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Preiļu galvenā bibliotēka izslu-
dināja patriotiskās dzejas konkursu 
“Latvija, cik daudz tev vēlos teikt!”. 
Šajā konkursā piedalījās bijusī Nī-
cas vidusskolas audzēkne, tagad 
Nīcas bibliotēkas lasītāja Alise 
Anspaka. 

Konkursam bija iesūtīti 98 dar-
bi, un, pēc žūrijas lēmuma, Alise ir 
iekļuvusi starp labākajiem autoriem, 
kuru darbi tiks iekļauti grāmatā, kā arī 
viņa ir uzaicināta piedalīties dzejnieka 
Aivara Eipura meistarklasē.

Rita Ābelīte, 
Nīcas pagasta bibliotēkas vadītāja

Citādāka pasaka
Es esmu Dullais Dauka,
un Sprīdītis ir mans labākais draugs.
Mēs aiz horizonta braucām laimi meklēt,
Likās, dzirdējām, kā tā sauc.
Izrādās, tā baltās jūras krastā klusītēm šalc.
Baltās putās dzintarus skalo
Un smiltīs ar gliemežvākiem karo.
Tā zaļā mežā bites baro
Un caur priežu zariem kā saule staro.
Tā rupjā maizē kā dvēsele garo
Un kā pirmais kartupelis laukā zaļo.
Viņa katru vakaru zvaigžņu segu auž,
Lai viņas bērni saldi snauž.
Un, ja kādreiz svešinieki viņas ceļu lauž,
Tā dusmas lielas skaļi pauž.
Saule, Pērkons, Daugava,
Svešie kungi zemē krita,
Savus zobentiņus sita.
Un viņas svētā zeme atkal brīva tika.
Es esmu Dullais Dauka,
Un Sprīdītis ir mans labākais draugs.
Mēs aiz horizonta braucām laimi meklēt,
Likās, dzirdējām, kā tā sauc.
Nav tā asins, kas manā sirdī rit,
Tas mūžīgs Piena ceļš, kas dvēselē manā mīt.

Alise Anspaka

Nīcas skolai – 85

Nīcas valsts pamatskola, Nīcas 
valsts nepilnā vidusskola, Nīcas 
valsts septiņu klašu pamatskola, Nī-
cas valsts septiņgadīgā pamatskola, 
Nīcas valsts septiņgadīgā skola, Nī-
cas septiņgadīgā skola, Nīcas vidus-
skola – tā dažādos laikos ofi ciāli un ne-
ofi ciāli ir saukta mūsu Nīcas skola. 

Jau 85 gadus, koku ieskauts, pašā Nīcas 
centrā stāv no sarkaniem māla ķieģeļiem 
būvētais skolas nams. Tam cieši līdzās no 
1985. gada skolas jaunākā daļa. 

Ir mainījušās skolēnu paaudzes, dzīve 
aiz skolas sienām, taču gars, kas valda sko-
lā, tās īpašā aura, pastāvēšanas jēga – sniegt 
zināšanas un drošu pamatu dzīvei – dzīvo 
cauri gadiem un laikam.

Alise Anspaka – 
patriotiskās 
dzejas konkursa 
laureāte

Skolēni gatavoja kēksus, lai skolas 
jubilejas dienā ar tiem cienātu Nīcas 

centrā sastaptos ļaudis.

Visa skolas saime 1. oktobrī devās gā-
jienā, lai ar lepnumu apliecinātu pie-

derību Nīcas vidusskolai, lai izbaudītu 
skolas saimes daudzveidību, stiprumu, 

enerģiju, kopābūšanas prieku.

Tapa īpašais foto “85” veidolā 
(paldies Edgaram Grietēnam).

(Nobeigums 2. lpp.)
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Domes lēmumi

NOVADA DOMES SĒDĒ
12. oktobrī

Piedalās deputāti: A. Petermanis, R. Kalējs, I. Lībeka, 
I. Skrode, T. Šēfers, A. Sīklis, D. Siksna, L. Pakule-Krūče, 
R. Latvens – reģistrējis sēdes darbu attālināti.
Sēdē piedalās: A. Šakals, S. Laimiņa, A. Liepa. 
Protokolē: I. Reķēna.

Deputāti nolēma:
u atļaut sadalīt un piešķirt nosaukumu 2 nekustamiem 
īpašumiem;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma “Klampju šūnas” izsoles rezultātus;
u apstiprināt un atzīt nekustamā īpašuma “Censoņi” 
izsoli par nenotikušu;
u organizēt nekustamā īpašuma “Kaņieras” nomas 
tiesību izsoli lauksaimniecības zemes vajadzībām, bez 
apbūves tiesībām;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi 5 nekustamiem īpašumiem;
u atļaut mainīt detālplānojuma “Dzērves” izstrādātāju;
u noraidīt iesniegumu par pašvaldībai piederoša ne-
kustamā īpašuma “Ābeļziedi” nomas tiesību iegūšanu;
u organizēt Nīcas ambulances telpu nomas tiesību 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli;
u nodot nekustamā īpašuma, ēkas un zemesgabala, 
Rudē, “Pļaviņās”, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpaš-
nieku biedrībai “Rudes Pļaviņas”;
u pagarināt divu dzīvokļu īres tiesības uz noteiktu laiku;
u apstiprināt Nīcas suvenīru pārdošanas cenu par paš-
izmaksu: krūze – 5,42 eiro + PVN, metāla pildspalva – 
0,62 eiro + PVN, plastmasas pildspalva – 0,61 eiro + 
PVN;
u apstiprināt budžeta grozījumus;
u apstiprināt Administratīvās komisijas locekļu darba 
likmes samaksu;
u apstiprināt nolikumu “Par Nīcas novada dibināto 
amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un kon-
certmeistaru darba samaksu”;
u apstiprināt Nīcas kultūras centra amatiermākslas ko-
lektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru amatu 
sarakstu ar norādi uz mēnešalgu ar š. g. 1. novembri;
u piešķirt un izmaksāt mērķdotāciju Nīcas sieviešu 
kora diriģentiem 2020. gadā;

u piešķirt vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu;
u apstiprināt grozījumus Nīcas novada domes 2013. 
gada 12. augusta “Administratīvās komisijas nolikumā”.

NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
20. oktobrī

Piedalās deputāti: A. Petermanis, R. Kalējs, I. Lībeka, 
I. Skrode, A. Sīklis, D. Siksna, L. Pakule-Krūče, R. Latvens, 
T. Šēfers – reģistrējis sēdes darbu attālināti.
Sēdē piedalās: K. Kopštāle. 
Protokolē: G. Šime.

Deputāti nolēma:
u apstiprināt bāriņtiesas locekli Nansiju Čauri Admi-
nistratīvās komisijas locekles amatā;
u piešķirt papildus 500 EUR Nīcas novada dzimtu at-
miņu stāstu grāmatas izdošanai;
·u apstiprināt izvirzītos nominantus pasākumam 
“Gada novadnieks 2020”.

Nākamā kārtējā domes sēde – 9. novembrī plkst. 9.00.

Par grants seguma uzbēršanu
Nīcas novada domes sēdē 09.12.2019. tika nolemts 

piešķirt naudas līdzekļus grants uzbēršanai uz Nīcas 
novada grants ceļiem 100 000 eiro apmērā. Pēc iepir-
kuma no piešķirtajiem 100 000 eiro ir palikuši pāri 4800 
eiro. Atlikusī summa tiks izmantota grants seguma uz-
bēršanai vēl dažiem svarīgiem Nīcas novada pašvaldī-
bas grants ceļu posmiem:

u Nr.66. Dunduri – Būdnieki (garums – 1,6 km);
u Nr.60. Būvmeistari – Strungi (garums – 2,28 km);
u Nr.23. Dailes – Bārtas upe (garums – 1,42 km);
u Nr.30. Priednieki – Apšenieki (garums – 2,89 km).
Minētie ceļu posmi tiek izmantoti intensīvai trans-

porta plūsmai (iedzīvotāju, mežizstrādes un lauksaim-
niecības transports). Šo ceļu segums ir nolietojies un 
ceļu stāvoklis ir neapmierinošs, tāpēc šo ceļu posmu 
sakārtošana būtu nepieciešama lielākajai daļai uzņēmē-
ju un iedzīvotāju, lai ikdienā veiksmīgi spētu nodrošināt 
savu uzņēmumu un zemnieku saimniecību darbību, kā 
arī iedzīvotāju ērtībām. 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
Nīcas novada dome aicina iedzīvotājus, apmeklējot iestādi, uzvilkt aiz-

sargmasku. Lai pieteiktos apmeklējumam klātienē, iepriekš sazinieties ar 
konkrēto struktūrvienību, uz kuru vēlaties doties. Nīcas novada dome un 
Otaņķu pagasta pārvalde klientu apkalpošanu veic pēc iepriekšēja pieraksta. 

Visi kontakti ir atrodami pašvaldības interneta vietnē: nica.lv/kontakti, 
kā arī pie domes ēkas durvīm.

Informācija politiski represētajām personām
Nīcas novada domes Sociālais dienests informē, ka šogad politiski re-

presētās personas svētku pabalstu varēs saņemt 9., 10. un 11. novembrī:
u Nīcas pagastā deklarētās personas – Nīcas novada domes kasē, 
u Otaņķu pagastā deklarētās personas – Otaņķu pagasta pārvaldes kasē. 
Līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu!
Personām, kuras ir iesniegušas Sociālajā dienestā iesniegumu un norādī-

jušas bankas konta numuru, pabalsts tiks pārskaitīts līdz novembra beigām.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 63489489.

Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

Nīcas novadā ierīkoti  
13 jauni bezmaksas WiFi pieejas punkti

Nīcas novadā īstenota Eiropas Komisijas rīkotā dotācijas programma “Wi-
Fi4EU” interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās”, kurā 10 vietās 
novadā ierīkoti 13 jauni bezvadu interneta piekļuves punkti. Trīs pieejas punkti 
ierīkoti iekštelpās, 10 – ārpus tām. Turpmāk ikvienam būs piekļuve bezmaksas 
bezvadu internetam šādās vietās: Nīcas novada domē, Nīcas vidusskolā, Nīcas 
sporta hallē, pie Tūrisma informācijas centra, pie Nīcas Dižās muižas klēts, 
Vecās muižas parkā, pie savvaļas zirgu ganībām Papes dabas parkā, pie “Tīklu 
mājas” Jūrmalciemā, pie sabiedriskā centra “Ievas” un Rudes ciema stadionā.

