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u Lielgabarīta
atkritumu nodošana 11. lpp.

KOPĀ JAU 30 GADUS
2018. gada
Dziesmusvētki.

Visi ar nepacietību gaidījām 18. aprīļa lielo notikumu – Nīcas sieviešu kora diriģentes Līgas Amerikas-Ansiņas 55 dzīves un 30 darba gadu
JUBILEJAS KONCERTU. Diemžēl valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ viss notika tā, kā nevarējām paredzēt. Koncertu pārcēla uz nenoteiktu laiku, gatavošanās un atkalsatikšanās palika gaisā virmojot…
LĪGA: – Par maniem ar kori pavadītajiem 30 gadiem varu teikt to, ka
ir daudz izdziedāts, izsapņots, piedzīvots un padarīts. Mūzikas terminoloģijā runājot, no piano pianissimo līdz
forte fortissimo. Esmu bezgala laimīga,
ka mans darbs ir saistīts ar mūziku.
Skaņa ir dzīva, tik trausla un dievišķa.
Tā ievibrē visās šūnās un ir mūzikas
terapija. Satiktie dziedātāji man ir bijuši kā dzīves skolotāji, kas devuši savu
artavu manā personiskajā izaugsmē.
Tie ir bijuši bezgala skaisti mirkļi, pārdomas, sajūtas un emocijas.
Paldies vēlos teikt visām Nīcas
kultūras nama vadītājām: Zentai Jakovļevai, Agijai Kaunesei, Diānai
Ansulei un Ievai Mazpolei. Manām

kormeistarēm: Inesei Eglei un Justīnei Siksnai, maniem koncertmeistariem Selgai Puķītei, Dinai Sležai un
Normundam Kalniņam.
Paldies kora dziedātājām! Esošās:
Ieva Žodziņa, Rita Ābelīte, Vija Sudmale, Anita Eglija, Inese Kalnišķe,
Inita Kopštāle, Daina Siksna, Sandra
Eglīte, Agita Rusmane, Sigita Čirkše,
Aira Apine, Kitija Lešče, Gunta Budnovica, Astra Protasova, Daina Cērpa, Anita Beķere, Daina Embutniece,
Ilona Getiņa, Ilona Lielance, Ērika
Lipše, Dace Iesalniece, Aina Roze,
Ineta Rukmane, Māra Vēliņa, Krista
Otaņķe, Linda Balče, Liene Otaņķe,
Selga Puķīte, Justīne Siksna, Māra Helen Vēliņa.
(Turpinājums 6.-8. lpp.)

Sveicam
Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas
dienā!
Nīcas novada domes
priekšsēdētājs
Agris Petermanis

Mums mūžam šīs zemes pamatos būt, –
gan mīlot, gan sargot pa īstam,
lai bērni un mazbērni saknēs tos izjūt,
lai svešumā neizklīstam.
Mums mūžam šīs zemes pamatos būt,
ar tiem, kuri krita par brīvi, –
ir pasaulei jāzina un jāsajūt,
ik latvietī Latvija dzīva.
(K. Apškrūma)

Domes lēmumi
NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
3. aprīlī
Piedalījās deputāti: R. Latvens, I. Skrode, D. Siksna, L. PakuleKrūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: I. Reķēna, A. Šakals, I. Lapiņa, L. Petermane, U. Volkovs.
Deputāti nolēma:
u nodrošināt brīvpusdienu piegādi bērniem mājās trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm – vienu reizi dienā no 2020. gada
6. aprīļa, ārkārtējās situācijas laikā, līdz 2019./2020. mācību gada noslēgumam;
u piekrist Priekules un Aizputes novada pašvaldībām piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanai;
u iecelt Gunti Grantiņu par Nīcas novada Pašvaldības policijas priekšnieku ar 04.04.2020.
NOVADA DOMES SĒDĒ
20. aprīlī
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Latvens, I. Skrode, D. Siksna, L. Pakule-Krūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: I. Reķēna, L. Petermane, K. Kopštāle, S. Laimiņa,
U. Volkovs.
Deputāti nolēma:
u atļaut no četriem nekustamiem īpašumiem atdalīt zemes vienības un
piešķirt tām jaunu nosaukumu un adresi;
u atļaut apvienot divus dzīvokļa īpašumus;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Lauras autogarāžas” sākumcenu –
3 900 eiro;
u apstiprināt pašvaldības atsavināšanas izdevumu apmēru saistībā ar nekustamā īpašuma “Lauras autogarāžas” atsavināšanu – 134 eiro;
u uzsākt atsavināšanas procesu par pašvaldības nekustamo īpašumu
“Sleiņi”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā;
u atļaut nekustamā īpašumā zemes vienībā atmežot meža zemi 3,28 ha
platībā;
u apstiprināt 2020. gada 13. marta trīs lauksaimniecības zemju nomas
tiesību izsoles rezultātus;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Pašvaldība”, kadastra apzīmējums
6478 010 0169, 0,3 ha platībā izsoli par nenotikušu;
u apstiprināt divus 2020. gada 30. martā izsludināto zemju pirmpirkuma
tiesību izsoles rezultātus ar pretendenta atlasi un noslēgt pirkuma līgumus;
u noslēgt 3 zemes nomas līgumus par pašvaldības zemes nomas zemesgabalu “Pašvaldība”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, lauksaimniecības vajadzībām – augļu un sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām uz 6 gadiem;
u pagarināt zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes nomas zemesgabalu “Pašvaldība”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, lauksaimniecības vajadzībām – augļu un sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām uz 6 gadiem;
u organizēt trīs nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles mazdārziņa
vajadzībām;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi divos
īpašumos;
u atcelt Nīcas novada domes 2019. gada 12. augusta lēmumu Nr. 109
“Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem “Ķikuti” un “Žiļi””;
u atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Bārtas mežs”;
u atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamiem īpašumiem “Lejezeri” (kad. nr. 6478 005 0121) un “Piļķa Beļļas” (kad. nr. 6478 003 0028)
Grīnvalti, Nīcas pagastā, Nīcas novadā;
u apstiprināt detālplānojuma 1. redakcijas projektu nekustamajam īpašumam “Vecignāti” (kad. nr. 6478 017 0201) par galīgo redakciju;
u apstiprināt konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020” nolikumu;
u apstiprināt Nīcas novada domes juristi A. Liepu par Administratīvās
komisijas locekli.
u atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus no nomas maksas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža uz viņu iesnieguma pamata;
u nodot trīs pašvaldību dzīvokļu īres tiesības;
u apstiprināt divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas
maksu izmaiņas:
- apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.9, nosakot 0,30 eiro par 1 m² dzīvokļa platības Nīcā, Skolas ielā 2, sākot ar 01.04.2020.;
- apsaimniekošanas maksas pazemināšanu pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.22, nosakot 0,15 eiro un ikmēneša maksājumu aizdevuma līguma saistību dzēšanai nosakot 0,27 eiro par 1 m² dzīvokļa platības Rudē, “Teikas”;
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u piešķirt trīs zivju murdus zvejai Liepājas ezerā;
u atļaut deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī;
u atzīt par bezcerīgiem un norakstīt no bilances parādus par dzīvokļa īri
un komunālajiem pakalpojumiem.
NĪCAS NOVADA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KOMISIJA
Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, Nīcas novada dome izskatīja jautājumu par Ārkārtas situācijas komisijas darbību un tās sastāvu. Komisijas
uzdevumi ir apkopot un analizēt informāciju par stāvokli pašvaldībā attiecībā
uz ārkārtas situāciju. Izvērtēt pašvaldības resursus, iespējas un darbības efektivitāti ārkārtas situācijā. Iesaistīt valsts institūciju, pašvaldību un uzņēmumu
resursus ārkārtas situācijas pasākumos. Koordinēt valsts, pašvaldības institūciju rīcību un sadarbību un pēc ārkārtas situācijas pārvarēšanas analizēt ārkārtas situācijas cēloņus un norisi, novērtēt veiktos pasākumus, pieļautās kļūdas,
izstrādāt un iesniegt pašvaldības domē priekšlikumus ārkārtas situāciju pārvaldīšanas sistēmas pilnveidošanai un līdzīgu ārkārtas situāciju novēršanai.
Ārkārtas situāciju komisijas sastāvs:
Agris Petermanis, domes priekšsēdētājs,
Andrejs Šakals, domes izpilddirektors,
Renārs Latvens, domes priekšsēdētāja vietnieks,
Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs,
Guntis Grantiņš, Pašvaldības policijas priekšnieks,
Inata Štāla, Nīcas ambulances vadītāja,
Andris Bišofs, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs,
Jānis Skabarnieks, darba drošības speciālists.
SAMAZINA MĀCĪBU MAKSU
Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī deputāti nolēma samazināt
mācību maksu Nīcas Mūzikas skolā un aprīlī un maijā to noteikt – 5 eiro.
Nīcas Mūzikas skolā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā veiksmīgi
tiek nodrošināts attālinātais mācību process. Skolotāji regulāri stundu laikā
sazinās ar audzēkņiem, tiešsaistē vada stundas, saņem atgriezenisko saiti, uztur kontaktus ar vecākiem. Taču, ņemot vērā darba specifiku, secinām, ka
mācību procesa kvalitāte nevar būt tikpat augstvērtīga, kāda tā ir tiešā pedagoga un audzēkņa klātbūtnē.
SKOLĒNI TIEK NODROŠINĀTI AR SILTĀM PUSDIENĀM
Sakarā ar valstī izsludināto krīzes situāciju Nīcas novada domes sēdē tika
lemts par skolēnu ēdināšanu attālinātā mācību procesa laikā.
Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.
103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar 6. aprīli tika uzsākta siltu
pusdienu piegāde maznodrošinātajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm,
kuras ir deklarētas un dzīvo Nīcas novadā. Savukārt 20. aprīļa domes sēdē
tika nolemts, ka ar 22. aprīli siltu pusdienu piegāde tiek nodrošināta visiem
1.–4. klašu skolēniem, kuru vecāki ir atsaukušies piedāvājumam šīm pusdienām, dzīvo un ir deklarēti Nīcas novadā. Ar 27. aprīli siltas pusdienas saņems
5.–12. klašu skolēni, kuri līdz šim tās nesaņem un kuru vecāki ir atsaukušies
piedāvājumam.
Nīcas vidusskolas pavāru ar mīlestību gatavotais un ar prieku Nīcas, Rudes skolu, pašvaldības darbinieku nogādātais ēdiens nonāk līdz katram pusdienu saņēmējam. Ar šo vienīgo saiti ar skolēniem skolām ir iespēja nokārtot
arī mācīšanās procesa pilnveidošanu – aizsūtīt un saņemt uzdevumu darba
lapas un citus mācību līdzekļus.
NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
22. aprīlī
Piedalījās deputāti: R. Latvens, I. Skrode, D. Siksna, L. PakuleKrūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: I. Reķēna, L. Petermane, D. Eglīte, D. Sleže, U. Volkovs.
Deputāti nolēma:
u Slēgt Rudes sākumskolu ar š.g. 1. augustu.
Ar šā gada 1. augustu tiks slēgta Rudes sākumskola. Diemžēl pie šāda
lēmuma nonāca deputāti, kuri ārkārtas sēdē ar septiņām balsīm pieņēma šo
sarežģīto lēmumu. 2016. gadā domes deputāti apstiprināja izglītības stratēģiju, ievērojot novada skolu un iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Sabiedrības
apspriešanas rezultātā no vairākiem variantiem tika izvēlēts – Rudes pamatskolu pārveidot par Rudes sākumskolu 1.–6. klasei.
Protams, ka visu laiku pastāvēja kritiskais jautājums – skolēnu skaita samazināšanās. No šī deputātu sasaukuma darba sākuma vēlētāju apvienību
deputāti ik pa laikam aktualizēja Rudes skolas jautājumu. Šobrīd skolā mācās
22 bērni un pirmsskolu apmeklē 18 bērni. Tas bija pamats lēmumam par
Rudes skolas slēgšanu.
Pašlaik tiek domāts par otras bērnudārza grupas izveidi bērniem no 1,5
līdz 3 gadiem.

