekmēt sociālos procesus un 
īstenot idejas un sapņus.

Par brīvprātīgo Nīcas Jauniešu 
centrā var kļūt ikviens Nīcas novadā 
deklarējies jaunietis vecumā no 13 
līdz 25 gadiem.

Paldies visiem mūsu brīvprātīgā 
darba veicējiem, kā arī citiem jaunie-
šiem, kas aktīvi darbojās visa gada 
garumā! 

Jauniešu centrā

Šogad apliecības par brīvprātīgā darbu tika pasniegtas (no 
kreisās) Sanijai Eglītei, Sondrai Staltai, Ilzei Elizabetei Tapiņai.

Brīvprātīgā darba veicējām pasniedz apliecības

Noskaņu muzikālais vakars Bernātos
24. jūlijā plkst. 20.00 notiks trešais Nīcas novada domes kul-

tūras centra rīkotais Noskaņu muzikālais vakars, šoreiz sadarbī-
bā ar biedrību “Mēs Bernātiem”, kuri parūpēsies par kino vakaru 
pēc koncerta.

Šajā reizē Bernātu mežus pieskandinās Liepājas mežragu kvartets. 
Koncerta norises vieta paredzēta Bernātu mežā pie tautumeitu koka 
skulptūrām.

Informācijai: Liepājas mežragu kvartets (Ingus Novicāns, Aivars 
Vadonis, Mārcis Auziņš, Edgars Kalniņš).

Liepājas mežragu kvarteta pirmā uzstāšanās notika 2015. gada rudenī 
Liepājas Graudu ielas koncertzālē. Kopš tā laika kvartets bijis dzirdams kā 
lielās koncertzālēs Latvijā un Lietuvā, tā mazos kultūras namos. Tembrāli 
pievilcīgie instrumenti skanējuši pilsētu katedrālēs un lauku baznīcās.

Pasākums ir bez maksas. 
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RADOŠIE KOLEKTĪVI SATIEKAS 
PIRMAJOS MĒĢINĀJUMOS

Pēc vairāku mēnešu klusuma Nīcas novada radošie kolektīvi atgriežas pie 
mēģinājumiem, lai atkal priecētu skatītājus. Šis laiks ir aizvadīts, distancējoties 
vienam no otra, tādēļ tagad jo īpaši ir prieks satikties un darīt to, par ko sirds 
gavilē. Jāņu ielīgošana bija pirmais pasākums, kurā daļa no Nīcas novada ama-
tiermākslas kolektīviem jau uzstājās.

SKOLĒNU VASARAS DARBI NOTIKS!
Saistībā ar ārkārtējo situāciju iepriekš bija izsludināts, ka vasaras darbi skolē-

niem šovasar nenotiks, taču ar prieku tika paziņots, ka tie tomēr notiks.
Lai veicinātu skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, skolēni vecu-

mā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs, var pieteikties dalībai valsts līdzfi nansētās darba 
vietās. Diemžēl jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, 
jo valsts līdzfi nansēto darba vietu skaits ir ierobežots un iepriekšējo gadu pieredze 
liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūlija līdz 31. 
augustam. Darbu Nīcas novada domē varēs uzsākt no 6. jūlija.

Kā radās nosaukums “Atomi”?
Īpašumu ar nosaukumu “Atomi” mēs 

iegādājāmies 2013. gadā. Ilgi domājām par 
nosaukuma maiņu, taču gados vecāks kai-
miņš, kas bija draugos ar iepriekšējo īpaš-
nieku, teica, ja saimnieks 1930. gadā celtajai 
mājai ir devis tādu nosaukumu, tad tas ir arī 
jāpatur. Un mēs palikām pie “Atomiem”.

Kāpēc pievērsāties šai jomai?
Sākotnēji tādas domas nemaz nebija – 

pievērsties tūrismam. Vīram ļoti patīk senat-
nīgas lietas, tāpēc viņš restaurēto māju iekār-
toja tieši tādā stilā, ik reizi papildinot to ar 
jauniem elementiem. Viesus, kas pie mums 
ciemojās, šāds iekārtojums ļoti uzrunāja, 
un mēs nolēmām māju izīrēt gan dažādiem 
pasākumiem, gan naktsmājām. Tad arī ļoti 
piesardzīgi sākām kustēties tūrisma virzienā.

Kas ir jūsu “odziņa” un lepnums?
Sākotnēji tas bija senatnīgais stils, kas 

piesaistīja apmeklētājus, taču tagad nepār-
protami tas ir “Mini zoo”.

Tā atvēršana radīja ļoti lielu interesi par 
mums. Mēs labprāt uzņemam pie sevis ģi-
menes ar bērniem, kuriem ļoti patīk barot 
dzīvniekus, un mēs šādu iespēju piedāvājam. 

Kāpēc tieši Nīcas novadā?
Kad vīram bija divi gadi, viņa mamma 

atnāca dzīvot uz Nīcas novadu, tāpēc arī viss 
tā ir izveidojies. Pati esmu liepājniece.

Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbī-
bas sākuma posmu?

2013. gadā iegādājāmies šo īpašumu. Viss 
sākās ar restaurācijas darbiem, kad māja tika 
atjaunota, jo sākotnēji tā atradās ļoti sliktā 
stāvoklī. Tad pamazām visi kopā, plecu pie 
pleca strādājot, esam tikuši tur, kur esam.

