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Pēc vairāku gadu pārtrauku-
ma šovasar Nīcas novadā atkal 
tiek rīkots sakopto sētu konkurss. 
Sakoptu sētu mums ir ne ma-
zums, taču nereti iedzimtā latvie-
šu kautrība liedz pieteikties kon-
kursam ar atrunām: “Ko nu es! 
Man jau nekā īpaša nav!” – kaut 
patiesībā ir ar ko lepoties. 

Lai mazliet pamudinātu sētu 
saimniekus pieteikties konkursam 
(četri ir jau pieteikti), kā arī dotu no-
derīgus padomus dārza kopšanā, aiz-
sākam avīzītē jaunu rubriku “Mans 
sirdsdārzs”. 

Mazliet no vēstures. Pievērst 
īpašu uzmanību savu sētu sakoptībai 
sāka mudināt skolotāja un biškopības-
dārzkopības biedrības Nīcas nodaļas 
vadītāja Anna Neimane pirms vairāk 
nekā sešdesmit gadiem, ar šā gadsim-
ta sākumu dārzu kustības aktivitāšu 
organizēšanā iesaistījās pašvaldība. 
2003. un 2010. gadā Nīcas pagastā/

Jaunieši atsāk treniņus

u Izsoles 
 3. lpp.

u Bērnu drošība 
vasarā  

4. lpp.

u Zināšanai 
6. lpp.

novadā notika Latvijas mēroga pa-
sākums – Puķu draugu saiets, pulcē-
jot ap tūkstoti tuvu un tālu ciemiņu. 
Savus dārzus piekrita atvērt “Valtu”, 
“Vērbeļnieku”, “Paisu”, “Kalnu”, 
“Sīpolu”, “Aizpuru”, “Drāznieku”, 
“Lejnieku”, “Kristapu”, “Mežavotu”, 
“Tauriņu” saimnieki. Sešus gadus 
– 2005., 2006., 2007., 2008., 2011. 
(Tradīciju dienu laikā) un 2013. gadā 
– notika Nīcas Dārzu diena, kad va-
rēja skatīt arī “Ievnieku”, “Rudzīšu”, 
“Skatres skolas”, “Kalna Rubeņu”, 
“Pappaiju”, “Rietavu”, “Alpēnu”, 
“Rubeņu”, “Lūšu”, “Ērgļu”, “Jūrnie-
ka ligzdas”, “Bērzaiņu”, “Eldorado”, 
“Galdnieku”, “Ķesteru” un “Cie-
lavu” dārzus. Ekskursantu grupas 
joprojām ierodas katru gadu. Liels 
paldies saimniekiem, kas piekrīt savus 
sirdsdārzus atvērt apmeklētājiem, un 
Nīcas novada skaisto dārzu slava Lat-
vijā turpinās. 

Līdz 15. jūnijam aicinām pieteikties konkursam “Sakoptākā Nīcas 
novada viensēta 2020”, zvanot G. Šimei – 29105652 vai rakstot uz 
e-pastu gunita.sime@nica.lv! Dārzu apmeklējumi notiks laikā no 
1. jūlija līdz 15. augustam, iepriekš vienojoties ar īpašuma saimnie-
kiem par apmeklējuma laiku. Plašāka informācija un konkursa noli-
kums novada avīzes aprīļa numura 9. lpp.

 MANS SIRDSDĀRZS

(Nobeigums 5. lpp.)

Ekoskolas gada tēmas 
noslēguma pasākums

Visi PII “Spārīte” bērni, vecā-
ki un darbinieki aicināti piedalīties 
virtuālā ekoskolas pasākumā, izejot 
dabā un pavadot laiku svaigā gaisā. 
Lai gan šajā laikā mēs nevaram sa-
nākt visi kopā, mēs to varam darīt 
attālināti. 

Pasākuma mērķis ir popularizēt 

dabai draudzīgus pārvietošanās vei-
dus svaigā gaisā – distanci var veikt 
pastaigājoties, skrienot, nūjojot, brau-
cot ar riteni, skrejriteni u.c. 

Savu veikto distanci fi ksē kādā 
no telefona aplikācijām un nosūti 
grupu audzinātājām kopā ar bildi 
dabā. Katrai grupai veiktās distances 
summēsim kopā un izveidosim kolā-
žu par to, kā mums būs veicies. Bildes 
var ievietot arī sociālajos tīklos, lieto-

jot mirkļbirkas #ekoskola, #piispārīte.
Atceries – esi aktīvs un dabai 

draudzīgs!

Vecākiem vairs nav 
jāiesniedz apliecinājumi

Ministru kabineta 7. maija sēdē 
tika nolemts, ka no 12. maija vecā-
kiem vairs nav jāiesniedz pirmsskolas 
iestādēs iknedēļas apliecinājumi par 
saslimšanu ar Covid-19.  

PII “Spārīte”

Pēc divu mēnešu pauzes ar 
neviltotu prieku un jaunu sparu 
treniņus atsākuši FK “Nīca” un 
Nīcas airēšanas slaloma grupu 
jaunieši. Gan Rudes stadionā, 
gan uz Bārtas upes tiek ievēroti 
visi drošības pasākumi – dezin-
fekcija, 2 m distance u.c.

Sporta nodarbībā vienlaikus 

organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 
personas, ieskaitot treniņa vadītāju 
u.c. palīgpersonālu, kā arī sporta 
objektos nedrīkst atrasties apmek-
lētāji, kas nav iesaistīti sporta no-
darbībā.

Ar pilnu noteikumu sarakstu 
var iepazīties Nīcas novada mājas-
lapā, sadaļā SPORTS. 

Jaunieši uzga-
vilē, atsākot 

treniņu procesu 
Bārtas upē.
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Domes lēmumi

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes

2020. gada 30. marta domes sēdes
lēmumu (protokols Nr.6).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.4

“Grozījumi Nīcas novada domes 2009. gada 30. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1   

“Nīcas novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21.; 24.; 34. un 56. pantu,
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Izdarīt grozījumus Nīcas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.1 “Nīcas novada pašvaldības nolikums”.

1. Papildināt 5. nodaļu “Domes darba reglaments” ar punktu 5.34 un izteikt šādā 
redakcijā: 

“Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta 
ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai 
ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, 
ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek 
attālināti. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda kārtību, kādi nosacījumi jāievēro, 
lai darbs notiktu attālināti, un kā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai 
komitejas sēdes norisi”.

Renārs Latvens, priekšsēdētāja vietnieks

Saistošie noteikumi

NOVADA DOMES SĒDĒ
12. maijā
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Latvens, D. Siksna, I. Skrode,   L. Pakule-Krūče, 
A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, I. Reķēna, K. Kopštāle.

Deputāti nolēma:
u atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada piederošo nekustamo īpa-
šumu “Akmeņkalni”-1, nosakot izsoles sākumcenu – 557 eiro;
u atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada piederošo nekustamo īpa-
šumu “Akmeņkalni”-3, nosakot izsoles sākumcenu – 592 eiro;
u atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada piederošo nekustamo īpa-
šumu “Ābeļziedi”, nosakot izsoles sākumcenu – 16 200 eiro;
u atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada pašvaldībai  piederošo ne-
kustamo īpašumu – zemi un mežaudzi “Cvībeļi”, nosakot izsoles sākumcenu 
– 18 700 eiro;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemi un 
mežaudzi “Egļu mežs”, nosakot izsoles sākumcenu – 1100 eiro;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mak-
šķernieku namiņš”, nosakot izsoles sākumcenu – 15 400 eiro;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzī-
vokļa īpašums Pērkones iela 9–1, Grīnvalti, nosakot izsoles sākumcenu – 7100 
eiro;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Pora 
Zudavi”, nosakot izsoles sākumcenu – 8400 eiro;
u organizēt nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli 1 mazdārziņa vajadzī-
bām;
u atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienības un piešķirt tām jaunu 
nosaukumu un adresi;
u apstiprināt vienu zemes sadalīšanu un vienu zemes ierīcības projekta izstrādi;
u atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu;
u apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcā, Skolas ielā 4, apsaimnie-
košanas maksas paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem, nosakot  
0,52 eiro par 1 m² dzīvokļa platības, sākot ar 01.05.2020.;
u pārdalīt Nīcas sporta administrācijas budžeta līdzekļus no koda 2239 uz 
kodu 5200;
u pagarināt krīzes skarto nozaru komersantiem nomas maksu un komunālo 
pakalpojumu rēķinu samaksas termiņu no ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
brīža līdz ārkārtējās situācijas stāvokļa atcelšanas brīdim, ja tas iestājas pirms 
2020. gada 9. jūnija, uz viņu iesnieguma pamata.

Aicina uzņēmējus pieteikties 
finansējumam dizaina izstrādei

VPVKAC atsāk pieņemt apmeklētājus klātienē

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu

Iznākusi grāmata par zvejas senajiem vārdiem

Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūra (LIAA) izsludinā-
jusi pieteikšanos jaunam atbalsta 
pasākumam “Dizaina vaučers”. 

Atbalsts tiks sniegts uzņēmu-
miem, kuri izstrādā jaunu produktu 
vai tehnoloģiju un kuriem nepiecie-
šams dizainera pakalpojums jauna 
produkta, procesa vai stratēģijas iz-
strādei inovāciju ieviešanai uzņēmu-

mā. Šim mērķim kopumā paredzēts 
finansējums 250 tūkstošu eiro apmē-
rā, bet vienam projektam būs iespēja 
piesaistīt līdz 5 tūkstošiem eiro.

Dizaina pakalpojumus šajā 
programmā drīkst sniegt komer-
sants (dizainers), kuram pēdējo 3 
gadu laikā ir pieredze vismaz 3 jau-
nu produktu izstrādē un katra pa-
kalpojuma līgumsumma ir vismaz 3 

tūkstoši eiro bez PVN.
Plašāka informācija par “Dizaina 

vaučera” atbalsta pasākumu nosacī-
jumiem atbalsta saņemšanai pieejama 
LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv/lv/
fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-at-
balsta-pakalpojumi/dizaina-vauceris.

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts, 
īstenojot ERAF projektu “Tehnolo-
ģiju pārneses programma”.

Sākot ar 13. maiju, Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs (VPVKAC) atsāka klientu 
pieņemšanu klātienē. Katru pirmdie-
nu no plkst. 9.00 līdz 12.00 klienti 
tiek pieņemti Otaņķu pagasta pārval-
dē, bet no 12.30 līdz 18.00 un pārējās 
dienās Nīcas novada domes vienota-
jā klientu apkalpošanas centrā. 

Pateicoties mūsdienu tehnolo-
ģijām, valsts piedāvā iedzīvotājiem 
atrisināt daudzus jautājumus ar e-ri-
sinājumu palīdzību, izmantojot por-
tāla www.latvija.lv pieejamos vairāk 
nekā 700 e-pakalpojumus. Lai varētu 
izmantot e-risinājumu, ir nepiecieša-
mi derīgi internetbankas dati, dators 
un internets.