Šo iniciatīvu finansiāli atbalsta programma “WiFi4EU”, kuras mērķis ir 
visā Eiropā veicināt bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās, piemēram, 
parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros 
un citur. Programmas “WiFi4U” finansētie tīkli sabiedrībai būs pieejami bez 
maksas, bez reklāmām, un tajos netiks ievākti personas dati. Kopumā līdz šim 
gadam no Eiropas Savienības (ES) budžeta bija pieejami 120 miljoni eiro, lai 
īstenotu šo ideju 8000 ES pašvaldībās, kā arī Norvēģijā un Islandē.

2018. gada novembrī visām ES pašvaldībām tika dota zaļā gaisma pieteik-
ties uz 15 000 eiro vaučeru, kurš jāizmanto, lai attiecīgajā pašvaldībā sabiedris-
kās vietās, kur vēl nav brīvi pieejams bezvadu internets, uzstādītu tā aprīkoju-
mu. Vaučers ir vienkāršota dotācija vienreizēja maksājuma veidā. 

No Latvijas pirmajā konkursā bija pieteikusies 51 pašvaldība, un Nīcas no-
vads bija starp tām 15 pašvaldībām, kurām pirmajām bija iespēja, izmantojot šo 
Eiropas Komisijas iniciatīvu, ierīkot novadā bezmaksas WiFi punktus.

Raivis Kalējs, Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs

Gatavojoties skolas 85. jubilejai, 3.b klases skolēni bija sarū-
pējuši īpašu dāvanu – pašu gatavotus skolas maketus, kuri ir 
apskatāmi izstādē Nīcas vidusskolas muzejā.

Ikvienam bija iespēja nofotografēties skolas jubilejai par godu izveidotajā foto stūrītī.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
1. oktobri – īpašo dienu, kurā 

jau 85. gadu Nīcā ceļu uz skolu 
mēro jaunatne, vēlējāmies atzīmēt 

Nīcas skolai – 85

vērienīgi, aicinot kopā absolventus, 
skolotājus, darbiniekus, draugus un 
atbalstītājus jeb Nīcas skolas skar-
tos, taču vīruss ieviesa korekcijas. 

Svētkus aizvadījām savā lokā, bet ar 
patiesu prieku un lepnumu.

Nīcas vidusskolas direk-
tore Lāsma Petermane, uz-
runājot skolas saimi jubilejā, 
novēlēja ticēt, ka Nīcas vidusskolai 
būs vēl ilgs un bagāts mūžs, cerēt, 
ka skolēni varēs mācīties un sko-
lotāji mācīt skolā un visiem būs 

laba veselība. Novēlēja mīlestību 
uz skolu, jo šo skolu nevar nemīlēt. 
Daudz laimes!

Nīcas vidusskolas skolē-
nu prezidenta Emīla Pēter-
sona vārdi: “Savai skolai novēlu 

būt tikpat īpašai kā šobrīd. Mēs paši 
to veidojam. Mēs nevaram paveikt 
lielas lietas uzreiz, bet mēs spējam 
paveikt daudzas mazas un labas lie-
tas, kuras veidos lielās lietas. Veido-
sim mūsu skolu kopā!”

Ieskats aizvadītajos svētkos: vidusskola.nica.lv, www.facebook.com/Nicasvidusskola. 
Par skolas vēsturi ieskatu var gūt vidusskola.nica.lv/lv/skolas-vesture/
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Pašvaldības kustamās mantas –  
virpošanas darbgalda 1m95 – izsole

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederošas 
kustamās mantas – virpošanas darbgalda 1m95 – izsoli.

Nīcas novada dome 2020. gada 17. novembrī plkst. 
11.30 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā, rīko pašvaldības kustamās man-
tas – virpošanas darbgalda (izlaiduma gads 1967.) – 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – 450 eiro, neskaitot pievienotās 
vērtības nodokli (PVN).

Reģistrējoties dalībnieki Nīcas novada pašvaldī-
bas (reģ. Nr. 90000031531) bankas norēķinu kontā  
LV69HABA0551018868961, AS “SWEDBANK”, 
kods: HABALV22, iemaksā nodrošinājumu 10% ap-
mērā no sākuma cenas, tas ir, 45 eiro.

Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma sum-
ma dalībai kustamās mantas – virpošanas darbagalda 
1m95 – izsolei Nīcas pagastā, Nīcas novadā”. Izsoles 
veids – mutiska, ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un tos sa-
ņemt Nīcas novada domes 16. kabinetā darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties arī elektroniski Nīcas novada pašvaldības in-
terneta mājaslapā www.nica.lv./pašvaldība/izsoles.

Pašvaldības kontaktpersona par izsoles norisi, izso-
lāmās mantas tehniskajiem parametriem un apskati ir 
Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs A. Bišofs, tālrunis 
28369464, e-pasts andris.bišofs@nica.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 16. novembrim 
plkst. 16.00 Nīcas novada domē, 16. kabinetā, (sekretā-
re)darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Paziņojums par nedzīvojamo telpu 
nomas izsoli

Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli 
par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā, 
kas atrodas Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā. Telpas nomas termiņš – 7 gadi.

Izsole notiek 2020. gada 3. decembrī plkst. 10.00 
telpai Nr.17 ar platību 19,7 m².

Izsoles sākumcena – 1,17 eiro par kvadrātmetru 
bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12 eiro par kvad-
rātmetru bez PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas nova-
da domē vai Otaņķu pagasta pārvaldē, kā arī mājaslapā 
www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 3. decembrim plkst. 9.00 
Nīcas novada domē, 2. stāvā, 16. kabinetā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās 
personas (individuālais komersants vai komercsabiedrība), 
kam nav nodokļu parādu Nīcas novada domei saskaņā ar 
citām līgumsaistībām un nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piedero-
šiem nekustamiem īpašumiem uz 2020. gada 3. decembri. 

Kontaktpersona – Nīcas ambulances vadītāja  
I. Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību 
izsoli 

Nīcas novada pašvaldība 2020. gada 3. decembrī 
plkst. 9.30 rīko sauszemes nomas tiesību mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli laivu piestātnes vietu izveidei.

Zemesgabals “Reiņi 1”, kadastra Nr. 64780060150, 
platība 0,1983 ha, atrodas Pērkonē, Nīcas pagastā, Nī-
cas novadā. Zemesgabala turpmākais  izmantošanas 
mērķis – laivu piestātņu izveide. Zemes nomas līguma 
termiņš – divi gadi. 

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 50 eiro. Izsoles 
solis – 5 eiro. 

Pieteikumu sauszemes nomas tiesību izsolei ie-
sniegt no 2. novembra līdz 3. decembim no plkst. 9.00 
līdz 16.00, bet 3. decembrī līdz pulksten 9.00 Nīcas no-
vada domē, 2. stāvā, 16. kabinetā.

Zemesgabala apskate individuāli vai pēc saskaņo-
šanas ar pašvaldības pārstāvi par tālruni 63489483 no  
2. novembra līdz 1. decembrim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada 
domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 
kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona – Nīcas novada domes iz-
pilddirektors A. Šakals, tālrunis 63489483, e-pasts  
andrejs.sakals@nica.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību 
izsoli

Nīcas novada pašvaldība 2020. gada 3. decembrī plkst. 
10.00 rīko neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas ze-
mes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Zemesgabals “Kaņieras”, kadastra Nr. 6478 016 0045, 
platība 0,23 ha, atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Ze-
mesgabala turpmākais izmantošanas mērķis – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš – 6 gadi. 

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 28 eiro, izsoles 
solis – 2 eiro. 

Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt no  
2. novembra līdz 3. decembrim no plkst. 9.00 līdz 
16.00, Nīcas novada domē, 1. stāvā, 4. kabinetā.  

Zemesgabala apskate – individuāli vai pēc saskaņo-
šanas ar pašvaldības pārstāvi par tālruni 63452251 no  
2. novembra līdz 1. decembrim.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juri-
diskās personas (individuālais komersants vai komerc-
sabiedrība, zemnieku saimniecība), kam nav nodokļu 
parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsais-
tībām un nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par 
Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem 
nekustamiem īpašumiem uz 2020. gada 16. novembri.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada 
domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 
kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Kontaktpersona – zemes lietu speciāliste  
S. Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts  
sandra.plavniece@nica.lv.

Nākamgad gaidāms vēsturiski lielākais  
minimālo pensiju un pabalstu palielinājums

Uz laiku Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus  
var saņemt citviet
Uz laiku Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā netiks izsniegtas dzimšanas un miršanas 
apliecības. Atgādinām, ka reģistrēt bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu 
apliecību var jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Tuvākās Dzimtsarakstu nodaļas:
u Liepājā – Lielajā ielā 1a, e-pasts nodala@liepaja.lv, tālrunis 63426350;
u Rucavā – Rucavas novada domes ēkā, 2. stāvā, 27. kabinetā, e-pasts dzimtsarak-
sti@rucava.lv, tālrunis 29143718; 
u Grobiņā – Lielajā iela 76, e-pasts dzimts@grobinasnovads.lv, tālrunis 63459156. 

Pasākuma “Gada novadnieks 2020” 
nominanti ir zināmi!

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtās aptaujas anketas,
Nīcas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par Nīcas novada goda nosaukumu piešķiršanu:
u balva “Par mūža devumu Nīcas novadam” – Eglonam Brūnam;
u balva nominācijā “Gada jaunietis” – Sanijai Eglītei; 
u balva nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” – Gitai Vanagai;
u balva nominācijā “Gada balva uzņēmējdarbībā” – 
    SIA “Nīcas siers”, z/s “Atomi”, SIA “Bernātu Dzintariņš”;
u balva nominācijā “Gada balva kultūrā” – Līgai Amerikai Ansiņai;
u balva nominācijā “Gada balva sabiedriskajā darbībā” – Ingai Sprūdei.
Tos pasniegs LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAS SARĪKOJUMĀ 17. novembrī plkst. 19.00.
Atgādinām, ka par “Gada balvu sportā” vari pagūt nobalsot līdz 1. novembrim. Izvirzītais pretendents būs zināms 

9. novembrī. Sekojiet līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē www.nica.lv un Facebook kontā @Nicasnovadadome.
Paldies visiem novada ļaudīm, kas teica labus vārdus par saviem līdzcilvēkiem!