Lietas, kas raksturo jūsu uzņēmu-
mu?

Mēs esam atvērti ģimenēm, kurās ir bēr-
ni, jo tajā pašā brīdī, kad mēs visu atjauno-
jām, mums pašiem bija mazs bērniņš, augot 
viņam, auga arī “Atomi”, viss tika pielāgots 
tieši viņam – tā tapa nožogojums, šūpoles 

u.c. lietas, padarot šo vietu bērniem saistošu 
un drošu. 

Kādas inovācijas esat veikuši?
Mazliet ir jāpieliek roka pie bišu mājas ar 

bišu gultām. Kaut gan paši neesam bitenie-
ki, doma par bišu gultām likās interesanta, 
tāpēc šim nolūkam esam pieaicinājuši īstu 
bitenieku. Arī mūsu “Mini zoo” ik pa brīdim 
ienāk kāda inovācija – kāds uzdāvina mazu 
cūciņu, paši esam piepirkuši staltbriežus. 

Ir meitenes, kuras pie mums tur zirgus, 
attiecīgi apmeklētājiem piedāvājot izjādes ar 
zirgu, kā arī apmācības.

Ar kādām problēmām sastopaties ik-
dienā, un kā tās risināt?

Darbs ar cilvēkiem nav viegls. Vienmēr 
pašam jābūt elastīgākam, smaidīgākam un 
jāmāk cilvēkam paskaidrot. Ir cilvēki, kuri, 
izbraucot pie dabas, nesaprot, ka te var būt 
zirnekļi un citi kukaiņi. Arī “Mini zoo” ie-
mītniekus dažreiz piemeklē slimības. Kā 
arī vienmēr ir jārēķinās ar dažādiem zau-
dējumiem, piedāvājot telpas banketiem un 
naktsmājām.

Cik daudz izjūtat konkurenci šajā 
nozarē?

Nīcas novadā tūrisma pakalpojums ir 
plašs, taču mēs visi esam ļoti atšķirīgi un 
savā starpā lielu konkurenci neizjūtam, tikai 
draudzīgu.

Vai izmantojat ES fondu atbalstu, un 
kādas investīcijas esat veikuši?

Esam apguvuši Eiropas fi nansējumu, ar 
LEADER projektu palīdzību esam realizē-
juši: mazo ģimenes mājiņu “Atomiņi”, “Mini 
zoo” tika ierīkots nožogojums, kā arī iegā-
dātas dārza mēbeles un apkures katls mājai.

Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
Šobrīd esam koncentrējušies uz “Mini 

zoo” – katram dzīvnieciņam ir jāatrod pāris. 
Un tad seko dažādi mazi papildinājumi jau 
esošām lietām.

Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem 
un novada iedzīvotājiem, kuri domā par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu?

Jāmēģina. Lai brīžiem liekas, ka varbūt 
nevajag, taču ir jāmēģina.

Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste  

  Uzņēmīgs Nīcas novadā

Īsumā

Raidījuma “Pa straumei” 
dalībnieces pielaiko dižās 
Nīcas tautastērpu.

NĪCĀ FILMĒ TELEVĪZIJAS RAIDĪJUMU
Sestdien, 13. jūnijā, Nīcas senlietu krātuvē viesojās LTV komanda un 

projekta “Pa straumei” veidotāji, fi lmējot epizodes, kas būs skatāmas raidījuma 
otrajā sezonā.

Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga iepazīstināja veidotājus ar Nīcas kul-
tūru un vēsturi. Meitenēm tika uzvilkts arī krāšņais Nīcas tautastērps.

Raidījums ir par trim jauniešiem un suņu meiteni Urgu, kuri kopā iepazīst 
upes un vienlaikus ierauga, saklausa, aptausta, izzina un izdzīvo arī Latvijas 
vēsturi, kultūru un garšas.

Raidījuma veidotāji vēlas iedvesmot cilvēkus ļauties ceļojuma un satikšanās 
priekam, veicināt paaudžu savstarpēju sapratni un vairot interesi būt klāteso-
šiem šajā tik ļoti digitalizētajā laikā. 

Ar nepacietību gaidīsim raidījuma jaunākās sērijas.

ZS “Atomi”/JP “Namejs” – 
lauku saimniecība un tūrisms.
Saimnieko Jānis un Svetlana Paškovski.
“Atomi”, Grīnvalti, Nīcas pagasts, 
Nīcas novads.
Facebook: @atomi.lv.

“Mini zoo” ir iespēja apskatīt ne vien 
zirgus, bet arī citus interesantus 

dzīvniekus.
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Apkārt Latvijai uz drauga –  
velosipēda

Tā kā lielākā daļa sacensību līdz šim bija atceltas, 
tad lielu izaicinājumu sev izvirzīja “MTB Nīca” tre-
neris Aivis Karzons un komandas dalībnieks Jānis 
Braže – 6. jūnijā abi vīrieši izbrauca no Liepājas un 
devās Ventspils virzienā, lai 11 dienās apceļotu apkārt 
Latvijai uz labākā drauga – velosipēda, dienā mērojot 
vairāk nekā 100 km gan pa asfaltu, gan grants segumu, 
dubļiem un pat ļoti nelīdzeniem segumiem.