Pieprasītākie e-pakalpojumi klā-
tienē.

u Elektronisks iesniegums 
iestādei. Pakalpojums nodrošina 
dažāda veida elektronisku iesniegu-
mu nosūtīšanu iestādēm. Šādi ie-
sniedzams dokuments, kurā ietverts 
iestādes kompetencē esošs lūgums, 
sūdzība, priekšlikums vai jautājums, 
atbilstoši “Iesniegumu likumam”.

u Elektronisks iesniegums 
VSAA pakalpojumiem. Pakalpo-
jums nodrošina iespēju iedzīvotājiem 
bez Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) klātienes apmek-
lējuma pieprasīt piedāvātos VSAA 
pakalpojumus un saņemt informāci-
ju par pieņemtajiem lēmumiem. 

u Valsts ieņēmumu dienesta 
Elektroniskās deklarēšanās sis-
tēmas (EDS) pakalpojumi – gada 
ienākuma deklarāciju pieņemšana, 
algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana 
darba devējam.

u E-pieteikšanās sistēmas 
EPS pakalpojumi – platību mak-
sājumu un akcīzes degvielas pieteik-
šana.

u Fiziskās personas, kuras ne-
veic nekāda veida saimniecisko dar-
bību, var brīvprātīgi iesniegt gada 
ienākuma deklarāciju, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ie-
nākuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem (izglītību, medicīnu, 
zobārstniecību, iemaksām pensiju 
fondos u.c.).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-

maksu par attaisnotajiem izdevumiem 
var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis 
un maksājis iedzīvotāju ienākuma no-
dokli. Joprojām tiek pieņemtas gada 
ienākumu deklarācijas arī par 2016. 
gadu (iesniedzama līdz š.g. 16. jūni-
jam), 2017.,  2018., 2019. gadu. Iesnie-
dzot gada ienākumu deklarāciju, iedzī-
votājiem jānorāda savs norēķinu konts 
kredītiestādē, uz kuru VID pārskaitīs 
pārmaksu triju mēnešu laikā.

u Pieteikšanās platību mak-
sājumiem elektroniski.  No šā gada 
8. aprīļa līdz 15. jūnijam (pagarināts 
līdz 30. jūnijam) Lauku atbalsta die-
nesta klienti Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā (EPS) var pieteikties 
platību maksājumu saņemšanai, 
aizpildot Vienoto iesniegumu.

Nīcas vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs aicina ikvienu izmantot 
centra sniegtos pakalpojums.  Ar 
sniegto pakalpojuma aprakstu varat 
iepazīties klātienē vai www.nica.lv, sa-
daļā “pašvaldība, klientu apkalpoša-
nas centrs”.

Sintija Špakova, 
klientu apkalpošanas speciāliste 

Biedrība “Liepājas rajona part-
nerība” izsludina atklāta konkursa pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu 
zivsaimniecības rīcības programmas 
2014.–2020. gadam pasākuma “Sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros. 7. kārtā 
pieejamais kopējais publiskais finansē-
jums: 801 235,44 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na notiks no 29. maija līdz  29. 
jūnijam.

Projektus ir iespējams pie-
teikt divās rīcībās.

Atbalsts zivsaimniecī-
bas nozares attīstībai un 
uzņēmējdarbības dažādo-
šanai piekrastē. Eiropas Jūr-
lietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) finansējums: 300 000,00 
EUR. Rīcības ietvaros atbalstāma 
pievienotās vērtības veidošana un 
inovācijas veicināšana visos zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes ķēdes 
posmos un ekonomiskās izaugsmes 
veicināšana, darba vietu radīšanas 
veicināšana, kā arī zivsaimniecības 
nozarē un citās jūras ekonomikas 

nozarēs – darbību dažādošana.
Atbalsts vides resursu un 

zvejas vai jūras kultūras man-
tojuma saglabāšanā. Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) finansējums: 501 235,44 
EUR. Rīcības ietvaros atbalstāma 
vides resursu vairošana vai izmanto-
šana, kā arī klimata pārmaiņu mazinā-
šana un zvejas vai jūras kultūras man-
tojuma izmantošanas veicināšana.

Plašāka informācija pieejama tī-
mekļa vietnēs: www.lrpartneriba.lv un 
www.lad.gov.lv.

Nesen iznākusi profesores Benitas Laumanes grāmata “Zvejasrīku nosau-
kumi Latvijas piekrastē”, kura ir unikāla ar seno vārdu daudzveidību.

Grāmata ir profesores mūža darbs, materiāli ir vākti daudzu gadu garumā – aiz-
sākts jau studiju gados un turpināts vēl šodien, braucot ekspedīcijās gar visu piekrasti.

Tas ir unikāls kultūrvēsturiskais mantojums valodniecībā. Mēs, Nīcas puses ļaudis, 
sakām paldies profesorei B. Laumanei un pārējiem Humanitārā institūta darbiniekiem, 
kuri neatlaidīgi un mērķtiecīgi strādā, lai saglabātu šos senos vārdus, kuru izrunu vairs 
zina tikai retais. Tādi vārdi kā ķesas (zivju iekšas), zestiks (vadu velkamās tievās virves) 
un jurītis (mencu zvejas āķis) ir tikai daži no apjomīgā krājuma, kas pieminēti grāmatā. 

Daudziem piekrastes ļaudīm šie vārdi ir kā saikne ar bērnību. Grāmatu lasot, var 
salīdzināt, kā vienu un to pašu vārdu izrunā Nīcā, Mērsragā vai Ziemupē. 

Grāmatu var iegādāties Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārajā institūtā.
Gita Vanaga, Nīcas senlietu krātuves vadītāja
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Izsoles

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli   
Nīcas novada pašvaldība 2020. gada 15. jūnijā plkst. 9.30 

rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas lauksaimniecības 
zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām nomas 
tiesību izsoli.

Zemesgabals “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 
010 0160, 230 kv.m.  platībā, kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā. Zemesgabala turpmākais izmantošanas mērķis – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 9 eiro. Izsoles solis 2 eiro.
Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt no 2020. gada 

1. jūnija līdz  15. jūnijam plkst. 9.00 Nīcas novada domē, Bārtas 
iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā  4. kabinetā. 

Zemesgabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar 
pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251 no 2020. gada 1. jū-
nija līdz 12. jūnijam.  

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās 
personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zem-
nieku saimniecība), kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav 
nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgum-
saistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāda par Nīcas 
novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem 
īpašumiem 2020. gada 15. maijā.   

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Makšķernieku namiņš” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma izsoli  zemei ar ēku “Makšķernieku namiņš”, kadas-
tra Nr.6478 006 0301 (kadastra apzīmējums 6478 006 0180), 
0,1089 ha, kas atrodas Pērkonē, Nīcas  pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma ar ad-
resi Reiņu iela 33, kadastra apzīmējums 6478 006 0076, (Nīcas  
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 367), īpašums ar adre-
si Reiņu iela 36, kadastra apzīmējumu  6478 006 0155, (Nīcas  
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 587), ar adresi Reiņu 
iela 8, kadastra apzīmējumu 6478 006 0054, (Nīcas pagasta ze-
mesgrāmatas nodalījuma Nr.100000343455), ar adresi Reiņu 
iela 10, ar kadastra apzīmējumu 6478 006 0055 (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.802) un īpašums “Reiņa Mežs”, 
kadastra apzīmējums 6478 006 0151 (Nīcas  pagasta zemesgrā-
matas nodalījuma Nr.875) īpašnieki.

Minētajam īpašumam ir pirmpirkuma tiesīgās personas.
Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā plkst. 14.30 Nīcas novada 

domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Izsoles sākumcena 15 400 eiro. Izsoles solis – 500 eiro. 
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, t.i., 

1540 eiro.  
Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa da-

lībai īpašuma “Makšķernieku namiņš”, Nīcas pagasta, Nīcas 
novada, izsolei”. 

Zemesgabala izmantošanas nosacījumi ir kūrorta teritorija, 
kurā atļauts izmantot zemi tūrisma un ar atpūtu saistītu objektu 
attīstībai un teritorijas labiekārtošanai. Galvenā atļautā izmanto-
šana ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, veselības aizsardzības 
iestāžu (t.sk. kūrorta ārstniecības iestāžu), sporta būvju apbūve 
un kultūras iestāžu apbūve.

Paziņojums par dzīvokļa īpašumu  
“Akmeņkalni”-1  un “Akmeņkalni”-3  izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša dzīvokļa 
īpašumu izsoli:

1) “Akmeņkalni”-1, kadastra Nr. 6478 900 0376; 41,90 
kv.m., kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā;

2) “Akmeņkalni”-3, kadastra Nr. 6478 900 0378; 42 kv.m., 
kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minētiem dzīvokļa īpa-
šumiem nav.

Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā.
Plkst. 13.30 par dzīvokļa īpašumu “Akmeņkalni”-1, kadas-

tra Nr. 6478 900 0376.
Dzīvokļa īpašuma “Akmeņkalni”-1, kadastra Nr. 6478 900 

0376, sākumcena 557 eiro. Izsoles solis ir 50 eiro. Izsoles no-
drošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas – 55,70 

eiro. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa da-
lībai īpašuma “Akmeņkalni”-1, Nīcas pagasta, Nīcas novada, 
izsolei”.

Plkst. 14.00 par dzīvokļa īpašumu “Akmeņkalni”-3, kadas-
tra Nr. 6478 900 0378.

Dzīvokļa īpašums “Akmeņkalni”-3, kadastra Nr. 6478 
900 0378, sākumcena 592 eiro. Izsoles solis ir 50 eiro. Izsoles 
nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i. 
59,20 eiro. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma sum-
ma dalībai īpašuma “Akmeņkalni”-3, Nīcas pagasta, Nīcas no-
vada, izsolei”.

Dzīvokļu īpašuma turpmākie izmantošanas nosacījumi 
ir valdīt un lietot dzīvokļa īpašumus, ciktāl dzīvokļa īpašnieku 
neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzī-
vokļu īpašniekiem.

 

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma  
Pērkones iela 9–1 izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša dzīvokļa 
īpašuma izsoli  Pērkones iela 9–1, kadastra Nr.6478 900 0374, 
50,1 kv.m platībā, kas atrodas Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto dzīvokļa īpašumu 
nav.

Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā plkst. 13.00.
Nekustamā dzīvokļa īpašuma Pērkones iela 9–1, kadastra 

Nr.6478 900 0374, izsoles sākumcena ir 7100 eiro. Izsoles solis 
100 eiro.

Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sā-
kumcenas, t.i., 710 eiro. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodroši-
nājuma summa dalībai īpašuma Pērkones iela 9–1, Nīcas pagas-
ta, Nīcas novada, izsolei”.