Izsoles

Labklājības jomai 2021. gada 
budžetā tiks piešķirts par 225,8 
miljoniem eiro vairāk nekā šogad, 
no kuriem jaunu iniciatīvu īste-
nošanai plānots novirzīt vairāk 
nekā 93 miljonus. Tostarp tiks celti 
minimālo ienākumu sliekšņi, tādējādi 
izlabojot netaisnību pret sociāli vis-
neaizsargātākajiem iedzīvotājiem.

Lai īstenotu Labklājības ministri-
jas iniciatīvas par minimālo ienākumu 
sliekšņu celšanu, nākamgad tiks tērēti 
70,7 miljoni eiro.

Plānots, ka minimālās vecuma 
pensijas aprēķina bāzi no nākamā 
gada cels līdz 136 eiro pašreizējo 80 
eiro vietā (personām ar invaliditāti 
163 eiro līdzšinējo 122,69 eiro vie-
tā), kas garantēs, ka minimālā pensija 
Latvijā būs ne mazāka par 149,6 eiro. 
Turklāt pensiju aprēķinā tiks novēr-
tēts katrs darba stāža gads.

Invaliditātes pensija 1. grupas in-
valīdiem kopš bērnības palielināsies 
no 196,30 līdz 260,80 eiro, 2. grupai 
no 171,77 līdz 228,20 eiro, 3. grupai 
no 122,69 līdz 163 eiro. Pārējiem 
invalīdiem – 1. grupai no 128 līdz 
217,60 eiro, 2. grupai no 112 līdz 
190,40 eiro, bet 3. grupai no 80 līdz 
136 eiro mēnesī.

Savukārt valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta pieaugums atseviš-
ķām grupām pārsniegs trešdaļu no 
līdzšinējā apmēra. Vecuma gadījumā 
tas pieaugs no 64 līdz 109 eiro. Perso-
nām ar invaliditāti – 1. grupai no 104 
līdz 152,60 eiro strādājošiem un līdz 
198,38 eiro nestrādājošiem, 2. grupai 
no 96 līdz 130,80 eiro strādājošiem 
un līdz 156,96 eiro nestrādājošiem, 
3. grupai no 80 līdz 109 eiro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsts personām ar invaliditāti 
kopš bērnības pieaugs – 1. grupai no 

159,50 līdz 190,40 eiro strādājošiem 
un līdz 247,52 eiro nestrādājošiem; 
2. grupai no 147,23 līdz 163,20 eiro 
strādājošiem un līdz 195,84 eiro ne-
strādājošiem; 3. grupai no 122,69 līdz 
136 eiro.

Tāpat nākamā gada budžetā pa-
redzēts palielināt atbalstu bērniem 
apgādnieka nāves gadījumā. Bērni 
līdz sešu gadu vecumam saņems 136 
eiro pašreizējo 92,50 eiro vietā (bērni 
ar invaliditāti kopš bērnības vēl pa-
pildus 43,50 vai 29,28 eiro). Savukārt 
bērni no septiņu gadu vecuma ap-
gādnieka nāves gadījumā saņems 163 
eiro pašreizējo 111 eiro vietā.

Plānots, ka no 2021. gada jūlija 
tiks dubultots pabalsts aizbildnim par 
bērna uzturēšanu (215 eiro mēnesī 
par bērnu līdz 6 gadiem un 258 eiro 
mēnesī par bērnu 7–17 gadu vecu-
mā). Šim mērķim valsts papildus tē-
rēs 2,4 miljonus eiro.

No nākamā gada vidus tiks uz-
laboti nosacījumi asistentu pakalpo-
jumu saņemšanai, paaugstināsies arī 
asistentu atalgojums. Šim mērķim val-
dība vienojusies piešķirt 9,5 miljonus 
eiro. Vienlaikus tiks vienkāršota asis-
tentu atskaitīšanās kārtība, atsakoties 
no detalizētas pierādījumu vākšanas.

Vēl 0,5 miljoni eiro nākamā 
gada budžetā paredzēti pabalstu sa-
ņēmēju loka paplašināšanai, tostarp 
ģimenes valsts pabalstu par bērnu 
ar invaliditāti izmaksās līdz viņa 20 
gadu vecumam.

Turpinot atbalstīt pensiju saņē-
mējus, 93,6 miljonus eiro novirzīs, 
lai 2021. gadā finansētu 2020. gada 
1. oktobrī veikto pensiju indeksāciju.

Savukārt izmaksas, ko radīs ga-
rantētā minimālā ienākuma celšana 
līdz 109 eiro mēnesī un mājokļa pa-
balsta palielināšana, segs pašvaldības.
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Atsākušās  
“Panākumu universitātes” lekcijas 

12. oktobrī Nīcas vidusskolas jaunieši ieklausījās mū-
zikas izpildītāja un producenta Rick Feds “Panākumu uni-
versitātes” lekcijā par mūzikas studijām, reālās situācijas 
apzināšanos. Mūziķis uzsvēra, ka katram ir svarīgi dzīvot 
patiesībā, apzinoties reālo situāciju, un darīt to, ko mīl, jo 
mīlestība atbrīvo no bailēm. Viņš aicināja izzināt katram 
savu potenciālu, darboties praktiski, lai nonāktu pie izvir-
zītā mērķa. 

Filmas “Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs 
aizrāva jauniešus ar kinomākslas aizkulisēm, iepazīstinot ar 
filmu tapšanas gaitu, akcentējot, ka ļoti svarīgs ir scenārijs, 
izpētes process, aktieru atlase, filmēšana, kā arī montāža, 
lai filma sanāktu patiesa. 

Režisors uzsvēra, ka svarīgi atrast to nodarbošanos, kas 
uzrunā, un ka katrs darbs būs ar garoziņu. Biznesa treneris 
Aldis Zauls iepazīstināja ar saviem sešiem pakāpieniem uz 
panākumiem – ieraudzīt un izmantot iespēju, ieguldīt sevi 
jebkurā darbā par visiem 100%, noteikt pareizās prioritā-
tes, paplašināt savu redzesloku, nevainot citus, precizēt un 
mērīt, kā arī definēja savu laimes formulu: GANDARĪ-
JUMS = REALITĀTE – GAIDAS. 

Bārmenis Andris Reizenbergs jauniešus iedvesmoja 
tiekties uz mērķi, stāstot par gatavošanos un piedalīšanos 
konkursā Ķīnā, kur ieguva labākā bārmeņa titulu pasaulē.

3.b klases sveiciens skolai jubilejā 
Gatavojoties skolas 85. jubilejai, 3.b klases skolēni bija 

sarūpējuši īpašu dāvanu – pašu gatavotus skolas maketus, 
kuri ir apskatāmi izstādē Nīcas vidusskolas muzejā.

Piedalās netradicionālās sacensībās 

9. oktobrī seši  9. klases skolēni (Marija un Timurs 
Rebčinski, Līva Bišofa, Ralfs Šenfelds, Mareks Timbra un 
Justs Vadonis) piedalījās skolēnu atklātajā sporta lāzertaga 
turnīrā, kuru rīkoja IK “Liepājas Paintball klubs” sadarbībā 
ar Liepājas Sporta pārvaldi. Turnīra mērķis ir popularizēt 
sporta lāzertagu kā veselīga dzīvesveida aktivitāti un iepazīs-
tināt ar to kā ar starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu.

Sacensībās piedalījās 14 skolēnu komandas. Neraugoties 
uz spēlēšanas nelielo pieredzi, mūsu skolas komanda ieguva 
10. vietu. Galvenais ir piedalīties un gūt pieredzi!

Evita Ločmele, 9. klases audzinātāja 

Ievēlēts jauns skolēnu prezidents 
30. septembrī notika skolēnu prezidenta un prezidija 

vēlēšanas. Par skolēnu prezidentu 2020./2021. m. g. tika ie-
vēlēts 10. klases skolnieks Emīls Pētersons. Prezidenta labā 
roka ir Ance Mateusa, bet kreisā – Krista Otaņķe.

Skolēnu prezidijā vēl ievēlēti Laura Vecbaštika, Aigars 
Juris Seļavins, Sanija Eglīte un Sandija Stalta. 

Lai visiem radošas idejas un darba spars!

Citādas mācības 8. klasēm 

8. oktobrī sadarbībā ar biedrību “Jūrmalciema Valgums” 
8.a un 8.b klase devās apgūt bioloģiju, ģeogrāfiju un vēsturi 
ārpus skolas telpām. Izzinošās mācības notika Jūrmalciema 
Tīklu mājā. Skolēni iepazinās ar senā zvejnieku šķūņa vēstu-
ri, zvejas rīkiem, ar to, kā ļaudis jūrā gāja un krastā dzīvoja 
pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Bija arī iespēja aplūkot 

Ulda Brieža fotogrāfiju izstādi un izpētīt 17 dzimtu īpašuma 
zīmes, kuru pēcteči vēl šodien dzīvo Jūrmalciemā.

Īpaši skolēnus uzrunāja zvejnieka Arņa Ķergalvja stāstī-
jums par to, kāda ir zvejnieka ikdiena, laivas aprīkojums, zve-
jas rīki, kas piedzīvots jūrā un kā mainījusies zvejnieku dzīve.

Tālāk sekoja nodarbības ar Liepājas Dabas mājas biolo-
giem par tēmu “Ekosistēma jūra”. Skolēni aktīvi iesaistījās 
eksperimentā par jūru un okeānu sāļumu, kā arī grupās jūras 
krastā veica izzinošus uzdevumus un gatavoja prezentācijas.

Izskaņā tika baudītas gardas un daudzveidīgas pusdie-
nas, atbilstošas jūras tematikai.