Ceļā tika satikti arī citi veloentuziasti, kuri īsināja 
laiku, braucot kopā. Paziņas piedāvāja naktsmājas un 
ekskursijas pa pieturvietām. Spītējot gan lietum, gan 
vējam un arī saulei, tika izbaudītas dažādas emociju 
gammas – prieks par skaistajām baznīcām un Lat-
vijas ainavām, kā arī citiem arhitektūras brīnumiem, 
skumjas par pamestiem ciemiem, mājām un skolām. 
Arī pirmā reize ar velosomām ceļā bija neliels 
pārbaudījums.

Kopumā abi vīrieši mēroja aptuveni 1565 km, 
par pieturvietām izvēloties Ventspili, Roju, Rīgu, Sa-
lacgrīvu, Rūjienu, Alūksni, Ludzu, Ilūksti, Bausku, 
Ezeri, līdz atgriezās savā mājvietā Liepājā.

Izmaiņas Nīcas novada  
sporta iestāžu darba laikos

Beidzoties ārkārtas stāvoklim valstī, ir mazināju-
šies arī ierobežojumi, kuri attiecas uz sporta iestādēm: 

Nīcas sporta halle atvērta katru darba dienu no 
plkst. 10.30 līdz 19.30;

Rudes sporta nams turpmāk būs atvērts darba 
dienās no plkst. 16.00 līdz 20.00;

sporta nodarbībās (individuāli) var pieteikties 
pēc iepriekšēja pieraksta Nīcas sporta hallē – pa te-
lefonu 25638442, Rudes sporta namā – pa telefonu 
25996637.

 Vienlaicīgi Nīcas sporta halles trenažieru zālē 
drīkst uzturēties ne vairāk kā 6 klienti un halles 
treneris instruktors. Rudes sporta namā – līdz 4 
apmeklētājiem, bet ne vairāk kā 2 vienā telpā.

Noslēgs Liepājas pilsētas čempionātu 
basketbolā un 1. līgu telpu futbolā

Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelti Liepājas 
pilsētas čempionāta basketbolā pusfināli un fināls, ku-
ros bija jāpiedalās arī “LPPP/Nīca” basketbola kom-
andai – divkāršajiem čempioniem.

Plānots, ka jūnija pēdējā nedēļas nogalē tiks izspēlētas 
pusfināla spēles, bet 4. vai 11. jūlijā norisināsies lielais 
fināls, kurā par vietām cīnīsies arī “Oskara transporta”, 
“Ģeodēzista” un “Grobiņas” komandas.

Tāpat jūnija beigās plānots noskaidrot LTFA 1. 
līgas čempionus telpu futbolā – FK “Nīca/OtankiMill.
eu” turnīra tabulā šobrīd ierindojušies 3. vietā, koman-
dai atlikusi pēdējā spēle pret rīdziniekiem “PB Line”.

NBA sezonai gatavojas Nīcā
Kristapu Porziņģi jau pāris gadus varam saukt par 

savu novadnieku – lai arī lielākoties talantīgais basket-
bolists dzīvo un savu karjeru veiksmīgi veido Amerikā, 
dzimtenē par savu mājvietu viņš sauc Jūrmalciemu.

Savu NBA karjeru Kristaps sāka 2015. gadā, kļūs-
tot par Ņujorkas “Knicks” spēlētāju, bet kopš 2019. 
gada pārcēlies uz Dalasas “Mavericks” komandu. Ko-
ronavīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ NBA čempio-
nāts tika apturēts uz nenoteiktu laiku, tādēļ Kristaps 
atgriezās dzimtenē un treniņus sava brāļa Jāņa un tre-
nera Artūra Visocka-Rubeņa pavadībā turpināja Nīcas 
sporta hallē. NBA sezona atsāksies 31. jūlijā Orlando, 
kopumā piedaloties 22 komandām.

Airētāji tiek pie jaunām laivām
Nīcas airēšanas slaloma jaunieši ir tikuši pie divām 

jaunām K-1 laivām. Jaunas un kvalitatīvas laivas ir labs 
ieguldījums, kurš jau pavisam drīz palīdzēs cīnīties par 
uzvarām sacensībās talantīgajiem Nīcas airētājiem. 
Pirmās sacensības plānotas jau jūlija pirmās nedēļas 
nogalē Valmierā, kur norisināsies – “Gaujas kauss”, tādēļ 
jāspēj laikus iemēģināt. Vēlam veiksmi, sezonu sākot!

Aiva Mače,
Nīcas sporta halles administratore

Bagāts mūžs

DZIDRAI TARASKINAI – 90
Dzidra Taraskina (dzim. Sīle) savu 

mūžu aizvadījusi Jūrmalciemā. Kādreiz 
te cilvēku bija daudz vairāk, arī bērnu. 
Un uz skolu varēja doties tepat Jūrmal-
ciemā. Dzidrai labi padevās vācu valoda 
un zīmēšana. Vācu valoda kara laikā no-
derēja, vācu zaldātiem nesot pienu, bet 
zīmēšanas prasme pa laikam likta lietā 
visa mūža garumā, zīmējot televizorā 
redzētos cilvēkus un zirgus. No bērnības 
spilgti palicis prātā netālu dzīvojušais sla-
venais koktēlnieks Miķelis Pankoks. Viņš 
mīlējis bērnus, labprāt izrādījis savus dar-
bus un vienmēr pacienājis ar konfektēm.

