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Aizvadīts 12. klases izlaidums

Klases foto no kreisās – Edgars Miķelis Kovaļskis, Anna Burceva, Anastasija Pozdņakova,
Līga Madara Amere, Artūrs Vecbaštiks, Markuss Siliņš, klases audzinātāja Laila Reķēna, Sanita Vītola,
Elīne Kučere, Jolanta Rozenbaha (Ēvalds Alberts Galeckis foto nav, jo izlaidumā nepiedalījās).

Šis gads ir ieviesis daudz korekciju mācību procesā, pēdējie
mēneši bija liels izaicinājums
gan absolventiem, gan skolotājiem. Šogad 12. klases izlaidums
Nīcas vidusskolā aizritēja citādāk, klusāk un mierīgāk nekā
parasti. Atestāti absolventiem
tika pasniegti skolotāju un tuvāko cilvēku lokā.
Jau divdesmito gadu skolas iz
laidumā tiek pasniegta novada do
mes balva “Nīcas novada cerība”.
Šogad to saņēma 12. klases absol
vents Artūrs Vecbaštiks par labiem
sasniegumiem mācību darbā (vidējā
atzīme atestāta sekmju lapā – 7,67),
sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, dalību
republikas mēroga vieglatlētikas sa
censībās, gūstot godalgotas vietas,
skolas goda aizstāvēšanu starpno
vadu sporta sacensībās, aktīvu dar
bību skolēnu valdē un sabiedriskajā
dzīvē, par daudzu skolas pasākumu
organizēšanu un vadīšanu, mērķtie
cību, zinātkāri, pieklājību un atbil
dības sajūtu.
Iepriekšējos gados balvu “Nī

Anastasijai Pozdņakovai –
simtgades stipendija.

Artūrs Vecbaštiks –
Nīcas cerība.

cas novada cerība” ir saņēmuši:
Meldra Kivlena, Daiga Laukgale,
Andra Šķila, Inga Rumanovska,

Toms Malkevičs, Uģis Volkovs,
Liene Ausēja, Raivis Kalējs, Zanda
Pūķe, Kristīne Eglīte, Evija Otaņ

ķe, Klinta Bahmane, Līga Sprūde,
Santa Maļika, Anete Veidele, Elīza
Stilve, Anna Krista Vēliņa, Justīne
Siksna, Karlīna Miksone.
Atzinības rakstu par ieguldīto
darbu kādā no skolas darbības jo
mām saņēma Līga Madara Amere,
Edgars Miķelis Kovaļskis, Elīne
Kučere un Anna Burceva.
Absolventi ierakstīti Nīcas no
vada Goda grāmatā. Šī grāmata ar
sumināto jauniešu fotogrāfijām un
viņu parakstiem ikdienā glabājas
Nīcas senlietu krātuvē un ir apmek
lētāju bieži skatīta.
Jau trešo gadu pēc kārtas tika
pasniegta Finanšu ministrijas un
Izglītības un zinātnes ministrijas
naudas balva. Pēc skolas pedago
ģiskās padomes aizklātā balsojuma
rezultātiem, saskaņojot balsojumu
ar skolas padomi, šo balvu saņē
ma Anastasija Pozdņakova par
uzcītību, centību un ļoti labām un
teicamām sekmēm, iegūstot vidējo
izglītību.
Novēlam Nīcas vidusskolas
absolventiem sapņot dižus sapņus,
ticēt saviem spēkiem un veiksmīgi
turpināt tālākās dzīves gaitas!

“ČIEKURKAUSS
2020” būs!
Ņemot vērā visus šī brīža
apstākļus, tika nolemts, ka
“ČieKURKaUss 2020” šogad noteikti
būs! Nemainīgi tas notiks bernātos,
Loc atpūtas bāzē “draudzība”. visi
aktīvās atpūtas cienītāji 1. augustā
plkst. 11.00 tiks gaidīti uz atklāšanu.
Lai varētu kontrolēt dalībnieku
skaitu, aicinām komandas
piereģistrēties jau iepriekš –
līdz 31. jūlijam,
rakstot e-pastu sports@nica.lv.
Kā jau ierasts, arī šogad komandu
disciplīnas būs pludmales volejbols
(komandā vismaz 1 sieviete un
2 vīrieši) un futbols (5x5).
Individuālās disciplīnās lielāku
uzsvaru liksim uz darbošanos ar
čiekuriem. Šogad individuāli varēs
sacensties šautriņu mešanā, disku
golfā, basketbola soda metienos,
čiekura stiepienā, čiekura šāvienā un
precīzajā čiekurā. Padomāts būs arī
par mazajiem dalībniekiem.

Cienīsim kaimiņu vēlmi baudīt klusumu!

Domes lēmumi
NOVADA DOMES SĒDĒ
3. jūlijā
Piedalījās deputāti: R. Latvens,
D. Siksna, I. Skrode, A. Sīklis,
I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Veiss, K. Kopštāle,
A. Liepa.
Protokolē: I. Reķēna.
Deputāti nolēma:
u piešķirt adresi 2 īpašumiem;
u nodot īpašumā bez atlīdzības domā
jamās daļas no īpašuma Dārza iela 1;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldī
bai piederošo 6 nekustamo īpašumu
tiesību izsoļu rezultātus;
u apstiprināt un atzīt Nīcas novada
pašvaldībai 3 piederošo nekustamo
īpašumu tiesību izsoles par nenoti
kušām;
u slēgt sešus zemes nomas līgumus
uz 6 gadiem par pašvaldībai īpašumā
esošo zemi;
u slēgt zemes nomas līgumu uz 10
gadiem par ½ domājamo daļu no
pašvaldībai piekritībā esošās zemes
“Jaunie Graudiņi”;
u apstiprināt divu zemju sadalīšanu
un ierīcības projektu izstrādi, piešķi
rot jaunus nosaukumus un adreses;
u apstiprināt komisijas izdotās iz
ziņas par pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamiem īpašumiem;
u piešķirt Nīcas lauku ambulancei
nepieciešamo finansējumu ēkas zi
bens aizsardzības sistēmas ierīkoša
nai;
u samazināt krīzes skarto nozaru
komersantiem nomas maksu no ār
kārtējās situācijas izsludināšanas brī
ža līdz 2020. gada 9. septembrim uz
viņu iesnieguma pamata;

u noraidīt juridiskās personas IK
“Reķēni” pieteikumu;
u piešķirt līdzekļus pārbaudes veik
šanai nekustamam īpašumam “Ārī
tes”;
u piešķirt finansējumu ventilācijas
sistēmas pārbaudei Nīcas vidusskolā;
u noteikt maksu par vēlētāju parak
sta apliecināšanu parakstu vākšanas
par likumprojekta, Satversmes gro
zījumu projekta vai Saeimas atsauk
šanas ierosināšanu Nīcas novada paš
valdībā 1,42 eiro apmērā;
u Nīcas novada pirmsskolas izglītī
bas iestādē “Spārīte” ar 2020. gada
1. augustu izveidot amata vietu – va
dītāja vietnieks izglītības jomā;
u apstiprināt nekustamā īpašuma
“Tīklu māja” nomas tiesības bezat
līdzības lietošanai biedrībai “Jūrmal
ciema valgums”;
u veikt rekonstrukcijas darbus divās
kārtās Rudes pirmsskolas izglītības
iestādē, pirmajā kārtā veikt visus ne
pieciešamos iekšdarbus;
u saglabāt Rudes sākumskolas telpas
pašvaldības īpašumā un nodot tās
Otaņķu pagasta pārvaldei apsaimnie
košanā;
u saglabāt Rudes skolas muzeju, pie
vienojot Otaņķu senlietu krātuvei;
u nodot Otaņķu senlietu krātuvei
telpas, kas atrodas Rudes skolas ama
tu mācības un saimniecības ēkā;
u apstiprināt nolikumu “Čiekur
kauss 2020”;
u apstiprināt nolikumu “Nīcas kara
ļa kauss”.
u Apstiprināt Nīcas novada domes
grozījumus saistošajos noteikumos
Nr.15, Nr.12 un Nr.1.

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2020. gada 13. jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.13).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
“Grozījumi Nīcas novada domes 10.06.2010.
saistošajos noteikumos Nr.12
“Par suņu izvešanu pastaigā Nīcas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 10. punktu un
2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu.
Izdarīt grozījumus Nīcas novada domes 2010. gada 10. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par suņu izvešanu pastaigā Nīcas novadā”.
1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Par šo Noteikumu noteikto prasību neievērošanu piemēro fiziskām un
juridiskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz astoņdesmit naudas
soda vienībām.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 61 un izteikt to šādā redakcijā:
“61. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību
neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Nīcas novada
Pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Nīcas novada domes
Administratīvā komisija.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas
novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks R. Latvens
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Vasara ir laiks, kad daudzi
bauda silto laiku, atvaļinājumu,
apciemo draugus un radus. Nereti, šādi atpūšoties, gribas izklaidēties, jautri pavadīt laiku un
svinēt svētkus. Šāds pasākums
nav iedomājams bez mūzikas,
skaļiem smiekliem un balsīm,
dažkārt notiek arī uguņošana.
Taču daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem, privātmāju, kā arī
viesu namu īpašniekiem ir jārēķi
nās ar kaimiņiem, kam troksnis var
traucēt un nepatikt. Tādēļ iedzī
votājiem, kam mieru, tai skaitā arī
naktsmieru, traucē citu trokšņainī

ba, ir tiesības vērsties policijā: darba
laikā Nīcas novada policijā, ārpus tā
– Valsts policijā. Kad, reaģējot uz
izsaukumu, ierodas policijas darbi
nieki, vēlams viņiem uzrādīt video
un audio pierādījumus.
Informējam, ka par sabiedriskās
kārtības traucēšanu, pārkāpjot vis
pārpieņemtās uzvedības normas un
traucējot personu mieru, darbu vai
drošību (sīkais huligānisms), piemē
ro naudas sodu no četrpadsmit līdz
simt naudas soda vienībām (viena
vienība = 5 eiro). Atgādinām, ka laikā
no plkst. 23.00 līdz 7.00 ir pastiprināti
jāievēro klusums.