Sirsnīgs paldies par iespēju skolēniem gūt zināšanas un 
praktiski darboties svaigā gaisā dabiskā ekosistēmā. Īpašs 
paldies Rasmai Pāvelai!

Pateicības Skolotāju dienā 
Gadu no gada oktobrī tiek sveikti skolotāji Skolotāju 

dienā. Šai dienai skolēni gatavojas īpaši – sarūpē mīļākos zie-
dus saviem skolotājiem. 

Nīcas novada dome izteica pateicību un pasniedza ap-
balvojumus Nīcas vidusskolas skolotājiem:

Lāsmai Petermanei – par mērķtiecīgi un prasmīgi organi-
zētu Nīcas vidusskolas darbu, drošas un estētiskas vides nodro-
šināšanu skolēniem un darbiniekiem, ieguldīto darbu un profe-
sionālo attieksmi valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos;

Sandrai Rātei – par skolēnu ieinteresēšanu roboti-
kas apguvē un sagatavošanu IT konkursiem, par iniciatīvu 
STEM projekta sagatavošanā un īstenošanā;

Vinetai Baltaiskalnai – par ieguldīto darbu 12. klases 
skolēnu sagatavošanā valsts pārbaudes darbam, mērķtiecīgu 
atbalstu 9. klases skolēniem latviešu valodas apguvē, skolēnu 
radošo spēju attīstīšanu;

Lailai Reķēnai – par ieguldīto darbu 12. klases audzinā-
šanā, motivēšanā un atbalstīšanā turpmākajam izglītošanas 
procesam, metodisko atbalstu pedagogiem IT tehnoloģiju 
apguvē, skolas viesu iepazīstināšanu ar mūsdienīgu mācību 
procesu, izmantojot IT tehnoloģijas;

Sarmītei Čirkšei – par ieguldīto darbu, sagatavojot 12. 
klasi valsts pārbaudes darbam matemātikā, skolēnu ieintere-
sēšanu matemātikas apguvē;

Diānai Ansulei – par aizrautību, patiesu ieinteresētību 
un radošu pieeju skaistuma izpratnes veidošanā “Skaistuma 
studijas” dalībniecēm;

Aivim Karzonam – par aizrautību, neatlaidību un mērķ-
tiecību MTB velosportistu attieksmes veidošanā un virzīša-
nā uz sasniegumiem un MTB velosporta nenogurstošu po-
pularizēšanu;

Indrai Šīmanei – par ieguldīto darbu skolēnu apmācībā 
galda tenisā un skolēnu sasniegumiem sacensībās.

Informāciju apkopoja Līga Filaka

Nīcas vidusskolā

Mūsu jaunieši kopā ar filmas “Dvēseļu putenis” 
režisoru Dzintaru Dreibergu.

10. klases skolnieks Emīls Pētersons ir jaunievēlē-
tais skolēnu prezidents.

Mūzikas skolā

Vijoles un alta spēles audzēkņi tiekas Grobiņā

Liepājas apkārtnes mūzikas 
skolu vijoles un alta spēles 

audzēkņi tiekas Grobiņā, lai 
demonstrētu prasmes mūzi-
kas instrumenta tehniskajā 
spēlē – etīžu atskaņošanā.

14. oktobrī jau piekto gadu 
pēc kārtas Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skolā tikās Liepājas 
apkārtnes mūzikas skolu vijo-
les un alta spēles audzēkņi no 
Pāvilostas, Vaiņodes, Priekules, 
Nīcas un Liepājas, lai demons-
trētu apgūtās prasmes mūzikas 
instrumenta tehniskajā spēlē – 
etīžu atskaņošanā. Nīcas Mū-
zikas skolu pārstāvēja 7. vijoles 
klases audzēkne Līga Lapiņa ar 
savu skolotāju Lindu Ločmani.

Pasākuma organizatore un va-
dītāja, Grobiņas MMS vijoļspēles 
skolotāja Iveta Dejus, uzdodot 
āķīgus jautājumus, audzēkņiem 

pašiem lika nonākt pie secināju-
ma, kas tad ir etīde, un iepazīsti-
nāja ar 18. gadsimta vijoles spēles 
virtuozu Nikolo Paganīni, daudzu 
vijoļspēles tehnisku vingrinājumu 
– etīžu – autoru. Pēc tam koncertā 
audzēkņi demonstrēja savas teh-
niskās iemaņas instrumenta spē-
lē. Audzēkņi un pedagogi saņēma 
pateicības rakstus par piedalīšanos 
sadraudzības pēcpusdienā, kopīgi 
fotografējās.

Pedagogi kopīgās sarunās dis-
kutēja par galvenajām problēmām 
vijoles spēles apmācības metodikā, 
attālināta mācību procesa ietekmi 
uz audzēkņu izaugsmi, nepiecie-

šamību citam citu dzirdēt kopīgos 
koncertos, klausīties un mācīties 
citam no cita, kā arī uzstāties pub-
likas priekšā, lai attīstītu prasmes 
koncentrēties, parādītu savu labā-
ko muzikālo un tehnisko sniegu-
mu. Savukārt audzēkņi mākslas 
skolas pedagogu vadībā radošajās 
darbnīcās gatavoja grāmatzīmes 
vijoles formā.

Dina Sleže,  
Nīcas Mūzikas skolas direktore
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PII “Spārīte”

Jauniešu centrā

Daudziem laiks pašizolācijā 
ne ar ko labu nesaistās, taču man 
šis pavasaris bija īsts veiksmes 
stāsts. 

Tajā laikā, kad varēju veltīt laiku 
sev, atsāku skriet. Tā kā mans tētis 
nodarbojas ar orientēšanos jau dau-
dzus gadus, viņš piedāvāja izskriet 
treniņu trasi mežā. Man iepatikās. Pa-
šai bija savs privātais treneris – tētis! 
Savā veidā arī superīgs laiks, kā pava-
dīt laiku ar ģimeni. Tā nu izskrējām 
kādas 10 trases, un tad atsākās sacen-
sību sezona. Domāju, ka šis sporta 
veids man būs tikai kā hobijs, bet, kad 
pirmajās sacensībās Bernātos izdevās 
pašai atrast visus kontrolpunktus, 
āķis bija lūpā, pavisam noteikti. 

Gāja grūti, tomēr katrā apvidū ie-
gūt jaunu, pavisam citādu skriešanas 
pieredzi bija interesanti. Laikam ejot, 
esmu progresējusi un no pēdējās vie-

Apgūst jaunas prasmes
Sākot ar septembri, jaunatnes lietu speciāliste Madara Mihelsone piedalās 

jaunatnes lietu speciālistu mācībās, kur tiek apgūtas tādas tēmas kā jaunatnes 
politikas pamati, jauniešu neformālā izglītība, projektu vadība, stresa vadība u.c. 

Jaunatnes lietu speciāliste papildina zināšanas, apmeklējot Jauno līderu 
akadēmiju Liepājā, kur katrā nodarbībā tiek iegūtas vērtīgas zināšanas par psi-
holoģiju, NVO darbību, sadarbības veicināšanu utt. Projekta noslēgumā visi 
dalībnieki kopīgi realizēs sabiedriskā labuma projektu.

Jaunatnes lietu speciāliste piedalījās arī divu dienu ilgās projekta “PuM-
PuRS” tiešsaistē organizētās mācībās “Darbs jaunatnes jomā ar PMP riska 
grupas jauniešiem”. Mācību mērķis bija veicināt jaunatnes darbinieku, jaunat-
nes lietu speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku veiksmīgāku sadarbību, kā 
arī  attīstīt viņu kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem mācību 
motivācijas paaugstināšanā. Mācību laikā tika iegūti vērtīgi rīki, kā strādāt ar 
jauniešiem un kā praktiski pielietot dažādas metodes.

Jauniešu centrs veicina aktīvu dzīvesveidu 

u 3. oktobrī Nīcas Jauniešu centrs organizēja Putnu dienu pārgājienu 
“Putni un citi Papes iemītnieki”.

Kopā ar zinošu vides gidu un ornitologu tika atzīmētas Putnu dienas, ie-
pazīstot putnus un atklājot kāpu un ūdeņu dabas daudzveidību. Pārgājiena da-
lībnieki kopā ar Slīteres dabas izglītības speciālistēm pētīja Papes kanāla ūdens 
dzīvniekus un augus, kā arī iejutās kāpu augu detektīvu lomā. Kopumā tika 
noieti 12 km.

Pasākums noslēdzās uz jautras nots, spēlējot galda spēles Nīcas Jauniešu 
centra telpās un daloties iespaidos par piedzīvoto.

u 5. oktobrī notika “Air hockey” turnīrs jaunākajai grupai (līdz 14 gadu ve-
cumam). Pasākumā piedalījās 16 jaunieši, divas no tām bija meitenes. Spraigās 
cīņās tika noskaidroti trīs uzvarētāji: 1. vietā – Gustavs Začs, 2. vietā – Tomass 
Sprūds, 3. vietā – Daniels Buks.

u 8. oktobrī Jauniešu centrs piedalījās akcijā un iecilpoja Eiropā. Kam-
paņā “TIME TO MOVE” tika uzlabota fiziskā forma un prāts. Kopumā tika 
pieveikta 6 km distance un atbildēts uz dažādiem erudīcijas jautājumiem par 
Eiropu, izmantojot lietotni “loquiz”.

u Uz nenoteiktu laiku Jauniešu centrs pārtrauc pieņemt apmeklētā-
jus klātienē, bet, ja kādam jaunietim ir nepieciešama palīdzība vai ir vēlme 
vienkārši parunāt, tad jaunatnes lietu speciāliste labprāt palīdzēs un atbildēs 
uz visiem jautājumiem vietnēs Facebook, Whatsapp, pa tālruni 25455173 vai  
e-pastā njc@njc.lv.

4. GRUPAS EKSKURSIJA UZ PAPES 
ORNITOLOĢISKO STACIJU

8. oktobrī bērni brauca mācību ekskursijā uz Papes 
ornitoloģijas staciju, kur iepazinās ar ornitologu Oskaru 
Keišu. Viņš pastāstīja par putnu gredzenošanu, parādīja 
murdu, kurā tiek ķerti putni, kā arī pastāstīja par dažādām 
putnu sugām: zeltgalvīti, žubīti, dziedātājstrazdu, lielo zīlīti 
un sārtgalvīti.