Lielākoties Dz. Taraskina strādāju-
si zivju kūpinātavā par meistari, kādu 
laiku arī par zvejnieku izpalīdzi un 

pastnieci. Līdztekus tam pašas mājsaimniecībā pārdošanai audzēti 
lopi un dārzeņi, bet vajadzības gadījumā ciema ļaudīm steigusies palī-
dzēt kā vietējā vetārste, kaut gan to nebija mācījusies. 

Jubilārei ir meita, vienpadsmit mazbērni un pieci mazmazbēr-
ni. Savulaik visiem mācījusi strādāt. Tagad, kad pašai mazāk spēka, 
priecājas par citu palīdzību. Gandrīz katru dienu palīdzēt atbrauc 
mazmeita Inita ar ģimeni. Pēc vecmāmiņas lūguma dārzā ir sastādītas 
puķes. Tās saimniece ne vien katru rītu aplaista, bet arī aprunājas. 
Puķes ir kā draudzenes. “Katrs augs mīl, kad ar viņu aprunājas, tas 
skatās acīs, smaida un zied arvien košāk,” ar pārliecību saka māmuļa. 
Vismīļākās no puķēm ir maijpuķītes un krūmrozes.

Katrs rīts jūrmalciemniecei sākas ar Dievvārdu, ar Bībeles la-
sīšanu. “Ja nebūtu Dievs ar mani, es tik ilgi nebūtu nodzīvojusi,” 
spriež Dz. Taraskina. Dienas gaitā kā mīļš draugs ir kristīgais radio. 
Rūpes prasa arī piecu kaķu aprūpēšana. Pati brokasto tikai tad, kad 
kaķīši pabaroti. Labprāt lasa kristīgo žurnālu un pa laikam arī dzeju. 
Katras dienas pienākums ir staigāšana. Attālumi gan nav lieli, taču 
možumu dod.

ARVĪDAM JURIM DĪĶIM – 85
Kaut arī jubilāram pasē rakstīti 

divi vārdi, visi viņu sauc par Arvīdu. 
Dzimšanas apliecībā arī bijuši abi 
vārdi, bet “krievu laikā” pasē otrs 
vārds nav ierakstīts.

Visu dzīvi pavadījis Otaņķu pa-
gastā, tikai vieta mainījusies. Māju, 
kurā tagad dzīvo, savulaik ar sievastē-
vu nopirkuši. Septiņus gadus bērnībā 
bijis par ganiņu arī tepat tuvumā da-
žādās vietās. Un jāpalīdz darbos bija 
tēvam. A. Dīķis atceras, ka ziemā ar 
tēvu braukuši mežā, veduši baļķus. 
Mācījies četrklasīgajā Otaņķes sko-
liņā, kur visi bija vienā istabā, vienu 
gadu zinības krājis Rudes skolā.

Izmācījies par traktoristu. Vispirms strādājis Nīcā traktoristam 
par palīgu, saucamo kņubi, tad četrus gadus – MRS uz traktora, vē-
lāk kolhozā “Zelta zvaigzne”. No sākuma gan bija trūcīgāk, tomēr 
iztikuši. Braucis ar dažādu marku traktoriem, pēdējais bijis iekrā-
vējs. Pensijā aizgājis ar visu traktoru. Tas vēl joprojām kalpo pašu 
vajadzībām.

Sievu savulaik noskatījis Slamstos, kur strādājis mežā. Laba sieva, 
pratusi šūt. Saticīgi nodzīvojuši garus gadus, taču pirms pāris gadiem 
mirusi, arī viens no dēliem apglabāts. Mājās daudz palīdz vecākais 
dēls, no veikala atved pārtiku, tepat arī ir kopjama zemīte un siltumnī-
ca. Bieži atbrauc meita ar savējiem. Pulciņš jau kupls – seši mazbērni 
un pieci mazmazbērni. 

Par ikdienas gaitām pieredzes bagātais vīrs bilst: “Neko daudz 
jau vairs nevaru, bet iztikt vēl varu.” Viņam patīk pasēdēt un pasildī-
ties saulītē. Ziemā par siltumu rūpējas pats, kurinot krāsnis. Siltums 
viņam ir svarīgs. Vadot dienas, labprāt skatās televizoru un palasa 
kādu avīzi.

Gunita Šime

Sports

Nīcas vidusskolas sporta skolotājs  
Aivis Karzons ar riteni devies ceļojumā  
apkārt Latvijai.

Lai sekmētu airētāju rezultātus, tika iegādā-
tas divas jaunas laivas.

Peldvieta pie Bārtas upes

Puķes Dzidrai  
Taraskinai ir kā drau-
dzenes. Tās viņa ne 
vien aplaista, bet arī 
ar tām aprunājas.

Arvīds Juris Dīķis ļoti 
mīl siltumu. Vasarā 
silda saulīte, bet ziemā 
– krāsns.

Atveldzēties karstajās va-
saras dienās būs iespēja arī pie 
Bārtas upes, Otaņķos, īpašumā 
“Spēki”, kur tika izveidota pub-
liska peldvieta. 

Jau iepriekš Otaņķu pagasta 
iedzīvotāji turp devās peldēt, taču 
šogad peldvieta ir aprīkota ar lab-
ierīcībām, kā arī plānots labiekārtot 
ugunskura vietu un galdiņu.