Detālplānojuma “Vecigāni”
(kad. nr. 6478 017 0201)
apstiprināšana

Paziņojums
par detālplānojuma
apstiprināšanu

Nīcas novada domes 20. aprīļa
sēdē ir apstiprināts detālplānojums
nekustamajam īpašumam “Vecignāti” (kad. nr. 6478 017 0201) Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Nīcas
novada domē, Bārtas ielā 6, mājaslapā www.nica.lv vai www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma “Lejezeri”
(kad. nr. 6478 005 0121)
un “Piļķa Beļļas”
(kad. nr. 6478 003 0028)
uzsākšana
Nīcas novada dome 20. aprīlī
pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Lejezeri” un “Piļķa
Beļļas”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
– plānots būvēt vienu viesnīcu ar 64
numuriem, 30 brīvdienu mājas un inženierkomunikācijas.
Detālplānojuma ierosinātājs –
nekustamā īpašuma īpašnieks SIA
“Leipold”.
Detālplānojuma teritorija –
nekustamais īpašums “Lejezeri”,
kad. apz. 6478 005 0121, un “Piļķa
Beļļas”, kad. nr. 6478 003 0028.
Evita Kalēja,
teritorijas plānotāja

4. maijs – Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas diena
Katra doma, ko domāju savas
Latvijas labā, veido mani stiprāku. Katra doma, ko domāju savas
Latvijas labā, veido stiprāku manu
zemi.
Jo mīlestība tieši tāda ir: netverama,
bet reāla. Netverami reāla. Latvijas
svētku priekšvakars ir visīstākais
laiks, lai izgaismotos spēkā.
Arī gaisma ir netverami reāla.
Sevišķi tā, kas sirdī.
(Maija Laukmane)
Sakopsim vietu ap sevi, savu
māju, sētu!
Lai katrā mājā ir sirdssiltas
sajūtas un balti klāts galds!
Novēl
Nīcas kultūras
nama kolektīvs

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli
u Nīcas novada pašvaldība 2020. gada
15. maijā plkst. 9.30 rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas lauksaimniecības zemes
mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām
nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals ar nosaukumu “Starpgabali”
ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0187, 700 kv.m
platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Zemes gabala turpmākais izmantošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.
u Nīcas novada pašvaldība 2020. gada
15. maijā plkst. 10.00 rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas lauksaimniecības zemes
mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām
nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals ar nosaukumu “Starpgabali”
ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0187, 1234
kv.m platībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas
novadā. Zemes gabala turpmākais izmantošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes
nomas līguma termiņš 6 gadi.
u Nīcas novada pašvaldība 2020. gada
15. maijā plkst. 10.30 rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals ar nosaukumu “Bez adreses” ar
kadastra nr. 6478 016 0011 (kadastra apzīmējums
6478 016 0044), 0,63 ha platībā, kas atrodas Nīcas
pagastā, Nīcas novadā. Zemes gabala turpmākais
izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.

u Nīcas novada pašvaldība 2020. gada
15. maijā plkst. 11.00 rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas lauksaimniecības zemes
mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām
nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals ar nosaukumu “Pašvaldība”
ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0169, 0,3 ha
platībā, kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas
novadā. Zemes gabala turpmākais izmantošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes
nomas līguma termiņš 6 gadi.
u Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt
no 2020. gada 5. maija līdz 15. maijam plkst. 9.00
Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas
pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā, 4. kabinetā. Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251
no 5. līdz 14. maijam.
Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās
vai juridiskās personas (individuālais komersants
vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība),
kas atbilst vienlaikus prasībām: tām nav nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām
līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz
2019. gada 15. novembri.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas
novada domes (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, 1. stāvā, 4. kabinetā), kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.
Kontaktpersona – zemes lietu speciāliste
Sandra Pļavniece, tālrunis 63452251, e-pasts
sandra.plavniece@nica.lv.

NOMAI PIEEJAMĀS ZEMES SARAKSTS BEZ APBŪVES TIESĪBĀM NĪCAS NOVADĀ
Nīcas novada dome sēdē 20. aprīlī apstiprināja sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā
(Nīcas un Otaņķu pagastā).
Nr.
p.k.

Nosaukums
un pagasts

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

1.

“Pašvaldība”
Nīcas pagasts

6478 010 0160

2.

“Starpgabali”
Nīcas pagasts

6478 010 0187

3.

“Pašvaldība”
Nīcas pagasts

6478 010 0169

4.

“Pašvaldība”
Nīcas pagasts

6478 010 0575

Nomājamā platība ha
vai kv.m
(vairāk vai mazāk dabā
pārmērot )
210 kv.m; 140 kv.m;
100 kv.m; 80 kv.m;
330 kv.m; 110 kv.m;
240 kv.m; 120 kv.m; 120
kv.m; 140 kv.m;
140 kv.m; 130 kv.m;
130 kv.m; 110 kv.m;
572 kv.m; 90 kv.m
500 kv.m
400 kv.m

Nekustamā īpašuma lietoša- Zemes gabanas mērķis
la piederība

200 kv.m

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

75 kv.m
75 kv.m

5.

“Pašvaldība”
Nīcas pagasts

6478 016 0109

1200 kv.m

6.

Rudes dārzi,
Otaņķu
pagasts

6480 007 0089

100 kv.m
100 kv.m
100 kv.m
100 kv.m
528 kv.m
388 kv.m

Kods 0101 – zeme, uz kuras Pašvaldības
galvenā saimnieciskā darbība piekritīga
ir lauksaimniecība, – mazzeme
dārziņu vajadzībām augļu
dārza teritorija

Kods 0101 – zeme, uz kuras Pašvaldības
galvenā saimnieciskā darbība piekritīga
ir lauksaimniecība, – mazzeme
dārziņu vajadzībām augļu
dārza teritorija
Pašvaldības
piekritīga
zeme

Pašvaldības
piekritīga
zeme

Pašvaldības
piekritīga
zeme

Pašvaldības
piekritīga
zeme

Sagatavoja: zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece

Zināšanai
Pieteikšanās platību
maksājumiem 2020. gadā

No šā gada 8. aprīļa līdz 15. jūnijam
Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, visu nepieciešamo atbalstu
klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi
iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet
dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā
klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu.
Dienesta speciālisti līdz šā gada 8. maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem,
kuriem iepriekšējā gadā bija nepieciešama
klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā,
lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama
arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai
tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.
Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta
speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu.
Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau
ir aizpildījis informāciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no
14. februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS.
Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālruni
67095000.
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020. gadā ir pieejams
dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Satiksmes ierobežojumi
Bārtas upes krastā

Informējam Nīcas novada iedzīvotājus,
ka ir atsākušies Bārtas upes kreisā krasta
dambja (pik.00/00 - 48/13) atjaunošana
Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Būvuzņēmējs: piegādātāju apvienība
“VCP” (SIA “VALKAS MELIORĀCIJA”,
akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”).
Pasūtītājs: Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
Darbu veikšanas termiņš ir no
06.04.2020 līdz 30.10.2020 (no plkst. 8.00
līdz 17.00 posms slēgts).
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Valsts policija brīdina
lauksaimniekus par zādzībām

Kaut arī robežas šobrīd ir praktiski
slēgtas, aizvien ir aktuālas lauksaimniecības
tehnikas, ierīču (vadības bloku - GPRS u.c.)
un lauksaimniecības ķimikāliju zādzības.
Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir
arī pašu saimnieku atbildība un izpratne
par to, kā nosargāt savu īpašumu, tāpēc,
ņemot vērā zādzību raksturu, Valsts policija aicina lauksaimniekus padomāt par
sava kustamā īpašuma drošību. Kā arī atgādina, ka liela nozīme ir ikviena cilvēka
vērībai, pieskatot ne tikai savu saimniecību, bet pievērst uzmanību arī kaimiņos
notiekošajam – ja traktortehnikas, lauka
vai saimniecības tuvumā pamanītas ne-
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piederošas vai aizdomīgas personas, svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un nekavējoties ziņot
par to policijai, zvanot pa tālruni 110.

Piekrastes zvejniekiem
kompensēs roņu radītos
zaudējumus

31. martā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos MK noteikumus “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie
zīdītāji””. MK noteikumi nosaka kārtību,
kā tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo
roņu radītos zaudējumus to zvejas rīkiem
un nozvejai.
Pasākumā publisko finansējumu varēs
saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
un kurām kalendārajā gadā, par kuru tiek
kompensēti roņu radītie zaudējumi, kā arī
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir
zvejas atļauja (licence).
Lai pieteiktos uz publisko finansējumu,
atbalsta pretendentiem būs Lauku atbalsta
dienestā jāiesniedz projekta iesniegums un
atbalsta pretendenta deklarācija.

Nīcas novada dome pagarina
NĪN maksājumu termiņu

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas
situāciju Nīcas novada dome ārkārtas
sēdē 30. martā lēma, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņš
par pirmo ceturksni tiek pagarināts līdz
15. maijam.
Paldies visiem NĪN maksātājiem, kas
jau veikuši maksājumus. Atgādinām, ka
nekustamā īpašuma nodokli ir ērti nomaksāt attālināti – internetbankā vai portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos
portālos pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija maksājuma veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Veicot maksājumu internetbankā,
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums
veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.