PIEDALĀS IZLIETOTO BATERIJU 
VĀKŠANAS KONKURSĀ

SIA “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts iz-
glītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas izglītības 
iestādes iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai”. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks 
veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pār-
strādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot re-
sursus. Aicinām piedalīties šajā konkursā arī jūs! Atnestās 
baterijas lūdzam nodot grupiņas skolotājām. 

PUTRAS NEDĒĻA!
Jau tradicionāli mūsu pirmsskolas izglītības iestādē 

notiek Putras nedēļa. 
To nemainīgi atzīmē oktobrī, un arī šogad ok-

tobris ir pasludināts par Putras mēnesi. Šogad Putras 

programma notiek jau astoto gadu. Visās grupās bērni 
cītīgi strādāja – kāds mākslinieciski, kāds praktiski, taču 
visi  aktīvi un no sirds! 

Rudē atver vēl vienu  
bērnudārza grupiņu

Otaņķu pagasta visjaunākie iedzīvotāji tagad katru dienu ir gai-
dīti bērnudārza grupā “Skudriņas”. 

Ar šā gada 5. oktobri ir izdevies piepildīt Otaņķu pagastā dzīvojošo ģi-
meņu vēlēšanos – atvērt bērnudārza grupu audzēkņiem no 1,5 līdz 3 gadu 
vecumam. Lēmumu atbalstīja Nīcas novada deputāti, piešķirot finansējumu 
bērnudārza ēkas 1. stāva remontam. 

Tika rekonstruēta apkures sistēma, pārbūvēta kanalizācijas sistēma, 
veikts kosmētiskais remonts, ierīkota ugunsdrošības un apsardzes sistēma 
un iegādātas jaunas mēbeles. 

Izsakām pateicību visiem, kuri palīdzēja īstenot šo projektu, lai mūsu 
jaunā paaudze var spēlēties un mācīties sakārtotā un estētiskā vidē.

Andris Bišofs, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs

Pārgājiena laikā jaunieši Papē tuvumā vēroja skaistos Latvijas 
putnus.

Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-Krasts” uzaicināja Kristu Līvu Otaņķi startēt 
ikgadējās orientēšanās klubu stafetēs Ādažos.

No hobija līdz Latvijas mēroga sacensībām

tas sezonas sākumā aizkļuvusi tiktāl, 
ka varu izcīnīt arī 1. vietu. Kopā esmu 
startējusi 17 sacensībās. Jutos pago-
dināta, kad Grobiņas orientēšanās 
klubs “DR-Krasts” uzaicināja mani 
piedalīties klubu stafešu skrējienā 
Ādažos, kur piedalījās simtiem skrē-
jēju no visas Latvijas.

Pagaidām ar ģimeni startējam in-
dividuāli, pārstāvot Nīcu. Kopā esam 
deviņi Otaņķi, kas piedalās šajā spor-
ta veidā. Lepojos ar saviem sportiska-
jiem radiņiem! Sabiedrība sacensībās 
ir patiešām atsaucīga un superpozi-
tīva. Pēc sacensībām vienmēr jūtos 
uzlādēta.

Mani fascinē arī tas, ka šis spor-
ta veids ļauj iepazīt mūsu apvidu no 
citas puses. Jau kā orientieriste biju 
pārsteigta, ieraugot, cik daudz ie-
spaidīgu skatu ir tepat, Jūrmalciemā, 
Bernātos, un citās vietās Kurzemē. 

Kalnainas ielejas, purvu takas, skraji 
meži un upju stāvkrasti – katrā apvi-
dū sava pērle. Šis sporta veids ir ide-
āls, lai apvienotu ceļošanu ar veselīgu 
dzīvesveidu.

Nesen, 10. oktobrī, startējām 
Liepājas čempionātā, kur man izde-
vās iegūt 3. vietu. Interesanta bija arī 
vakara orientēšanās Liepājas centrā 
13. oktobrī. Skriešana tumsā man bija 
kaut kas jauns! Tur ieguvu 2. vietu. 
Šobrīd sezona jau ir beigusies, un gai-
dām sacensību seriāla kopvērtējumu. 
Ja kādu ir ieinteresējis šis dabai tuvais 
un ģimeniskais sporta veids, tad Le-
jaskurzemes orientēšanās kluba “Dr-
Krasts” Facebook lapā var uzzināt visu 
par un ap orientēšanos.

Tāds ir mans veiksmes stāsts. 
Gaidu nākamo sezonu!

Krista Līva Otaņķe, Nīcas 
vidusskolas 12. klases skolniece
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Bagāts mūžs

MARĢIETAI PĒRKONEI – 90
Kalnišķniece Marģieta Pērkone (dzim. Ves-

pere) rāmi vada savas vecumdienas. Dēls Jānis un 
vedekla Irēna viņu atbrīvojuši no saimniecības dar-
biem, tāpēc viņa tagad var priecāties par puķēm, 
aprunāties ar vistiņām un govīm, padzert kafi ju. Ju-
bilāre labprāt lasa avīzes un ik nedēļu ar nepacietību 
gaida “Praktisko Latvieti”. Reizi mēnesī, pensijas 
dienā, ļoti gaidīta ir pastniece, jo tad var izrunāties. 
Ikdienas sabiedrotais ir radio, televīziju gan nekad 
neskatās. Tomēr gluži bez darba iztikt arī negribas, 
tāpēc kādreiz salāpa kādu zeķi un izkurina krāsni.

Jubilārei ir divi bērni, četri mazbērni un četri 
mazmazbērni. Visi vienmēr ir mīļi gaidīti. Lielas ju-
bilejas svinēt nekad nav paticis. Arī šīgada nozīmīgā 

gadskaitļa atzīmēšana bijusi mazā pulciņā ar mazmeitas cepto īpašo kūku.
Neraugoties uz to, ka visu mūžu grūti strādāts, lielākoties par slaucēju, 

cienījamo gadu skaitu sasniegušajai kundzei joprojām ir lieliska veselība. 
Vedekla stāsta, ka omei nekas nesāp un viņa nelieto nekādus medikamen-
tus, nekad nav bijis neviens caurs zobs. 

Gunita Šime

Aicinām Nīcas novada 
puķu draugus draudzēties

Ir izveidota Facebook grupa “Nīcas novada puķu draugi”, lai ikviens puķu 
draugs varētu tajā dalīties ar savām idejām, lūgt padomus pieredzējušiem 
puķkopjiem, piedāvāt stādus, kam pašu dārzā par maz vietas. Iepriekš izvei-
dotā Facebook lapa ar šādu nosaukumu ir dzēsta.

Pievienošanās grupai notiek, citam citu uzaicinot. Esiet aktīvi! Draudzē-
jieties! Gūstiet iedvesmu, skatot skaistus dārzus! Mācieties cits no cita!

Pieaugušo izglītības nodarbības šobrīd notiek piesardzīgāk un apdomī-
gāk, lietojot sejas maskas, tomēr notiek. 23. novembrī aicināti apmeklēt mā-
cības par vīnogu audzēšanu (skat. 8. lpp.), tuvākajā laikā plānotas arī mācības 
par cīņu ar kailgliemežiem. Aicinu ieteikt tēmas, ko līdz nākamajai dārzu se-
zonai vēlētos apgūt!

Gunita Šime, pieaugušo izglītības metodiķe 

– Nosaukuma rašanās.
– Nu diezgan pašsaprotami, jo 

atrodamies Nīcā.
– Kāpēc pievērsāties šai jo-

mai?
– Mēs kā jaunie īpašnieki vēlē-

jāmies iesaistīties restorānu bizne-
sā, jo mūs ļoti interesē šī joma, tā 
ir mūsu sirdslieta. Jaunais restorāna 
īpašnieks un vadītājs jau 30 gadus 
vada restorānus un apmāca jaunos 
vadītājus un viesmīļus.

– Kas ir jūsu uzņēmuma 
“odziņa” un lepnums?

– Noteikti “Nīcavas” vēžu zupa, 
ceptais saldējums un skaistais dārzs.

– Kas ir uzņēmuma veiksmes 
atslēga?

– Brīnišķīgais kolektīvs un skais-
tā vieta.

– Kāpēc tieši Nīcas novadā?
– Ideāla vieta starp Liepāju un 

Lietuvu. Vasarā Nīcas novads ir tū-
risma karstais punkts.

– Piecas lietas, kas raksturo 
jūsu uzņēmumu.

– Skaista ēka un apkārtne, drau-
dzīgs kolektīvs, gards ēdiens, ērti nu-
muriņi un viesmīlīga apkalpošana.

– Kas ir jūsu galvenā mērķ-
auditorija, kura saņem jūsu gala 
produktu/pakalpojumu?

– Gaidām visus, gan tūristus no 
Latvijas un Lietuvas, gan vietējos nī-
ceniekus un liepājniekus uz maziem 
ikdienas svētkiem.

Apbalvoti Zemkopības ministrijas 
konkursa “Sējējs 2020” laureāti

Šogad konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra as-
toņās nominācijās. No sirds priecājamies par mūsu novadnieku, z/s 
“Meldri E.B.” īpašnieku Eglonu Brūnu, kurš ieguva balvu nominācijā 
“Bioloģiskā lauku saimniecība”.

7. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards un Valsts prezidents Egils Levits sveica Zemkopības mi-
nistrijas rīkotā konkursa “Sējējs 2020” laureātus – lauksaimniekus, jaunos 
zemniekus, pārtikas ražotājus, mazpulcēnus. 

Marģietai Pērko-
nei nekas nesāp, 
viņa arī nelieto 
nekādus medi-
kamentus.

Mans sirdsdārzs

Eglons Brūns Zemkopības ministrijas laureāta balvu saņēmis 
jau divas reizes. 

Uzņēmīgs Nīcas novadā

Restorāns un motelis “Nīcava”

– Kādas inovācijas esat vei-
kuši?

– Nesen renovēta galvenā ēka – 
kafejnīca un restorāns, un drīzumā 
gaidāmas pārmaiņas arī viesnīcas 
numuriņos.