Dzīvokļa īpašuma turpmākais izmantošanas nosacījums ir 
valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neie-
robežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu 
īpašniekiem.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Egļu mežs” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma izsoli  zemes un mežaudzes “Egļu mežs”, kadastra 
Nr.6478 016 0111, 0,94 ha, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma 
“Upenieki”, kadastra apzīmējums 6478 016 0093 (Nīcas  pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 690), īpašuma “Meža Va-
sari”, kadastra apzīmējums 6478 016 0080 (Nīcas  pagasta ze-
mes grāmatas nodalījuma Nr. 100000551703) un “Nīcas Lielais 
mežs”, kadastra apzīmējums  6478 017 0147, (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000547513) īpašnieki.

Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā plkst. 11.00.
Nekustamā īpašuma “Egļu mežs”, kadastra Nr.6478 016 

0111, sākumcena 1100 eiro. Izsoles solis 50 eiro.
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, t.i., 

110 eiro.
Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa da-

lībai īpašuma “Egļu mežs”, Nīcas  pagasta, Nīcas novada, iz-
solei”. 

Zemesgabala izmantošanas nosacījumi ir mežsaimnieciskai 
izmantošanai.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Cvībeļi” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma izsoli zemes un mežaudzes “Cvībeļi”, kadastra Nr.6478 
022 0119, 6,32 ha, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas ir nekustamā īpašuma “Cie-
lavas”, kadastra Nr. 6478 022 0064 (Nīcas pagasta zemesgrāma-
tas nodalījuma Nr. 652), īpašuma “Meža Koppes”, kadastra Nr. 
6478 022 0118 (Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 
515), “Radomišķi”, kadastra Nr. 6478 022 0048 (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 322), “Grantskalni”, kadastra 
Nr. 6478 022 0042 (Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.-----) un “Tauriņi”, kadastra Nr. 6478 022 0017 (Nīcas pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 193) īpašnieki.

Nekustamā īpašuma “Cvībeļi “, kadastra Nr.6478 022 0119, 
izsoles sākumcena 18 700 eiro. Izsoles solis 200 eiro.

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, t.i., 
1870 eiro. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma sum-
ma dalībai īpašuma “Cvībeļi”, Nīcas pagasta, Nīcas novada, 
izsolei”.

Zemesgabala izmantošanas nosacījumi ir mežsaimnieciskai 
izmantošanai, ievērojot Papes dabas parka noteikumus.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Ābeļziedi” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma  “Ābeļziedi” izsoli, kadastra Nr.6478 007 0171 (6478 
007 0111), 5,14 ha platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto īpašumu nav.
Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā plkst. 10.00.
Nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr.6478 007 

0171 (kadastra apzīmējums 6478 007 0111), izsoles sākumcena 
ir 16 200 eiro.

Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sā-
kumcenas, t.i., 1620 eiro. 

Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa dalī-
bai īpašuma “Ābeļziedi”, Nīcas pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

Zemesgabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir lauk-
saimniecības vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir viensētu 
apbūvei vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei.

Paziņojums par nekustamā īpašuma  
“Pora Zudavi” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma izsoli “Pora Zudavi”, kadastra Nr.6478 006 0009, 2,99 
ha platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz minēto īpašumu nav.
Izsole notiks 2020. gada 2. jūlijā plkst. 9.30.
Nekustamā īpašuma “Pora Zudavi”, kadastra Nr.6478 006 

0009, izsoles sākumcena ir 8400 eiro. Izsoles solis 800 eiro.
Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sā-

kumcenas, t.i., 840 eiro. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodroši-
nājuma summa dalībai īpašuma “Pora Zudavi”, Nīcas  pagasta, 
Nīcas novada, izsolei”.

Zemesgabala turpmākie izmantošanas nosacījumi ir lauk-
saimniecības vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir viensētu 
apbūvei vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei.

Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
Izsoles norises vieta – Nīcas novada domē, Bārtas ielā 

6, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS 

NOVADA DOMES kontā, reģ. nr. 90000031531, AS “Swed-
bank” konta nr. LV69HABA0551018868961.

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu 
laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu ne-
dēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc sa-
skaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 25425041 līdz 
1. jūlijam.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada do-
mes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kā 
arī interneta vietnē www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona: zemes lietu speciāliste Sandra PĻAV-
NIECE, tālrunis 63452251, e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.

Pirmpirkuma tiesīgām personām un pārējām perso-
nām pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2020. gada 2. 
jūlijam plkst. 9.00, Nīcas novada domē, 1. stāvā, 4. kabine-
tā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi 
ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Ja pieteikumu noteiktajā termiņā būs iesniegušas/si 
pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a, izsolē piedalās tikai 
pirmpirkuma tiesīgās/ā personas/a.

Sandra Pļavniece, zemes lietu speciāliste



4 2020. gada 29. maijs

Novada skolās

NĪCAS VIDUSSKOLĀ

Darbi Nīcas vidusskolā
Lai arī Nīcas vidusskolā, tāpat 

kā visā valstī, aprīlī un maijā skolēni 
mācību iestādi neapmeklēja, taču tās 
darbība nevienu brīdi nav apstājusies. 
Paralēli attālinātajām mācībām šobrīd 
skolā tiek realizēti iepriekš plānoti re-
montdarbi.

Tiek ierīkota centralizēta balss 
izziņošanas sistēma, digitālais zvans.

Uzsākta Nīcas vidusskolas iekš-
pagalma seguma maiņa un pagalma 
ieejas kāpņu seguma maiņa.

Tāpat uzsākti priekšdarbi Nīcas 
vidusskolas aktu zāles remontam 
(projektu izstrāde remontdarbiem 
skatuves pārbūvei; aktu zāles tehnis-
kais atzinums un novērtēšana, aktu 
zāles griestu tehniskais novērtējums, 
apskaņošanas, apgaismošanas sistē-
mas tehniskais risinājums).

Skolas tehnisko darbinieku spē-
kiem tiek veikts remonts latviešu 
valodas un literatūras kabinetā, kā arī 
uzsākts remonts jaunās 1. klases tel-
pā. Tiek plānots, ka pēc skolēnu va-
saras brīvlaika jaunā veidolā būs otra 
datorklase.

Liene Bārenīte, 
saimniecības vadītāja 

Izrunā ar bērnu par drošību vasarā!
Lai gan šogad daudzi skolēni patstāvīgi mājās uzturējās kopš ārkārtas si-

tuācijas izsludināšanas saistībā ar Covid-19 vīrusu, iestājoties vasarai, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina vecākus pārrunāt ar bērniem 
būtiskus jautājumus par drošību, lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un 
tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm. 

Jautājumi, kas noteikti būtu jāizrunā ar savu bērnu.
u Uzvedība, atpūšoties pie ūdens.
u Drošība, pārvietojoties ar velosipēdu.
u Ceļš, dzelzceļš, elektrība – drošībai jābūt pašsaprotamai!
u Drošība laukos – dārza batuti, šķūņi.
u Karstums.
u Rīcība, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!
u Plītis un elektroierīču lietošana, paliekot mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes.
u Informē pieaugušo par to, kur plāno doties un cik ilgi. 
u Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem? 
Lielāko daļu no negadījumiem ir iespējams novērst, ja esam apdomīgi un piesardzīgi.

Zem skolas kastaņām
Plaukst gaiši sapņi gaitām,
Zem skolas kastaņām 
Par dzīvi sapņojām.
Rudes skolas kastaņas ir atkal 

saplaukušas ziedos, smaržo ceriņi 
un nesen plaukušo bērzu lapas. Kā 
katru gadu maijā, kad skolas durvis 
pēdējo reizi ver absolventi vai ar 
priecīgu nopūtu aizver durvis pā-
rējie audzēkņi, lai pēc trim atpūtas 
mēnešiem atkal atgrieztos. 

Šoreiz viss ir citādi, jo skola sa-
vas durvis skolēniem aizver pēdē-
jo reizi. Pēdējo reizi izskan skolas 
himna, tiek saņemtas liecības, un 
klasēs vairs neatskanēs skolēnu ča-
las, smiekli un aizrautīgi stāsti par 
dažādiem atgadījumiem un piedzī-
vojumiem.

Rudes skola 145 gadus ir bijusi 
uzticīga saviem pagasta iedzīvo-
tājiem, spējusi pārdzīvot dažādus 
laikus, dažādas varas. Pamatīga, no 
laukakmeņiem būvēta, tā ir uzņē-
musi visus skolēnus no tuvākas un 
tālākas apkaimes. Tajā strādājošie 
pedagogi dāsni dalījušies savās zi-
nāšanās, sagatavojuši savus audzēk-
ņus lielajai dzīvei. Ja skolas sienas 
prastu runāt, tām būtu izstāstāmi 

simtiem stāstu par šajos gados re-
dzēto un piedzīvoto.

Skolas ēka nav iedomājama bez 
saviem audzēkņiem un saviem pe-
dagogiem. Katram, kurš mācījies 
Rudes skolā, noteikti ir savas atmi-
ņas: gan priecīgas un jautras, gan 
varbūt ar kādu rūgtuma piegaršu. 
Tās neviens mums neatņems, tās 
paliks ar mums. 

Visciešāk skola sev ir piesaistī-
jusi pedagogus, no kuriem daudzi 
ir mācījuši pat vairākas paaudzes, 
kuriem šī ir bijusi vienīgā darba-
vieta. Gribu teikt paldies visiem 
skolotājiem un darbiniekiem, kuri 
ieguldījuši savu spēku un mīlestī-
bu, lai Rudes skolas vārds izskanē-
tu, lai bērniem nodrošinātu labus 
apstākļus. Paldies arī vecākiem, ar 
kuriem esam sadarbojušies visus 
šos gadus, kuri bijuši uzticīgi savai 
skolai.

Rudes skola kā izglītības iestāde 
savu misiju ir beigusi, ceru, ka tā kā 
Fēnikss atdzims no pelniem jaunā 
veidolā, ar jauniem uzdevumiem. 
Lai tā turpina būt gaismas un zinī-
bu devēja.

Ingūna Lībeka, 
Rudes sākumskolas direktore

Rudes skolas 
laiks paliks atmiņā

Topošās 1. klases skolēnu reģistrācija 
Lai varētu veikt skolas darba plānošanu un klašu kom-

plektēšanu, lūgums līdz 5. jūnijam iesniegt iesniegumu par 
skolēna uzņemšanu 1. klasē uz 2020./2021. mācību gadu.

Sakarā ar ārkārtas situāciju tiek atceltas topošo sko-
lēnu nodarbības skolā 2. un 3. jūnijā. Iesniegumu pieņe-
mam gan elektroniski e-pastā vidusskola@nica.lv, gan klā-
tienē skolā katru darba dienu līdz plkst. 14.00 vai zvanot 
26893213 un vienojoties par citu laiku. Iesnieguma for-
ma pieejama skolas mājaslapā https://vidusskola.nica.lv/lv/
uznemsana-skola/ (jāizvēlas iesniegums par pamatizglītības 
programmu (kods 21011111)).

Paldies par sapratni!
Antra Šakale, direktores vietniece mācību darbā

Dāvanā saņemtas 10 jaunas planšetes
Šodien Nīcas vidusskola saņēma dāvinājumu no IT 

uzņēmuma “EazyBI” – 10 jaunus planšetdatorus, kas 
palīdzēs attālinātajā mācību procesā. Lielu paldies sakām 
“Latvijas mobilajam telefonam” par bezmaksas interneta 
nodrošināšanu!