Ielūkojies Nīcas
novada kultūrā

Nīcas novada interneta vietne
www.nica.lv tiek papildināta ar jauniem videomateriāliem, kas ir kā apliecinājums
Nīcas tautasdziesmās dziedātajam “Nīcas
ciemīns mazs ciemīnis, bet raženi turējās”.
Šobrīd vietnē ir arī skatāms koncerta
uzvedums “Latviešu kāzas Nīcā”, kas tapis
2019. gada novada svētku laikā. Kā arī ir iespēja doties virtuālā ekskursijā uz Otaņķu
senlietu krātuvi.
Video sadaļā ir pieejami arī citi dažādi
materiāli par Nīcas novada kultūru.
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Novada skolās

Projekti

Attālināto mācību process skolā

Nu jau vairāk nekā mēnesi
visā valstī norit attālinātās mācības. Tas ir jauns izaicinājums
visiem – skolotājiem, skolēniem,
ģimenēm.
Mēs esam jaunā situācijā, kad
katram jāpārdomā, kā iemācīt un
kā iemācīties. Skolotāji katru dienu
plāno, meklē un apgūst jaunas iespējas, rīkus un metodes sava mācību
priekšmeta apguves veicināšanai.
Lai mācības varētu notikt sekmīgi,
apzinājām ģimeņu nodrošinājumu
tehnoloģiju un interneta pieejamībā.
Šobrīd skolas planšetes lietošanā ir
20 ģimenēm. Saziņai ar skolēniem
un vecākiem tiek izmantota e-klase,
“WhatsApp” iespējas, programma
“Zoom” un citas. Četriem skolēniem veicamie uzdevumi tiek sagatavoti papīra formātā un nogādāti
dzīvesvietā.
Lai apzinātu attālināto mācību
stiprās un vājās puses, tika izzinātas
skolotāju, skolēnu un vecāku domas

par mācību norisi. Skolēni norāda,
ka attālinātā mācību procesā visvairāk patīk tas, ka pats var plānot savu
laiku, var strādāt patstāvīgi. Taču mācībās pietrūkst skolotāja tiešā skaidrojuma, skolotāja klātbūtnes. Tāpēc
šobrīd aktīvi domājam un plānojam,
kā vēl vairāk organizēt tiešsaistes
stundas skolēniem vairākos mācību
priekšmetos. Rosinām izmantot televīzijas piedāvātās iespējas, video
materiālus. Izaicinājums skolēniem
ir veidot savu nedēļas plānu tā, lai
visu paspētu izdarīt laikā, neatstājot
neizdarītus darbus.
Vecāki vērtē, ka pozitīvais attālinātajās mācībās ir tas, ka skolēnam
uzdotie darbi ir laikus ierakstīti eklasē, ka ir pietiekama informācija
par bērna paveikto, ka sadarbība ar
priekšmetu skolotājiem ir veiksmīga. Taču mācības apgrūtina bērnu
neprasme plānot savlaicīgu darbu
izpildi. Bažīgi ir sākumskolas skolēnu vecāki, jo bērni patstāvīgi vēl ne-

prot tikt galā ar uzdevumiem, lietot
tehnoloģijas, saprast, kas kurā darbiņā jāpaveic. Skolotāji saka atzinīgus
vārdus par sākumskolas skolēnu vecāku izturību, atsaucību, sadarbību
un sapratni. Paldies arī citiem vecākiem par labajiem vārdiem, ierosinājumiem un izturības vēlējumiem.
Lai veiksmīgi koordinētu skolas
darbu, apmainītos ar informāciju
un veicinātu sadarbību, skolas administrācija kontaktējas ar skolotājiem, izmantojot tiešsaistes rīkus,
e-pastu, “WhatsApp” grupas. Notikušas tiešsaistes tikšanās ar klašu
audzinātājiem, metodisko komisiju
vadītājiem. Tiks izveidota tiešsaistes grupa eksāmenu priekšmetu
skolotājiem.
Ceram, ka mācību gada noslēgumā mums visiem būs pozitīvas emocijas un labi paveikta darba sajūta.
Antra Šakale,
direktores vietniece
mācību darbā

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Uzsākti grants ceļa “Nīca–
Mācītājmuiža” pārbūves darbi
Apstiprināts projekts “Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca–Mācītājmuiža” pārbūve”, kas tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta (LAD)
pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Īstenojot projektu, tiks pārbūvēts ceļa posms “Nīca–Mācītājmuiža” 3 km garumā.
Darbi tika uzsākti jau 6. aprīlī,
tādēļ lūdzam rēķināties visiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso šo ceļa
posmu, ar iespējamiem īslaicīgiem
satiksmes ierobežojumiem darba
dienās laikā no 7.00 līdz 19.00. Katru dienu, pabeidzot darbu, satiksmes
ierobežojumu vairs nebūs, izņemot
maksimālā atļautā braukšanas ātruma ierobežojumu, kas būs aktīvs visu

ceļa pārbūves laiku.
Darbus plānots pabeigt līdz
2020. gada augustam, tos veic SIA
“A-LAND”. Pārbūves ietvaros tiks
veikta grāvju tīrīšana, zīmju izvietošana, nobrauktuvju izveide, ceļa platuma izlīdzināšana un citi darbi, kas
kalpos par pamatu ceļu uzturēšanai,
ilgtermiņā samazinot uzturēšanas izmaksas. Savukārt ietaupītos līdzekļus
būs iespēja pārvirzīt citu ceļa posmu
uzturēšanai.
Kopējās projekta izmaksas tiek
plānotas 150 651 EUR apmērā, no
kurām 81% jeb 122 742,49 EUR
līdzfinansē LAD. 19% līdzfinansē
Nīcas novada dome. Būvdarbu izmaksas vienam kilometram ir 46 074
EUR.

Jauniešu centrā

Nīcas Jauniešu centrā veic brīvprātīgo darbu

Ir pagājuši pieci mēneši kopš
tā laika, kad decembrī savu darbu Nīcas Jauniešu centrā uzsāka
meitene no Gruzijas – Kety – kā
brīvprātīgā darba veicēja Eiropas
Solidaritātes korpusa programmā.
Meitene Latvijā dzīvo kopš pagājušā gada jūnija un sākotnēji strādāja
Liepājā, taču izaicinājums strādāt ar
sociāli nelabvēlīgiem bērniem izrādījās pārāk smags, un viņa nelaida garām iespēju un pieņēma piedāvājumu
turpināt darbu Nīcas Jauniešu centrā.
Šobrīd Kety, pilnajā vārdā Ketyone
Katamadze, dzīvo Bernātos, nebeidz
jūsmot par mūsu dabu un priecājas
par iespēju strādāt kopā ar Nīcas jauniešiem. Viņa mums sniedza dažas
atbildes par savu valsti, kā arī dalījās
dažos kulinārijas noslēpumos.

– Pastāsti, no kurienes tu esi
un ko var apskatīt tavā pilsētā?
– Sveiki visiem! Esmu no Gruzijas pilsētas Batumi, kas ir viena
no skaistākajām vietām, kur izbaudīt skaistus skatus pie Melnās jūras.
Obligāta lieta, kas ir jāizdara Batumi, – restorānā “Adjarian” jānogaršo
hačapuri. Kā arī noteikti vajadzētu
apskatīt Batumi bulvāri, kas atrodas
Melnās jūras krastā un ir 8 km garš.
Norādes:
Fakti par Gruziju
https://www.facebook.com/GeorgiaAbout/
Restorāns “Adjarian”
https://www.facebook.com/profile.
php?id=400490573396299&ref=br_rs
https://www.facebook.com/
itsBatumi/?ref=br_rs
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Batumi pilsēta https://www.facebook.
com/BatumiBoulevard/?ref=br_rs
– Kādas ir populārākās tūrisma vietas Gruzijā?
– Tbilisi ir Gruzijas galvaspilsēta,
kas ir populārākais tūristu galamērķis.
Tam seko Signahi – saukta par mīlestības pilsētu. Ja ļoti patīk kalni, tad iesaku
doties uz Kazbeku, Svanetiju, SamcheDžavahetiju un Adžārijas (Adjarian)
kalniem. Tie ir patiesi skaisti.
Norādes:
Informācija par Gruziju
https://www.facebook.com/MyTown.
TB/?ref=br_rs,
Informācija par Bordžomi nacionālo parku https://www.facebook.com/
BorjomiKharagauli/?ref=br_rs.
– Gruzija ir pazīstama ar savu
daudzveidīgo virtuvi. Kurš no
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gruzīnu nacionālajiem ēdieniem
tev pašai ļoti garšo? Varbūt vēlies
padalīties ar šī ēdiena recepti?
– Hinkaļi un hačapuri ir mani
mīļākie gruzīnu virtuves ēdieni. Taču
mums ir arī ļoti garšīgi saldie ēdieni
– čurčhela, felamuši, šoti maize, ghomi-elarji u.c.
Labprāt dalīšos ar hinkaļu recepti.
Jums būs vajadzīgs:
500 g samaltas liellopa un cūkas gaļas;
melnie maltie pipari; koriandrs; kumins; sāls; 1 sīpols; 0,5–1 glāze ūdens;
kviešu milti.
Nomizo un sakapā sīpolu. Pievieno gaļai un samaisa viendabīgā masā.
Pildījumam jāiznāk mīkstam,
mīkstākam nekā pelmeņu pildījumam, un to nedrīkst ievīstīt cieši, jo

vārot iztek ļoti garda suliņa. Šī iemesla dēļ hinkaļus ēd ar rokām, sākot no
sāna, jo, ēdot ar nazi un dakšiņu, iztek
viss labums. Ēdot var uzbērt melnos
piparus, ja par maz asuma.
Gatavo mīklu. Sajauc miltus ar
ūdeni, pēc garšas pievienojot sāli.
Mīklai jābūt tādai, lai to varētu rullēt
(biezai).
Izrullē mīklu, ar apakštasīti izspiež aplīšus, kuru centrā liek pildījumu, tad no visām pusēm mīklu
saņem kopā, divas reizes sagriež un
iespiež. Sanāk tāds kā saišķītis ar astīti vidū. Met verdošā sālsūdenī un
izņem, kad hinkaļi uzpeld.
– Kā tu jūties, atrodoties Latvijā? Kāpēc izvēlējies tieši šo projektu, kaut arī bija iespēja doties
uz citām valstīm?
– Latvija ir otrā valsts, kurā esmu
bijusi. Varētu teikt, ka tālākā valsts no
manām mājām. Šeit es jūtos lieliski.
Mana adaptācija norisinājās ļoti ātri.
Protams, salīdzinot ar Gruziju, cilvēki šeit nav tik atvērti, piesardzīgāki,
pirms kontaktējas ar citiem. Kāpēc es
izvēlējos šo projektu? Tāpēc, ka man
ļoti patīk un aizrauj darbs ar jauniešiem un bērniem. Es varu kopā ar viņiem mācīties angļu valodu, palīdzēt
apgūt jaunas lietas, kā arī cenšos būt
viņu uzticības persona. Un šī ir lieliska iespēja iegūt jaunus draugus un gūt
dzīves pieredzi.
– Kas tev visvairāk patīk Latvijā?
– Man ļoti patīk Latvijas daba,
īpaši mežs, tas plašums un miers, kas
šeit valda. Kā arī jums ir ļoti garšīgi
saldumi.