Līdz ar peldēšanās sezonas sāk-
šanos aicinām novada iedzīvotājus 
ievērot drošību pie ūdens un uz tā, 
lai vasaru varētu baudīt bez nepatī-
kamiem starpgadījumiem.
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Maijā savus ieteikumus dār-
zu darbos varējām gūt no “Aiz-
puru” saimnieces Daces Kron-
bergas, kurai ir daudzu gadu 
pieredze, bet šoreiz iztaujāju 
Valiju Beluzu, visjaunākā mūsu 
novada “Goda dārza” – Pērkones 
“Eldorado” – saimnieci. Par “El-
dorado” biežāk dzirdēts netipis-
ko velēnu jumtu dēļ, virs kuriem 
aug zāle un pļavas puķes, taču 
šoreiz – par pieredzi dārzā.

– Kāds bija dārza sākums? 
Kādā secībā veicāt darbus?

– Ka gribam dārzu, zinājām 
jau tad, kad nopirkām zemi. Stā-
vēja vēl būvmateriālu kaudzes, bet 
stādīju jau augu “bērnudārzu”. Tad 
bija periods, kad visiem teicām, lai 
neko citu nedāvina kā vien augus vai 
dāvanu kartes veikalos, kur tos var 
nopirkt.

– Kur guvāt padomus? 
– Uz Nīcas novadu esam pār-

cēlušies no Liepājas. Arī tur mums 
bija skaists dārzs, kas piedalījās kon-
kursos. Tā ierīkošanā pamatiņus 
ielika daiļdārzniece Marta Minka. 
Protams, lasām žurnālus, konsultē-
jamies ar zinošiem cilvēkiem. Ir feis-
buks un gūgle, nav problēmu.

– Cik ilgs laiks pagāja, kamēr 
viss kļuva acij tīkams?

– Kādi divi gadi pagāja. Kamēr 
tu nedzīvo uz vietas, ir grūti to 
smukumu panākt. Te sākām dzīvot 
2009. gadā, bet jau 2013. gadā 
atvērām savu dārzu Nīcas Dārzu 
dienas apmeklētājiem.

– Jūsu dārzs izceļas ar daudz-
krāsainām, plašām dobēm.

– Patīk jau tās puķes mums 
abiem ar vīru. Kad sākām te dzīvot, 
nospriedām – ja nav savas tehnikas, 
kartupeļu un burkānu audzēšana ir 
pārāk dārgs hobijs.

– Vai var runāt par dārzu 
modi?

– Man tas nav aktuāli. Stādu, kas 
patīk, uz ko sirds velk. Pēc izjūtām.

– Kurus augus esat īpaši ie-
mīļojuši un kāpēc?

– Visi augi ir mīļi. Vienīgi nav 
mīļi mošķi, kas ēd tos augus (runa 
ir par gliemežiem). Man, piemēram, 
ļoti patīk samtenes, bet tās viņiem ir 
īsts deserts. Salvijas nopirkām, bet 
pēc lietus četras jau ir noēstas.  

– Vai jums ir kāda laba me-
tode dobju malu nolīdzināšanai?

– Jā, protams. Kad bijām 
ekskursijā pa Igaunijas dārziem, 
vienas mājas saimnieks parādīja no 
Somijas atvestu instrumentu, kā 
pusmēnesi. Nu jau tāds ir parādījies 
arī mūsu veikalos. Vispirms nopirkām 
“Depo” tādu lētu, bet tas ātri salocī-
jās. Tagad lietojam “Stocker” veikalā 
pirktu. Uz labiem instrumentiem ne-
vajag naudu žēlot. Līdz tam lietojām 
virtuves nazi – tas bija zvēra darbs.

– Vai mulčējat dobes? Kādu 
mulču izmantojat?

– Mums apkārt ir ļoti daudz lielu 
koku. Pēc vētrām, liela vēja savācam 
zarus, izlaižam caur šķeldotāju. Nav 
jādedzina. Mulčējam arī ar nopļau-
to zāli. Tā dara brīnumu lietas, gal-
venais, augsne nezaudē mitrumu. 
Andrim (vīram) ir sava līkumotā 
dobe – ziedu upe – vietā, kur fiziski 
nevar aiznest ūdeni. “Tu man stāsti, 
ka vajag ravēt un laistīt. Pierādīšu, ka 
tā nav,” savulaik teica vīrs un savu 
dobi aprūpē, izmantojot tikai zāles 
mulču. 

Valija ļauj dzīvesbiedram tā do-
māt, reizēm gan pa kluso kādu nezā-
li izrauj, bet laistīta ziedu upe netiek.

– Jūsu dārzā ir maz taciņu.
– Nav vispār. Nevajag. Ir pie-

braucamais ceļš, un citur nevajag. 
Ejam krustām šķērsām. Nevajag sa-
šķelt zālienu.

– Kā ar kurmjiem un glieme-
žiem? 

– Cīņai ar gliemežiem vislabākā 
metode ir fiziska novākšana, bet 
piecos no rīta, kad viņi ir visaktīvākie, 
nevaru piecelties. Izmantojam 
alu, ielietu dziļos trauciņos. Bet 
mīnuss ir, kad līst lietus: alus tiek 
atšķaidīts… Jā, gliemežu atvairīšanai 
var “Depo” pirkt līdzekli, zilas gra-
nuliņas, bet nelielā kārbiņa maksā 
desmit eiro un palīdz tikai līdz lie-
tum vai laistīšanai. Pret kurmjiem 
man ir savs rituāls. Ziemā sakrāju 
pelnus no malkas krāsns, Pelnu die-
nas rītā eju apkārt īpašumam un, pa 
drusciņām izberot, saku: “Kurmīti, 
ej prom! Kurmīti, ej prom!” Pirms 
tam kurmji uzdarbojās nenormāli. 
Ko tik nedarījām –  izlikām plast-
masas pudeles, lai ar vēju griežas 
un grab. Alās lējām sūkalas kopā ar 
paniņām, ir liktas iekšā suņa kakas. 
Andris mēģināja samtsvārčiem dot 
zāles pļāvēja gāzi paelpot. Nelīdzēja.