Tiešsaistes stunda kopā ar prezidentu 
Egilu Levitu 

Nīcas vidusskolas 9.–12. klašu skolēni kopā ar vēl vis-
maz 2000 citu skolu skolēniem un interesentiem piedalījās 
tiešsaistes stundā “Kāpēc 4. maijs?”, kas notika politikas 
un tiesību, sociālo zinību un Latvijas vēstures mācību 
stundu laikā.

U zvara Kurzemes reģiona konkursā 
8. maijā noslēdzās AS “Latvenergo” organizētā 8. un 

9. klašu skolēnu fi zikas erudīcijas konkursa “FIZMIX Ek-
speriments” neklātienes atlases kārta. Nīcas vidusskolas 
komanda “TAHJONI” (Emīls Pētersons, Sondra Stalta, 
Elīna Ķuņķe, Madara Roga un Mārcis Kalējs) Kurzemes 
reģionā ir ieguvuši 1. vietu 25 komandu konkurencē.

Konkursa atlases kārta notika mājaslapā, kur skolēni 
risināja 30 ekspertu sagatavotus dažādu grūtības pakāpju 
uzdevumus, kā arī atbildēja uz iesildīšanās 10 testa jautā-
jumiem. Pēc neklātienes kārtas katra reģiona desmit labā-
kās komandas tikās fi nālā 20. maijā. Neklātienē 61 zinoša 
komanda cīnījās par Latvijas erudītākās komandas godu. 
Rezultāti vēl jāgaida.

Šogad AS “Latvenergo” rīkotais fi zikas erudīcijas 
konkurss norisinās 25. reizi. “FIZMIX Eksperiments” 
konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu 
elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos intere-
si par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teo-
rētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos 
profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fi ziku. Ar kon-
kursa “FIZMIX Eksperiments” palīdzību gan skolotāji, 
gan skolēni var pārliecināties, ka fi zika nav tikai sarežģīta 
teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.

Konkursa laikā jaunieši komandas skolotāja kon-
sultanta vadībā padziļināti apguva fi ziku, meklējot teori-
jas praktisko izmantojumu. Dalībnieki risināja atraktīvus 
uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti.

Agita Mače, fi zikas skolotāja

Mūzikas skolā

profesionālās ievirzes izglītības programmās un interešu izglītības programmā:
u ģitāras spēle;
u fl autas spēle;
u saksofona spēle;

u sitaminstrumentu spēle;
u interešu izglītības programmā 
“Mūzika”.

u klavierspēle;
u akordeona spēle;
u vijoles spēle;

Pieteikšanās līdz 9. jūnijam, zvanot pa tālruni 26350168. 

NĪCAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS 
2020./2021. MĀCĪBU GADAM

Līdz šim esošā asfaltbetona sega tika izbūvēta pagājušā gadsimta 
astoņdesmitos gados un savu laiku jau bija krietni nokalpojusi.

Šogad tiks izremontēts arī latviešu valodas un literatūras 
kabinets.
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UZŅEMŠANA NĪCAS VIDUSSKOLAS 10. KLASĒ 16. JŪNIJĀ 
Nīcas vidusskola ir skola,

u kurā mācības notiek sakoptās, mūsdienīgās mācību klasēs,
u kurā valda ģimeniska, droša un veselīga vide,
u kurā savas spējas apliecināt un talantu attīstīt var ikviens skolēns,
u kurā ir plašas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (skolā darbojas 
vairāk nekā 20 pulciņi),
u kurā ir stipras tradīcijas un pozitīvi pieņem visu jauno,
u kurā ar prieku ciemos gaida vecākus un vecvecākus, absolventus un citus 
skolas skartos,
u kurā par uzvarām un veiksmīgu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un sacen-
sībās var saņemt naudas balvas,
u kurai ir pašvaldības atbalsts skolēnu komandējumiem.

10.–12. klasē ikvienam tiek dota iespēja
u mācīties laikmetīgā skolas vidē, izmantojot mūsdienīgas IT,
u papildus apgūt veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatus,
u par labu un teicamu mācību darbu 4 reizes mācību gadā saņemt stipendijas,
u saņemt atbalstu ikvienai savai iniciatīvai piedalīties olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās vai citās aktivitātēs,
u piedalīties skolas līdzpārvaldē un lemt skolas dzīvei svarīgus jautājumus,
u vēl dziedāt korī, ansamblī, pamēģināt solo dziedāšanu, kā arī spēlēt vokāli 
instrumentālajā ansamblī,
u ja dzīvo attālu no skolas, vecākiem ir iespēja nomāt istabu, kas ir vien pāris 
simtu metru attālumā no skolas,
u 12. klasē pretendēt uz “Nīcas cerības” goda nosaukumu un naudas balvu.
JA IR VĒLME PĒC VĒL KĀ – TEPAT IR SPORTA HALLE, MŪZIKAS SKOLA, JAUNIEŠU 
CENTRS UN BURVĪGA ATPŪTAS VIETA – MŪSU PAŠU ZIEMAS DĀRZS!

Gaidām uzņemšanā 16. jūnijā plkst. 9.00.

“Aizpuri”
Klampju ciems.
Kronbergu ģimene.
Dārza iekārtošanas sākums –  
1990. gads.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Kā pirmo dalīties pieredzē ai-
cināju “Aizpuru” saimnieci Daci 
Kronbergu, jo viņu dārzs bija pir-
mais, kas tika izvirzīts un novēr-
tēts Latvijas mēroga konkursos, 
pie tam D. Kronberga ir profe-
sionāla daiļdārzniece un viņas 
padomi varētu iesācējiem lieti 
noderēt. Jāpiebilst, ka “Aizpuri” 
ir vēsturiska ēka. Tajā savulaik 
bija Lejnieku skola, kur septi-
ņus gadus par skolotāju strādāja 
rakstnieks Jēkabs Janševskis.

– Pastāstiet par savu pieredzi 
dārzu konkursos!

– Pieredze sākusies sen, tālus 
gadus atpakaļ. Pats sākums – vien-
kārši sētai garām brauca skolotāja 
Neimane, pastāstīja par konkursu 
un sirsnīgi uzrunāja. Sēta bija vienu 
gadu veca ar pirmajiem kociņiem, 
svaigi sētu zālienu. Sekojām viņas 
ieteikumam. Mūsu pirmā balva – 
zaļa māla krūzīte, kas vēl tagad ir 
plauktā kā jauka piemiņa. Tad jau 
sekoja Latvijas konkursi. “Trako 
ļaužu” kompānijā pabijām daudzus 
gadus. Tā degsme, kas ir latviešiem, 
ir nenovērtējama! Cilvēki aizmirst, 
cik viņiem ir gadu, ar tādu azartu 
ķeras pie dārziem! Zina visas stādu 
audzētavas, zina visu par dažādiem 
augiem. Mutes pavēruši, skatījāmies, 
kā viss notiek. Bet, ja tu esi pama-
nīts Latvijas mērogā, jābūt gatavam 
uzņemt ciemiņus sestdienās un svēt-
dienās. Mēs nebijām cilvēki, kas tieši 
konkursam gatavojām savu dārzu. 
Tas mums ir ģimenes dārzs savam 
priekam. Konkursi ir kā pamudinā-
jums vēl vairāk saposties. Dārzu die-
nas ir kaut kas varens Latvijā.

– Jūsu dārzu bieži ir apmek-
lējušas tūristu grupas. Vai arī 
kādi īpaši viesi ir bijuši “Aizpu-
ros”?

– Katrs viesis ir īpašs, kurš atli-
cina laiku, lai skatītu dārzus. Mums 
bija liels pagodinājums, ka pie mums 
viesojās prezidents Zatlers ar savu 
kundzi. Viņu acīs bija redzams, ka arī 
viņiem nav svešs dārzu skaistums.

– Kāds bija sākums, iekārto-
jot dārzu?

– Tāpat kā visiem, sākās ar pašu 
mazumiņu – ar sētu, ar bērnu stū-
rīti. Tad tā lēnām stūrītis aiz stūrīša 
– dārzs, dīķis, mežmala. Sākumā ir 
ļoti nopietni jāizdomā, kur gribēsies 
jaukumu, kur būs aizvējš. Tur top 
skaistās oāzītes. Tas viss ir daudzu 
gadu ieguldījums sev. Lai ir sakop-
tības sajūta. 

– Vai tagad darbu ir mazāk 

Konkursi ir kā pamudinājums 
vēl vairāk saposties

nekā pirmajos gados?
– Darbu nav mazāk. Varbūt vieg-

lāk, ka ir zālieni, lieli koki saauguši, 
kas rada aizvēju, jo vēji te ir pamatīgi. 

– Kā dārzs gadu gaitā ir mai-
nījies?

– Nomainām ar kaut ko jaunāku 
– ar dažādu lapu krūmiem, hortenzi-
jām, rozēm. Ir jaunas pundurformas, 
kas aug lēni. Tas brīdis ir sāpīgs, kad 
kokam jāpasaka “paldies”. Šogad 
bez žēlastības izņēmām pacipreses 
un sudrabegles, kas bija divdesmit 
piecus gadus vecas. Gribas ko citu.

– Vai ir pieļautas kādas kļū-
das, kuras vēlāk nācies labot?

– Kļūdas katram gadās, arī man. 
Katalogos palasi, ka paciprese aug 
trīs līdz četrus metrus. Iestādi, bet 
izaug desmit metrus. Kļūda tā nav. 
Visu var izlabot un piegriezt, bet 
griežamo dārzu uzturēt ir grūti. 

– Kādiem augiem dodat 
priekšroku? Kuri ir īpaši mīļi?

– Īpaši mīļas ir rozes – gan lau-
kā, gan siltumnīcās. Patīk arī skarai-
nās hortenzijas ar lielziedu galvām, 
rododendri ziedu laikā. Kopumā 
viss skaists, kas zied, ir lolots.

– Kādi darbi šopavasar jau 
paveikti?

– Katru pavasari ir lieli darbi ar 
grieznēm un lāpstu. Papildinām ar 
mēsliem, kūdru. Vecās dobes izre-
vidētas, lai citādāk. Ābelīšu griešana, 
krūmu veidošana. Dārzā vienmēr ir 
ko darīt. Pamežu tīrām, šogad arī 
mežu. Tik skaisti redzēt, ka nav krū-
mos ieaudzis. 

– Kas būs darāms jūnijā?
– Pamats tiek ielikts pavasarī. 