– Kā ir ar latviešu valodu? Vai
ir grūti to iemācīties?
– Esmu mēģinājusi apgūt latviešu valodu un varu teikt, ka tā ir ļoti
grūta. Taču dažus vārdus zinu, kā arī
esmu apguvusi arī pāris frāzes, ko
varu pateikt.
Mums ir daži vārdi, kurus izrunājam vienādi un kuru nozīme ir
viena un tā pati arī gruzīnu valodā,
piemēram – skola, kartupeļi, radio,
televizors.
– Vai tu ieteiktu Nīcas jauniešiem arī doties šādos projektos?
Kāpēc?
– Jā, protams. Uzskatu, ka ikvienam jaunietim reizi mūžā vajadzētu
izmēģināt dalību kādā no Eiropas
projektiem, tādiem kā “Erasmus+”
vai “European Solidarity Corpus
Project”. Tā ir lieliska iespēja, kas jāizmanto, tas ir kā izaicinājums, kurš
jāpieņem, lai iegūtu vērtīgas zināšanas.
– Ko tu vienmēr atcerēsies no
pieredzes Latvijā?
– Mieru un dzīvi bez steigas, jo
mana ikdiena Gruzijā bija diezgan
steidzīga. Protams, jauniegūtos draugus. Un mani patīkami pārsteidza tas,
ka jūsu veikalos ieraudzīju gruzīnu
ūdeni – “Borjomi”.
– Tavs novēlējums Nīcas jauniešiem?
– Novēlu visiem būt laimīgiem
un veiksmīgiem tajā, ko darāt, izmantojiet visas dzīves sniegtās iespējas,
ko jums Dievs ir devis. Esiet laipni
un ikdienā vairāk smaidiet!
Madara Mihelsone,
jaunatnes lietu speciāliste

Projekti

Projekts apstiprināts, Bārtas
upē būs vēdzeļu papildinājums
Nīcas novada dome 2020. gada
31. martā saņēma lēmumu par projekta “Zivju resursu pavairošana
Bārtas upē Nīcas novadā” apstiprināšanu, Zivju fonda pasākumā “Zivju
resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana,
vēžošana vai zemūdens medības”.

Projektā paredzēta zivju resursu
pavairošana Bārtas upē, papildinot
vēdzeļu krājumu ar 30 000 vēdzeļu
mazuļiem vienvasaras svarā no 2
līdz 30 gramiem. Mazuļu ielaišana
Bārtas upē paredzēta 2020. gada nogalē laika posmā no septembra līdz
oktobrim.
Vēdzeļu krājumu pavairošana
Bārtas upē ar Zivju fonda atbalstu pēdējo reizi notika 2017. gada
otrajā pusē, pirms tam 2014. un

2012. gadā. Šogad, pateicoties Zivju
fondam, ir atkal parādījusies iespēja
pavairot vēdzeļu skaitu Bārtas upē,
ko Nīcas novada dome arī izmantos.
Projekta kopējās izmaksas ir
5242,74 EUR, no kurām Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 580,00
EUR jeb 11% no projekta kopējām
izmaksām. Pārējā summa tiks segta
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Ieva Taurinskaite,
Attīstības nodaļas vadītāja

Uzņēmīgs Nīcas novadā
Iveta Vilne, “Saulesziedi” dārzeņu un ziedu audzēšana
Otaņķu pagastā, Rudē.
Facebook: @saulesziedi

Kā radās nosaukums “Saulesziedi”?
Nosaukums “Saulesziedi” nāk
no iepriekšējā īpašnieka, kuram
piederēja zeme, uz kuras šobrīd atrodas manas siltumnīcas. Savulaik,
sadalīdams zemes gabalus pārdošanai, šo laukumu nosauca par “Saulesziediem”. Man nosaukums ļoti
patika, un es nolēmu to paturēt un
nest tālāk.
Kāpēc pievērsāties šai jomai?
Pēc profesijas esmu dārzniece,
mācījos Bulduros. Jau tālajos kolhoza laikos nācu uz šo vietu pēc
puķēm. Man jau tad patika tas siltumnīcas gaiss - mitrums ar to karstumu, tas viss fascinēja. Un visu
laiku manī bija tā sajūta, kā es te
vēlētos būt. Tolaik man bija mazliet
pāri 20 gadiem. 2012.gadā aizbraucu uz Dāniju, kur divu gadu vietā
nodzīvoju septiņus. Būdama ārzemēs, mani nepameta doma, ka vēlos kaut ko savu. Palūdzu krustmātei noskaidrot, cik man izmaksātu
iegādāties šo zemes īpašumu. Interesanti bija tas, ka iepriekšējais īpašnieks jau grasījās ievietot pārdošanas sludinājumu, taču es pasteidzos
priekšā. Biju laimīga, ka man pašai
beidzot kaut kas pieder un tas ir
tikai “mans”. Sākotnēji man ļoti
līdzēja krustmāte, mamma, brālis,
meita un joprojām palīdz. Organizējām talkas, jo viss bija jāsakopj un
jāsaved kārtībā.
Kas ir jūsu uzņēmuma
“odziņa” un lepnums?
Mums ir zemenes, tās ir mūsējās un ir pašas gardākās. Pēc tām ir
liels pieprasījums. Cilvēki jau vairs
nemeklē mani tirgū, bet paši brauc
pakaļ. Šogad izskatās, ka pirmās zemenes būs maija beigās, ja nenotiks
kaut kas ārkārtējs.
Kas ir uzņēmuma veiksmes
atslēga?
Tādas veiksmes atslēgas jau īsti

nav. Viss ir atkarīgs no tevis paša,
un tikai tad viss notiek tā, kā tam
jānotiek. Esmu patiesi laimīga, ka
īstajā brīdī iegādājos šo īpašumu un
ieguvu to, ko vēlējos.
Kāpēc tieši Nīcas novadā?
Mana dzimtā puse, šeit esmu
pavadījusi savu bērnību un jaunību.
Ja pat visi striķi trūktu, es diez vai
vēlētos atrasties kaut kur citur.
Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbības sākuma posmu?
Īpašumu iegādājos 2016.gadā
un sākotnēji darba norādes devu
attālināti, jo joprojām atrados Dānijā. Šobrīd ir divi gadi, kad aktīvi
darbojos pati. Sākās viss ar tulpēm.
Es skatījos, kā to darīja dārznieki
Krievijā, un nodomāju, vai tad mēs
to nevaram? Sapirkām un sastādījām sīpolus, un parādījās mums
tulpes. Vēlāk sāku audzēt dažādus
zaļumus un citas puķes. Varētu
teikt, ka šobrīd mēģinu eksperimentēt un audzēju dažādi. Laiks
rādīs, kam pievērsīšos vairāk, pēc
kā būs lielāks pieprasījums un kas
patiks pašai. Jāpiebilst, ka šis darbs
ir reizē arī mans hobijs, labprāt atnāku arī brīvdienās un paskatos, kā
norisinās augšana.
Ar kādām problēmām sastopaties ikdienā, un kā tās risināt?
Pircēju trūkums. Šobrīd, kad

valstī ir ārkārtas situācija, vairāk ir
darbs ar piegādi uz mājām.
Cik daudz izjūtat konkurenci šajā nozarē?
Konkurence ir ļoti liela. Nīcas
novadā ir čakli audzētāji. Bet pietiek visiem.
Vai izmantojat ES fondu atbalstu, un kādas investīcijas esat
veikuši?
Esmu ieguvusi Eiropas finansējumu, piedaloties jauno lauksaimnieku projektā. Par iegūtajiem
līdzekļiem ievilku apkuri, kā arī daļa
aizgāja jumta segumam.
Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
Ar steigu vēlos savest kārtībā
otro siltumnīcu.
Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem, kuri domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu?
Nepadoties. Kā teica Liepiņš:
“Vajag tik rakt, un būs!” Ir jāzina
mērs, cik daudz tu vēlies sasniegt
un ir jārēķinās ar to, ka visu uzreiz
nesasniegsi. Nevajag iesākt ar dažādām “ekstrām”, kā, piemēram,
jaunu mašīnu vai telpu iegādi, tas
neattiecas uz uzņēmuma attīstību
un neveido produktu, kuru vēlies
pārdot. Ir pareizi jāsamēra vērtību
skalas, un tad viss notiks.

Mūzikas skolā

Attālinātās mācības
Nīcas Mūzikas skolā

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī arī Nīcas Mūzikas skolā mācību process tiek
organizēts attālināti. Sākumā tas
bija jauns izaicinājums gan skolas
vadībai un pedagogiem: kā organizēt mācību stundas norisi, jaunās
vielas apguvi tiešsaistē, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, kā motivēt
audzēkni patstāvīgajam darbam, kā
izmantot tehnoloģijas, kā organizēt
konsultācijas, ieskaites, eksāmenus,
gan audzēkņiem: kā saplānot savu
laiku mācībām vispārizglītojošajai
skolai, mūzikas skolai un atpūtai, kā
piespiest sevi mācīties patstāvīgi, kā
ierakstīt, uzfilmēt savu mājas darbu
un nosūtīt skolotājam, gan vecākiem:
kā nodrošināt ar viedierīcēm, datoriem saziņai ar skolotājiem, ar instrumentiem, lai vingrinātos, kā palīdzēt
savam bērnam orientēties informācijas milzīgajā apjomā, kā atbalstīt savu
bērnu un iesaistīties mācību procesā.
Kādus secinājumus varam izdarīt pēc aizvadītām četrām attālināto mācību nedēļām? Jebkura mūzikas instrumenta spēles apguve nav
viegla. Tas ir ļoti komplicēts process.
Pirms audzēknis no izvēlētā instrumenta spēs izvilināt sakarīgu melodiju, jāiepazīst nošu raksts, jāattīsta
dzirde, koordinācija, pirkstu veiklība, domāšana, izpratne utt. Tāpēc
pašiem, bez pedagoga klātbūtnes
grūtāk mācīties ir jaunāko klašu audzēkņiem. Vecāko klašu audzēkņi,
kam ielikti stabili pamati, attālinātajā mācību procesā jūtas varoši, prot
patstāvīgi mācīties. Kopumā audzēkņi kļuvuši patstāvīgāki, ir spiesti
vairāk paši iedziļināties, meklēt informāciju, patstāvīgi apgūt uzdoto.