Esmu nākusi pie secinājuma, 
ka vienīgais glābiņš ir Pelnu dienas 
rituāls. Vismaz līdz jūlijam nelūgtie 
viesi nerādās. 

– Vai nācies karot arī ar kā-
diem augu kaitēkļiem?

– Protams. Cenšamies izmantot 
ekolīdzekļus, es to ķīmiju negribu. 
Ķiploku novārījumu izmantojam. 
Smalki sagriež ķiplokus, uzlej ūde-
ni, uzvāra un ļauj kādu dienu no-

stāvēties. Ar pulverizatoru izsmi-
dzina. Laputis pazūd. Ar “Bordo” 
šķīdumu esam smidzinājuši tikai 
gobas, kad kaut kādi mošķi uzmetās. 
Pret miltrasu flokšiem izmantojam 
dzeramās sodas ūdeni – vienu tēj-
karoti uz litru ūdens. To labāk darīt 
pavasarī. Bet šo sēņu slimību, šķiet, 
iespaido klimats. Pagājušajā vasarā 
bija karsts, un arī uzmetās miltrasa. 
Izmantoju arī strutenes. Trīs līdz 
četrus augus izrauju un gatavoju 
tāpat kā nātru vircu – ielieku spainī, 
apleju ar ūdeni un, kad sāk smirdēt, 
tad pievieno pa litram laistāmam 
ūdenim. Tas ir arī labs barojums ro-
zēm. Man gan ne rozes, ne zelts un 
dārgakmeņi īpaši patīk, dodu priekš-
roku vienkāršām lietām. 

– Pēdējos gados dārzu saim-
niekiem daudz problēmu rada 
sausums. Kā ar to tiekat galā?

– Dabai grūti pretoties. Pum-
pējam ārā dīķi, krājam mucā lietus 
ūdeni.

– Kā esat atdalījuši saimnie-
cisko zonu?

– “Pārtikas programmu” noro-
bežojam ar nelielu žodziņu.

– Jūsu dīķī dzīvo amūri. Vai 
tas sevi ir attaisnojis? Vai dīķis ir 
pietiekami tīrs?

– Jā, mums ir divi baltie amūri. 
Dīķis ir krietni tīrāks, bet ir viens 
mīnuss. Amūrs ir veģetārietis. Ja 
pietrūkst ēdamā, ēd arī ūdensrožu 

saknītes. Tad Andris rauj doņus un 
met iekšā. Dīķis ir Andra akvārijs. 
Tur dzīvo arī viņa zelta zivtiņas – 
zelta orfas. Kad mīlulēm tiek dota 
barība, ir prieks vērot. 

– Vai šo gadu laikā ir nācies 
pieļaut kādas kļūdas? Vai veiktas 
kādas nopietnas izmaiņas dārzā?

– Lielākoties tās nav mūsu kļū-
das, drīzāk klimata izmaiņas. Kaut 
arī šī ziema nelīdzinājās īstai ziemai, 
aizgāja bojā vairāki grimoņi un fizo-
karpi, pat dažas egles ir apvainoju-
šās. Kaut kas tur nepas. Dārzkopim 
ar to ir jārēķinās, ka katrs desmitais 
augs var aiziet bojā.

– Jūs tiekat daudzināti ne 
vien par neparastām ēkām ar 
zaļiem zāles jumtiem, bet arī kā 
zaļi domājoši ļaudis. Padalieties 
vēl ar savu pieredzi!

– Nātrīte ir superīga lieta! Ja uz-
taisa nātru uzlējumu, maz ko citu 
vajag. Ja nu vēl kompostu. Un augu 
seku daudzmaz ievērot. Piejūras trū-
cīgo zemīti periodiski papildinām ar 
melnzemi. Pa retam palutinām ar 
kūtsmēsliem. Esam likuši arī jūras 
aļģes, bet, ja nav arkla, neredzu jēgu: 
ar kaplīti visu neierušināsi. Nopļautā 
zāle, laksti gan ir laba lieta – satrūdot, 
dod augiem labumu. Sakņu dārzā un 
siltumnīcā rudenī pēc ražas novāk-
šanas mēdzam iesēt eļļas rutkus vai 
sinepes – labs zaļmēslojums. Veika-
lā pirktos augu barošanas līdzekļus 
izmantojam tikai Indijas kannām, 
mūžzaļajiem vienreiz gadā uzberam 
speciālo mēslojumu.

– Neskatoties uz samērā jau-
no dārzu, jūsu ģimene ar panā-
kumiem piedalījusies gan Nīcas 
novada, gan Latvijas mēroga 
dārzu konkursā, kā arī atvērusi 
dārzu apmeklētājiem Nīcas Dār-
zu dienā un tūristiem. Cik viegli 
vai grūti tas ir? Ko tas dod?