Kad salnas beigušās, iznes sala jū-
tīgos augus. Vasaras puķes stādīt, 
bez tām nav krāšņuma. Mēslošana, 
pļaušana. Tas ir priekšnoteikums, 

lai dārzs būtu skaists.
– Kā mēslojat augus?
– Rozēm un visiem ziedošajiem 

augiem jaucam kūtsmēslus ar kūdru, 
veidojot vieglu slānīti, gandrīz kā 
mulču. Mums ir smilts augsne, un 
tas ir vajadzīgs. Skābummīļiem, kas 
kūtsmēslus nepanes, pavasarī kā 
pirmo iedodam amonija sulfātu (20 
g/10 l ūdens), tas paskābina augsni 
un līdz augiem iestartēt pavasarī. 
Lielveikalos, kā “DEPO”, var ie-
gādāties minerālmēslu maisījumu, 
kuru pavasarī uzkaisa uz mitras 
augsnes. Tie vajadzīgi hortenzijām, 
krūmmellenēm, ziemas un vasaras 
rododendriem, magnolijām. Paēdis 
augs, tāpat kā cilvēks, ir laimīgs.

– Jūsu dārzs vienmēr ir sla-
vēts par īpaši mīkstu un koptu 
zālienu. Kā to var panākt?

– Tas bija, pateicoties mehānis-
kajai pļaujmašīnai, ar kuru pļāvām 
katru otro dienu. Tā zāle pati sevi 
apmēslo. Bet tas bija milzīgs darbs 
un neērtība, kad līst lietus. Kad no-
mainījām pļāvēju ar motoru, zāle iz-
mainījās. Tāpat ir smuki, bet nav tik 
mīksta. Tagad pļaujam reizi nedēļā. 

– Ko vēl jūs ieteiktu ņemt 
vērā iesācējiem dārzu kopšanā?

– Iesācējiem noteikti ieteiktu 
pirms iekopšanas pakonsultēties. 
Ir daudz zinošu cilvēku. Vajadzētu 
ievērot, lai vienā dobē nav dažādu 
augsni mīloši augi. Ja neizvēlas pa-
reizu augsni, augam nav tā krāsa un 
lapojums, kādu gaidām. Iesaku iz-
vēlēties augus un zālienu sēklas no 
Latvijas stādu audzētavām. Ir cenu 
starpība Polijā un citās siltākās ze-
mēs, bet tas, kas savā zemē audzis, 
te vislabāk jūtas. Un Latvijā ir daudz 
labu stādu audzētavu.

Gunita Šime

Novada skolās

Par stipru skolu, stipru Nīcu, stipru Latviju 
Noslēdzies 4. maijam par godu 

organizētais attālinātais izaicinājums 
“Par stipru skolu, stipru Nīcu, stipru 
Latviju”, kas norisinājās no 1. līdz 4. 
maijam. Šoreiz tas notika nedaudz 
citādi – ne vairs kopā, kā ierasts. Arī 
šoreiz tas pulcējis sportisko aktivitāšu 
mīļotājus – skrējējus, riteņbraucējus un 
pastaigu cienītājus – gan no skolēnu 
un skolas darbinieku, gan skolēnu ve-
cāku un citu interesentu vidus. Stipri-
not savu un Latvijas garu, kopā veikts 
2141 kilometrs, aktivitātēs pavadītas 
228 stundas. Paldies sakot par dalību 
šajā izaicinājumā, skola ir sarūpējusi 
nelielus pārsteiguma sveicienus, kas 
pamazām nokļūst pie dalībniekiem. Ir 
saņemti skaisti foto no šī izaicinājuma 
dalībniekiem, kas atklāj to, kas pašiem 
dalībniekiem nozīmīgs un vērtīgs. 
Patiess prieks par ikvienu dalībnieku, 
taču Mūrēnu ģimene šajā izaicinājumā 
piedalījusies visa: gan Kristers un Val-
ters (5. un 7.b klases skolēni), gan viņu 
vecāki Rūta un Guntis (Guntis ir Nī-
cas vidusskolas 1998. gada absolvents, 
turklāt izaicinājumā veica visgarāko 
distanci 250,46 km).

Guntis atklāj, kā veicis tik garu 
distanci: “Pirmajā dienā tika izbraukts 
maršruts kurš jau sen tika plānots un 
nu beidzot tika īstenots, Bernāti gan 
tiek regulāri apmeklēti, bet zona aiz 
Pūsēna kalna gan vēl nebija braukta, 
it īpaši pa mežu un Papes dabas par-
ku. Šajā maršrutā galvenie fotoobjekti 
bija – Bernātu bāka; Čakstes kalns, 
Bernātu tautu meitas un taka uz Pūsē-
na kalnu, šīs lietas redzu regulāri, kas 
attiecīgi liek justies, ka esmu mājās, 
Nīcā! Vēl pabraucu pa Jūrmalciema 
mežu zonu un Papes dabas parku, 
kas arī bija interesants un kaut kas vēl 
nebaudīts. Un brauciena noslēgumā 
iebraukšana Nīcā, kur uzmanību pie-
saista mūsu smukā lielā zīme un par 

godu svētkiem vēl pielikti karodziņi 
pie laternām. Vakarā vēl izgāju nelielā 
pastaigā, kuras laikā fiksēju arī karo-
dziņus uz Skolas ielas.

Otrajā dienā par godu skaistajam 
laikam tika braukts pa gludo Nīcas 
šoseju, kas vienkārši ir liels baudī-
jums, braucot ar velosipēdu, it īpaši, 
ja brauc ar šosejas velosipēdu. Šim 
braucienam par godu fotofiksācija 
tika veikta pie Nīcas novada zīmes, 
kuru arī redzu regulāri un kas iekšēji 
rada māju sajūtu. Un, pateicoties laba-
jiem laika apstākļiem, bija iespēja pir-
mo reizi pašam nest Nīcas vārdu šajā 
velosezonā pilnā apmērā. Vēlāk vēl ar 
abiem puikām izbraucām līkumu, kur 
fotofiksācija tika veikta pie, manuprāt, 
vienas no svarīgākām Nīcas dzīvības 
daļām – Nīcas vidusskolas!

Trešajā dienā tika veikts neliels 
brauciens un pastaigas kopā ar ģime-
ni pa pašu Nīcu, bez fotofiksācijām, 
vienkārši baudot.

Ceturtajā dienā – kārtējais brau-
ciens pa šoseju un, pateicoties laba-
jiem laika apstākļiem, varēju atkal 
nest Nīcas vārdu. Par godu Latvijas 
valsts svētkiem, braucienam pievie-
noju bildi ar valsts karogu pie mājas.”

1998 . gada absolvents Gun-
tis Murens veica vizgarako 
distancin - 250,46 km
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Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju!

Nīcas kultūras nams  
aizsāk noskaņu muzikālos vakarus

Vasaras smarža un noskaņa. Šobrīd viss attālināti, bet tepat līdzās. Mū-
zika uzmundrina, paceļ un priecē.

Klausāma dažādos veidos – atverot mājas logu, iznākot pagalmā un, 
protams, nedrūzmējoties.
u 29. maijā, piektdien, plkst. 19.00 Rudē (jauno māju bērnu laukumā),
u plkst. 20.30 Nīcā (Saules un Dārza ielas iekšpagalmā)
VASARAS IESKANDINĀŠANA kopā ar vijolnieku EDGARU 
ZIŅĢI.
u Vasaras saulgriežu ieskandināšana Nīcā un Rudē 21. jūnijā.
Skanēs līgotnes “100 km ap Nīcu” un vasaras krāšņākās melodijas.
Piedalās Otaņķu un Nīcas etnogrāfiskie ansambļi,
Nīcas sieviešu un vīru kora dziedātāji.

(LŪDZU PAR KONKRĒTIEM LAIKIEM SEKOT REKLĀMAI!) AGRAIS TIRDZIŅŠ
No 16. maija pie Nīcas Dižās muižas klēts savu darbību 

atsāka tirdziņš, kas iepriekš norisinājās katru sestdienu. 
No plkst. 7.00 būs iespēja iegādāties sev kārotās preces.

VAR SAŅEMT ĪSTERMIŅA AIZDEVUMU  
NO VIENOTĀ PLATĪBAS MAKSĀJUMA

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad 
lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums 
no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks 
izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platības maksājuma, 
ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības 
hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai 
lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. 
augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Plašāka informācija pieejama Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Ārkārtas atbalsts Co-
vid-19”. Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta klientu 
apkalpošanas pa tālruni 67095000.

PAR APKURES SISTĒMAS ŪDENS IZLAIŠANU
Pēc apkures sezonas beigām Nīcas daudzdzīvokļu māju 

iedzīvotāji dzīvokļos var veikt radiatoru un stāvvadu nomaiņu. 
Apkures ūdens izlaišana tiks veikta vienu riezi mēnesī – katra 
mēneša pēdējā nedēļā (26. maijs, 25. jūnijs, 28. jūlijs, 25. au-
gusts). Tā kā apkures sistēmas ūdens tiek speciāli sagatavots, 
ūdens izlaišana tiks veikta organizēti. Informāciju par ūdens 
izlaišanu saskaņot ar apkures, ūdensvada un kanalizācijas 
speciālistu Aldi Čirkši, zvanot pa tālr. 20245736.

Atgādinām, veicot radiatoru nomaiņu, darbus 
nepieciešams saskaņot ar Komunālo pārvaldi, lai, sākoties 
apkures sezonai, kaimiņi nepaliktu bez siltuma.

PIEDALIES 2020. GADA LAUKSAIMNIECĪBAS 
SKAITĪŠANĀ!

Centrālā statistikas pārvalde uzsāka skaitīšanu, kas norit 
reizi desmit gados. Iegūtie dati kalpos nozares analīzei, kā 
arī lauksaimniecības politikas un lauku plānošanai un būs 
nozīmīgs pamatojums atbalsta noteikšanā Latvijā un Eiropas 
Savienībā.

Aktuālā informācija un elektroniskā anketa https://e.csb.gov.lv.

ESI UZMANĪGS, ATRODOT PLUDMALĒ DZINTARU
Joprojām pludmalē tiek atrasts “viltus dzintars”, kas var 

radīt nopietnus apdegumus tā atradējam. Dzintara lasītājiem 
ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Baltais fosfors pēc izskata atgādina 
dzintaru, bet, kad to nedaudz paberzē vai arī tas siltumā sāk 
žūt, tas uzliesmo. Fosforu no dzintara var atšķirt pēc tā, ka tas 
nav tik caurspīdīgs kā dzintars. Parasti tie tiek izskaloti pēc 
vētras vai spēcīga vēja jebkurā gadalaikā.

Viltus dzintars ir padomju armijas pirms vairāk nekā 20 
gadiem jūrā nogremdētais fosfors.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, līdz 2020. gada 9. 

jūnijam (vai līdz nākamajam rīkojumam) Nīcas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību 
un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Nīcas novada pašvaldību 
un tās iestādes. IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, tā tiek 
nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā izmantot iespēju SAŅEMT 
PAKALPOJUMUS UN KĀRTOT LIETAS ATTĀLINĀTI, sazinoties:

TELEFONISKI ar pašvaldības administrāciju 63469049, 
20233837,

E-PASTĀ dome@nica.lv.