Ir svarīgi atcerēties, ka informēt
policiju par miera traucēšanu var ti
kai tajos gadījumos, kad tas patiešām
notiek apzināti.
Pirms zvanīt policijai, aicinām
izrunāties ar kaimiņu un censties ra
dušos situāciju atrisināt mierīgā ceļā.
Savukārt ballīšu rīkotājiem vēlams
laikus pabrīdināt un vienoties ar kai
miņiem par mūzikas atskaņošanu.
Labas kaimiņattiecības palīdz at
risināt problēmas ātrāk un mierīgāk,
turklāt bez policijas iejaukšanās.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dedzi gaiši,
uguntiņa!

Šajā neparastajā vasarā, kad Co
vid-19 sajauca visus iecerētos plānus
un ieviesa savas korekcijas, interešu
kopa “Rude” tikai jūlijā sāka īstenot
projektu “Dedzi gaiši, uguntiņa!”.
Netālu no Otaņķu pagasta pārval
des z/s “Viļņi” izveidoja ugunskura
vietu, kur līdz jūlija beigām paredzēts
labiekārtot apkārtni tā, lai šī vieta labi
iederētos apkārtējā ainavā. Cerēsim,
ka plāns izdosies un septembrī varē
sim atklāt ugunskura vietu kopā ar
Rudes pašdarbības kolektīviem, iede
dzot pirmo ugunskuru kā apliecinā
jumu jauna darba cēliena uzsākšanai.
Biruta Vagnere (IK “Rude”),
projektu vadītāja

Startējot vietējo projektu konkursā, netālu no Otaņķu pagasta
pārvaldes izveido ugunskura vietu.

ESI ATSAUCĪGS UN PIEDALIES
FOTOMIRKĻU IEMŪŽINĀŠANĀ!

“Nīcas novads – vieta, kas mūs vieno”

Aicinām fotogrāfus pēc aicinājuma vai fotogrāfiju
ar māksliniecisku vērtību īpašniekus piedalīties jaunas
fotoizstādes un Nīcas novada 2021. gada kalendāra vei
došanā.
Atsūti noskaņu, sajūtas, krāsas, fantāzijas lidojumu,
burvīgo saullēktu vai īpašo dienu, skaistāko vietu, itin visu,
kas ir tā vērts, lai dalītos ar citiem mirkļos, kas paliek!
Fotoattēlam jāraksturo Nīcas novads:
n novada dabas objekti un ainavas;
n kultūras un sporta pasākumi;
n atpūtas un apskates objekti;
n pagasta centrs (ielas, laukumi, parki, ēkas);
n novada lauku sētas;
n dzīvnieki;
n svētki un citas sabiedriskās norises;
n kultūrvēsturiskie objekti (pieminekļi, baznīcas utt.);
n cilvēki dažādos sabiedriskos procesos, svētkos un sa
dzīvē.

Saliksim labākos un skaistākos mirkļus kopā, lai
redzētu, cik patiesībā īpašā vietā dzīvojam!
Fotogrāfijām jābūt JPG formātā, ar vismaz
2500x3500 pikseļu izšķirtspēju.
Fotogrāfiju iesniegšana:
n Fotogrāfijas (viens autors var sūtīt neierobežotu
daudzumu fotogrāfiju) līdz 30. novembrim sūtīt Kristī
nei Kopštālei uz e-pastu kristine.kopstale@nica.lv.
n Katra mēneša labāko fotomirkļu autorus gaida
pārsteiguma balvas!
n Fotoattēli tiks izmantoti Nīcas novada publicitātes
vajadzībām un būs apskatāmi interneta vietnē www.nica.lv.
n Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš – līdz 30. sep
tembrim.
Atceramies par datu aizsardzību un izvērtējam, vai fotogrāfijās netiek pārkāptas personas tiesības uz privātumu.

Nomai pieejamā zeme bez apbūves tiesībām Nīcas novadā

Nīcas novada dome 13. jūlijā domes sēdē apstiprināja sarakstu ar iznomājamiem zemesgabaliem Nīcas novadā (Nīcas pagastā).
Nr. Nosaukums
Zemes vienības
Nomājamā platība (ha vai kvm,
p.k. un pagasts
kadastra apzīmējums vairāk vai mazāk dabā pārmērot)
1
“Pašvaldība”, 6478010010
230 kvm
Nīcas pagasts

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis
Kods 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, mazdārziņu
vajadzībām augļu dārza teritorija

Zemesgabala
piederība
Pašvaldības
piekritīga
zeme

Sandra Pļavniece, zemes lietu speciāliste

Projekti

Bernātu dabas parka taku izveide drīz finiša taisnē

Kopš 2018. gada nogales Bernātos tiek īstenots Eiro
pas Reģionālās attīstības fonda atbalstīts projekts “Dien
vidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”,
kurā būs izveidotas septiņas izziņas takas ar desmitiem
labiekārtojuma elementu. Sākot ar šī gada sākumu, tiek
īstenots projekta trešais, noslēdzošais etaps.
Šajā etapā tiek strādāts, ierīkojot uz pāļiem balstītu
koka tiltu un skatu torni. Visas septiņas izziņas takas ir
veltītas kādai latviešu mitoloģijas dievībai, bet tilts ir Jumja
takas centrālais elements. Tā konstrukciju papildina kok
griezuma arkas, rotātas ar Jumja rakstiem, un iekārtas van
tis. Īpašu tēlainību piešķir divas aptuveni piecus metrus
augstas koka figūras, kurās attēloti kurši. Savukārt tornis
atrados uz Saules takas, tas tiek veidots laivas formā. Papil
dus torņa sienās tiks iestrādāti vairāki skatu logi. Torni
balstošie elementi, kas pilda arī dekoratīvo funkciju, ir
kokā grebti, vairākus metrus augsti airi. Vēl torņa īpašās
detaļas būs tēlnieka Ģ. Burvja veidotā vaiņagojošā “ce
pure” un Bernātus simbolizējošā vēlava.
Pirmajā pusgadā dabas parks ir papildināts ar trim
lapenēm, mazajiem ainavu rāmjiem un sviru šūpolēm.
Līdz šim projektā ir uzstādīti arī 18 taku masīvkoka vārti,
sešas akmens skulptūras, 30 atkritumu urnas, 35 norāžu
zīmes, 31 sols un 13 stendu rāmji.
Darbus objektā plānots pabeigt oktobrī, līdz tam
vēl Bernātu dabas parka izziņas takas tiks papildinātas

Bernātu
dabas
parka
taku
izveide
tuvojas
noslēgumam.

ar četrām tīklu šūpolēm, trim lielajiem fotorāmjiem,
laipām un kāpnēm. Paralēli notiek darbs pie torņa un tilta
dekoratīvo detaļu veidošanas, uzstādīšanas un aprakstošo
planšetu maketēšanas. Planšetēs tiks iekļauts QR kods, kuru
noskenējot, septiņu taku tīklojums būs redzams apmeklētāju
viedierīcēs. Visi darbi tiek organizēti tā, lai apmeklētājiem
netiktu ierobežota piekļuve dabas parkam. Pēc visu auto
ru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki
strādās parka teritorijā, un tikai pēc tam jaunie elementi
iegūs savu līdz galam noslīpēto vizuālo tēlu.
Projekts tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantoju
mu” sadarbības projektā Nr.5.5.1.0/17/I/009 “Dienvid
kurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”.

Bernātu nobrauktuves izbūves darbi beigušies

Nīcas novada dome ar Latvijas vides aizsardzības
fonda (LVAF) finansiālu atbalstu īstenojusi projektu
“Jūras piekrastes praktiskā pārvaldība Bernātu dabas parkā” (Nr. 108/415/2018), kā rezultātā izbūvēta
nobrauktuve pie jūras Bernātu ciema pludmalē.
Šajā vietā jūras krasta līnija ir ļoti mainīga, tāpēc, lai
būtu droši pret tās izskalošanu, nobrauktuves pamata
konstrukcijas risinājums ir “pamatīgs”. Galvenais no
brauktuves segums veidots no betona blokiem, balstī
tiem uz frakcionētu šķembu spilvena, pa virsu klātas 6
metrus garas transporta betona plāksnes. Nobrauktuves
sāni stiprināti ar gabioniem, tie ir metāla režģi, pildīti ar
akmeņiem. Nobrauktuve ir 4 metrus plata un nepilnus
113 metrus gara.
Jaunā būve uzlabos pludmales apmeklētāju un Nīcas
novada iedzīvotāju drošību, operatīvie dienesti varēs ātri
un netraucēti piekļūt nelaimes gadījumu vietām plud
malē, kā arī tiks mazināta antropogēnā slodze un uzla
bosies vides pieejamība. Svarīgi uzsvērt, ka Nīcas nova
da piekrastes garums ir 23,7 km un šī novadā ir pirmā
nobrauktuve pie jūras. Labi zināms, ka Bernātu ciema
pludmali ļoti iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan lie
pājnieki, gan ārvalstu tūristi, bet jūras straumes šajā vietā
ir ļoti mainīgas un bīstamas, tāpēc ir svarīgi nodrošināt
netraucētu piekļuvi operatīvajiem dienestiem.
Būvdarbi tika uzsākti 05.05.2020. un pabeigti
13.07.2020. Būvdarbus īstenoja SIA “ALand”, būvuzrau
dzību veica SIA “2K2”, autoruzraudzību – IK “P. Alkšņa
projektu grupa”. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni

Noslēdzies projekts “Jūras piekrastes praktiskā
pārvaldība Bernātu dabas parkā”, kurā izbūvēta
nobrauktuve pie jūras Bernātu ciema pludmalē.