– Ar kādām problēmām sasto-
paties ikdienā un kā tās risināt?

– Problēmas pārsvarā ir ļoti lo-
kālas, un parasti tās izdodas atrisināt 
kolektīvā. Liela problēma Latvijā ir 
cilvēku nevēlēšanās iet uz restorā-
niem, daudzi izvēlas ēst mājās. Var-
būt tie ir aizspriedumi, ka restorāns 
būs dārgs, bet varam iedrošināt – lie-
lākajā daļā restorānu, arī pie mums 
nemaz nav tik dārgi, un vienmēr 
gaidām apmeklētājus kaut vai tikai 
nobaudīt kafi ju vai apēst mūsu cep-
to saldējumu.

– Cik daudz izjūtat konku-
renci šajā nozarē?

– Tieši Nīcā neizjūtam, bet, tā kā 
esam tuvu Liepājai, nedaudz jūtams 
Liepājas plašais restorānu piedāvā-
jums.

– Dalība organizācijās/bied-
rībās/korporācijās?

– Kādu brīdi “Nīcavas” pārstāve 
darbojās Nīcas tūrisma komisijā, bet 
šobrīd ne.

– Vai ir sadarbība ar citiem 
uzņēmējiem Nīcas novadā?

– Nedaudz esam sadarbojušies 
ar vietējiem zemniekiem un noteikti 
turpināsim to darīt.

– Vai izmantojat ES fondu 
atbalstu? 

– Esam par to domājuši, bet šo-
brīd to neizmantojam.

– Uzņēmēju pasākumi, kurus 
apmeklējat, pieredzes braucieni, 
izstādes, gadatirgi.

– Nekas konkrēts, bet cenša-
mies izmantot visas iespējas, ko pie-
dāvā mūsu piegādātāji un sadarbības 
partneri.

– Kādi ir attīstības plāni nā-
kotnei?

– Turpināt uzlabot “Nīcavas” 
ēku un dārzu, varbūt tālākos plānos 
jāiekļauj Eiropas fondi.

– Ko ieteiktu jaunajiem uzņē-
mējiem un novada iedzīvotājiem, 
kuri domā par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu?

– Noteikti visu kārtīgi izplānot, 
un tad – uz priekšu! Nīcas novads ir 
skaists un galu galā atrodas pavisam 
tuvu Latvijas trešajai lielākajai pil-
sētai – Liepājai, tā ka cilvēku mūsu 
galā netrūkst, un to vajag izmantot.

Restorāns motelis “Nīcava” ap-
meklētājiem ir atvērts no 23. oktobra 
un turpmāk darbosies piektdienās, sest-
dienās un svētdienās no plkst. 12.00 
līdz 18.00. Apmeklētājiem tiek pie-
dāvāta iespēja nosvinēt svētkus un or-
ganizēt banketus jebkurā dienā un lai-
kā. Jautājumu gadījumā zvanīt moteļa 
servisa centram pa tālruni 29239111.
Gaidām visus ciemos!

FOTO: JĀNIS VECBRĀLIS

Ēkas īpašnieks Ainars Kreics, valdes locekle 
Liene Kreice, restorāna vadītājs Ainars Bunkevics.
www.facebook.com/niicava

Papildina zināšanas par sarbību ar bērniem
Noslēdzies biedrības "Ģimeņu centrs "Lie-

pa"" un Līgas Vasaras-Brakmanes īstenotais 
pašvaldības atbalstītais projekts "Zināšanas - 
Nīcas novada spēks!" vecākiem, vecvecākiem 
un pedagogiem.  

Apmeklētāji guva noderīgus padomus un dziļā-
ku izpratni par bērnu motivācijas veicināšanu, bēr-

nu niķiem, dusmām un valodas attīstību no zīdaiņa 
līdz skolas vecumam.

Pirmā nodarbībām tika organizēta attālināti, 
uzklausot portāla uzvediba.lv lektori Līgu Bērziņu, 
bet sekojošās divas lekcijas bija klātienē, kopā 
ar savas jomas speciālistēm Ilzi Veski un Ilzi 
Melni.
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Sports

Izmaiņas Nīcas  
sporta centra iestādēs

Saskaņā ar 13.10.2020. MK noteikumiem 
Nr.624 laikā no 17.10.2020. līdz 06.11.2020. tiek 
noteiktas šādas izmaiņas:

u VISĀS koplietošanas telpās (foajē, gaiteņos, 
ģērb tuvēs) apmeklētājs lieto sejas masku (sporta zālē 
– pēc izvēles);

u Līdz 6. novembrim tiek ATCELTAS visas orga-
nizētās grupu treniņnodarbības;

u Tiek ATĻAUTAS tikai individuālās treniņnodar-
bības;

u Līdz šā gada 6. novembrim tiek ATCELTI visi 
sporta pasākumi Nīcas sporta centra iestādēs;

u Nīcas sporta halles trenažieru zālē vienlaicīgi var 
atrasties līdz 6 apmeklētājiem (tikai ar iepriekšēju pie-
rakstu);

u Rudes sporta nama trenažieru zālē vienlaicīgi 
var atrasties līdz 2 apmeklētājiem (tikai ar iepriekšēju 
pierakstu).

“MTB Nīca” – 
trešā labākā komanda Latvijā

Neplānoti, līdz ar jaunajiem ierobežojumiem no-
slēgusies MTB velosporta sezona. Nīcenieki šogad pa-
pildus visām sacensībām startēja arī Latvijas nacionālā 
MTB kausa izcīņā. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
rangā tika iekļautas 23 sacensības, kurās vērtēja gan in-
dividuālos, gan komandu braucienus.

Savā vecuma grupā Aivim Karzonam 1. vieta, bet 
absolūtajā vīriešu konkurencē Aivis ir trešais labākais 
Latvijā. Augstas vietas savās vecuma grupās arī Rolan-
dam Kokinam un Ģirtam Knubim – abi puiši ar vienā-
du punktu skaitu dala 3. un 4. vietu. Sieviešu konkuren-
cē savā vecuma grupā Linsijai Silai 4. vieta

Komandu vērtējumā “MTB Nīca” ierindojās god-
pilnajā 3. vietā Latvijā.

Atceļot pēdējo, septīto posmu, noslēdzies arī  
“Vivus.lv MTB 2020” maratons, individuālajos un ko-
mandu braucienos tika ņemti vērā pieci labākie no se-
šiem posmiem.

“MTB Nīca” komandu braucienā startēja pusma-
ratona distancē, kurā starp 53 komandām ierindojās 8. 
vietā.

Individuālajos braucienos starp gandrīz 700 brau-
cējiem nīcenieki arī ieņēma augstas vietas – A. Karzons 
6. vietu gan kopvērtējumā, gan savā vecuma grupā, 34. 
vieta R. Kokinam (savā vecuma grupā 6. vieta), 50. vie-
ta Ģ. Knubim (savā vecuma grupā 7. vieta), 53. vietā 
Kārlis Ārvalds Mūsiņš (savā vecuma grupā 10. vieta), 
154. vietā L. Sila (savā vecuma grupā 5. vieta). Pusau-
džu grupā Unai Lagzdiņai 5. vieta.

Ar visu braucēju rezultātiem var iepazīties Nī-
cas novada mājaslapā, sadaļā “Sports”, kā arī halles  
facebook.com lapā.

Nīcas kausu izcīna mājinieki
Oktobrī norisinājās jau tradicionālais telpu futbo-

la turnīrs “Nīcas kauss”, kurā šogad startēja astoņas 
komandas, kuras tika salozētas divās apakšgrupās: A 
grupā – “Medze/BL serviss”, “A.B.A. kompānija”, 
“Liepājas Centra draudze” un “Zvejnieks”, savukārt  
B grupā – mājinieki FK “Nīca”, “Blaķene Barber 
Shop”, “Eko Kurzeme” un FC “Nikers” no Kuldīgas.

Pēc apakšgrupu spēlēm tālāk pusfinālā iekļuva 
“Medze/BL serviss”, “Zvejnieks”, “Eko Kurzeme” un 
mājinieki. 

Gan pusfināla, gan fināla spēles bija patiešām ner-
vus kutinošas gan spēlētājiem, gan atbalstītājiem, lai arī 
tās nenotika klātienē, bet tika pārraidītas tiešsaistē. 

Pusfināla spēlēs “Medze/BL serviss” ar 3:2 uzvarē-
ja komandu “Eko Kurzeme”, savukārt “Nīca” ar rezul-
tātu 4:3 bija pārāka par “Zvejnieku”. 

Fināla spēlē par 3. vietu laukumā tikās komandas 
“Eko Kurzeme” un “Zvejnieks”. Spēle ritēja punkts 
punktā, te vienai komandai izvirzoties vadībā, te otrai, 
bet spēles pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu 5:5. Uz-
varētājs tika noskaidrots pēcspēles sitienos, pēc kuriem 
uzvaru guva “Zvejnieks”. 

Cīņā par 1. vietu starp “Nīcu” un “Medzi/BL ser-
viss” ar rezultātu 5:2 mājinieki bija pārāki un izcīnīja 
uzvarētāju titulu.

Turnīra labākais vārtsargs – Igors Tagijevs (“Me-
dze/BL serviss”).

Rezultatīvākais spēlētājs ar 10 gūtiem vārtiem – 
Deniss Vitkovskis (“Eko Kurzeme”).

Turnīra labākais spēlētājs – Aleksis Kristaps Ro-
zenbergs (“Nīca”).

Veiksmīgs starts  
Reģionālajā līgā

Oktobra sākumā ar mājas spēli jauno sezonu uzsā-
ka basketbola komanda “Nīca/BL inženiertīkli”. Šogad 
komanda startē Reģionālajā basketbola līgā, kā arī Lie-
pājas pilsētas čempionātā.

Savā laukumā tika uzņemta “LLU/Simple Garage” 
komanda no Jelgavas, pār kuru gūta uzvara – 86:60. Re-
zultatīvākais komandas spēlētājs – talanīgais jaunietis 
Arnis Ate.

Pēc nedēļas izbraukumā Rīgā nīcenieki tikās ar 
BJBS “Rīgas/Pārdaugavas” komandu, pār kuru izcīnīta 
pārliecinoša uzvara 117:60. Arī šajā spēlē 27 punktus 
komandas labā guva A. Ate.