Bagāts mūžs

IRĒNAI RĀTEI – 85
Kalnišķnieces Irēnas Rā-

tes mūžs aizsācies Rudbāržu 
pagastā kuplā septiņu bērnu 
ģimenē, kur visas ir māsas. 
Tēvs bija prasmīgs amatnieks, 
mamma saimniekoja mājās 
un audzināja meitas, bet vē-
lāk, kolhoza laikā, strādāja 
par slaucēju. Bērniem darba 
pietika gan pašu saimniecībā, 
gan arī gāja palīdzēt mammai 
fermā. “Nav tāda darba, ko es 
nemācētu darīt,” saka jubilāre.

Spilgtas bērnības atmiņas saistās ar kara laiku. Mei-
tenei bija deviņi gadi, kad 1944. gada septembrī viņu 
mājas par apmešanās vietu izraudzījās milzīga vācu kara-
spēka vienība. Jaunais dārzs bija pilns ar armijas tehniku, 
visas ēkas, ieskaitot šķūni un klēti, – zaldātu pilnas. Nav 
aizmirstas izjūtas, kad lidoja kara lidmašīnas un meta 
bumbas. Zaldāti rādīja, lai guļas zemē. Bērni vēl nesa-
prata notiekošā bīstamību. Kad fronte jau bija pavisam 
tuvu, mājas bija jāatstāj. Salikuši mantas divos zirga pa-
jūgos, devās uz Laidiem pie tēta māsīcas. Ceļš bija dub-
ļains, tanku izbraukāts, tādēļ tikai pēc trīs dienām nonāca 
galapunktā. Mājās atgriezās pēc kara beigām 1945. gada 
maijā. No tēta celtajām ēkām gandrīz nekas vairs nebija 
palicis pāri, un kādu laiku nācās dzīvot bunkurā.

Skolas gaitas Irēna sāka Rudbāržos. Arī skola kara 
laikā bija stipri cietusi, izsistie logi aiznagloti, tomēr mā-
cības notika. Bija auksti, bērni klasē sēdēja ar mēteļiem 
un dažreiz pat cimdiem. Pēc pāris mēnešiem meitene 
saslima ar gripu un plaušu karsoni. Ar nākošo gadu 
mācījās Kalvenē, kas bija četrus kilometrus no mājām. 
Ceļu ik dienas līdz septītās klases beigām mēroja ar kā-
jām. “Tas nebija nekas sevišķs,” atceras jubilāre. 

Pēc skolas sākusi strādāt vietējā ciema padomē par 
sekretāri, vēlāk par traktoru uzskaitvedi un svērēju, taču 
pēc trīs gadiem sākusi mācīties Kazdangas tehnikumā 
par agronomi. Nekādu autobusu nebija, un astoņpad-

smit kilometrus nācās mērot kājām – svētdienas vakarā 
prom un sestdienas vakarā mājās. 

1958. gada rudenī jauno speciālisti norīkoja darbā 
Kalnišķu kolhozā “Uz priekšu”. Skats bijis diezgan 
bēdīgs. Vēlāk sākusi strādāt Ezera skolā par darbvedi 
un matemātikas un dabas zinību skolotāju. Ar bērniem 
strādāt patika, šie mācību priekšmeti bija mīļi no pa-
šas skolas gadiem. Kad skoliņu likvidēja, atgriezās savā 
specialitātē un bija par palīgu kolhoza priekšsēdētājam 
E. Sūnākslim. 

I. Rātei patīk būt cilvēkos un arī organizēt pasāku-
mus. Viņas jaunības gados ciema kultūras dzīves centrs 
bija Ezera skolā, vēlāk iekārtoja klubu. Tolaik Kalniš-
ķos bija daudz cilvēku, notika dažādi pasākumi. Kaut 
arī nevienam par to nemaksāja, paši spēlēja teātri un 
sarīkoja balles. “Mēs lepojāmies, ka Nīcas puiši brauca 
uz mūsu ballēm,” koķeti nosaka kalnišķniece. Darbo-
joties pašdarbībā, satikusi arī savu mūža mīlestību. Ar 
vīru kopā nodzīvoja 51 gadu. Kuplā bērnu pulkā Irēna 
Rāte aizvadīja gan bērnību savā ģimenē, gan strādājot 
skolā, gan arī tagad, kad, dzimtai svētkos sanākot, ir ap 
piecdesmit cilvēku – abas meitas, septiņi mazbērni un 
desmit mazmazbērni.

Zeķes savējiem vairs neada, bet ikdienā darāmā ne-
trūkst. Tagad sākušies darbi dārzā un siltumnīcā. Palai-
kam jāizmēģina jaunas receptes, lai savējos palutinātu, 
bet “firmas” ēdiens ir speķa pīrāgi, bez kuriem nevar 
notikt nevienas viesības, arī šī jubileja nebija izņēmums. 
Savs laiks arī avīžu un žurnālu lasīšanai, īpaši tiek gai-
dītas krustvārdu mīklas. Irēna Rāte ir arī aktīva bied-
rības “Kalnišķu īves” un Kalnišķu sabiedriskā centra 
pasākumu apmeklētāja. Palaikam raizes dara veselība, 
taču možā sieva nosaka: “Vai nav vienalga – vai sāp mā-
jās, vai atnākot uz centru,” tādēļ ar prieku izvēlas otro 
variantu, lai būtu cilvēkos. Te arī apgūti dažādi smalki 
rokdarbi – pērļošana, filcēšana, apsveikumu gatavoša-
na. Kalnišķu sabiedriskā centra vadītāja Inita Ķaupele 
slavē, ka Irēna vienmēr lielajos pasākumos un talkas 
dienās ir lielā zupas katla vārītāja, vienmēr ir moža un 
atsaucīga.

Gunita Šime

Liepājas “Stipro sievu”  
vadītāja Igeta Ozoliņa.

16. maijā Bernātos pie Zaļā 
stara sadarbībā ar Nīcas novada 
domi Liepājas “Stiprās sievas”, 
skandinot spēka un tautasdzies-
mas, ieraka simbolisku projekta 
“1836” sagādātu robežstabiņu, 
kas iezīmē ceļu dabā – aicinot do-
ties kājām apkārt Latvijai, aplieci-
not savu piederību šai skaistajai 
zemei. 

Projekta “1836” mērķis ir pavēr-
ties apkārt, iepazīt, novērtēt un sajust 
Latvijas skaistumu. Ļaut Latvijai sevi 
iedvesmot.

Uzsākot sadarbību ar “Lielo 
talku”, šogad fonda prioritāte ir ie-
kopt un iezīmēt ar stabiņiem 1836 
km garo Latvijas ceļu, kas simbolizē 
ceļu uz brīvību,  atdzīvinot to tūrisma 
ceļā. Tā ir dāvana gan Latvijai, gan 
pašiem sev, apvienojot katras vietas 
unikalitāti un skaistumu vienotā un 
nedalāmā Ceļā. Šogad ikviens tika ai-
cināts piedalīties un sakopt konkrētu 
teritoriju, arī ierokot “1836” stabiņu.

Nīcas novada dome jau iepriekš 
ir atbalstījusi fonda iniciatīvu, tā 

2018. gadā vasaras saulgriežos jūras 
krastā iekurot ugunskuru un izgais-
mojot Latviju, stiprinot tās robežu 
un savstarpējo sadarbību.

Zināšanai

Irēna Rāte vien-
mēr ir moža un 
darbīga.

IZKRĀSO SAVU IKDIENU!
Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes un pārdomu pilnajā lai-

kā “BILŽU BIROJS” aicina saglabāt možu garu, nedaudz “izkrā-
sot” savu ikdienu, piedaloties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ 
arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un mākslas festi-
vāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku.

Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk par saziņas avotu izmanto inter-
netu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt personiskāks par pastkas-
tītē saņemtu, ar roku rakstītu vēstuli vai atklātni, ko uz mājām atgādājis 
pastnieks. Varētu teikt, ka pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, 
labām domām, vēlējumiem un sapņiem.

Tāpēc palūkosimies, kādas ir mūsu pastkastītes – vai tās eņģes, kram-
pīšus vēl nav pamatīgi saēdis laika zobs? Varbūt pašā pastkastītē jau kādu 
laiku iemājojusi rūsa? Vai daudzu gadu lietus un sniegi nav līdz nepazī-
šanai pārvērtuši vectēva darināto koka pastkastīti? Iespējams, ceļmalas 
pastkastīte klusi skumst pēc svaigas krāsas kārtas un nelielas pielaboša-
nas, bet tikko veikalā pirktā, jaunā pastkastīte priecātos par nelielu, bet 
īpašu akcentu.

Tāpēc ņemsim rokās otas un krāsu bundžas un radoši atjaunosim 
savas pastkastītes!

Akcijā privāto pastkastīšu īpašnieki kopā ar bērniem un citiem ģi-
menes locekļiem tiek aicināti radoši izdaiļot savas piemājas pastkastītes, 
padarīt tās krāsainas un īpašas, lai atjaunotā pastkastīte kļūtu par mājas 
vizītkarti un arī par oriģinālu vides objektu. Vairāk informācijas par akci-
ju meklē interneta vietnēs nica.lv vai bildes.lv.
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Sports

Īsumā

DARBU ATSĀK NOVADA SPORTA IESTĀDES
Ministru kabinets, ņemot vērā izglītības un veselības ministru ieteikumus, ir 

atcēlis ierobežojumus, kas attiecas uz sporta un treniņu norisi, tādēļ arī Nīcas Sporta 
centrs ir izstrādājis jaunus noteikumus, lai, sākot ar 18. maiju, klienti varētu droši 
atgriezties mūsu telpās un atsākt ierastos treniņus:

Nīcas sporta halle turpmāk būs atvērta katru darba dienu no plkst. 10.30 līdz 19.30;
Rudes sporta nams strādās divas dienas nedēļā – pirmdienās un trešdienās 

no plkst. 16.00 līdz 20.00;
u sporta nodarbībām (individuāli) var pieteikties pēc iepriekšēja pieraksta Nīcas 

sporta hallē – pa telefonu 25638442, Rudes sporta namā – pa telefonu 25996637;
u vienlaicīgi Nīcas sporta halles trenažieru zālē drīkst uzturēties ne vairāk kā 4 

dalībnieki un halles treneris instruktors. Rudes sporta namā – līdz 4 apmeklētājiem, 
bet ne vairāk kā 2 vienā telpā;

u nodarbības ilgums trenažieru zālē nedrīkst pārsniegt 1 h un 15 min;
u sporta objektus Nīcas novadā aizliegts apmeklēt personām, kurām Covid-19 

pandēmijas laikā jāievēro pašizolācija vai karantīna, kā arī personas ar elpceļu 
infekcijas pazīmēm.

Aicinām visus būt atbildīgiem, ievērot esošos noteikumus un rūpīgi izvērtēt 
treniņu nepieciešamību!

PAR SPORTA HALLES SILUETU LED APGAISMOJUMU
Pēc 12. marta vētras tika bojāts Nīcas sporta halles vēja ģenerators un saules paneļi, 

kuri nu ir atjaunoti un pieslēgti kopējam elektrības tīklam, tādēļ sporta halles LED apgais-
mojums siluetos turpmāk degs patstāvīgi, izmantojot pašu saražoto elektroenerģiju.