62 000 EUR, no kurām 47 700 EUR līdzfinansē Latvijas
Vides aizsardzības fonds.
Lūdzam ņemt vērā, ka nobrauktuve ir paredzēta iz
mantošanai tikai operatīvajiem dienestiem, aļģu vācējiem
un zvejniekiem, kuriem ir licences un atļaujas iebraukt
pludmalē, kā arī Nīcas novada domes darbiniekiem, kuri
veic pludmales apsaimniekošanu. Pārējos gadījumos iz
mantot nobrauktuvi, lai piekļūtu pludmales daļai ar moto
rizētu transportlīdzekli, ir aizliegts!
Ieva Taurinskaite,
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Koncerts upē, brokastis rasā –
“Ausma 2020” Bārtas upē pie Nīcas
22. augusta rītā pirms saullēkta biedrība “Bārtas upes radošā apvienība” Nīcas novada Otaņķu pagasta “Upeskrastos” gaidīs ikvienu
interesentu pasākumā, kura devīze ir “Koncerts upē, brokastis rasā”.
Pulksten 5 no rīta dzirdēsiet gregoriskos dziedājumus “SCHOLA CAN
TORUM RIGA” izpildījumā, muzikālo apvienību “Gan’ gan’”, kuru pārstāv
Ieva Tālberga un Diāna Jansone, Vara Siliņa mikroorķestri un Rucavas lauku
kapelu “Paurupīte”. Pulksten 7 pasākumu krastā turpinās apvienība “Saule i
tuvāk”, laivu šķūnī varēs aplūkot Ingas Ozolas fotoizstādi “Aust gaismiņa, lec
saulīte”, kā arī iet jestrās rotaļās kopā ar folkloras kopu “Ķoči” no Liepājas.
Nomas laivu skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.
Aicināti ierasties arī klausītāji ar savām laivām un peldlīdzekļiem, ievērojot
drošību uz ūdens. Ir iespēja ierasties iepriekšējā vakarā un nakšņot savā teltī.
Klausīties un skatīties bez maksas varēs arī no krasta, bet svarīgi ir ie
rasties savlaicīgi. Pēc pulksten 5 automašīnas jānovieto pirms tilta. Dalīb
niekiem iesakām līdzi ņemt lukturīti, siltas drēbes un ievērot klusumu.
Ap pulksten 7 “Upeskrastos” varēs baudīt brokastu putru, uzkodas,
tēju un kafiju rīta rasā. Vēlams līdzi ņemt savus brokastu traukus – bļodiņu,
šķīvi, karoti un krūzīti, lai nevairotu planētas atkritumu kalnus.
Ja būs slikti laika apstākļi, koncerts notiks “Upeskrastu” šķūnī.
Pasākums notiek sadarbībā ar Valsts kultūrkapitāla fondu, Kurzemes
plānošanas reģionu un uzņēmumu “Sofijas laivas”. Vairāk informācijas,
zvanot Annai (tālr. 22015141) vai rakstot biedriba.bura@gmail.com.
Pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/1epk_NxhqOn_SZm0EYN5z9j2dRC9CPTlpwOOGUMe6oGk/edit?edit_requested=true#responses
Biedrība “Bārtas upes radošā apvienība”

Sarkanais paklājs un romantiska
fotografēšanās zona

Arī šogad Nīcas draudze
piedalījās vietējo projektu
konkursā, lai iegādātos
aprīkojumu dievnama
labiekārtošanai. Par
projektam piešķirtajiem
līdzekļiem baznīcai iegādāts
jauns paklājs, laternas,
puķu kaste un dārza
šūpoles. Labiekārtošanas
mērķis ir padarīt
pievilcīgāku
ap dievnamu esošo
teritoriju. Gan draudzes
cilvēkiem, gan svētdarbību
dalībniekiem tagad
būs iespēja iemūžināt
svarīgus dzīves brīžus
skaistākā vidē. Arī tūristus
no tuvākām un tālākām
vietām laipni aicinām
apmeklēt mūsu dievnamu.
Par labo sadarbību
projektu konkursā
draudze pateicas
Nīcas novada pašvaldībai.
Ieva Birule

Piedaloties vietējo projektu konkursā,
pie Nīcas baznīcas tiek uzstādītas skaistas šūpoles

Otaņķu pagasta iedzīvotājiem pašiem sava peldvieta pie Bārtas upes
un bezmaksas laivas ielaišana Liepājas ezerā no Otaņķu puses

Otaņķu pagasta iedzīvotāju ikgadējā sapul
cē raisījās diskusija, ka mums ir gan sava upe,
gan ezers, taču iedzīvotāji, kas ir aktīvi peldētāji,
nevar tikt pie upes, jo tās krastos atrodas pri
vātīpašumi, kuru īpašniekiem ir tiesības uz sa
vas zemes nelaist peldēt gribētājus. Līdz ar to
sākās atbilstošas vietas meklēšana, notika pār
runas ar zemju īpašniekiem. Īpašumā “Spēki”,
kur saimnieko Vaira Pētersone, kuras ģimenei
pieder zeme pie Bārtas upes, atrodas pašu spē

kiem iekopta atpūtas vieta. Nīcas novada dome
noslēdza nomas līgumu un turpinās uzkopt un
labiekārtot šo teritoriju, lai iedzīvotājiem un vie
siem būtu vieta, kur peldēties.
Savukārt ar pieeju pie ezera, kur vietējais
iedzīvotājs varētu brīvi ielaist laivu ūdenī, gāja
nedaudz grūtāk. Tika apsekotas visas iespēja
mās vietas, kur varētu izveidot bezmaksas pie
eju Liepājas ezeram no Otaņķu puses. Jāpie
bilst, ka šādas vietas izveide pašvaldībai prasītu

lielus finanšu līdzekļus. Pašlaik uzņēmējs īpa
šumā “Laivenieki” pats saviem spēkiem un par
saviem līdzekļiem ir izveidojis un labiekārtojis
laivas piestātni, līdz ar to Nīcas novada domes
deputāti akceptēja, ka tiek noslēgts līgums par
laivu ielaišanas vietas nomu. Līgums ar “Lai
venieku” īpašniekiem ir noslēgts līdz šā gada
30. novembrim. Bez maksas šo pakalpojumu
varēs saņemt Nīcas novadā deklarētie iedzī
votāji, apstiprinājumam savā mobilajā ierīcē
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izmantojot interneta vietni www.latvija.lv.
Par laivas ielaišanas pakalpojumu aicinām
iepriekš sazināties pa tālruni 29163669.
Novēlu visiem iedzīvotājiem jauku atpūtu
vasarā un aktīvi izmantot jaunās iespējas. Gai
dīsim arī turpmāk iedzīvotāju ierosinājumus,
lai kopīgiem spēkiem dzīvi savā pašvaldībā
veidotu labāku.
Andris Bišofs,
Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs
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Jauniešu centrā
11. jūlijā Jūrmalciemā norisinājās ikgadējie Zvejnieksvētki,
kuros aktīvi piedalījās arī Nīcas
Jauniešu centrs. Jaunieši jau tradicionāli ir daļa no organizatoru
komandas un piedalās visos lielākajos novada pasākumos.
Jauniešu un Kultūras centrs cieši
sadarbojas, lai novada jauniešus ie
saistītu pasākumos, veicinot viņu pie
redzes un jaunu prasmju apgūšanu,
kas daudziem noderēs nākotnē.
Šī gada Zvejnieksvētkos lielu
atbalstu sniedza 11 jaunieši, tāpēc
sakām paldies Emīlam Pētersonam,
Tomasam Dreijam, Mārcim Ka
lējam, Aigaram Seļavinam, Sanijai
Eglītei, Alisei Silai, Ilzei Elizabetei
Tapiņai, Keitijai Miksonei, Elīnai
Miksonei, Rēzijai Lākutei un Līvai
Katei Šmiukšei.
Jaunieši palīdzēja dekorēšanas un
noformēšanas darbos, kā arī dalīja

aproces pie ieejas, vēl viņi veica sva
rīgu uzdevumu – fotogrāfijās iemūži
nāja mirkļus piemiņai.
Tāpat kā pērn, arī šogad nāriņu
lomā iejutās Līva un Rēzija, viņas pa
līdzēja Neptūnam vadīt pasākumu un
apbalvot zvejniekus.
Savukārt 15. jūlijā Jauniešu centrs
saņēma ļoti gaidītu piegādi no uzņē
muma “Playtables”. Tika piegādāts
sporta inventārs aktīvās atpūtas ie
spēju paplašināšanai. Jauniešu centrs
vēlas, lai novada jaunieši kvalitatīvi pa
vadītu brīvo laiku, samazinot viedierī
ču izmantošanu ikdienā. Jāpiebilst,
ka šogad Jauniešu centrs piedzīvo
lielas pārmaiņas, taču pagaidām ne
kas netiek atklāts, saglabājot intrigu
līdz augusta beigām, kad tiks izziņots
Jauniešu centra atklāšanas datums un
visi varēs ierasties un aplūkot paveikto.
Madara Mihelsone,
jaunatnes lietu speciāliste

Noskaņu muzikālais vakars
Bernātos zem lietussargiem
24. jūlijā Bernātos pie “Zaļā
stara” tika aizvadīts šīs vasaras tre
šais Noskaņu muzikālais vakars, kur
klausītājus priecēja Liepājas mežragu
kvartets. Lai arī vakars bija lietains
un nedaudz drēgns, koncertu klau
sījās krietns pulciņš klausītāju. Ap
runājoties ar sanākušajiem, jāsecina,
ka šādi koncerti ir nepieciešami, jo
tie dod iespēju izrauties no ikdienas
un baudīt kvalitatīvu mūziku neieras
tā vietā. Līdz ar to Nīcas Kultūras
centrs līdzīga formāta koncertus
plāno arī septembrī, bet par tiem
plašāka informācija būs vēlāk.
Lietus lāsēm pilot, burvīgu
muzikālā vakara noskaņu radīja
Liepājas mežragu kvartets.