Pedagogi ir radoši, apguvuši jaunas tehnoloģiju izmantošanas iespējas, piedāvā dažādus digitālos mācību
materiālus, mācību procesā ieņemot
vairāk konsultanta, nevis repetitora lomu. Tomēr arī pedagogi atzīst,
ka, strādājot ar audzēkni klātienē,
rezultāts ir kvalitatīvāks, smalkāk iespējams nostrādāt katra iestudējamā
skaņdarba māksliniecisko, dinamisko
un tehnisko pusi.
Vecākiem šis laiks ir pacietības
pārbaudījums, bet arī iespēja būt
vairāk kopā ar savu bērnu, atbalstīt,
paslavēt, biežāk dzirdēt sava bērna
nodarbošanos ar mūziku.
Ar nožēlu jāatzīst, ka Covid-19
noteiktais ārkārtas stāvoklis valstī
licis atcelt mūsu skolas organizēto
kameransambļu konkursu, skolas
30 gadu jubilejas pasākumu un audzēkņu dalību konkursos, kuriem
intensīvi gatavojāmies visa mācību
gada garumā.
Bet, kamēr mācību darbs rit no
mājām, tikmēr bija lieliska iespēja
sakopt, pakāpeniski izremontēt visas
Mūzikas skolas telpas. Paldies domei
par finansiālu atbalstu, paldies remontbrigādēm, kas padarījušas mūsu
skolas telpas gaišas, mājīgas un sakoptas, paldies māksliniecei Agnesei
Rudzītei par skaisto sienas gleznojumu kamerzālē. Skola gaida, kad varēs
atkal uzņemt jaunos talantus izremontētajās telpās, kad klasēs skanēs
klavieru, akordeona, ﬂautas, saksofona, vijoles, ģitāras, sitaminstrumentu
un bērnu skanīgo balsu skaņas.
Veselību, izturību, muzicētprieku
šajā sarežģītajā laikā!
Dina Sleže,
Nīcas Mūzikas skolas direktore
Skolotāja
Sigita
Briljonoka
vada attālināto mācību
individuālo stundu
ﬂautas spēlē
“Zoom” platformā.
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Paldies Nīcas sieviešu kora diriģentei Līgai Amerikai-Ansiņai par Nīcas novada radošo ļaužu – sieviešu kora un Nīcas vidusskolas koru – dziesmu gara,
latvietības uzturēšanu daudzo gadu garumā, par to, ka dziesmu svētkos, Pasaules un Eiropas koru olimpiādēs tiek daudzināts Nīcas novada vārds, paldies par
inteliģenci, dvēseliskumu, radošumu un uzdrīkstēšanos!
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis

2009. gads Otaņķos.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Bijušās: Evita Agatina, Egita
Apsīte, Ieva Aruma, Ina Verbicka,
Astrīda Baltā, Sanita Bērziņa, Gunta
Broka, Indra Burģele, Zenta Čaure,
Antra Reinholde, Māra Dabare, Ginta Draveniece, Lelde Znotiņa, Daira
Eglīte, Līga Eijdejus, Dace Freimane, Velta Grauduže, Inese Gūtmane,
Agita Hehte, Skaidrīte Heidemane,
Zenta Jakovļeva, Ilva Rasa, Sandra
Jēkabsone, Daina Jurga, Lelde Jurga, Liesma Jurķe, Vineta Jušķevica, Liene Kalnišķe, Agija Kaunese,
Inese Kuduma, Benita Kurzeme,
Sabīne Ance Čirkše, Antra Šakale,
Kristīne Karele, Viktorija Sprūde,
Ināra Laure, Daila Latkovska, Zane
Lapiņa, Aiva Mače, Baiba Verbele, Valija Maisiņa, Vaira Neimane,
Agrita Otaņķe, Lāsma Ozola, Inga
Otaņķe, Liene Pērkone, Inese Pūpola, Aivita Reķēna, Ieva Rītiņa Brūvere, Līga Roga, Iveta Rone, Anita
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Rīgas Latviešu biedrības namā.

Sila, Agita Simsone, Anita Šendo,
Gunita Šime, Indra Štube, Mirdza
Upīte, Inita Vecbaštika, Taiga Virkava, Gunta Vītola, Indra Vlasova,
Sarmīte Žodziņa, Anna Rozenblate,
Baiba Mame, Sanija Ziemele, Diāna
Kārkliņa, Amanda Strēle, Ieva Šestilovska, Inese Egle, Agita Gabaliņa,
Dzintra Lagzdiņa, Ieva Puka, Inga
Šenfelde, Santa Litvina, Marika
Virsniece-Kronberga, Laila Mazozoliņa, Anete Veidele, Krista Beķere,
Dina Andrijanova, Liene Afanasjeva, Krista Radomišķe, Ulrika Kaire,
Zane Šenkevica, Iveta Vīksne, Elīna
Ozoliņa, Zane Elere, Marta Būda.
Dziedātājas, kuras skatās no
mākoņu maliņas: Inta Ķikute, Anna
Brēdiķe, Daina Narbuta, Aina Upmale, Irēna Krūmiņa, Inta Bumbule.
Zinām, ka koncerts vēl būs, ka
no sirds kopā izdziedāsimies, bet šoreiz brīnišķīgi fotomirkļi no 30 gadu
kopā būšanas.

Dažas lietas atklājas pašas no sevis. Tās, ko neviens nav vārdos pateicis priekšā, bet licis sajust ceļā satiktais, sāpētais,
iegūtais, smagais un arī pūciņas vieglais.
Laime ir sajust sevi šajā pasaulē. Dzīvot. Pasniegt roku. Neatgrūst. Palīdzēt. Būt klāt. Atvērt no rīta acis un pēc iespējas
nesaduļķot ne savu dienu, ne upes sevī un apkārt esošajos.
Jā, tas nav viegli. Taču ir iespējami. Ja esi Dullais Dauka.
Atbilde slēpjas sirdī un ir zināma: dzīvot. Ejot pret gaismu.
Ar dziesmu.
(Maija Laukmane)
Līgai jubileja, gadi skrien strauji, un vajadzētu atskatīties, kā
tad Līgai ar to straujumu.
Līga it kā ar savu mieru, gaišumu, laipnību saskarsmē ar
cilvēkiem un visām citām savām īpašībām, šķiet, ir ideāla.
Tā jau tas ir, tikai jāpiebilst, ka Līga ir izcila diriģente un
skolotāja.
Bet te jau atklājas Līgas citas rakstura lietas.
Diriģentes darbā Līgu jāapbrīno, cik daudz viņa ir paveikusi: interesantas programmas koriem, rūpīgi iestudētas
dziesmas, ļoti veiksmīgi koncerti, panākumi skatēs. Sevišķa
pateicība Līgai par koru koncertiem ārzemēs, tie ir nepārvērtējami. Ļoti jaukas ir Līgas sieviešu kora meitenes, kā jau
Lejaskurzemē tam jābūt. Līgai viss, ko viņa izdomā, izdodas. Tā ir teicama rakstura īpašība, izejot no
mājām uz diri-

2012. gada skatē Liepājā.
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ģentes darbu. Vislabākie vārdi par to. Esmu pateicīgs Līgai
par iespēju samērā ilgu laiku strādāt tajā pašā Nīcas kultūras
namā, kur viņa realizēja savus sapņus un citas ieceres mūzikā. Veiksmi turpmāk!
(Jēkabs Ozoliņš)
Līgu atceros jau kopš mazām klasītēm, kad apbrīnoju, cik
skaisti dzied viņas vadītais meiteņu vokālais ansamblis. Gadi
gāja, pati arī sāku dziedāt pie Līgas. Ja runa ir par azartiskumu, tad Līgai tas pavisam noteikti piemīt! Ja dara, tad
dara ar vērienu. Tas arī pierādījās Pasaules koru olimpiādē,
kur mums, skolas korim no mazā, bet diženā Nīcas novada, izdevās izcīnīt sudrabu! Pavisam mazdrusciņ līdz zelta
godalgai! Ne katram tas būtu pa spēkam! Jā, Līga ir nesusi
nopietnu atbildību par to, ko dara, bet sadarbošanās vienmēr ir bijusi pozitīvā un jautrā gaisotnē! Viņa ir savs cilvēks,
vienmēr atradīsi kopīgu valodu ar Līgu. Tas arī viņā piesaista
– inteliģents vienkāršums cauri jautrībai! Arī tuvāki vai tālāki
koru izbraucieni vienmēr ir bijuši kolosāli un neaizmirstami
amizanti. Līga vienmēr ir bijusi kora gaišais jautrības gariņš.
Ar to arī superīgā diriģente man ir un būs palikusi atmiņā!
(Krista Līva Otaņķe)
Tas, kurš ņem, – piepilda plaukstas.
Tas, kurš atdod, – piepilda sirdi. (Lao Czi)
Līga, paldies par sirds piepildījumu daudzu gadu garumā!
Lai pietiek spēka un možuma turpmākajiem piepildījumiem!
(Inita Kopštāla)

2014. gadā koncerts Pāvilostā.

2006. gadā Valsts prezidentes vizīte Nīcā.

1997. gadā kopā ar bērnu studiju.

Dod katrai dienai iespēju kļūt par
Tavas dzīves skaistāko dienu un nežēlo laiku smiekliem – tā ir dvēseles
mūzika.
(Anita Eglija)

Sevi pieķeru pie domas, ka Līgas gaišums un aura vēl ilgi neatstāj, kad ar
viņu satiecies. Ir tādi cilvēki – sajūtās
viegli. Viņa izceļas ar savu oriģinalitāti
un eleganci, tanī pašā laikā – vienkāršību. Nīcā esmu nesen, un, kaut tā īsti
Līgu vēl neesmu paspējusi iepazīt, to
nu gan jūtu un zinu, ka Līgu tur godā
par viņas pamatīgumu. Līdz kaulam…
Novēlu košu un piepildītu turpmāko
laiku, daudz prieka un emociju!
(Sandra Skadiņa)
Pagātne – tās ir atmiņas,
Nākotne – tā ir iztēle.
Šis brīdis – tā ir Tava dzīve.
Novēlu Tev to maksimāli izmantot!
(Ilona G.)
Mums Tev nekad nepietrūka mīļuma,
piedošanas, izpratnes, iejūtības, neatlaidības un, galvenais, pacietības!
Lai, dziedot dziesmu, paiet mūžs!
(Gunta)
Mēs nezinām, cik daudz mēs varam
Līdz kādu dienu vīles plīst
Un mūsu sirdīs spēks caur bailēm
Kā zeltains Dieva lietus līst
Tad neiespējamais kļūst spējams
Un laiks uz laiku pēkšņi stāj
Mēs nezinām, cik daudz mēs varam
Līdz izmisums to neatklāj.
(G. Račs)
Līguci, Tu daudz vēl vari, ar to arī apsveicu!
(Vija)

Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīga savstarpējā valoda.
Līga! Paldies par jaukajiem kopā pavadītajiem gadiem!
(Astra)
Nekad neatsakies no saviem sapņiem. Sapņi baro mūsu dvēseli,
tāpat kā ēdiens baro mūsu ķermeni.
(P. Koelju)
(Sigita)
(Nobeigums 8. lpp.)

2016. gadā Pūsēnu kalnā.