Aiva Mače, sporta halles administratore

ATJAUNO JUMTA SEGUMU
Janvāra nogalē iesākās Nīcas ambulances ēkas jumta 

seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšanas būvdarbi, 
kurus veic SIA “AB Būvniecība”, būvuzraugs SIA “Taigers”.

Šobrīd ēka ir nožogota un ikvienam apmeklētājam jāievēro 
piesardzības noteikumi pēc informatīvajām norādēm. Jāpiebilst, 
ka lielākā daļa darbu jau ir izdarīti un šobrīd notiek jumta 
seguma izbūve no cinkotā un krāsotā tērauda profilloksnēm, kā 
arī jumta lietus ūdens notekcauruļu montāža.

Ambulances jumts atradās ļoti sliktā stāvoklī – šīferis bija 
caurumots, un lietus tecēja bēniņos, bojājot koka konstrukci-
jas un telpas. Kā arī problēmas radīja 12 ventilācijas izvadu 
skursteņi, kuri laika apstākļu ietekmē bija sākuši noārdīties un 
radīja draudus apmeklētāju drošībai.

Sākotnēji būvdarbus bija plānots pabeigt šā gada beigās, 
taču izskatās, ka tas notiks krietni ātrāk.

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA PROJEKTUS VARĒS 
ĪSTENOT BEZ LĪDZFINANSĒJUMA

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) maijā izsludina EEZ/Norvēģijas 
finanšu instrumentu biroja finansēto projektu konkursu 
programmās “Demokrātijas kultūra” un “Cilvēktiesības”. Kopumā 

šogad AIF Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai sadalīs 
nedaudz vairāk kā 4 miljonus eiro vērtu finansējumu. Aicinām 
mūsu novadā reģistrēto nevalstisko organizāciju aktīvos ļaudis 
iepazīties ar informāciju interneta vietnē www.activecitizensfund.
lv un īstenot labas idejas.

UZVELC SAVU TAUTAS TĒRPU!
Šogad apritēja trīsdesmit gadi, kopš deklarācijas “Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanu 
1990. gada 4. maijā. Ārkārtējās situācijas dēļ šogad svētki tika 
svinēti atšķirīgi, mēs netikāmies klātienē publiskos pasākumos 
un nesvinējām plašā draugu un tuvinieku lokā, taču mums bija 
iespēja pašiem mājās radīt īpašu svētku noskaņu.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicināja uzvilkt tautas tērpu 
par godu Latvijai un 2020. gada 4. maijā pievienoties virtuālajā 
tautastērpu gājienā, kas sociālo tīklu vidē pulcināja vairākus 
tūkstošus individuālo tautas tērpu īpašnieku un māksliniecisko 
kolektīvu dalībnieku. Arī Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis un citi 
novada iedzīvotāji pievienojās šim gājienam, publicējot interneta 
vietnē savas fotogrāfijas tautas tērpā. Gājiena fotogrāfijas ir 
lejuplādētas no sociālajiem tīkliem un turpmāk kā vēsturiska liecība 
ir apskatāmas vienkopus LNKC fotogalerijā www.lnkc.gov.lv/.

Jauniešu centrā

Kopš karantīnas sākuma Nīcas 
Jauniešu centrs pilnībā nav apturējis 
darbību, protams, apmeklētājiem tas 
ir bijis slēgts visu šo laiku, bet atgā-
dināsim, ka pirms ārkārtas situācijas 
izsludināšanas valstī centra vadītāja 
un aktīvākie jaunieši uzsāka remontu, 
kuru pēc ārkārtas stāvokļa iestāšanās 
turpināja vadītāja un brīvprātīgā dar-
biniece no Gruzijas – Kety, kura pie 
mums Nīcā dzīvo jau no novembra.

Šogad Jauniešu centrā paredzēts 
vērienīgs remonts, plānots labiekār-
tot visas telpas, iegādāties jaunas mē-
beles, tehniku u.c. lietas, lai sniegtu 
mūsu novada jauniešiem vietu, kur 
var darboties radoši, kur dzimt jau-
nām un vērienīgām idejām. Vēlamies 
radīt vidi, kas motivē, iedvesmo sas-
niegt savus mērķus un darboties Nī-

Bernātos uzsākušies 
nobrauktuves izbūves darbi

Kārtība dabas parkā
Iestājoties siltākam laikam, cilvēkos rodas arvien lielāka vēlme iziet no mā-

jas un brīvo laiku pavadīt dabā. Nīcas novada Bernātu un Papes dabas parki 
tam ir lieliska izvēle. Lai ieplānotā atpūta radītu tikai pozitīvas izjūtas, Nīcas 
novada Pašvaldības policija aicina atpūtniekus ievērot un sekot līdzi uzstādīta-
jām norādes zīmēm, kas ir izvietotas parkos. Kā arī aicina pret dabu izturēties 
saudzīgi, neradot kāpu zonas postījumus un savācot aiz sevis atstātos gružus.

Plānots, ka remontdarbi Nīcas 
Jauniešu centrā noslēgsies 
vasaras otrajā pusē. Gaidīsim 
visus ciemos!

cas novada labā. 
Nīcas Jauniešu centra vadītāja 

uzsver, ka mēs varam ļoti lepoties ar 
sava novada jauniešiem, jo viņi paši 
iegulda lielu darbu, lai uzlabotu telpas 
un piešķirtu tām jaunas vēsmas. Jau-
nieši ir ļoti motivēti un čakli. 

No 12. maija Jauniešu centrs, ie-
vērojot valstī noteikto kārtību, ir atļā-
vis arī jauniešiem turpināt remontu, 
vienā telpā ir atļauts strādāt līdz trīs 
jauniešiem. Dezinfekcijas līdzekļi, 
maskas un cimdi tiek nodrošināti, kā 
arī ievērota droša distance. 

Vēlamies arī informēt, ka pēc 
remontdarbu pabeigšanas, kas varē-
tu būt septembrī, vēlamies organizēt 
atkalatvēršanas pasākumu  (angl. “re 
– opening party”), lai parādītu savu vei-
kumu, ievērojot tajā laikā visus valstī 

noteiktos ierobežojumus un drošības 
pasākumus.

Madara Mihelsone, 
jaunatnes lietu speciāliste

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis lepojas ar krāšņo Nīcas novada tautas tērpu.

Nīcas novada dome ar Latvijas 
Vides aizsardzības fonda (LVAF) fi-
nansiālu atbalstu īsteno projektu “Jū-
ras piekrastes praktiskā pārvaldī-
ba Bernātu dabas parkā” (pr.Nr. 
1-08/415/2018). Šī projekta mērķis 
ir izbūvēt nobrauktuvi operatīvajam 
transportam pie jūras Bernātu ciema 
pludmalē, lai uzlabotu pludmales ap-
meklētāju un Nīcas novada iedzīvo-
tāju drošību, atvieglotu operatīvajiem 
dienestiem ātru un netraucētu piekļu-
vi nelaimes gadījumu vietās pludma-
lē, mazinātu antropogēno slodzi un 
uzlabotu vides pieejamību.

Lai gan projekta īstenošana uz-
sākta jau 2019. gada agrā pavasarī, 
ilgu laiku ir prasījusi būvniecības ie-
ceres dokumentācijas sagatavošana 
un vajadzīgo saskaņojumu saņemša-
na. Šajā vietā jūras krasta līnija ir ļoti 
mainīga, tāpēc nobrauktuves pamata 
konstrukcijas risinājums ir “pama-
tīgs”, nobrauktuves sāni tiks stiprināti 
ar gabioniem – metāla režģi, pildītu 
ar akmeņiem. Ilgāku laiku prasījusi arī 
būvniecības ieceres dokumentācijas 

saskaņošana. Nobrauktuve tiks izbū-
vēta īpaši aizsargājamā dabas teritori-
jā un arī krasta kāpu aizsargjoslā, kas 
nozīmē, ka saskaņojums par tās izbū-
vi bija jāsaņem gan no Valsts vides 
dienesta, gan no Dabas aizsardzības 
pārvaldes. Tā kā nobrauktuves pa-
matfunkcija ir nodrošināt netraucētu 
piekļuvi operatīvajiem dienestiem pie 
pludmales joslas, saskaņojums par tās 
atbilstību prasībām saņemts arī no 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta.

Būvdarbi dabā uzsākti jau 
25.05.2020. un ilgs aptuveni mē-
nesi. Šajā laikā, no 25.05.2020. līdz 
30.06.2020., piekļuves vieta plud-
malei tiks pilnībā slēgta. Lūdzam to 
ņemt vērā visiem, īpaši zvejniekiem, 
kuri līdz šim izmantojuši šo nobrauk-
tuvi, un izvēlēties citas, blakus esošās 
piekļuves pie ūdensmalas. Būvdarbus 
īsteno SIA “A-Land”. Projektu līdz-
finansē Latvijas Vides aizsardzības 
fonds 47 700 EUR apmērā. 

Ieva Taurinskaite, 
Attīstības nodaļas vadītāja



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.

JŪNIJĀ AMBULANCĒ Pieaugušo izglītības centrā
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15. jūnijā plkst. 12.00 – mobilā mamogrāfi ja, pierakstīties 29415662.
Receptes medikamentu pieteikšana un pieteikšanās uz konsultāciju Liepājā pie psihiatres Dr. Kristīnes 
BALODES pa prakses tālruni 63423191, prakses adrese: Republikas iela 5, Liepāja.
Larisa Kovaļenko – ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā ir pārtraukusi savu darbību un slēgta. 
Medicīniskā dokumentācija ir nodota Liepājas zonālajā Valsts arhīvā Republikas ielā 11, Liepājā, 
tālrunis 63424549.

Līdz 9. jūnijam tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi Nīcas ambulancē!
Lūgums ikvienam Nīcas ambulanci apmeklēt ar atbildību pret savu un sabiedrības veselību – sazinā-
ties telefoniski ar ģimenes ārstiem, zobārstu, fi zikālās medicīnas kabineta medicīnas māsu un vienoties 
par pieņemšanas laiku.
Akūtā stunda pie ģimenes ārstiem tiek uz laiku līdz 9. jūnijam atcelta, un saslimšanas gadījumā sazi-
nāties tikai telefoniski ar savu ģimenes ārsta praksi, lai vienotos par pieņemšanas laiku.
Ja ir elpceļu saslimšanas simptomi – paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums – lūgums ar 
ģimenes ārsta praksi sazināties TIKAI telefoniski. 