Skolas ziņas

Mūzikas skolā

Ilggadējais darbinieks dodas pensijā I pakāpes

Nīcas vidusskolā

laureātu diploms
starptautiskajā
konkursā

Projekta “Esi Līderis!” izlaidums

Šajā mācību gadā projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides prog
rammu “Uzņēmējdarbības pamati” apguva visi 12. klases skolēni. 6. jūlijā
Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā pulcējās projekta absolventi no visas
Latvijas, lai saņemtu apliecības par kursa apguvi. Lai dokumenta saņem
šana būtu īpaša un simbolizētu virsotņu sasniegšanu, absolventi ar liftu
uzbrauca 35 m augstajā skatu tornī. Tur projekta direktors Jānis Stabiņš
viņiem izsniedza apliecības, kas apliecina, ka skolēni apguvuši lietišķās eti
ķetes, mārketinga, grāmatvedības, lietvedības, uzņēmējdarbības, likumdo
šanas un menedžmenta pamatus. Pēc tam jaunieši baudīja cienastu tējas
namiņā un atpūtās kopā DJ Chill. Ikvienam bija iespēja iestādīt naudas
kociņu veiksmei un turībai.
Paldies projekta “Esi Līderis!” komandai par sadarbību un noslēguma
pasākumu un Nīcas vidusskolai un Nīcas novada domei par atbalstu!
Agita Mače, skolotāja

Ojārs
Katlis
dodas
pelnītā
atpūtā.

1. jūlijā Nīcas vidusskolas kolek
tīvs teica paldies Ojāram Katlim par
20 darba gadiem skolā un kvalitatīvi

veikto iestādes fiziskās vides sakār
tošanu. Savu darbu Ojārs pildīja ap
zinīgi, rūpīgi un godprātīgi.

Nīcas vidusskolā gatavojas
jaunajam mācību gadam

Atjaunotajā iekšpagalmā bruģī ir izlikta saules zīme, kas ir
dzīvības un mūžīgas kustības simbols.
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Nīcas vidusskolā vasaras brīv
laikā nometnes vēlas organizēt gan
sporta skolas, gan klubi. Lai šādas
nometnes varētu rīkot, MK noteiku
mi paredz, ka skolai jābūt aprīkotai
ar uguns aizsardzības centralizēto
balss izziņošanas sistēmu. Ņemot
vērā, ka skolas zvans bija morāli un
fiziski novecojis, tika ierīkots digitā
lais zvans, kas kalpos kā centralizēta
balss izziņošanas sistēma ugunsgrē
ka un trauksmes gadījumā un skanēs
ne tikai skolā, bet arī iekšpagalmā un
sporta laukumā, kā arī administrācija
varēs sniegt informatīvus paziņoju
mus. Tehnisko projektu centralizētai
balss izziņošanas sistēmai, digitāla
jam zvanam un skolas apskaņošanai
izstrādāja Uldis Bergmanis, ierīkoša
nu veica SIA “APHELP Group”.
Vasaras sākumā tika sakārtots
Nīcas vidusskolas iekšpagalms, kura
iepriekšējais segums, klāts pagājušā
gadsimta astoņdesmitajos gados,
savu laiku jau bija nokalpojis. Tajā

bija izveidojušies iesēdumi un bed
res, kur lietus laikā krājās ūdens. Pa
galma pusē tika pārbūvētas arī ieejas
kāpnes, jo šī ieeja ir visvairāk noslo
gota. Rūpējoties par bērnu drošību,
tika pieņemts lēmums skolas iekšpa
galmā liegt iebraukt jebkādam trans
portlīdzeklim. Projektu pagalma
un kāpņu seguma maiņai izstrādāja
Rihards Vecvagars, bruģēšanu un
labiekārtošanu veica SIA “A-Land”,
kas savu darbu paveica ļoti ātri,
meistarīgi un profesionāli.
Pašu spēkiem skolas darbinieki
Armands Freimanis un Ojārs Katlis
izremontēja latviešu valodas un lite
ratūras kabinetu, ir iegādātas jaunas
mēbeles. Vēl ir izremontētas divas
telpas, kas paredzētas 1. klasei un da
torklasei. Procesā ir skolas aktu zāles
tehniskais projekts, ko izstrādā SIA
“Archi Jazz”, kā arī paredzēts remon
tēt vecās skolas korpusa tualetes.
Liene Bārenīte, Nīcas
vidusskolas saimniecības vadītāja

No 1. līdz 10. jūlijam Baltkrievijas
galvaspilsētā Minskā attālināti norisinājās
I Starptautiskais dažādu mākslas žanru
konkurss “Vasaras vilnis”. Konkursa dalībniekiem priekšnesumi bija jānofilmē,
jāievieto koplietošanas tiešsaistes sociālā
tīkla tīmekļa vietnē YouTube un jāiesūta pieteikums konkursa organizatoriem.
Nīcas Mūzikas skolu šajā konkursā
pārstāvēja kameransamblis, trio Sintija Biteniece (flauta), Sabīne Ance Čirkše (flauta),
Elīna Ķuņķe (klavieres) pedagogu Sigitas
Briljonokas un Dinas Sležes vadībā. Meitenes konkursa ierakstā atskaņoja trīs skaņdarbus. Konkursanti tika vērtēti dažādās kategorijās un dažāda vecuma grupās. Mūsu
skolas trio startēja kategorijā “Instrumentālā
mūzika – ansambļi” 15–18 gadu grupā.
Priekšnesumu ļoti atzinīgi novērtēja konkursa žūrija, piešķirot jaunajām izpildītājām I
pakāpes laureātu diplomu ar atsauksmēm
par labu sadarbību ansamblī, dažādu tēlu
atklāsmi un vieglumu skaņdarbu atskaņojumā. Balvas vēl gaidām ar pasta sūtījumu.
Mēs ļoti lepojamies ar Nīcas Mūzikas
skolas meiteņu sasniegumu. Ilgstošs, pacietīgs darbs katrai ar savu mūzikas instrumentu un vairāku gadu kopīga muzicēšana
kameransamblī ļāvusi ļoti labi iepazīt citai
citu, sajust vienotu mūzikas plūdumu, elpu
ansambļa saspēlē, nodot emocijas klausītājiem, kopīgi tiekties pēc sasniegumiem. Skolotājām ir patiess gandarījums par audzēkņu
atbildīgo darbu, vēlmi papildus vingrināties
un iespēju realizēt daudzas radošas ieceres.
Priecājamies, ka Elīna un Sintija turpinās
mūzikas studijas Liepājas Mūzikas, mākslas
un dizaina vidusskolā.
Konkursa ierakstu skatīt
https://www.youtu.be/18xefcN2UXg.
Dina Sleže,
Nīcas Mūzikas skolas direktore

Zvejnieksvētki aizvadīti
Daudz pārdomu un diskusiju bija par to – rīkot vai nerīkot
Zvejnieksvētkus. Tomēr lēmums
tika pieņemts, un 11. jūlijā Jūrmalciemā svētki notika, par spīti
neparastajai situācijai, kas šobrīd
valda pasaulē.
Nogriežoties pa labi no Jūr
malciema ceļa, ikviens varēja sajust
gaisā virmojam svaigi kūpinātu zivju
smaržu, kas nāca no zvejnieka mājas
“Oskars”. Ikviens gribēja nogaršot
kūpinātos gardumus, viens turpat uz
vietas, cits vēlāk, pārvedis mājās.
Ar skanīgu dziedājumu Zvej
nieksvētku apmeklētājus sagaidīja
Nīcas vīru koris un vokāli instru
mentālais ansamblis “Maldu vēji”.
Nedaudz vēlāk bija iespēja noskatī
ties teātra izrādi “Sievu kari ar Bel
cebulu”, ko rādīja Liepājas Tautas
teātris, vērpjot intrigas un risinot
dažādus konfliktus un pārpratumus
uz skatuves.
Pie sabiedriskā centra “Ievas”
norisinājās aktivitātes pašiem ma
zākajiem – eksperimentu šovu
bērniem demonstrēja pārstāvji no
Zinātnes un inovāciju centra. Ka
mēr bērni nodevās izklaidei, vecāki
turpat nesteidzīgi iepirkās tirdziņā,
kur varēja iegādāties mājražotāju da

Svētku noslēgumā
ar skanīgām un
pazīstamām
dziesmām
pasākuma
apmeklētājus
priecēja Ivo Fomins.

Sveikt zvejniekus svētkos bija ieradies jūras valdnieks Neptūns.

rinātus izstrādājumus. Kad atvases
bija sagaidītas, tālāk ceļš veda uz at
jaunoto tīklu māju “Piestātne”, kur
varēja noklausīties stāstus par tās
vēsturi un novērtēt burvīgo skatu uz
jūru, kas paveras pa logu. Vēlāk bija
laiks doties atpakaļ baudīt gardo ziv
ju zupu, ko bija sarūpējušas vietējās
saimnieces no interešu kopas “Aiz
jomietes”. Pieprasījums pēc zupas

bija tik liels, ka diemžēl kāds palika
arī bešā, taču ar tukšu vēderu prom
nedevās neviens, jo arī izbraukuma
kafejnīca “Kvēle” apmeklētājiem
piedāvāja gardus ēdienus.
Pasākuma kulminācija bija
paša jūras valdnieka Neptūna un
daiļo nāru ierašanās, lai suminā
tu zvejniekus, kuri pašlaik strādā
šajā profesijā, kā arī tos, kuri ir

pelnītā atpūtā. Tika sveikti Vilnis
Kadeģis, Jānis Jūrmalis, Vilnis
Kronbergs, Arvis Ziemelis, Jānis
Ziemelis, Andris Ziemelis, Raivis
Pāvels, Gatis Ķergalvis, Kaspars
Kurps, Jānis Spārniņš, Ivars Roga,
Raivo Roga, Roberts Roga, Andis
Ķergalvis, Dzintars Ķergalvis, Ar
nis Ķergalvis, Jānis Cibulis, Uldis
Ķergalvis, Zigmunds Paipa, Gints