– Nekādu grūtību! Ja tu mīli 
savu dārzu un visu laiku tur kaut 
ko dari, viss ir kārtībā. Nevaru teikt, 
ka viss ik mirkli ir ideāli, bet es cen-
šos neaizlaist dārzu. No marta līdz 
oktobrim katru dienu kaut dažas 
stundiņas mums abiem tur atrodas 
kas darāms. Jo ir gribēšana kaut vai 
mazu Latvijas stūrīti sakopt – lai 
acīm patīk un sirsniņai prieks.

Gunita Šime, 
pieaugušo izglītības metodiķe

Mans sirdsdārzs

“Eldorado” puķu stādījumi mijas ar kokiem un krūmiem.

Daiļdārzs līdzās zaļiem zāles jumtiem

Nacionālais veselības die-
nests (NVD) informē, ka, sākot 
ar 3. jūniju, pieejami visi valsts 
apmaksātie plānveida ambulato-
rie un stacionārie veselības aprū-
pes pakalpojumi. 

Vienlaikus ārstniecības iestādēs 
tiek saglabātas stingras epidemiolo-

ģiskās drošības prasības, savukārt ie-
dzīvotājiem pirms došanās pie ārsta 
vai uz izmeklējumu joprojām spēkā 
iepriekšējā kārtība – iepriekš jāsazinās 
un jāvienojas par vizītes laiku un bez 
iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst. 
Būtiski atcerēties iespēju robežās ievē-
rot divu metru distanci, regulāri dezin-

ficēt rokas un lietot sejas masku.
Neskatoties uz to, ka valsts ap-

maksāto veselības aprūpes pakalpo-
jumu sniegšana ir pilnībā atjaunota, 
NVD atgādina, ka ārstniecības ies-
tādēs pacientu apkalpošanas temps 
šobrīd ir ievērojami lēnāks, nekā tas 
bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpoju-

mu atjaunošanu ieviesti stingrāki 
piesardzības pasākumi. Vienlaikus 
ārstniecības iestādēm ir saglabāta 
iespēja sniegt attālinātas speciālistu 
konsultācijas.

Gadījumos, ja ārstniecības 
personas vai ārstniecības iestādes 
atsakās veikt pierakstu uz valsts 

apmaksātajiem pakalpojumiem 
vai nepieciešama precīzāka infor-
mācija par valsts apmaksātajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, 
iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD uz 
bezmaksas klientu apkalpošanas 
tālruni 80001234 vai rakstīt e-pastu  
nvd@vmnvd.gov.lv.

Ir pieejami visi valsts apmaksātie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi



10.07. plkst. 15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662) 
28. kab.
14.07. plkst. 10.00–12.00 – ārste psihiatre Kristīne Balode (rindas kārtībā) 
15. kab.
30.07. plkst. 9.00 – bērnu acu ārste Dr. Marija Krūmiņa, bērnu neiroloģe 
Dr. Sarma Lindenberga, bērnu mikrologopēde Dr. Anatasija Irbe.
Mobilais veselības aprūpes centrs un Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas speciālisti pakalpojumu nodrošinās Nīcas novada bērniem, kuriem tika 
pārcelta konsultācija 2. aprīlī uz 30. jūliju. Neskaidrību gadījumā informācija pa 
tālr.29415662.

ATVAĻINĀJUMI
Medicīnas māsa Ieva ARUMA no 25. jūnija līdz 22. jūlijam.
Zobārste Valda SISENE no 6. jūlija līdz 3. augustam. 

JŪLIJĀ AMBULANCĒ

Pieaugušo izglītības centrā

8 2020. gada 30. jūnijs

LIELISKA IESPĒJA IZZINĀT MŪSU DABAS 
BAGĀTĪBAS

Otrdien, 7. jūlijā, plkst.14.00–20.00
Latvijā pazīstamā speciāliste Zeltīte Kaviere 

dalīsies savās zināšanās par ārstniecības augiem un 
to izmantošanu veselībai, gatavojot drogas, sulas, 
izvilkumus utt.

2 stundas – teorija, bet pēc tam došanās uz 
Krētaiņu ģimenes bioloģisko pļavu Jūrmalciemā. 

Apmācības ir bez maksas projekta ietvaros 
sadarbībā ar MKPC.

Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes 
Gunitas Šimes līdz 5. jūlijam, tālr. 29105652. 

MĀCĪBU IZBRAUKUMS UZ GRAMZDAS 
ĒDENES DĀRZU

Sestdien, 18. jūlijā, mācību izbraukums uz 
Narvilu ģimenes saimniecību, kur piekopj dabai 
draudzīgas saimniekošanas metodes. 

Martā Nīcas Pieaugušo izglītības centrā 
augkopības speciālists Māris Narvils 
vadīja semināru “Permakultūra – gudrā 
saimniekošana dārzā”. Semināra dalībniekus 
stāstītais ieinteresēja un radīja vēlmi redzēt visu 
dabā.

Dalības maksa 10–12 eiro (atkarībā no 
dalībnieku skaita)+ transporta izdevumi.

Plānota arī “LavanderVillas” un Aizvīķu parka 
apskate.

Pieteikties un samaksāt līdz 13. jūlijam, 
tālr. 29105652. 

LIELISKA IESPĒJA APGŪT
JAUNU PROFESIJU – ATTĀLINĀTI UN PAR 
SIMBOLISKU MAKSU

ESF projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” īpaša – 
attālinātā kārta.