Līga sāka dziedāt kā skolniece pie Pavītolas. Vēlāk apguva kordiriģēšanu
Latvijas Konservatorijā Rīgā. Paldies
Līgucim, ka uzņēmās mūs vadīt. Un
tā no 1990. gada esmu viņas vadībā.
1996. gadā korim kā koncertmeistare
pievienojās Inese Egle.
Līga aizvedusi mūs uz 6 dziesmu
svētkiem Rīgā. Nīcā esam uzņēmuši
daudzus draugus – no Sicīlijas, Vācijas pilsētas Daunas, Kopenhāgenas.
Prātā vienmēr paliks viesu kora prieks
par neaizmirstamo saulrietu jūrā.
Kopā ar Līgu esam bijuši daudzos
atbildes braucienos. Viens no krāšņākajiem bija uz Daunu, brīnišķīgās
Mozeles tuvumā.
Neaizmirstams paliks pirmais brauciens 1996. gadā

2008. gada dziesmusvētkos.

uz Zviedriju un Dāniju, kur mēs tikām laipni uzņemti. Iespaidiem bagātais brauciens pa Francijas vietām,
īpaši uz Po, okeāna tuvumā. Arī košā
Francijas pērle Nica mūs ir uzņēmusi.
Ekskursijās esam viesojušies Polijā
(Krakovā, Varšavā), Ungārijā, Slovākijā, vairākas reizes Vācijā, skaistajā
Bavārijā, Francijā, Itālijā un Lietuvā.
Un kur nu vēl plašais konkursu klāsts
Ventspilī!
Paldies Līgucim par izturību, vadot
mūsu kori!
Vēlam arī turpmāk daudz, daudz baltu dieniņu, košu krāsu un prieka!
(Ieva Žodziņa)

2015. gadā Toskānā, Itālijā.
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Kopā jau 30 gadus

1993. gadā.

(Sākums 1., 6., 7. lpp.)

1998. gadā kopā ar
diriģentiem, kuri vadījuši
sieviešu kori.

1998. gadā dziesmusvētkos Rīgā.

1998. gadā Nīcā.
2012. gadā Lietuvā.

2008. gadā Francijā.
1993. gadā Kurzemes dziesmusvētkos.
2011. gadā
skatē Liepājā.
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2013. gadā dziesmusvētkos.
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Pasūti vietējo
ražotāju produkciju

Aprīļa sākumā aicinājām atsaukties vietējos Nīcas novada uzņēmējus, zemnieku saimniecības un mājražotājus, kuri būtu gatavi nodrošināt sadzīvei nepieciešamo lietu un produktu piegādi gan uz mājām,
gan sagādāt nepieciešamo pasūtījumu, kuram var aizbraukt pakaļ arī
pats, tādā veidā rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselības drošību.
Ja tevi uzrunā piedāvājums, sazinies pa norādīto tālruni, sarunā piegādes
iespējas un paliec mājās.
Veicot pasūtījumu, neesi savtīgs un padomā arī par pašu piegādātāju – pasūti vairumā, sarunā ar kaimiņu, un veiciet pasūtījumu kopā. Atbalstām savējos!
Joprojām aicinām atsaukties uzņēmējus, kuri būtu gatavi piedāvāt savu
produkciju un papildināt šo listi.
Paldies atsaucīgiem un aktīviem uzņēmējiem!
ZS “Otaņķu
gardumi”

Konditorejas izstrādājumi
līdzņemšanai.
Rudes ciemā

29779397,
”Facebook”:
@otankugardumi

ZS “Dirnēni”

Kartupeļi “Vineta”.

27091261

ZS “Kinsleri”

· Svaigi dārzeņi (kartupeļi,
burkāni, bietes, zaļumi).
· Bērzu sulas.
· Dažādu ziedu medus.

25930367,
”Facebook”:@kinsleri

SIA “Reneva”

Dezinfekcijas līdzekļi.

63426595, 25901321

SIA “Bernātu
dzintariņš”

Konditorejas izstrādājumi
līdzņemšanai(pēc vismaz dienu
iepriekš veikta pasūtījuma).

26464782,
”Facebook”:
@BernatuDzintarins

SIA “Norinda”

Skaldīta malka.

29172358

Iveta Vilne
“Saulesziedi”

Salāti, loki, spināti, dilles, skābenes, mikrozaļumi u.c.Vasaras
ogas – zemenes, upenes, kā arī
vasaras puķu dēsti.

28143181,
”Facebook”:
@Saulesziedi

“Lielā talka 2020”
Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, Lielā talka šogad tiek
organizēta 16. maijā, lielāku uzsvaru liekot
uz individuālo talkošanu. Iedzīvotāji tiek
aicināti doties:
u SOLO talkās – talkot vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas
apkārtni;
u DUO talkās – talkot divatā. Ja esat vienas
mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši
kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
u ĢIMENES talkās – talkojiet visa ģimene
kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Būsim veseli, pavadīsim pietiekami daudz
laika svaigā gaisā, kā arī saglabāsim Latviju tīru
un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu!
Visus talkotājus aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet
Lielās talkas mājaslapā talkas.lv/pieteikt-talku/,
kurā šogad ir notikušas izmaiņas:
u labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens
talkotājs neatkarīgi no tā, vai talkošanas notiek
privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt
talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām
nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un
kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši
rīkotāji;

Lai prieku dod
mūsu sētas un dārzi!

Nīcas novada viensētas jau izsenis tiek daudzinātas kā skaistas un sakoptas, bet to saimnieki – strādīgi un skaistumu mīloši. 2010. gadā
toreizējais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Latvijas Puķu draugu saietu mūsu
novadā un svētku noslēguma uzrunā teica: “Gaisotne, kas valda Nīcas novadā, ir fantastiska,
jo visiem cilvēkiem dārzu apmeklējumi rada
brīnišķīgas izjūtas. Ja Latvijai būtu vairākas
galvaspilsētas, tad Nīcas novads noteikti kļūtu par Latvijas skaisto dārzu galvaspilsētu.”
Jātur godā šis augstais novērtējums!
Februāra novada domes sēdē apstiprinātā Nīcas novada sakoptās vides komisija – Sintija Pickēna Kupše, Iveta Reinfelde, Anda Veidele – ir apņēmības pilnas palīdzēt privātmāju saimniekiem ar
padomiem, radīt iespējas savstarpēji iepazīt citam
citu, papildināt zināšanas un vairot skaisto sev apkārt. Pēc nopietnām pārdomām tomēr plānots šogad organizēt konkursu “Sakoptākā Nīcas novada
viensēta 2020”, bet nākošajā gadā pēc vairāku gadu
pārtraukuma – Nīcas dārzu dienu.
Šis gads mums visiem sācies ar neziņu par
turpmāko, tomēr nav šaubu, ka arī šogad dārzos
ziedēs košas puķes un ar prieku tiks kopti dārzi, sakoptas grāvmalas. Gribam cerēt, ka situācija
valstī uzlabosies un konkurss varēs notikt. Nav
svarīgi, cik dārzs liels vai mazs, vai tas atrodas
centrā vai attālākā vietā, vai tā izveidē ieguldīti
lielāki vai mazāki līdzekļi, vai līdzās tam atrodas
dīķis, ezers vai lopu kūts. Galvenais, ka sēta ir ar
mīlestību kopta.

Kāpēc aicinām un iesakām piedalīties
konkursā? Tā ir iespēja:
u dalīties savā priekā par paveikto;
u saņemt atzinīgus vārdus;
u uzdot jautājumus un saņemt profesionālu
konsultāciju par savu dārzu (S. Pickēna Kupše un
I. Reinfelde ir diplomētas daiļdārznieces);
u konkursa noslēguma pasākumā satikt savus domubiedrus – citu dārzu saimniekus – un
gūt pozitīvas emocijas.
Jāatzīmē, ka atsevišķi tiks vērtēti īpašumi, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība (lopkopība,
dārzeņkopība utt.), privātmājas, kurās netiek veikta saimnieciskā darbība, Latvijā jau atzītie daiļdārzi, viesu mājas.
Mūsu mērķis nav kaut ko kritizēt, gluži otrādi
– izcelt skaisto un veiksmīgi īstenoto, popularizēt
dārzu kultūru un veicināt sakopto dārzu kustības
turpmāko attīstību mūsu novadā.
Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikties pašiem vai pieteikt citas sakoptas sētas! Ceram – uz tikšanos jau šovasar!
Nīcas novada sakoptās vides komisija

u uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek
publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams
pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek nodrošināta savākto
atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas
talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks saņems
pieeju savam talkas profilam, kas ļaus dalīties
ar informāciju par konkrēto talkošanas vietu
sociālajos tīklos.
Bezmaksas maisus ir iespēja saņemt Nīcas
tūrisma informācijas centrā, iepriekš zvanot pa
tālr. 29458532 un novada sabiedriskajos centros,
iepriekš vienojoties.
Arī šogad Lielās talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei – Latvija pieder nākotnei!”, un
šogad šim sauklim ir arī papildu vēstījums “Sakop savu sētu, tava sēta – Latvija”. Tā mērķis
veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu
sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo
visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad
visus aicinām vairāk pievērsties savas apkārtnes
sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās noteikumus.
16. maijā Lielā talka notiks, ievērojot tā brīža
piesardzības apstākļus, ja tādi talkas brīdī būs
aktuāli. Ja nebūs, talkojam kā parasti. Bet gatavojamies arī talkot kopā ar visu pasauli 19. septembrī Pasaules talkā!
Un svinēsim pavasari, jo prieks un laimes
sajūta neļauj slimībām mūs iekarot!

Konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020”
NOLIKUMS

1. Konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020” organizators ir Nīcas
novada dome.
2. Konkursa dalībnieki ir Nīcas novada privātmāju saimnieki.
3. Konkursa mērķis.
3.1. Aktivizēt un rosināt novada iedzīvotājus savas dzīvesvietas sakopšanā.
3.2. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakārtošanu.
3.3. Attīstīt vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai.
4. Konkursa uzdevums:
izvērtēt un noteikt sakoptākās Nīcas novada viensētas.
5.Vērtēšana.
5.1. Konkursā vērtē privātmājām piegulošo teritoriju, sakoptību.
5.2. Konkursa dalībniekus vērtē Nīcas novada sakoptās vides komisija (turpmāk
komisija).
5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja klāt ir trīs komisijas locekļi.
5.4. Ja konkursam tiek pieteikta komisijas locekļa viensēta, īpašnieks tās
vērtēšanā nepiedalās.
6. Konkursa norises kārtība.
6.1. Konkurss tiek izsludināts, publicējot nolikumu laikrakstā “Nīcas Novada
Vēstis” un novada interneta vietnē www.nica.lv.
6.2. Objektus vērtēšanai var pieteikt:
u ikviens novada iedzīvotājs;
u privātmāju saimnieki;
u komisijas locekļi.
6.3. Pieteikšanās no nolikuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada
15.jūnijam.
u zvanot novada domes darbiniecei Gunitai Šimei, tālr. 29105652;
u rakstot uz e-pastu: gunita.sime@nica.lv.
6.4. Konkursā vērtē objektus, no kuru saimniekiem saņemta mutiska atļauja to
darīt.
6.5. Objektu vērtēšana notiek laikā no 1. jūlija līdz 15. augustam, iepriekš
vienojoties ar īpašuma saimniekiem par precīzu apmeklējuma laiku.
7. Godināšana.
7.1. Visi konkursa dalībnieki 2020. gada rudenī tiek aicināti piedalīties svinīgā
pasākumā, kur tiek godināti konkursa nomināciju ieguvēji.
7.2. Konkursa dalībnieku godināšanai un noslēguma pasākuma organizēšanai
paredzētie līdzekļi ir 500,00 EUR.