Lasmanis un Oskars Kadeģis.
Ar skanīgām jūras dziesmām
Liepājas teātra aktieru apvienība
“Aģenti” raisīja smaidu ikviena sejā.
Pasākuma izskaņā uzstājās Ivo Fo
mins un Roberts Dinters, skatītājus
priecējot ar populārām melodijām.

dabūt, “Deci”. Tagad arī “Depo” var
nopirkt dažādus līdzekļus, zaļajām
laputīm der “Mawriks”. Siltumnīcās
gadās visādu kaitēkļu buķete – ne ti
kai laputis, bet arī miltrasa un tīklērce.
Tie ir trīs lielākie kaitēkļi, un cīņa ar
tiem ir liela. Lauka rozēm šogad gan
ir ļoti labas lapas, bez nevienas uts. Ja
augs ir spēcīgs, arī kaitēkļu nav, tie pa
rādās, ja augs ir novārdzis.
– Jums ir liela pieredze rožu
audzēšanā. Tās bieži tiek slavētas
kā skaistas un veselīgas. Pastāstiet, kā par tām rūpējaties!
– Mēs nevaram konkurēt ar ār
zemju firmām, kur daudz kas notiek
mehanizēti. Ar rozēm ir liels darbs,
bet roze taču ir puķu karaliene! Pa
vasarī rozes jāpagriež un jāmēslo
ar komplekso mēslojumu, kurā ir
vairāk slāpekļa, kas veicina augša
nu. Mēslojums jādod arī vasarā, bet
rudenī tāds, kurā ir mazāk slāpekļa.
Var izmantot mēslojumu “Calmah”,
ko izšķīdina ūdenī. Var smidzināt uz
lapām, tad augs to uzņem ātrāk. Arī
mūsu pašu “Vito” ir ļoti labs. Ik pa
desmit dienām ir labi iedot papild
mēslojumu, bet pārforsēt nevajag.
Pēc savas pieredzes varu ieteikt ne
uzticēties ķimikāliju pārdevējiem, bet
uzmanīgi izlasīt instrukciju. Visu jau
arī pārdevējs nevar zināt un atcerē
ties. Ļoti uzmanīgiem jābūt ar kūts
mēsliem, jo tajos ir daudz fosfora,
svaigus nedrīkst likt nekādā gadī
jumā. Vienu gadu rozes salējām ar
vircu, bet nebija labi. Kas par daudz,
tas par skādi. Tāpat meklējam, lasām,
sekojam līdzi jaunumiem. Laistīt ro

zes vajag reti, bet pamatīgi, reizi ne
dēļā. Vajag izgriezt vecos ziedus, jo
tie atņem spēku. Jāizgriež arī mežeņi
(ar smalkākām lapām), lai nemoka
sakni. Rudenī rozēm var nogriezt
galotnītes, bet galveno apgriešanu
jādara pavasarī, kad var redzēt, ko
izgriezt. Ar rožu apsegšanu jābūt uz
manīgiem. Pēdējās ziemas bija siltas,
es nesedzu, jo var izsust. Tas ir vēl
sliktāk. Jā, rožu audzēšana nav vieg
la, arī rokas bieži cieš, bet, ja rozes
kopj, tās priecē daudzus gadus.
– Jūs tirdzniecībai audzējat arī
citas puķes.
– Šogad rozēm pievienojušies
puķuzirņi, frēzijas un smaržīgās lilijas.
Tiem ir mazāk kaitēkļu, turklāt puķu
zirņus neieved no ārzemēm – mazāka
konkurence. Audzējam siltumnīcā.
Laukā augus bojā lietus un vējš, neko
nevar paredzēt. Pavasarī izcili izdevās
narcises, bet rudenī būs krizantēmas
un mārtiņpuķes. Audzējam tā, lai visu
laiku kaut kas zied. Kādreiz uz lauka
auga dažādu šķirņu gladiolas, bet ta
gad vairs ne. Smaga ir gan raušana,
gan nešana un vešana. Jārēķinās ar
savām iespējām, meita un vīrs tagad
mazāk var iesaistīties darbos. Pagāju
šajā gadā sapirkām daudz tulpju sīpo
lu, bet bija slapjš un visi sapuva.
– Kur “Lūšos” audzētās puķes var iegādāties?
– Pētertirgū. Tur mums jau ga
diem ir sava klientūra, bet atbrauc
pēc puķēm arī nīcenieki. Patīk, ja iz
dodas izaudzēt skaistas puķes, ja kāds
paslavē. Prieks, ja citiem prieks.
Gunita Šime

Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mans sirdsdārzs

Dārzs ar puķu karalienēm – rozēm
Turpinām iztaujāt mūsu novada pieredzes bagātos dārzu
saimniekus, lai kādu noderīgu
padomu gūtu iesācēji. Šoreiz
“Lūšu” saimnieces Ritmas Kluces pieredze.
Ziedu audzēšana Kluču ģimenei ir ne vien priekam, bet
arī bizness. “Lūšu” siltumnīcās
Nīcas pievārtē aug rozes, puķuzirņi, frēzijas un citas skaistas puķes. Skaists un košs ir pie
mājas iekoptais daiļdārzs. Tas
vairākkārt godalgots Nīcas novada sakoptāko sētu konkursā,
2014. gadā ieguvis Goda dārza
statusu, vērtēts arī Latvijas mēroga konkursos.
zu?

– Kad un kā sākāt veidot dār-

– 2007. gadā, kad atnācām šeit
dzīvot. Mūs iedvesmoja Inga Skro
de. Viņas stādu audzētavā braucām
pirkt stādus, un viņa arī deva pado
mus. Es gribēju, lai būtu spēlēšanās
ar krāsām, un tas arī Ingai ir ļoti labi
izdevies. Akcents vairāk ir uz ziem
cietēm, bet daudz ir arī puķu karalie
ņu – rožu, kas ļoti skaisti izceļas uz
skujeņu fona.
– Jūsu īpašums savulaik bija
pilnīgi klajā laukā, bez kāda aizvēja.
– Jā, pilnīgi klajš lauks, kur ie
priekšējiem saimniekiem auga bur
kāni un gurķi. Sākām ar sarkanajām
aličām, kas labi aiztur vēju un ir ļoti

Kluču ģimenes dārzā īpašu
akcentu piešķir rozes.

dekoratīvas. Vēlāk iestādījām egļu
dzīvžogu, bet tam ik pēc diviem
gadiem jāzāģē galotnes. Ļoti smags
darbs, ko ar benzīna zāģi uzņēmu
sies darīt meita Zane. Vienā malā ir
liepas, otrā – sudrabvītoli, ko ieteica
stādīt “Drāznieku” saimniece Gunta
Vecpils. Sākumā vējš traki pūta, bet
tagad ir vietiņas, kur nemaz nepūš.
– Dārzā var pamanīt apgaismojuma laternas.
– Nu jau gan daļa ieaugusi krū
mos. Kad gribas romantiku, kad
brauc ciemiņi, ieslēdzam, arī Ziemas
svētkos, Līgo un citos svētkos, ikdie

nā ne. Mums ir ar elektrību, nevis
saules baterijām.
– Pie mājas ir akmensdārzs ar
mūspusē neierastiem akmeņiem.
– Tas ir plienakmens, vedām no
Sauriešiem. Tāls un grūts brauciens
bija. Speciāli sarunājām mašīnu, pa
šiem bija jāiekrauj. Mums pie mājas
ir uzbērums. Spriedām, kā varētu vei
dot, lai piestāvētu lauku videi. Nebija
arī viegli atrast cilvēku, kas akmeņus
samūrētu. To ļoti prasmīgi paveica
nīcenieks Kārlis Ozols. Tāds īsts ak
mensdārzs gan tas nav. Visvairāk tajā
ir kalnu priedītes, otrā pusē aug hos
tas un laimiņi. Tie ir ļoti labs sedzēj
augs, arī dažādu krāsu segliņi, dārza
orberta ‘Royal blue’, mārsils, klinšu
alise, bezzobu acēna, ložņu cekuliņš.
Tad daudz neaug nezāles. Tie mums
ir vairākās vietās.
– Mēdz gadīties, ka kāds
augs, kas savulaik stādīts ar lielu
prieku un mīlestību, laika gaitā
kļūst par grūti iznīcināmu nezāli.
Vai jums ir tā gadījies?
– Jā, tieši tā mums ir sanācis ar
lupīnu. Man lupīnas tā patika! Bet
tagad vairs nepatīk. Aug un aug kā
nezāle, jau piecus gadus cīnāmies un
netiekam galā.
– Kā ir ar “nelūgtiem viesiem”?
– Gliemeži pie mums dzīvo lep
ni – es neko nedaru. Laputīm esmu
izmēģinājusi kolu un “Fairy”, bet tie
palīdz uz īsu brīdi. Profesionālajām
rozēm izmantoju “Fastac” un, ja var
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Bagāts mūžs