Pirms lielās sporta pauzes komanda paspēja aizva-
dīt vēl vienu mājas spēli, šoreiz gan bez līdzjutējiem tri-
bīnēs. Tika uzņemti “Bauskas 2” spēlētāji, pret kuriem, 
uzvarot visas ceturtdaļas ar vismaz 10 punktiem, trešā 
uzvara šajā čempionātā ar rezultātu 112:66. 

Šajā spēlē rezultatīvākais izrādījās Krists Pīternieks, 
no kura daudz neatpalika Raivis Kalējs.

Čempionāta tabulā “Nīca/BLi” ar vienādu punktu 
skaitu dala 1.–3. vietu ar BK “Jaunpils” un BK “Dar-
tija” komandām, ar kurām laukumā tiksies, kad varēs 
atsākt sacensības.

Airētāji sacensībās gūst medaļas
Nīcas airēšanas slaloma grupas jaunieši paspēja do-

ties izbraukumos uz Rīgu un Valmieru, kur aizvadīja 
kārtējās sacensības un guva labus rezultātus.

Rīgas 50. čempionātā un jaunatnes meistarsacīkstēs 
U18 grupā:

Loretai Cinkus 2. vieta, kopvērtējumā 3. vieta;
Raienam Ronim 3. vieta, kopvērtējumā 3. vieta;
Laurai Vecbaštikai 4. vieta, kopvērtējumā 8. vieta;
Dāvim Jaunzemim 4. vieta, kopvērtējumā 5. vieta.
Dienu vēlāk Latvijas kausa izcīņā U18 grupā:
L. Vecbaštikai 2. vieta, kopvērtējumā 5. vieta;
D. Jaunzemim 4. vieta, kopvērtējumā 6. vieta;
R. Ronim 5. vieta, kopvērtējumā 8. vieta, savukārt 

L. Cinkus izstājās.
Aiva Mače, sporta halles administratore

LĪDZ 12. NOVEMBRIM AICINA BALSOT PAR ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKO 
PAŠVALDĪBU

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas 
pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem piemērotas 
vides nodrošināšanā. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar 
pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedokli https://www.vietagimenei.lv/konkurss/.

TOP OTRAIS BERNĀTU ŽURNĀLS
Biedrība “Mēs Bernātiem” aicina ikvienu iesaistīties un būt daļai no Bernātu otrā 

žurnāla.
Tūrisma uzņēmēji aicināti reklamēt tajā savu piedāvājumu – naktsmītni, 

ēdināšanas pakalpojumus, aktīvās atpūtas iespējas vai ko citu tūristam saistošu. 
Ja kādam ir interesants atgadījums, vēsturiska informācija, stāsts vai bilde par 

Bernātiem, aicinām rakstīt un dalīties! Ikviens var kļūt arī par atbalstītāju, ziedojot 
žurnāla izdošanai.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 27809437, rakstot e-pastu zurnals.
bernati@gmail.com.

MUZIKĀLS DIEVKALPOJUMS NĪCAS BAZNĪCĀ
Sestdien, 31. oktobrī, pulksten 14 Nīcas baznīcā viesosies Sandis Kiops. 

Muzikālās gaitas uzsācis kā solists grupā “Titāniks”. Viņš aktīvi koncertē dažādos 
korporatīvos pasākumos, baznīcās, muzikālos projektos. Piedalījies TV raidījumos un 
šovos “Izklausies redzēts”, “Rādi, ko vari” u.c. Labprāt atsaucas muzicēt kristīgos 
pasākumos, kā arī savos videoklipos ietver kristīgu tematiku.

SKATU PIESAISTA FOTOGRĀFIJAS AR KOŠIEM ZIEDIEM
Novada domes pirmā stāva koridorā izvietota jauna fotoizstāde “Atvadas 

vasarai” ar košiem ziediem. Fotogrāfiju autore ir jūrmalciemniece Ieva Ķergalve. 
Viņai vislabāk patīk fotografēt dabu – ziedus, dārzu, jūru, mežu. Jūrmalciemā skaistu 
skatu netrūkst, bet vistuvāk ir pašu ģimenes iekoptais košumdārzs, kur katrs zieds 
prasīties prasās, lai to iemūžina. Tas uzlabo garastāvokli, ir iespēja salīdzināt, kā 
vietas mainās dažādos gadalaikos. Palaikam Ieva fotogrāfijas ievieto sociālajos 
tīklos, dodot iespēju pozitīvas emocijas gūt arī draugiem. Fotografēt I. Ķergalve sākusi 
pirms sešiem vai septiņiem gadiem un dara to ar telefonu. Nākotnē gribētu iegādāties 
nopietnu fototehniku un apmeklēt fotografēšanas kursus.

SUMINA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TEHNISKOS DARBINIEKUS
20. oktobrī Nīcas kultūras namā norisinājās novada izglītības iestāžu tehni-

sko darbinieku diena, kad tika godināti tie cilvēki, kuru darbu ikdienā uztveram kā 
pašsaprotamu. Jāpiebilst, ka pasākums, kas sākotnēji bija paredzēts pavasarī, 
ārkārtējās situācijas dēļ tika pārcelts divas reizes.

Par nostrādātajiem darba gadiem paldies teica divām darbiniecēm – ilggadējai 
Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” saimniecības daļas vadītājai Annai 
Zorjakovai, kas bērnudārzā nostrādājusi 35 gadus, un pavārei Tatjanai Geslerei, 
kas Nīcas vidusskolā aizvadījusi 30 darba gadus. Kā minēja skolas direktore Lāsma 
Petermane: “Ikviens skolēns uz jautājumu, kas skolā patīk vislabāk, atbildēs – 
pusdienas!”

Izglītības pārvaldes vadītāja Ingūna Lībeka sveica jaunos darbiniekus, kuri savas 
darba gaitas Nīcas izglītības iestādēs uzsākuši pavisam nesen.

Ar muzikālu priekšnesumu priecēja  aktieris un mūziķis Edgars Pujāts kopā ar 
dēlu Kristapu Pujātu.

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRAM 10 GADI
2. oktobrī tā dēvētajam “Ticiņam” apritēja 10 gadi. 2009. gada nogalē, sadar-

bojoties ar kaimiņiem Rucavā un Lietuvā, pašvaldība iesaistījās vērienīgā projektā 
“Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” un radās iespēja 1928. gadā būvētas 
pienotavas ēkā iekārtot Nīcas Tūrisma informācijas centru.

Ik gadu tas uzņem tūristu grupas un atpūtniekus no dažādām pasaules malām. 
Senlietu krātuve ir pārpildīta ar izstāžu eksponātiem un apkopotiem materiāliem par 
novada vēsturi.  Zināms, ka vecākais eksponāts ir pulkstenis, kuram ir teju 300 gadu.

Īpaši daudz apmeklētāju mazajā namiņā ir ziemas saulgriežu gaidīšanas laikā, 
kad Ziemassvētku tirdziņā iespējams iegādāties burvīgas dāvanas saviem mīļajiem. 
Taču skaistus Nīcas novada suvenīrus un dažādus vietējo amatnieku un ražotāju 
darinājumus šeit var atrast jebkurā laikā.

SARUNU PĒCPUSDIENA PAR ETNOGRĀFISKAJĀM SIEVIEŠU 
GALVASSEGĀM

Otaņķu tautas nama tradīciju zālē visu septembri bija skatāma izstāde “Kurzemes 
etnogrāfiskās sieviešu galvassegas”, ko uz Otaņķu pagastu atveda Tautas lietišķās 
mākslas studijas vadītāja Smaida Rubeze. Izstādē varēja apskatīt Nīcas novada sieviešu 
galvassegas, sudrabaino Pērkones līgavas vainagu, kā arī ekspozīcijai pievienotos Nīcas 
nēzdogus un mutautiņus. Septembra pēdējā dienā izstāde noslēdzās ar sarunu par 
Nīcas etnogrāfijai raksturīgo un tendenci mūsdienu jauniešiem atgriezties pie dabiskā. 
Rokdarbniece sarunu pēcpusdienā stāstīja par galvassegu darināšanu, aicinot katru, kam 
ir vēlme pašam radīt, sākt to darīt un nebaidīties mācīties darba gaitā, jo galvenā ir griba 
darboties un spēja atrast savu nišu.

Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina pastāstīja, ka izstādi šomēnes 
apmeklējuši dažādu vecumu ļaudis, arī novada viesi, tāpat kaimiņiem bijis interesanti 
iepazīt blakus novada košos etnogrāfiskos rakstus. PII “Spārīte” Rudes filiāles bērni 
papildus izstādes apmeklējumam iemēģināja roku izšūšanā, uz kartona paraudziņiem 
izšujot gan savus iniciāļus, gan sarežģītākus zīmējumus. Savukārt novada seniori 
ikgadējās ekskursijas laikā bija patīkami pārsteigti par šādu krāšņu izstādi mūsu novadā. 

Īsumā

MTB velosporta  trenera Aivja Karzona  
audzēkņi ir aizvadījuši spraigas  
sacensības.
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Izdevējs – Nīcas novada dome, tālrunis: 63469049;
E-pasts: dome@nica.lv;

Otaņķu pagasta pārvalde, tālrunis 63484550.

Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Kopštāle, tālrunis 29560068,

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

NOVEMBRĪ AMBULANCĒ Pieaugušo izglītības centrā

Kultūras pasākumi

10.11. no plkst. 10.00 līdz 12.00 – ārste psihiatre Kristīne Balode (rindas kārtībā) 
15. kab.
10.11. plkst. 11.00 – Mobilā veselības aprūpes centra (MVAC) un Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālisti:
• bērnu okuliste Marija Krūmiņa,
• bērnu neiroloģe Sarma Lindenberga, 
• bērnu mikrologopēde Anatasija Irbe.
Informācija un pieraksts, zvanot pa tālruni 29415662.