2020. gada 30. aprīlis
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Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā
Klientu apkalpošana
Sociālajā dienestā

Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, šobrīd līdz 12. maijam
tiek ierobežota klientu apkalpošana klātienē.
Iesniegumi Sociālajā dienestā tiek pieņemti
attālināti.

Iztikas līdzekļu
deklarācijas un statusa
pagarināšana

Saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” pārejas noteikumu 36. punktu
trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz
2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma
un dokumentu pamata. Papīrā no jauna izziņas
nevienam nav jāsaņem, derīgas ir visas izziņas,
kuru derīguma termiņš ir līdz 29. februārim,
31. martam, 30. aprīlim vai 31. maijam.
Sociālajam dienestam datu bāzē (SOPA) attālināti jāpagarina iztikas līdzekļu deklarācijas derīguma termiņš bez papildu dokumentu pieprasīšanas. Šobrīd nav jādodas uz banku, lai saņemtu
bankas kontu izdrukas, visiem, kam tas iespējams,
jāizmanto internetbankas pakalpojumi, pārējie
sniedz informāciju mutiski, attālināti. Tāpat nav
nepieciešams iesniegt papildu izziņas no darba
devēja par neto darba samaksu.
Šajā periodā pašvaldības Sociālais dienests
turpina nodrošināt GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu uz iepriekšējo dokumentu pamata, kā arī
nodot ziņas elektroenerģijas pakalpojumu saņemšanai par samazinātu cenu.
Persona ar iepriekš izsniegto izziņu var doties
uz ārstniecības iestādi un citur, kur tas nepieciešams. Piemēram, personai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā.
Uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata ir tiesības turpināt saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču
un pirmās nepieciešamības preču komplektus.
Tāpat uz iepriekš izsniegtās izziņas pamata
ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt valsts un
pašvaldības noteiktos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, valsts nodrošināto juridisko
palīdzību, pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.
Ja ģimenei (personai) no jauna nepieciešams
noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi
krīzes situācijā, pašvaldības Sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot
iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē.
Pašvaldības Sociālais dienests bez personas
klātbūtnes pārbaudīs ziņas valsts un pašvaldību
informācijas sistēmās, pieņems lēmumu par iesniedzēja atbilstību vai neatbilstību attiecīgajam
statusam un informēs par pieņemto lēmumu attālināti, kā arī vienosieties, kā saņemt izziņu papīra
formātā.

Pabalsta krīzes situācijā
piešķiršana

Atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā” noteiktajam pašvaldība ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
izmaksās ģimenei (personai), kura no tās gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir
nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība,
pabalstu krīzes situācijā.
Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene
(persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situā-
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ciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,
bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida
līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu
sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām
valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti mājoklim, viesnīcai,
transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

2020. gada 30. aprīlis

Sociālais dienests informē
1. Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju aicinām iedzīvotājus īpaši atbildīgi
un vērīgi izturēties pret vientuļajiem un gados veciem cilvēkiem. Pajautāt, vai viņiem
ir pārtikas produkti, medikamenti, jo tieši vientuļie seniori, trūcīgās un maznodrošinātās personas šobrīd ir pakļautas vislielākajam riskam. Lai pēc iespējas ātrāk varētu
sniegt palīdzību, lūdzu, ziņojiet Sociālajam dienestam par šādiem cilvēkiem, kuri krīzes situācijā ir palikuši bez apgādības iespējām.
2. Informējam, ka Sociālais dienests, izvērtējot personu nepieciešamību pēc palīdzības ārkārtas situācijā, nodrošinās pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādi
personām un viņu kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 vīrusa skartām
valstīm un viņiem ir jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā. Tie varētu būt gadījumi, kad
cilvēkam nav neviena tuvinieka un nav iespējams pasūtīt preces internetā.
Ar Sociālo dienestu var sazināties pa tālruņiem 63489489, 63452265.

Lielgabarīta atkritumu nodošana

Lielgabarīta atkritumu nodošana norisināsies no 27. aprīļa
līdz 18. maijam.
Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, kurus to izmēru
dēļ nevar un nedrīkst ievietot parastos sadzīves atkritumu konteineros (mēbeles, matrači, paklāji u.tml.).
Lūgums nemest riepas lielgabarīta atkritumu konteineros!
Lūgums lielgabarīta mēbeles sadalīt pēc iespējas kompaktāk, lai iespējams konteinerā salikt vairāk lietu.
Lielgabarīta atkritumu izvešanai pie daudzdzīvokļu mājām būs
izvietoti 7, 22 un 35 m3 konteineri.
u Pie vecās klēts atradīsies stikla konteiners (7 m3), kurā drīkst
mest iekšā tikai stiklu – bez maisiņiem un citiem atkritumiem.
u Vecās elektropreces varēs ievietot konteinerā, kurš atradīsies
pie domes mazā stāvlaukuma.
u Elektropreces un sadzīves tehniku (veci televizori, ledusskapji, datori, printeri, tējkannas utt.) neizārdītā veidā varēs ievietot elektropreču
konteinerā pēc individuāla pieteikuma, saskaņojot laiku pa tālruņiem:

u Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss – tālrunis
25622860;
u Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis – tālrunis
63452248, 29445200;
u Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga – tālrunis
63489487, 2784339.
Konteiners ir slēgta tipa, līdz tam piegāde saviem spēkiem.
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka sakarā ar iepriekšējo
gadu slikto pieredzi, lai varētu konstatēt pārkāpējus, kas konteinerā liek neatbilstošas lietas, un saukt pie atbildības negodprātīgus iedzīvotājus, tas būs novietots pie vecās klēts zem
videonovērošanas kamerām.
Lūgums iedzīvotājiem būt godprātīgiem un konteineros
mest tikai tam atbilstošas un norādītas lietas.
Konteineri Liepājā ir ierobežotā daudzumā, tādēļ daudzdzīvokļu
māju vecākie tiks informēti par to atgādāšanu.
Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs

Saka paldies
Šogad sakarā ar ārkārtas situāciju valstī nebija iespējas organizēt ikgadējo pavasara sakopšanas talku Zvaņu kapos. Pēc vējainās ziemas,
kas bija nolauzusi gan kokus, gan ļoti daudz
koku zaru, bija nepieciešams uzkopt visu kapsētas teritoriju. Līdz ar to tika uzrunāti kapsētas
apmeklētāji, nosūtot aicinājumu “WhatsApp”,
īsziņās, kā arī izliekot paziņojumus pie vārtiem
– atrast laiku, individuāli atbraukt un apkopt ne
tikai savu tuvinieku kapu kopiņas, bet arī tās teritorijas, kurās nav veikti apbedījumi. Nedēļas
laikā līdz Lieldienām visa teritorija bija iztīrīta.
Zvaņu kapsēta atkal ir tīra un sakopta.
Paldies ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam! Paldies Komunālās pārvaldes darbiniekiem, kuri veica nolauzto, ielauzto koku nozāģēšanu un savākšanu!
U. Lapiņš, Zvaņu kapu pārzinis

Sports

Karlīna Miksone Islandē uzsāk savu
pirmo profesionālo sezonu futbolā

Ir pagājuši trīs mēneši, kopš
mūsu novadniece un futboliste
Karlīna Miksone dzīvo un trenējas Islandē, kur pārstāv klubu
“IBV”. Islandē, tāpat kā visā
pasaulē, ir noteikti pandēmijas
ierobežojumi, tādēļ nolēmām
noskaidrot, kā Karlīna ir iedzīvojusies un jūtas jaunajā komandā.

– Islande ir salu valsts Atlantijas okeāna ziemeļos netālu no
polārā loka. Pastāsti, kā esi iejutusies un kā tev izdodas sadzīvot
ar jauno klimatu un apstākļiem?
– Nedzīvoju pašā Islandes salā,
bet gan uz vēl mazākas salas Vestmanas. Viss ir ļoti labi, un esmu
jau pieradusi, ka 5 minūšu attālumā no mājām atrodas 2 vulkāni.
Uz vienu jau esmu bijusi pastaigāties. Laikapstākļi ir interesanti
un var mainīties ik pa stundai. No
rīta, kad pamosties un paskaties pa
logu, ir saulīte, bet nedaudz vēlāk
jau snieg sniegs. Tagad, tuvojo-

ties vasarai, laikapstākļi uzlabojas.
Pašu salu esam jau iepazinušas un
zinām, kur un kas atrodas, jo tā nav
liela, tikai 3500 iedzīvotāju.
– Latvijā tu spēlēji gan kā
pussardze, gan aizsardze. Kāda
ir tava pirmā starptautiskā karjeras pieredze?
– Šajā komandā mana pozīcija ir
pussargs, bet, protams, treneris var
mēģināt līdz sezonai daudz ko jaunu, lai atrastu labāko spēles taktiku.
Par pieredzi vēl nevaru neko teikt,
jo viss sāksies tikai līdz ar sezonas
sākumu. Šeit attieksme visiem ir pilnīgi citādāka, jo Islandē ir divi populāri sporta veidi – futbols un handbols. Jau sākumskolas bērniem katru
dienu ir treniņi abos sporta veidos.
– “IBV” pagājušajā sezonā
bija astotā spēcīgākā komanda
Islandē. Kāda ir atšķirība no Latvijas?
– Čempionāts noteikti ir spēcīgs, un būs interesanti. Ziemas
turnīrā spēlējām pret zemākas līgas

komandām, sapratām, ka tās arī ir
sīvas konkurences komandas. Tāpēc
ar nepacietību gaidām, kad varēsim
sākt spēles augstākajā līgā. Arī citas
komandas būs nokomplektējušas
jaunus sastāvus, tādēļ arī treneri nezina, kā spēlēs katra komanda. Atšķirībā no Latvijas ir milzīga konkurence, jo futbolu viņi vērtē augstu,
un arī tas, ka tik mazā populācijā
augstākajā līgā ir desmit komandas,
bet Latvijā šogad vien tikai četras.
– Pastāsti, kādi ierobežojumi
pandēmijas laikā ir skāruši jūs
un kā tas ietekmē komandu?
– Domāju, ka šī pandēmija ir
skārusi visus sportistus. Pēdējais
komandas treniņš, ja nemaldos, bija
25. martā. Pēc šī treniņa tika paziņots, ka treniņi vairs nenotiks, bet
gan jāstrādā individuāli. Tiks iesūtīta
programma ar uzdevumiem, kas ir
jāpilda mājās. Šobrīd ir ziņas, ka ar 4.
maiju varētu atsākt treniņus mazās
grupās. Sezonai bija jāsākas maijā,
bet šobrīd prognozē, ka tā varētu

sākties jūnija beigās.
– Cik bieži notiek treniņi?
– Treniņi bija katru dienu. Katru nedēļu otrdienās plkst. 12.00 bija
rīta treniņš, bet vakarā – trenažieru
zāle, savukārt ceturtdienās no rīta
trenažieru zāle, bet pēc tam spēle ar
puišiem no vietējās komandas.
– Kad plānotas pirmās spēles, un kādās sacensībās startēsiet?
– Islandes čempionāts varētu
sākties jūnija otrajā pusē, tas ir svarīgākais čempionāts, un papildus šim
būs arī kausa turnīrs.
– Vai esi iejutusies komandā?
– Ar komandu viss ir labi, ir
savi joki un izteicieni. Esmu mācījusi latviešu valodu. Vienai amerikānietei iemācīju jautāt: “Kā tev
iet?” un pateikt atbildi: “Labi.”
Bija svarīga spēle, un viņa iesita vārtus, es viņai tajā epizodē prasu: “Kā
tev iet?” Viņa saka man: “Labi.”
Varbūt sezonas beigās jau latviski
runāsim.
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ku?