VILMĀRAM KRONBERGAM – 85

Pērkonē Vilmāra Kronberga
dzīve ritēja sākumposmā un rit ta
gad, pensijas gados, bet pa vidu
trīsdesmit gadi aizvadīti, dzīvojot un
strādājot Liepājā.
Bērnība saistās gan ar ulmaņlai
kiem, gan vācu un krievu laiku. Tēvs
gāja jūrā. Zēns apmeklēja Cenkones
skoliņu. Vajadzēja mācīties un dzie
dāt vācu himnu. Vienu gadu mācī
bas bija jāpārtrauc, jo saslimis ar garo
klepu. Pēc ceturtās klases turpināja
mācīties Skatres skolā, kas atradās
četrus kilometrus no mājām. Auto
Vilmārs Kronbergs priecājas, busi nekursēja, tādēļ uz skolu devās
kājām vai brauca ar divriteni.
ka visiem bērniem un mazKarš smagi izmainīja Kronber
bērniem ir saticīgas ģimenes.
gu dzīvi. Vācu laikā viņus izdzina
no mājām un tur ierīkoja garnizonu.
Ģimene, palikusi bez pajumtes, devās no mājas uz māju. Arī 1945. gadā
atpakaļ vairs nelaida, tur ierīkoja armijas bāzi. Un māja bija nodegusi.
Vilmāra kungs atceras kādu satraucošu pēckara laika notikumu. Visur
varēja atrast nesprāgušus lādiņus un dažādus ieročus. Reiz vairāki 10–12 ga
dus veci puikas nolēmuši uzspridzināt jūrmalā atrastu mīnu. Sakūruši lielu
ugunskuru, ielikuši spridzekli un aiz kāpas gaidījuši. Nekas nenotika. Sakū
ruši vēlreiz ugunskuru. Atkal nekā. Kad jau bijis mājās un ēdis vakariņas,
noskanējis tāds sprādziens! “Dieva laime, ka viss notika tā, Dieviņš mūs pa
sargāja,” zēna gadu muļķību atklāj sirmais kungs. “Cik mums bija tā prāta!”
Trīs gadus audzējuši kartupeļus un dārzeņus un veduši uz tirgu, likuši
kapeiku pie kapeikas, līdz kopā ar tēvu varējuši uzcelt jaunu māju. Tad Vil
mārs jau bija nodibinājis savu ģimeni, un labi palīgi bija arī bērni.
Pirmos darba gadus V. Kronbergs aizvadījis vietējā kolhozā lauku bri
gādē un būvbrigādē, vēlāk trīsdesmit gadus Liepājā nostrādājis par šoferi.
Pensijas gados ģimene atgriezās uz laukiem, jo ar pensiju pilsētā izdzī
vot nevarēja. Te ar sievu un bērniem iekopa zemīti. V. Kronbergs saka:
“Labi dzīvojam.” Ar otro sievu saticīgi dzīvo jau trīsdesmit ceturto gadu.
Ģimene ir kupla: septiņi bērni, un kopā ar mazbērniem un mazmazbēr
niem sanāk divdesmit pieci. Prieks, ka visiem ir labas ģimenes. Daļa no
tuviniekiem ir Latvijā, daļa ārzemēs.
Tik cienījamos gados palaikam traucē arī slimības, taču veselību uzturēt
palīdz daktere Birzniece, neatsverams ikdienas palīgs un sarunu biedrs ir
sieva.

JĀNIM ĒRKULIM – 95

Neraugoties uz ļoti cienījamo
gadu skaitu un garajā mūžā piedzī
votajiem sāpju un ciešanu brīžiem,
otaņķnieks Jānis Ērkulis ir saglabā
jis gan dzīvesprieku, gan humoru.
Dienas viņš vada kopā ar saviem
uzticamajiem draugiem – suni un
kaķi. Parūpēties par viņiem ir ikdie
nas galvenais uzdevums. Vēl katru
rītu iekur plīti, apstaigā saimniecību
un, ja nepieciešams, sakopj to. Va
karos, kad visi darbi padarīti, J. Ēr
kulis skatās televīziju, fonā “cauri
vien pukst” radio. Jubilārs seko līdzi
notikumiem Latvijā, tomēr uzskata, Jānis Ērkulis uzskata,
ka šobrīd viss iet uz leju.
ka možuma uzturēšanai
Uzticamā dzīvesbiedre, ar kuru galvenais ir nekrist panikā
kopā vairākus gadus aktīvi darboju un visu darīt ar mieru un
šies Otaņķu etnogrāfiskajā ansam nosvērtību.
blī, jau labu laiku kā atdusas kapi
ņos. Audžumeita Gunta aicinājusi uz Liepāju, taču viņš atteicies: “Gribu
redzēt saimniecību un sava darba augļus, nevis tupēt četrās sienās.” Mājas ir
mīļas arī atmiņu dēļ. Skumji nav, jo vismaz vienu reizi nedēļā atbrauc audžu
meita ar bērniem un mazbērniem, šad tad arī brāļa meita ar savu radu saimi.
Pabijis vācu leģionā, lēģerī un Sibīrijā. Darba gadus aizvadījis, strādā
jot mežos un kādu laiku kolhoza gaterī. Daudz strādājis, daudz ko pār
dzīvojis. J. Ērkulis vērtē, ka smagais darbs palīdzējis būt fiziski stipram,
bet možuma uzturēšanai galvenais ir nekrist panikā un visu darīt ar mieru
un nosvērtību.
Gunita Šime un Krista Soģe
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l Zvejnieka māja “Oskars”.

l Saimnieks Oskars Kadeģis.

l Saimniecība atrodas Nīcas novada

Jūrmalciemā.

l Tā ir vieta, kur Jūrmalciemā

iespējams iegādāties karsti un auksti
kūpinātas zivis, kas tiek kūpinātas ar
īpašu mīlestību, izmantojot sentēvu
metodes. Zivis kūpina ar alkšņu malku,
alkšņu šķeldu un čiekuriem.
Facebook:@Zvejniekamāja”Oskars”

Kā radās nosaukums?
Kopš 1994. gada man ir zvejnie
ku saimniecība “Oskars”, no tā arī
radās šāds nosaukums papildu pasā
kumam.
Kāpēc pievērsāties šai jomai?
Jūrmalciemā esmu dzimis un
audzis, kā zināms, tas ir īstens zvej
niekciems, un neko citu darīt arī ne
māku.
Kas ir uzņēmuma “odziņa”
un lepnums?
Kūpināšanas un pasniegšanas
veids. Arī paša zvejotas zivis.
Kas ir uzņēmuma veiksmes
atslēga?
Tās ir tradīcijas, pamatīgums,
tiekšanās pēc augstākās kvalitātes un
visas ģimenes neatlaidīgs darbs.
Kāpēc tieši Nīcas novadā?
Jūrmalciems ir forša vieta, atro
das pie jūras. Kad sataisīja ceļu, arī
tūristu plūsma pieauga.
Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbības sākuma posmu?
Zvejnieku saimniecība man ir
kopš 1994. gada, sākumā zvejoju
Jūrmalciemā, bija arī kūpināšana.
Vēlāk nāca pārejas laiks, tad gāja
diezgan smagi. Pēc tam kādus pie
cus gadus strādāju uz kuģiem jūrā.
Mazliet vēlāk, ap 2000. gadu, paņe
mot kredītu, Krievijā uzbūvēju divas
laivas un atdzinu uz Latviju. Vienu
gadu paņēmām vienu laivu, nākam
gad – otru. Tās bija lielākas laivas,
ko Jūrmalciemā turēt nevarēja, tā
pēc bāzējos Liepājā. Pašlaik īpašumā
ir četras laivas.
Tieši pirms gada uzbūvējām
moduli, bet rudenī sākām tajā pie
dāvāt dienā zvejotu mencu grieztas
filejas. Tas bija interesants pasā
kums, un pavasarī pamazām sākām
kūpināt zivi.

Kas ir tas, kas raksturo jūsu
uzņēmumu?
Tās ir tikko nozvejotas, svaigas
zivis, kas kūpinātas pēc metodes,
kādu pielieto tikai Jūrmalciemā.
Kas ir jūsu galvenā mērķauditorija, kura saņem jūsu gala
produktu/pakalpojumu?
Konkrētas mērķauditorijas nav,
varētu teikt, visi tie, kas atbrauc,
seko līdzi Facebook lapā, tie ir nīce
nieki, arī paši jūrmalciemnieki, vēl
arī lietuviešu tūristi.
Vai jūs produkciju arī eksportējat?
Eksportam nododam nozvejo
tās zivis, pavasarī ir grunduļu sezo
na, tad pārpircēji tos sūta lielākoties
uz Ukrainu.
Cik daudz ir roku darba, un
kas ir mehanizēts?
Viss ir tikai roku darbs.
Ar kādām problēmām sastopaties ikdienā?
Ar darbaspēka trūkumu jūrā, tas
ir specifiski, un tur nevar iet jebkurš.
Arī nozveja mēdz būt neregulāra,
mums ir sezonas un tukšie laiki, kad
tu nevari nopelnīt, bet cilvēkam to

mēr ir nepieciešama stabilitāte.
Vai darbojaties organizācijās/biedrībās, piedalāties pieredzes braucienos?
Esmu Kurzemes Zvejnieku
asociācijā. Kopumā esmu piedalī
jies kādos trīs pieredzes apmaiņas
braucienos saistībā ar zvejniecību.
Pagājušajā gadā piedalījos Baltijas
valstu grunduļu zvejnieku saietā
Klaipēdā. Šogad martā bija plānots
doties uz Islandi, taču Covid-19
visu izjauca.
Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
Nekādi. Skatīsies, kā viss izvēr
tīsies, šobrīd situācija ir ļoti nestabila
visur, arī zvejniecībā, tāpēc uz priek
šu neko neplānoju.
Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem,
kuri domā par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?
Strādāt, domāt, sekot līdzi, kas
notiek apkārt, un, ja dara, tad viss
izdodas.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tradīcijas stiprinošs pasākums

15. augustā pulksten 13 aicinām ikvienu Nīcas novada iedzīvotāju un interesentu piedalīties
kultūrvēsturisko tradīciju stiprināšanas pasākumā “Maza apstāšanās laika vidū”, kas norisināsies Nīcas novada seno lietu sētā “Galdnieki”.

Pulcēsimies vienkopus, lai jau ikgadēji svinētu
un aktualizētu kultūrvēsturisko tradīciju zināšanas
un pārmantojamību, sniegtu iespēju ikvienam aroda
meistaram dalīties ar savām prasmēm. Aicinām pava
dīt pozitīvu un radoši rosinošu dienu kopā ar biedrību
“Cerību krāsa” tās desmitajā gadskārtā.
Pasākumā piedalīsies un par lielisku gaisotni rūpē

sies ne tikai darbīgie rokdarbu meistari, bet arī dzej
niece Dace Sadaka, Nīcas un Rucavas etnogrāfiskie
ansambļi, Nīcas un Liepājas mūzikas skolu audzēkņi,
atraktīvā Inta Jaunciema un Liepājas vācu nama jau
niešu ansamblis “Saule”.
Tāpēc, ja arī tev ir vēlme dalīties ar savām zināša
nām, kuras pārmantotas no paaudzes paaudzē, ir kāds
unikāls meistarstiķis vai vienkārši gribas apmeklēt pa
sākumu, aicinām sazināties pa tālruni 26998159 vai
rakstot ausmadzintare@inbox.lv.
Informējam, ka pasākumā tiks ievēroti visi Co
vid-19 dēļ ieviestie drošības noteikumi. Pasākuma
formāts – brīvdabas.