26.11. plkst. 9.00 – Asins donoru diena kultūras namā (pierakstīties pa tālr. 
29415662).

u SIA “Otaņķu dzirnavnieks” pērk vai 
nomā Nīcas un Rucavas novados 
lauksaimniecībā izmantojamu zemi. 
Tālrunis: 29185566, 
e-pasts: ricards@otankimill.eu.
 

u SIA “Otaņķu dzirnavnieks” aicina darbā 
kravas automobiļu vadītājus (ar 95 kodu). 
Darbs gan Baltijā, gan Eiropā. Iepriekšēja 
darba pieredze nav obligāta.
Darba alga: 1500–2500 EUR (bruto).

u 10. novembrī plkst. 18.00
Nīcas k/n Baltajā zālē 
GRĀMATAS “Dzimtu rakstos Nīcas novada atmiņu stāsti” 
ATVĒRŠANAS SVĒTKI.
Stāstus apkopojusi Gita Vanaga.

u 10. novembrī plkst. 19.00 Lielajā zālē
NBS Jūras spēku orķestra ansambļa “VAIROGS” 
KONCERTS.
Ieeja – bez maksas, vietu skaits ierobežots.
Ielūgumus uz pasākumu varēs saņemt dienu pirms un koncerta 
dienā.

u 11. novembrī plkst. 17.30 Lāčplēša dienas svētbrīdis Nīcas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā kopā ar Liepājas teātra aktieri 
Armandu Kaušeli.
Vietu skaits ierobežots.

u 17. novembrī plkst. 19.00 Latvijas valsts 102. dzimšanas 
dienas 
SVĒTKU SARĪKOJUMS “Visi mēs vienā kamolā satīti”.
• Nomināciju “GADA NOVADNIEKS 2020” pasniegšana.
• SVĒTKU KONCERTS “TEĀTRU TENORI LATVIJAI”. 
Piedalās Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Juris Jope, 
Operetes teātra galveno lomu atveidotājs Emīls Kivlenieks, Lat-
vijas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņš Brūveris un Kristians Kare-
ļins, kā arī liepājnieks, Daugavpils teātra aktieris Marģers Eglinskis. 
Dziesmu pavadījumu nodrošinās pianista Anatolija Livčas instru-
mentālā grupa (ģitāra – Ainis Rudzītis, sitaminstrumenti – Uģis 
Krūskops, taustiņi  – pianists Anatolijs Livča). Pasākuma vadītāja 
lomā iejutīsies atraktīvais un spilgtais Latvijas Nacionālā teātra ak-
tieris Kristians Kareļins.
Vietu skaits ierobežots, ieeja tikai ar ielūgumiem.

 Svētku pasākumu varēs skatīties ofi ciālajā Nīcas novada domes 
Facebook kontā un mājaslapā www.nica.lv.

u 28. novembrī plkst. 13.00
Nīcas k/n Lielajā zālē
Nīcas etnogrāfi skais ansamblis un tā vadītāja Laine Zeile aicina 
uz ansambļa 100 gadu jubilejas pasākumu “GADSIMTS NĪCAS 
TRADĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIEKAM”.
Ieeja – bez maksas.
Vietu skaits ierobežots, ieeja ar ielūgumiem, kurus iespējams pie-
teikt Nīcas novada kultūras centrā, zvanot pa tālr. 26302528.

Ja esi nolēmis apmeklēt kādu no pasākumiem, piesakies savlaicīgi 
pa tālruni 26302528! Apmeklējot pasākumus, Nīcas Kultūras 

centrs aicina būt uzmanīgiem un līdzatbildīgiem un ievērot valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un drošības pasākumus!

Paldies par sapratni, un lai mums visiem droša atpūta!

Ceļš uz brīvu Latviju sākās pirms 4. maija

Zināšanai

Pieaugušo mācības turpinās, 
taču, ņemot vērā Covid-19 izplatību, noteiktas šādas 
izmaiņas:
u ierobežots dalībnieku skaits nodarbībā, lai nodrošinātu 
distanci (nepieciešamības gadījumā notiek kultūras namā);
u dalībniekiem ierašanās ar sejas maskām;
u personalizētas vietas (norādes, kur katrs sēž).
Būsim zinātkāri, bet arī apdomīgi un piesardzīgi!

OKTOBRĪ APGŪST DAUDZVEIDĪGAS JOMAS 
Bernātos pulciņš dāmu Māras Tīmanes vadītajās pirts 

mācībās pavadīja teju visu svētdienu un mājup devās ar 
noderīgiem padomiem, labām domām, maigu ādu un kaut ko 
vēl katrai īpašu – varbūt uzzināto par skrubīšiem un to īpašo 
nozīmi, par slotiņu veidiem un to siešanu, varbūt par auksto 
ūdeni kā neiztrūkstošu pirts rituāla sastāvdaļu, pirts darbību 
secību. Bet pats galvenais – ar kādām domām doties uz 
pirti, lai būtu lielāks ieguvums sev un savai veselībai. Liels 
paldies viesu nama “Ērgļi” saimniekiem par mājīgo pirtiņu 
un laipno uzņemšanu. 

Radošām domām bagāta bija ideju fi tnesa nodarbība, 
ko vadīja atraktīva jauna dāma no Rīgas. Vērtīgas bija divu 
dienu mācības par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu, 
kad bija ne vien teorija, bet arī meža apmeklējums, lai par 
visu pārliecinātos uz vietas. Radošie ļaudis novērtēja iespēju 
dekupāžas tehnikā darināt vāzes un gleznot.

Daudz noderīgu padomu varēja gūt bērnu vecāki un 
vecvecāki trīs nodarbību ciklā, kas notika Līgas Vasaras-
Brakmanes īstenotajā un pašvaldības atbalstītajā projektā.

Ļoti labas atsauksmes no apmeklētājiem ir par divu di-
enu apmācībām mežu apsaimniekošanā, ko vadīja Pasaules 
Dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Apmācības notika gan 
telpās, gan mežā. Arī turpmāk plānotas mācības 
mežu īpašniekiem, tuvākās no tām jau decembrī.

u Seminārs ar praktisku darbošanos 
“BIŠU PRODUKTI MŪSU VESELĪBAI”
trešdien, 4. novembrī, plkst. 18.00–21.00.
Vadīs biškopības speciāliste Baiba Tikuma.
Pasākumā tiks sniegta daudzpusīga informācija par 
bišu produktu izmantošanu veselības saglabāšanā un 
uzlabošanā, kā arī tiks pagatavots īpašs, veselīgs medus 
maisījums.

u Bezmaksas seminārs 
“VISS PAR VĪNOGU AUDZĒŠANU – stādīšana, kopšana, 
šķirnes, pārstrāde”
pirmdien, 23. novembrī, plkst. 18.00–20.00.
Vadīs vīnogu audzētājs un vīndaris Martins Samms.

u Radoša nodarbība 
“GREZNI ATSTAROTĀJI”
trešdien, 25. novembrī, plkst. 18.00–21.00.
Nodarbības gaitā taps divi atstarotāji.
Vadīs Aija Kurše.
Materiāli nodarbības vadītājai. Līdzi vēlams ņemt šķēres, 
šujamo adatu; ja ir, arī lokāmās un kniebjamās knaiblītes. 

u Bezmaksas seminārs 
“MEŽU INVENTARIZĀCIJA”
pirmdien, 7. decembrī, plkst. 18.00–20.00.
Vadīs Agrita Šēnberga.

Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes, 
tālr. 29105652. 
          Sekojiet līdzi informācijai https://www.nica.lv/lv/pieauguso-
izglitiba/ (sadaļā – sabiedrība) un Facebook @nicaspic.
Jaunums! Ja vēlies saņemt jaunāko informāciju par 
apmācībām savā e-pastā, atsūti to!

Sadarbībā ar Nīcas pagasta 
bibliotēku un tās vadītāju Ritu 
Ābelīti 23. oktobrī Nīcas kultū-
ras namā bija tikšanās ar rakst-
nieci, žurnālisti un politiķi Ma-
rinu Kosteņecku, viņas atmiņu 
krājuma “Mans XX gadsimts” 
prezentācija. Tas bija laika sprī-
dis nopietnām pārdomām par 
Latviju un ceļu uz brīvību. Sa-
runu palīdzēja risināt projekta 
vadītāja Karina Pētersone.

Atmodas laikā tik populārajai 
un tautas iemīļotajai rakstniecei M. 
Kosteņeckai veselības problēmu 
dēļ vairākus gadus nebija iespēju 
tikties publiskos pasākumos, tādēļ 
nolēmusi rakstīt savas atmiņas par 
ceļu uz brīvu Latviju. Sākotnēji iz-
devums tapis viņas dzimtajā krievu 
valodā, bet vēlāk pārtulkots latviski. 
Rakstniece pastāstīja par laiku, kad 
pret pašas gribu ievēlēta PSRS Aug-
stākajā padomē, par Baltijas valstu 
delegāciju centieniem darīt zināmu 
pārējo PSRS republiku deputātiem, 
kas ir Molotova-Rībentropa pakts. 
Par veiksmēm un publiskiem paze-
mojumiem.

Viņa savulaik daudz rakstījusi 
presē par dzīves pabērniem, par 
palīgskolām un bērnunamiem, kas 
padomju valstī bija jomas, par ko 
labāk klusēt. Rakstnieci emocio-
nāli aizkustināja zāles noformēju-

mā izmantotie virši, kas uzjundīja 
atmiņas par tikšanos ar palīgsko-
las bērniem ilgākā laika posmā, ar 
bērniem, kas nav muļķi, bet ir savā-
dāki un dažkārt ar daudz dziļākām 
jūtām.

M. Kosteņecka gada garumā 
apmeklē daudzus Latvijas novadus 
un ir sajūsmā par to, cik daudz ir 
paveikts, cik novadi ir sakopti atšķi-
rībā no Rīgas. Viņa ir pārliecināta, 

ka tauta dzīvo, ja tiek kopta valoda 
un kultūra. Viešņa ļoti novērtēja 
Nīcā redzēto, priecājās par glīta-
jām Nīcas kultūras nama telpām un 
viesmīlīgo uzņemšanu.

M. Kosteņeckas grāmatu 
“Mans XX gadsimts” gan latviešu, 
gan krievu valodā Nīcas pagasta 
bibliotēka saņēma dāvanā.  Tā ta-
gad pieejama ikvienam lasītājam.

Gunita Šime 