– Kā tu pavadi savu brīvo lai-

– Šobrīd ir vairāk brīvā laika, jo
nav komandas treniņu. Skatos filmas, uzspēlējam ar istabas biedreni
videospēles, ejam vai braucam ar
riteni meklēt jaunus skatus un nebijušas vietas.
– Tu tikko nosvinēji savu 20
gadu jubileju. Kādi ir tavi mērķi?
– Jā, tāda dzimšanas diena man
vēl nav bijusi. Man ir superīgi draugi, kas man sagādāja video sveicienu dzimšanas dienā, – es sēdēju, to
skatījos virtuvē, un man pat asaras
bira. Noteikti pirmie mērķi ir, lai
būtu izdevusies sezona, pats galvenais, bez traumām. Šī ir mana
pirmā profesionālā sezona, un tā
noteikti paliks atmiņā, tāpēc vēlos
izdarīt tā, lai tā ir neaizmirstama un
izdevusies it visā. Tālāk jau laiks rādīs, kas un kā.
Aiva Mače,
sporta halles administratore
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MAIJĀ AMBULANCĒ
16.05. plkst. 11.00 – alergoloģe, pulmonoloģe
Ita Pakalna, pierakstīties 29415662.
Recepšu medikamentu pieteikšana un pieteikšanās uz
konsultāciju Liepājā pie psihiatres Dr. Kristīnes BALODES
telefoniski pa prakses tālruni 63423191, prakses adrese:
Republikas ielā 5, Liepājā.
Akūtu zobu sāpju gadījumos sazināties telefoniski ar
zobārsti, lai vienotos par pieņemšanu. Zobārstes Valdas
SISENES tālr. 63469200, 26388969.
Mobilā mamogrāﬁja tiek pārcelta uz augustu, datums
tiks precizēts. Tiek veikts pieraksts pa tālruni 29415662.
Līdz 12. maijam tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi
Nīcas ambulancē!
Lūgums ikvienam Nīcas ambulanci apmeklēt ar atbildību
pret savu un sabiedrības veselību – sazināties telefoniski
ar ģimenes ārstiem, zobārstu, ﬁzikālās medicīnas kabineta
medicīnas māsu un vienoties par pieņemšanas laiku.
Akūtā stunda pie ģimenes ārstiem tiek uz laiku līdz
12. maijam atcelta, un saslimšanas gadījumā sazināties
tikai telefoniski ar savu ģimenes ārsta praksi, lai vienotos
par pieņemšanas laiku.

Aptiekā tiek organizēta apmeklētāju plūsma – telpā ne
vairāk kā divi apmeklētāji. Pārējiem uzgaidīt ambulances foajē, ievērojot 2 metru distanci citam no cita!
Atgādinām un aicinām strikti ievērot Veselības ministrijas un Slimību proﬁlakses un kontroles centra (SPKC)
izstrādātos ieteikumus, lai mazinātu iespēju inﬁcēties
ar Covid-19! Būtiska ir ikviena individuālā atbildība pret
savu un medicīnas darbinieku, farmaceitu un sabiedrības
kopējo veselību!
Ja ir elpceļu saslimšanas simptomi – paaugstināta
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums – lūgums ar
ģimenes ārsta praksi sazināties TIKAI telefoniski.
Notiek Nīcas ambulances ēkas jumta seguma
nomaiņas un bēniņu pārseguma siltināšanas
būvdarbi, kurus veic SIA “AB Būvniecība”, būvuzraugs
SIA “Taigers”, Raitis Zvaigzne. Ēka tiek nožogota darbu
veikšanas posmos, un ikvienam apmeklētājam jāievēro
piesardzības noteikumi un informatīvās norādes.
Lielākā daļa darbu jau izdarīti, un notiek jumta seguma
izbūve no cinkotā un krāsotā tērauda proﬁlloksnēm, jumta
lietus ūdens notekcauruļu montāža.

PALDIES asins donoriem!

Pieaugušo izglītības centrā
Maijā sāksies suņu skolas
nodarbības
7. maijā jaunajā parkā aiz Nīcas ambulances sāksies suņu
skolas nodarbības jeb vispārējais apmācību kurss suņiem un
to saimniekiem. Apmācības vadīs kinoloģe Monta Krastiņa.
Speciālistes vadībā jau agrāk ar labiem panākumiem izskolojušies vairāku nīcenieku suņi.
SVARĪGI ZINĀT!
u Pirms nodarbības suni nebarot 5–6 stundas.
u Līdzi ņemt kārumus, kas sunim īpaši garšo. Tie var būt
gan no specializētās suņu barības klāsta, gan augstas kvalitātes
bērnu cīsiņi vai siers, sagriezti zirņa lieluma porcijās. Iepriekš
kārumiem jābūt izmēģinātiem, lai zinātu, vai tie tiešām sunim
ļoti garšo. Kārumus ievietot kārbiņā, lai, turot kabatā, tos viegli varētu izņemt, plastikāta maisiņš šoreiz nederēs.
u Līdzi ņemt kādu suņa mantu ar striķīti – pīto striķi vai
bumbiņu ar striķi.
u Nepieciešama garā pavada – 3 vai vairāk metri, atkarībā
no suņa lieluma. Svarīgi, lai tā nebūtu pārāk smaga vai smalka.
u Apmācībām nepieciešama kakla siksna – ķēdīte, kas iegādāta pēc suņa kakla izmēra.
u Suņa saimniekam jābūt ērtā apģērbā ar kabatām, kurās
var ielikt gan suņa kārumus, gan rotaļlietu.
u Vienas nodarbības garums – 45 minūtes. Kopā apmācību ciklā ietilpst 8 individuālās nodarbības un 8 nodarbības,
kurās kopā piedalās vairāki suņi. Šībrīža situācijā var notikt
tikai individuālās nodarbības un tikai tādā gadījumā, ja suņa
saimniekam nav nekādu sūdzību par veselību.
u Pieteikties un vienoties par nodarbības laiku, zvanot
vai rakstot pieaugušo izglītības metodiķei Gunitai Šimei –
29105652. Ja ir sīkāki jautājumi par apmācībām, zvanīt kinoloģei M.Krastiņai – 29519889.

Cieni apkārtējos
un savāc aiz sava suņa

Ziedojot asinis, viens donors var izglābt dzīvību pat trīs pacientiem, uzsver Valsts asinsdonoru centrs.

22. aprīlī Nīcas kultūras namā tika organizēta Asins donoru diena.
Tika nodrošināti īpaši piesardzības pasākumi
atbilstoši ārkārtas situācijai – virsmu, roku dezinfekcija, sejas masku lietošana, 2 metru distances
ievērošana. Šajā reizē asinis ziedoja 24 donori. Nīcas ambulances vadītāja I. Štāle, Liepājas Reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja
Guna Zeme un mediķi saka paldies donoriem:
Ivetai AMEREI, Līgai AMEREI, Sarmītei
ZUSĀNEI, Ilzei KOPŠTĀLEI, Līgai ROGAI,
Ritai ĀBELĪTEI, Kristīnei KOPŠTĀLEI, Zanei

PŪĶEI, Andai LIEPAI, Ievai MAZPOLEI, Ivetai JĀKOBSONEI, Agnesei KAZUSKĒVIČAI,
Margaritai RJABKO, Egitai DREIJEREI, Līgai
ČIRKŠEI, Agitai SIMSONEI, Arvilam BLŪMAM,
Aināram MIKSONAM, Edgaram CIBULIM, Guntim GRANTIŅAM, Raivim KALĒJAM, Marekam
MŪRNIEKAM, Nilam NELSONAM, Edgaram
Miķelim KOVAĻSKIM.
Paldies par labo darbu!
Uz tikšanos 25. novembrī Asins donoru dienā
Nīcā!
Inata Štāle, ambulances vadītāja

Pavasarī cilvēki arvien vairāk
pavada laiku ārpus mājas, taču, iestājoties siltākam laikam, atklājas
ne sevišķi pievilcīgs skats – mētājas
pudeles, pārtikas iesaiņojumi, izsmēķi un arī dzīvnieku izkārnījumi.
Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt
sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Ja šis noteikums netiek
ievērots, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.
pantu var tikt izteikts brīdinājums
vai uzlikts naudas sods.
Neskatoties uz to, ka par suņa
ekskrementu nesavākšanu saimniekam draud naudas sods, tikai retais
ir godprātīgs un šos atkritumus patiešām savāc.
Suņu īpašniekiem nevajadzē-

tu vieglprātīgi izturēties pret savu
pienākumu. Ja kāds suņa saimnieks
uzskata, ka viss, kas dabisks, nav
riebīgs, proti, suņa izkārnījumi nav
jāsavāc, tad viņš vai nu nezina, vai
negrib zināt, ka suņa fekālijās atrodas tārpi (lenteņi, cērmes) un ar
tiem var aplipt arī cilvēki. Ja suns
nav attārpots, tad apkārtējā vidē var
nonākt pat desmitiem tūkstošu tārpu oliņu dienā. Suņa cērmju kāpuri
cilvēka veselībai var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu. Kā arī, suņa
fekālijām nokļūstot augsnē, rodas
vides piesārņojums.
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un, dodoties pastaigās ar
suni, līdzi paņemt vairākus nelielus
maisiņus suņu ekskrementu savākšanai.
Uzturēsim tīru un sakoptu vidi,
kas priecēs mūs pašus.

Aicina darbā slaucēju un strādnieku lopkopības saimniecībā
Otaņķu pagastā. Tālr. 29492829.
Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību
Izdevējs – Nīcas novada dome,
speciāliste Kristīne Kopštāle,
tālrunis: 63469049; e-pasts: dome@nica.lv;
tālrunis 29560068,
Otaņķu pagasta pārvalde,
kristine.kopstale@nica.lv, www.nica.lv.
tālrunis 63484550.
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild autors. Iespiests SIA «Kurzemes Vārds». Tirāža 1600 eks.
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