Sports

FK “NĪCA” izcīna 3. vietu Latvijā “LPPP/NĪCA” nenotur čempiona titulu
Jūlija sākumā Liepājas Olimpiskajā centrā norisinājās
Liepājas pilsētas čempionāta fināls basketbolā vīriešiem,
kurā “LPPP/Nīca” gatavojās izcīnīt trīskārtēju čempiona
titulu, spēlējot par 1. vietu ar komandu “Oskara Tran
sports”, vienīgo, pret kuru nīcenieki bija piedzīvojuši
zaudējumu, tādēļ šī spēle solījās būt spraiga un emocijām
bagāta.
Jau pašā spēles sākumā vadībā izvirzījās Vērgales spē

lētāji, taču “LPPP/Nīca” nepadevās pirmajam triecienam,
un rezultāta starpība pamazām sāka sarukt. Pēc trīs ce
turtdaļām “Oskara Transports” bija vadībā ar 14 punktu
pārsvaru, bet spēles izšķirošajā ceturtdaļā “LPPP/Nīca”
īsi pirms spēles beigām rezultāta starpību samazināja līdz
trīs punktiem – 60:63. Tomēr atlikušajā laikā nīceniekiem
neizdevās izrauties vadībā, tādēļ ar rezultātu 65:73 šogad
tika izcīnīta godpilnā 2. vieta.

“GAUJAS KAUSS” ATNES BRONZU
Šī gada iesākums ir ieviesis daudzas korekcijas arī jauno Nīcas
airēšanas slalomistu programmā. Šogad pirmās sacensības norisinājās
vien 5. jūlijā. Ierastajā vietā Gaujā pie Valmieras norisinājās “Gaujas
kausa” izcīņa airēšanas slalomā. Šajās sacensībās pirmo reizi varēja
izmēģināt divas jaunās laivas. Veiksmīgāk startēja meitenes, un Laurai
Vecbaštikai pirmā medaļa, šogad – bronza.

Rezultāti “Gaujas kausā”
U18 meiteņu grupā:
Laurai Vecbaštikai – 3. vieta;
Loretai Cinkus – 5. vieta.

FK “Nīca” augstākais komandas sasniegums.

Jūnija beigās noslēdzās Latvijas
Telpu futbola asociācijas rīkotais
1. līgas čempionāts, kurā startēja arī
FK “Nīca/OtankiMill.eu”. Martā
izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ
pēdējā spēle tika atcelta, līdz ar to
arī čempionāta godalgotās vietas
netika sadalītas.
Pēc ārkārtējā stāvokļa beigām
atsākās fināla spēles. Šā gada čem
pionu titulu zelta spēlē izcīnīja
FK “Nikars/Ghetto”, uzvarot
“New Project”. Uz bronzu preten
dēja gan nīcenieki, gan SC “Grobi
ņa”. Lai saglabātu cerības uz 3. vie
tu, Grobiņas telpu futbolistiem
20. jūnijā bija jāuzvar TFK “Ogre/
ONSC”, tomēr mačs beidzās neiz
šķirti ar rezultātu 5:5, kas automā
tiski nodrošināja bronzas medaļas
nīceniekiem.
Lai godam noslēgtu 2. kārtas
spēles, nedēļu vēlāk FK “Nīca/
OtankiMill.eu” devās uz Rīgu, lai
aizvadītu pēdējo spēli pret “PB
Line”, kurā guva uzvaru ar 5:3.
Vārtu autori Valdis Nicis, Endijs
Šlampe (katram pa 2 vārtiem) un

komandas kapteinis Edgars Miķelis
Kovaļskis (1 vārtu guvums).
Čempionāts noslēdzās ar iz
cīnīto 3. vietu Latvijā LTFA 1. lī
gas čempionātā telpu futbolā, kas
komandai līdz šim ir augstākais
sasniegums. Treneris Janeks Krei
tāls tika atzīts par sezonas labāko
treneri, bet FK “Nīca/OtankiMill.
eu” un Nīcas sporta halle par labā
kajiem mājas spēļu organizatoriem.
Komanda saka milzīgu paldies
sponsoriem – Nīcas novada do
mei, SIA “Otaņķu dzirnavnieks”,
“Jūrnieka ligzdai”, AS “Balta”, SIA
“Ekovalis”, SIA “Elektrodi”, kā
arī visiem atbalstītājiem, kuri gan
mājas spēlēs, gan izbraukumos juta
līdzi gan uzvaras priekā, gan zaudē
juma rūgtumā.
Šobrīd komanda jau aizvadījusi
pirmās spēles Liepājas pilsētas čem
pionātā, jūlijā izspēlējot pirmo kārtu
un laukumā tiekoties ar pārējām 1.
divīzijas komandām, kas ir “Me
dze”, “Eko Kurzeme”, “TEM”,
“Zvejnieks”, “Libava City” un “Lie
pājas Centra draudze”.

“Nīcas karaļa kausa”
1. posmā triumfē viesi

U18 zēnu grupā:
Raienam Ronim – 4. vieta;
Dāvim Jaunzemim – 5. vieta;
Rolandam Kokinam – 9. vieta.

Jūlija beigās un augusta sākumā turpat Valmierā norisināsies Latvi
jas Jaunatnes čempionāts airēšanas slalomā.

Pludmales volejbola sacensību
“Nīcas karaļa kauss” 1. posma uzvarētāji: (no kreisās) Kristers Vēveris,
Matīss Ziemulis, Dainis Kopštāls.

Nīcas airētāji pirmās sacensības aizvadīja Valmieras
pusē.

25. jūlijā Nīcas centrā norisinājās “Nīcas
karaļa kausa” izcīņas pirmais posms pludma
les volejbolā. Piedalījās 24 dalībnieki no Nīcas,
Liepājas un pat no Valmieras. Aizraujošās cī
ņās vīri un vairākas dāmas, trīs reizes mainot
pāriniekus, visas dienas garumā cīnījās par
vērtīgiem punktiem. Noslēgumā, lai noskaid
rotu 3. vietas ieguvēju, bija jārīko papildu mači.
Pirmais trijnieks pēc 1. posma ir šāds: 1. vietā
– Matīss Ziemulis; 2. vietā – Kristers Vēveris;
3. vietā – Dainis Kopštāls. Jāpiebilst, ka pirmās
divas vietas šoreiz aizceļoja uz Valmieru.
Lielu paldies sakām šī pasākuma atbal
stītājam SIA “AUDA-T”, dalībniekiem un
faniem. Un tiekamies “Nīcas karaļa kausa”
2. posmā augustā, jo šogad Nīcas karali no
skaidrosim divu posmu cīņās.
Nīcas sporta halle

Lauku atbalsta dienesta piedāvājumi
l Līdz 3. augustam LAD pieņems projektus programmā “6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Skatīt
LAD mājaslapā http://www.lad.gov.lv.
l LLKC izsludina akciju “Atklāj novada garšu!”,
skatīt http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2020-08-25-000000/llkc-liepaja25-augusts-pieredzes-apmainas.
l Aicina saimniecības/uzņēmumus pievienoties “Novada garšas katalogam” (tālr. 27843096,
e-pasts liepaja@llkc.lv., https://www.novadagarsa.lv.)  
l Durbē 8. augustā – bezmaksas informatīvais
seminārs “Augļu koku, ogulāju, zemeņu integrētās
audzēšanas tehnoloģijas un prasības; kaitēkļu,
slimību apkarošana”. Dalībnieku skaits ir ierobežots!
Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar
Aivu Kasparoviču (tālr. 26263682,
e-pasts aiva.kasparovica@llkc.lv).
l LLKC Liepājas nodaļa 25. augustā
organizē pieredzes apmaiņas braucienu. Tēma
– “Bioloģiskās saimniekošanas pieredze un
pievienotās vērtības palielināšana”. Līdzmaksājums

– 24 EUR. Dalībniekiem ir jāapliecina iesaiste
lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā. Dalībnieku
skaits ir ierobežots. Brauciena laikā apmeklēsim četras
bioloģiskās zemnieku saimniecības:
l Zemnieku saimniecība “Ošenieki” (Kandavas novads), kurā tiek audzētas ogas – zemenes,
vasaras un rudens avenes –, dārzeņi un graudaugi. Saimniecība piedāvā ap 100 tomātu šķirņu.
Atvērta pašu uzbūvētā dārzeņu tirgotava, kurā tirgo
pašgatavotus konservējumus no pašu izaudzētā.
l Zemnieku saimniecība “Mazburkas” (Engures
novads), audzē ap 40 dažādu vīnogu šķirņu 4 ha
platībā. No vīnogām gatavo vīnu, sulu. Papildus tiek
audzētas aitas. Būs ekskursija pa vīnogu dārzu, vīna
degustācija.
l Zemnieku saimniecība “Gaiķi” (Tukuma
novads) nodarbojas ar zemeņu, aveņu, dārzeņu,
garšaugu, ārstniecības augu audzēšanu. Dārzeņi un
ogas tiek arī pārstrādāti. Saimniecībā ir tējas namiņš.
Papildu nodarbošanās – biškopība. Produkcijas
degustācija.
l Zemnieku saimniecība “Rogas” (Jaunpils