PIETEIKŠANĀS
No 30. jūnija līdz 15. jūlijam bija plānota 

tiešsaistē interneta vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Var pieteikties arī tie, kas jau 
mācījušies šī projekta ietvaros.

KAS VAR PIETEIKTIES
Izmantot var ikviens strādājošais no 25 

gadiem; pašnodarbinātas personas; jaunie vecāki, 
kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas 
atvaļinājumā.

KAD NOTIEK MĀCĪBAS
Mācības notiks attālināti vakaros vai 

brīvdienās, sākot ar augustu.
MĀCĪBU MAKSA
Līdzmaksājums – 10%; to var segt arī darba 

devējs.
Strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās 

personas statusu – mācības bez maksas.
Ja mājās nav tehnisku iespēju attālinātām 

mācībām, zvani vai raksti 29105652 pieaugušo 
izglītības metodiķei Gunitai Šimei! Mēģināsim rast 
risinājumu.

Augustā tiks izsludināta pieteikšanās šī 
paša projekta 5. kārtai, kas piedāvās klātienes 
apmācības dažādās Latvijas izglītības iestādēs. 
Katrs iedzīvotājs var izmantot iespēju mācīties divās 
kārtās. Sākotnēji tika informēts, ka mācīties varēs 
tikai vienā no kārtām.

Vairāk informācijas – 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

VAI VĒLAMIES VASARĀ PAPILDINĀT 
ZINĀŠANAS MEŽU APSAIMNIEKOŠANĀ?

Pavasarī nācās atcelt gan Nīcas Pieaugušo 
izglītības centrā plānotās apmācības par mežu 
apsaimniekošanas jautājumiem, gan arī 2 dienu 
izbraukuma apmācības. 

Situācija valstī ir uzlabojusies, un, ievērojot 
drošības noteikumus, mācības mežu un 
lauksaimniecības zemju īpašniekiem varam atsākt. 
Izbraukuma apmācības jaukā laikā savā ziņā būtu 
arī lieliska ekskursija par simbolisku maksu. 

Ja būs pietiekams interesentu skaits, braucienu 
plānosim.

Ja esi gatavs papildināt zināšanas vasarā, zvani 
vai raksti – 29105652.

Kapsētu konteineri paredzēti tikai 
kapu apkopšanas atkritumiem

Ir novērots, ka pie kapsētām izvietotajos atkritumu konteineros 
tiek izmesti arī atvesti sadzīves atkritumi. Šie konteineri paredzēti tikai 
gružiem, kas rodas, apkopjot kapus! Paldies iedzīvotājiem, kas, sakop-
jot tuvinieku atdusas vietas, šķiro atsevišķi zaļos un sadzīves atkritu-
mus! Atgādinājums, ka, pasūtot kapa vietas labiekārtošanas darbus, 
obligāti jāsazinās ar kapu pārzini.  

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.

JŪLIJĀ
u  Sīmaņu kapos – 
 12. jūlijā plkst. 14.00 
u Zvaņu kapos – 
 19. jūlijā plkst. 12.00
u Reiņu kapos – 
 19. jūlijā plkst. 16.00
u Dzimtenes kapos – 
 25. jūlijā plkst. 16.00
u Pērļu kapos – 
 26. jūlijā plkst. 12.00
u Zveju kapos – 
 26. jūlijā plkst. 14.00

AUGUSTĀ
u Verbeļu kapos – 
 1. augustā plkst. 14.00
u Kūlas  kapos – 
 1. augustā plkst. 12.00
u Maisiņu kapos – 
 1. augustā plkst. 12.00
u Silenieku kapos – 
 2. augustā plkst. 16.00
u Dorupes kapos – 
 8. augustā plkst. 13.00
u Baidzeles kapos – 
 8. augustā plkst. 14.00
u Muižas kapos – 
 9. augustā plkst. 12.00
u Dzērvēnu (Šmēdnieku) kapos – 
 15. augustā plkst. 13.00
u Pucu kapos – 
 23. augustā plkst. 14.00

Nīcas baznīcā un draudzē no jūlija kalpošanu nodrošinās 
prāvests Ainārs Jaunskalže un evaņģēlists Pāvils Bobinskis.

Dievkalpojumi  vairs nenotiks pulksten 11.00, bet gan 14.00.
Dievkalpojumi Nīcas ev.-lut. draudzē:

5. jūlijā plkst. 14.00,
12. jūlijā plkst. 14.00,
19. jūlijā plkst. 14.00.

KAPUSVĒTKI

Uzturēsim kārtību kapsētā!
Būsim atbildīgi un ŠĶIROSIM atkritumus! 

u Sadzīves atkritumu konteinerā
mest tikai sveces, plastmasas maisiņus, stiklu u.c.
u Kapu futrāļus un apmales nedrīkst atstāt ne konteinerā, ne tam 

blakus. Aicinājums tuviniekiem sekot, lai fi rmu darbinieki tos pēc demon-
tāžas aizvestu.

u Zaļos atkritumus – lapas un vītušos ziedus, zāli –  novietot kapu 
pārziņa norādītajā vietā.

u Skujas, krūmu un koku zarus likt kaudzē norādītajā vietā (lai var 
piebraukt ar traktoru) – šķeldošanai.

Lūdzam cienīt citu darbu, lai nebūtu jāvēršas pret noteikumu pārkāpējiem ar 
represīvām metodēm!