VAR APSKATĪT GLEZNOŠANAS 
UN ŠŪŠANAS KURSOS RADĪTO DARBU 
IZSTĀDI
Pieaugušo izglītības kursu sezonas noslēgumā 
bija plānots kultūras namā izvietot izstādi, lai 
parādītu, ko mūsu dalībnieces paveikušas. 
Ārkārtas situācijas dēļ klātienes izstāde 
nesanāca, taču radās ideja – izvietot novada 
interneta vietnē www.nica.lv pašu mājās nofo-
tografētus darbus. Var tikai apbrīnot dalībnieč u 
pacietību un vēlmi apgūt ko jaunu! Tas bija 
lietderīgi un jauki pavadīts laiks domubiedru 
pulkā. Šūšanas kursu dalībnieces joprojām 
dalās pieredzē un saņem kursu vadītājas Ind-
ras Grūdupas padomus izveidotajā WhatsApp 
grupā. Aicinām apskatīt gan gleznošanas, 
gan šūšanas kursos radīto! Publicēti Agitas 
Simsones, Karīnas Čaures, Kates Cibules, 
Intas Kalējas, Daigas Dīķes, Ivetas Reinfeldes, 
Ingas Šenfeldes un Zanes Tumševicas darbi. 
Savukārt ar sašūtajiem tērpiem – kleitām, 
svārkiem, blūzi, sporta biksēm, gultasveļu, ce-
purēm, galvas lentēm – dalījās Kristīne Ķeire, 
Linda Drulle, Arta Mačiņa, Agnese Sprūde, Vija 
Mežale, Kristīne Preisa. 

IESPĒJA ATTĀLINĀTI APGŪT 
JAUNU PROFESIJU PAR SIMBOLISKU 
SAMAKSU
Ņemot vērā neziņu par turpmāko situāciju 
valstī, jūnija sākumā tiks izsludināta ESF 
projekta “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” īpaša – attālinātā 
kārta. Pieteikšanās būs līdz jūnija beigām. 
Attālinātās mācības, kas notiks vakaros 
vai brīvdienās, sāksies vasaras beigās. Tas 
nozīmē, ka būs lieliska iespēja apgūt arī tādas 
jomas, ko piedāvās no mums tālāk esošās 
Latvijas izglītības iestādes. Tomēr, lai saņemtu 
kvalifi kācijas dokumentu, eksāmens būs 
jākārto klātienē.
Ikviens strādājošais no 25 gadiem līdz 
neierobežotam gadu skaitam varēs apgūt 
jaunu profesiju par simbolisku samaksu – 
10% no kopējās maksas (iepriekšējās kārtās 
maksa par 80 stundu programmu bija 36 
eiro; kopējā maksa – 360 eiro). Profesionālās 
pilnveides izglītības programmu piedāvājums 
būs šādās nozarēs: būvniecība, drukas un 
mediju tehnoloģijas, elektronisko un optisko 
iekārtu ražošana, informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģijas, enerģētika, kokrūpniecība, 
ķīmiskā rūpniecība, lauksaimniecība, mākslas 

nozares dizaina un radošo 
industriju sektors, metālap-
strāde, mašīnbūve un mašīnzinības, pārtikas 
rūpniecība, transports un loģistika. Diemžēl 
interešu izglītības programmas šajā kārtā 
netiks piedāvātas.
Ir pieņemts lēmums, ka apmācības pēc šī 
projekta persona varēs izmantot divās kārtās, 
nevis tikai vienu reizi, kā sākumā tika ziņots. 
Tas nozīmē, ka tie, kas mācījušies agrāk, var 
pieteikties arī šajā kārtā, savukārt tie, kas 
tagad mācīsies attālināti, varēs pieteikties arī 
kādā no turpmākajām kārtām (projekts būs 
līdz 2022. gada beigām).
Sekojiet informācijai www.macibaspieau-
gušajiem.lv! Ja rodas neskaidrības vai nav 
iespēju pieteikties apmācībām, jo mājās nav 
nepieciešamās datortehnikas, zvaniet pieau-
gušo izglītības metodiķei Gunitai Šimei, tālr. 
29105652! Tehnisko nodrošinājumu varam 
risināt, izmantojot Pieaugušo izglītības centra 
iespējas.

PLAŠS E-APMĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) 
Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagata-
vojis un piedāvā meža īpašniekiem daudzveidī-
gus bezmaksas informatīvos e-seminārus. Tie 
pieejami interneta vietnē www.llkc.lv. Interneta 
vidē pieejami daudzveidīgi piedāvājumi arī 
citās jomās. Ar tiem cenšos dalīties arī Nīcas 
Pieaugušo izglītības centra “Facebook” lapā. 

Gunita Šime, pieaugušo izglītības metodiķe

Uzņēmīgs Nīcas novadā

SVEIKS, VELOBRAUCĒJ!
Lai braukšanai ar divriteni, kas ir veselīga, lēta un mobila alternatīva ierastajiem iekšdedzes 

dzinēja darbināmiem transportlīdzekļiem, būtu foršāka “garša”, jau septīto gadu pēc kārtas Lie-
pājas pusē tiek rīkots pasākums – “Liepājas velovasara”.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi: velo-redele.lv un “Facebook” un “Instagram” kontos.
Dalība ir vienkārša. Visa informācija ir pieejama velo-redele.lv, kur jāveic 3 vienkāršas darbības:
u jāaizpilda dalībnieka anketa,
u jāreģistrējas “Endomondo” aplikācijā un jāpievienojas izaicinājumam (challange) “Liepājas 

velovasara 2020”,
u jāizlasa nolikums un jābrauc ar divriteni.
Aicinām pieteikties un reģistrēties pasākumam ikvienu neatkarīgi no tā, cik daudz vai maz iz-

manto divriteni. Jo pasākums neuzliek pienākumus kaut kur noteikti būt, tik vien kā pirms brau-
ciena jānospiež divas podziņas viedtālrunī. Ļoti vienkārši. Toties motivējošās balvas – lieliskas. 

Sākušās suņu apmācību nodarbības 
kinoloģes Montas Krastiņas vadībā. 
Ja ir vēlēšanās pievienoties, zvanīt 
M. Krastiņai – 29519889.

Nosaukuma rašanās.
Saimniecība atrodas tai pašā zemes īpa-

šumā, kur mājas, kurās dzīvo Jana un Agris. 
Mājas ir “Kinsleri”, tādēļ saimniecības no-
saukums arī ir tāds. Kādas saknes ir mājas 
nosaukumam, skaidru ziņu mums nav, bet 
pieļaujam versiju, ka tas saistīts ar vācu valo-
das vārdu “ein Künstler” ar nozīmi “māksli-
nieks”, tāpēc pašiem mums patīk domāt, ka tā 
arī ir un ka esam dārzeņu mākslinieki.  

Kas ir uzņēmuma veiksmes atslēga?
Noteikti viena no panākumu atslēgām ir 

iegūta daudzu gadu laikā, un tā ir pieredze. 
Viss nav bijis kā skaistā rožu dārzā vien – ir 
pieļautas arī kļūdas un ciestas neveiksmes, 
tomēr tas viss ir aizvedis mūs tur, kur esam 
tagad, un no katras situācijas kaut ko iegūstam 
un mācāmies. Vēl nozīmīgi ir tas, ka rušināša-
nās pa siltumnīcām un dobēm ir sirdslieta. Šis 
darbiņš nav viegls un prasa garas darba stun-
das, tomēr, ja to dara ar prieku, tad var rosīties 
pa dobēm līdz pat tumsai. 

Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbī-
bas sākuma posmu (kā veidojies)?

Paši saimniecības pirmsākumi patiesībā 
saistīti ar lopkopību. Kad piena kombinātu 
likvidēja un audzēt govis vairs nebija izdevīgi, 
nācās meklēt citu darbības jomu. Izvēle krita 
par labu dārzeņu audzēšanai. Sākām ar vienu 
siltumnīcu un pamazām audzējām muskuļus. 
Sākums nebija viegls, cīnījāmies, kā varējām, 
bet viss noticis tā, kā tam jānotiek, un nu jau 
esam izauguši līdz veselām 12 siltumnīcām un 
vairs nevaram iedomāties, kā būtu, ja būtu ci-
tādāk. 

Piecas lietas, kas raksturo jūsu uzņē-
mumu.

Ģimeniskums. 
Kvalitāte. 
Mūsdienīgums. 
Pieredze.
Pozitīvisms.
Kas ir jūsu galvenā mērķauditorija, 

kura saņem jūsu gala produktu/pakalpo-
jumu?

Mūsu audzēto produkciju var iegādāties 
Liepājas Pētertirgū, kā arī saņemt ar piegā-
di mājās vai darba vietā. Esam ievērojuši, ka 
piegādes pakalpojumu ļoti novērtē jaunās ģi-
menes ar maziem bērniem, kuriem gājiens uz 
tirgu ir vesels pasākums, tādēļ ir ļoti priecīgi, 
ka šāds gājiens izpaliek un var saņemt svai-
gus dārzeņus līdz pašām namdurvīm. Tāpat 
piegādes iespēju ļoti novērtē cilvēki, kuriem ir 
darba laiks vismaz līdz 17.00, kā dēļ uz tirgu 
nekādi neizdodas paspēt. Pievedam dārzeņus 
darbiņā, un cilvēks laimīgs uzreiz pēc darba 
var doties mājās un celt galdā. Mūsu Jānis un 
Ulrika paši dzīvo Nīcā, tāpēc teju katru die-
nu brauc maršrutā z/s “Kinsleri”–Nīca un 
labprāt var atvest arī nīceniekiem visus dārza 
labumus. Visi novadnieki, kuri dzīvo maršrutā 
Jūrmalciems–Liepāja var droši pieteikties pie-
gādei, kad mūsu sociālo tīklu profi los redz pa-
ziņojumu par piegādi uz Liepāju un Grobiņu. 
Pa ceļam ievedīsim arī viņiem. 

Kādas inovācijas esat veikuši?
Vienmēr cenšamies iet līdzi laikam un se-

kot līdzi patērētāju vajadzībām. Tā esam ievie-
suši dārzeņu piegādes pakalpojumu, iespēju 
norēķināties ne tikai skaidrā naudā, bet arī ar 
maksājumu kartēm. Tāpat aktīvi komunicē-
jam ar sabiedrību sociālajos tīklos, jo, smejies 
vai raudi, bet tā ir šodienas ikdiena un visak-
tuālākā komunikācijas platforma. 

Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un 
novada iedzīvotājiem, kuri domā par uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu?

Noteikti nevajag baidīties uzsākt ko jaunu 
un savu. Esiet drosmīgi un realizējiet savus 
sapņus! Sākums, visticamāk, nebūs viegls un 
radīs daudz situāciju, kad liksies – bāc, priekš 
kam man šito vajag –, bet nekad taču nezinās, 
kā varēja būt, ja nepamēģinās. Nīcas novadiņš 
ražens ar tikpat raženiem novadniekiem. Ne-
sam novada vārdu tautās!

u Z/s “Kinsleri”, jau kopš 1992. gada nodarbojas 
ar dažādu dārzeņu un zaļumu audzēšanu.

u Saimnieko Agris un Jana Krētaiņi kopā ar savu 
dēlu Jāni un viņa sievu Ulriku.

u Saimniecība atrodas Nīcas novada Jūrmal-
ciemā, kur 12 siltumnīcās un zemesgabalā tiek 
audzēti visdažādākie produkti.

u Facebook @kinsleri, Instagram @kinsleri_zs.