novads) nodarbojas ar piena lopkopību, gatavo sieru,
sviestu, biezpienu, kā arī produktus no jaunpiena.
Rādīs siera un sviesta gatavošanu, būs degustācija.
Papildu informācija http://www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/2020-08-25-000000/
llkc-liepaja-25-augusts-pieredzes-apmainas.
l LLKC Liepājas nodaļa 11. un 12. septembrī
organizē mācības “ES nozīmes zālāju biotopu vai
sugu dzīvotņu apsaimniekošana”. Mācībās var
piedalīties tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies
LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide
un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos” un uzņēmušies saistības par ES
nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.
zālāju ražības klase). Dalībnieku skaits ir ierobežots.
Papildu informācija http://www.laukutikls.lv/nozares/
lauksaimnieciba/notikumi/2020-09-11-000000lidz-2020-09-12-000000/llkc-liepaja-11-un-12.
Turpmāk plānoti šādi pasākumi:
l pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas
akvakultūras saimniecībām;
l informatīvais seminārs par aktualitātēm
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biškopjiem (iesācējiem);
l pieredzes apmaiņas brauciens par
netradicionālajiem dzīvniekiem;
l pieredzes apmaiņas brauciens puķumīļiem;
l pieredzes apmaiņas brauciens par dārzeņu
audzēšanu;
l pieredzes apmaiņas brauciens par SEG
emisijām piena un gaļas lopkopības saimniecībās;
l bezmaksas mācības “Dzīvnieku turēšana,
mītņošana (piena un gaļas lopkopībā) dzīvnieku
veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai”.
l mācības ar līdzmaksājumu "Lauksaimniecības
dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā
apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (piena
liellopi)" ar iespēju saņemt pārrauga apliecinājumu
piena lopkopības saimniecībā;
l jauniešu mācības "Laukiem būt!". Papildu
informācija par mācībām un konkursu saitē http://laukutikls.lv/atbalsts-lauku-jauniesiem-uznemejdarbibasveicinasanai-0.
Skaties jaunumus https://www.facebook.com/
LLKCLiepaja/!
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aUGUstā ambULaNcĒ

Pieaugušo izglītības centrā

27.08. plkst. 12.00 mobilā mamogrāﬁja (pierakstīties pa tālr. 29415662).
Pakalpojumu nodrošina “VC4” mobilais digitālais mamogrāfs (īpaši aprīkots
autobuss), kurā ir iespēja saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas (krūšu dziedzeru
rentgenoloģisko) izmeklējumu.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez maksas. Ar ģimenes ārsta
vai ārstējošā ārsta norīkojumu izmeklējums ir par maksu – 3.00 eUR.

septembRī ambULaNcĒ

08.09. no plkst.10.00 līdz 12.00 ārste psihiatre Kristīne Balode (pieņem rindas
kārtībā) 15. kab.
11.09. plkst. 15.00 acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662)
28. kab.
atvaĻiNājUmi
Medicīnas māsa Ināra LAURE no 20. jūlija līdz 16. augustam.
Ģimenes ārste Iveta PEREMEŽA no 20. jūlija līdz 16. augustam.
ir saņemtas 15. jūnijā veikto mamogrāﬁjas izmeklējumu atbildes.
interesēties sava ģimenes ārsta praksē.

Gramzdas Ēdenes dārzā varēja skatīt augsto dobi un uzzināt, kā to veidot.

ambULaNcei jaUNs jUmts

Ir noslēgušies un 10. jūlijā pieņemti Nīcas ambulances ēkas
jumta seguma nomaiņas un bēniņu pārseguma siltināšanas
būvdarbi, kurus veica SIA “AB Būvniecība”, būvuzraudzību
nodrošināja SIA “Taigers” būvuzraugs Raitis Zvaigzne.
Pirms remonta.

Pēc remonta.

mācās GaN teLpās, GaN dabā

Nīcā 7. jūlijā mācības par ārstniecības augu pielietojumu ilga līdz vēlam vakaram. Latvijā pazīstamā, Valmieras
pusē dzīvojošā speciāliste Zeltīte Kaviere sanākušos aizrāva
ne vien ar plašajām zināšanām, bet arī ar vienkāršību un
pozitīvu skatījumu uz dzīvi. Uz vietas tapa ārstnieciskās eļļas,
tinktūras, sīrupi, ziedes un pat atsvaidzinošs pelašķu mohito.
Katrs devās mājup ar kādu vērtīgu burciņu labai veselībai.
Projekta pasākums bija bez maksas, tas notika sadarbībā ar
MKPC Dienvidkurzemes nodaļu.
Martā augkopības speciālists Māris Narvils Nīcā vadīja
semināru par permakultūru. Lai visu redzētu dabā, 18. jūlijā
Pieaugušo izglītības centrs organizēja mācību izbraukumu.
Gramzdas Ēdenes dārzā, kur izmanto dabai draudzīgas
saimniekošanas metodes, bija iespēja skatīt dažādus
neierastus ogu krūmus, kas labi piemērojušies mūsu klimatiskajiem apstākļiem, noskaidrot, kādas ir augstās dobes un
principus, kas svarīgi, lai augi maksimāli izmantotu dabā
sastopamās vielas. Vīrieši ar interesi apskatīja kājminamo
veļas mazgājamo mašīnu, īpašu krāsni telpu apsildīšanai, kā
arī saules paneļu pielietojumu.
Lavandu audzēšanas saimniecībā “LavanderVilla” varēja
ne vien aplūkot un izsmaržot lavandu laukus, bet arī gūt plašu
informāciju par lavandām, to īpašībām, pielietojumu un šī
biznesa attīstību. Brauciena noslēgumā dalībnieki kopā ar gidu
izstaigāja lielisku, leģendām apvītu dabas stūri – Aizvīķu parku.

pLāNotās izbRaUKUma mācības

l pUĶU dRaUGiem 6. augustā notiks pieredzes
apmaiņas brauciens uz Talsu pusi (sadarbībā ar LAD).
Paredzēts apmeklēt vairākus skaistus dārzus un stādu
audzētavas.
l meŽU īpaŠNieKiem 12. un 13. septembrī
mācības par mežu apsaimniekošanu un labiekārtošanu.
Izbraukums uz Vidzemi (Kocēnu, Salacgrīvas,
Alojas novads) sadarbībā ar MKPC Dienvidkurzemes
nodaļu. Programma ir ļoti interesanta. Šī ir lieliska iespēja
ne vien apgūt ko jaunu, bet arī apskatīt Latvijas dabu un
mazliet atpūsties. Dalības maksa par abām dienām – 30
eiro. Summā iekļautas arī naktsmītnes un ēdināšana (2x).
Abiem izbraukumiem, lieki negaidot, pieteikties pie
Gunitas Šimes, zvanot pa tālruni 29105652. Vietu skaits
ierobežots.

aUGUstā izsLUdiNās pRojeKta 5. KāRtU –
mācības stRādājoŠajiem

Augustā plānots izsludināt ESF līdzfinansēta
pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtu.
Sekojiet līdzi informācijai interneta vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv! Ja būs pietiekami liela
mūsu novada iedzīvotāju interese, kādas no mācībām
varētu notikt Nīcā.

Zināšanai
miLitāRās mācības

Kultūra
RUdes sKoLai – 145!

Aicinām visus skolas absolventus, pedagogus un darbiniekus uz jubilejas koncertu 1. augustā plkst. 16.00 Rudes skolas estrādē. Ar muzikālu
priekšnesumu priecēs Andris Ērglis un Jānis Strazds.Koncerts ir bez
maksas.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29858814 ir OBLIGĀTA, lai varētu
regulēt apmeklētāju un sēdvietu skaitu Covid-19 apstākļos.

seNo UGUNsKURU NaKts

Katru gadu augusta pēdējā sestdienā cilvēki pulcējas jūras krastā, lai
svinētu Senās uguns nakti. Arī šogad 29. augustā atnāc uz jūrmalu, lai
aizdegtu sveci, lāpu vai ugunskuru. Atgādināsim sev un citiem, ka jūra, kas
mūs vieno, ir sargājama. Sīkāka informācija vēl būs vietnē www.nica.lv.

KaLNiŠĶU sabiedRisKajam ceNtRam – 15

8. augustā plkst. 16.00 pie Kalnišķu sabiedriskā centra notiks jubilejas
koncerts. Ar skaistām melodijām priecēs Maija Kalniņa, Zanda Štrausa un
Normunds Kalniņš (akordeons). Koncerts bez maksas.
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14. un 15. augustā plānotas militārās mācības Nīcas
novada Otaņķu pagasta apkārtnē.
Mācību dalībnieki apņemas ievērot ugunsdrošības
pasākumus vingrinājumu laikā, iespēju robežās sakopt
izmantoto teritoriju, ievērot privātīpašumu robežas un to
neaizskaramību mācību laikā. Tiks nodrošināta kontrole,
lai nepieļautu kaitējumu apkārtējai videi, tiks ievērotas
ugunsdrošības prasības un nodrošināta privātīpašumu
neaizskaramība.
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni
izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem
trokšņiem. Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par
industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un
vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.

KAPUSVĒTKI
aUGUstā

u Kūlas kapos – 1. augustā plkst. 12.00,
u Maisiņu kapos – 1. augustā plkst. 12.00,
u Verbeļu kapos – 1. augustā plkst. 14.00,
u Silenieku kapos – 2. augustā plkst. 16.00,
u Dorupes kapos – 8. augustā plkst. 13.00,
u Baidzeles kapos – 8. augustā plkst. 14.00,
u Muižas kapos – 9. augustā plkst. 12.30,
u Dzērvēnu (Šmēdnieku) kapos – 15. augustā plkst. 13.00
u Pucu kapos – 23. augustā plkst. 14.00.

Nīcas pasta NodaĻā

Ir nomainījies tālruņa numurs, nepieciešamo informāciju var
iegūt, zvanot uz tālruni 27891926.

Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Izdevējs – Nīcas novada dome, tālrunis: 63469049;
Kristīne Kopštāle, tālrunis 29560068,
Epasts: dome@nica.lv;
kristine.kopstale@nica.lv, www.nica.lv.
Otaņķu pagasta pārvalde, tālrunis 63484550.
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA «Kurzemes Vārds». Tirāža 1600 eks.

