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Valda Vikmaņa 105. gadskārtu
atzīmē, dziedot dziesmas

Nīcas vīru koris un Liepājas jauktais koris “Līva” kopā ar diriģentu Jēkabu Ozoliņu atzīmēja
Valda Vikmaņa 105. gadskārtu.

Mūziķis, diriģents, pedagogs
Valdis Vikmanis dzimis 1915.
gada 25. janvārī Valmieras rajona
Naukšēnu pagasta Piksāru ciema “Lejas Sporu” mājās, kas atradās silu un mežu apjoztā teiksmainā vietā. Mūžības ceļos viņš
devās 2011. gada 22. decembrī.
Mācījās V. Vikmanis Rūjienas
ģimnāzijā. Septiņpadsmit gadu vecumā brīvprātīgi iestājās 10. Aizputes kājnieku pulkā. Turpmākajās
gaitās – darbs Rīgas pulka orķestrī,
vienlaicīgi darbu savienojot ar mācībām konservatorijā.
Tālākā radošā darbība saistās
ar Liepāju. 1940. gadā V. Vikmanis
bija skolotājs Liepājas 1. vidusskolā
un mūziķis operā. E. Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas direktors
no 1945. līdz 1987. gadam. Koru
diriģents, pūtēju orķestra un Liepājas
simfoniskā orķestra vadītājs, Dziesmu svētku virsdiriģents. Vairāku nozīmīgu apbalvojumu: Triju Zvaigžņu
ordeņa I pakāpes goda zīmes, Latvijas Lielās Mūzikas balvas par mūža
ieguldījumu mūzikā, nopelniem bagātā mākslas darbinieka titula un titu-

la “Goda liepājnieks” ieguvējs.
Par īstu mūsējo V. Vikmanis
kļuva mūža nogalē un vairākkārt uzsvēra, ka ir zemnieks no Pērkones.
Gan agrāk divus gadus – no 1968.
līdz 1970. gadam – viņš vadīja Nīcas
vīru kori. Rūjienas pusē dzimušais
vīrs iemīlēja jūras piekrasti ar tās lieso zemīti un pamazām kopā ar savu
ģimeni “Vērbeļniekus” no neliela
zvejnieku namiņa pārveidoja par atpūtnieku iecienītu vietu.
9. februārī Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcā Nīcas vīru koris
un Liepājas jauktais koris “Līva”
kopā ar diriģentu Jēkabu Ozoliņu
atzīmēja Valda Vikmaņa 105. gadskārtu, dziedot dziesmas un daloties
atmiņās par laiku, kas pavadīts kopā
ar maestro. Daudzas no dziesmām
bija pirmatskaņojumi, kurām mūziku sarakstījis ārsts un komponists
Andris Kristons. Dziesmoto dievkalpojumu vadīja evaņģēlists Pāvils
Bobinskis, par muzikālo pavadījumu
rūpējās Ieva Birule-Bobinska. Paldies visiem, kas piedalījās.
Gita Vanaga,
Nīcas senlietu krātuves vadītāja

“Ziemas sporta spēles” veiksmīgi aizvadītas

15. februārī Valentīndienas atskaņās Nīcas sporta hallē notika tradicionālais atpūtas
un sporta pasākums “Ziemas sporta spēles”.
Visas dienas garumā 7 komandas sacentās 8
dažādos sporta veidos un pārbaudījumos. Savukārt individuāli visas dienas garumā varēja
pārbaudīt sevi sešās dažādās disciplīnās.
Komandu sacensībās jau trešo gadu pēc kārtas
uzvarēja kaimiņu novada komanda “GTA Sikšņi”,
aiz sevis atstājot komandu “Mellenes 2” no Liepājas, bet trešā vieta – mājiniekiem “MTB Nīca”.
Jau ierasts, ka populārākā disciplīna bija šautriņmešana, kur pulcējās 83 dalībnieki, un tikai nedaudz
atpalika dalībnieku skaits šaušanā. Jaunums šogad
bija Valentīndienas pārbaudījums un atrakcijas pāriem, kur aktīvākais pāris dienas beigās ieguva pārsteiguma balvu. Protams, noslēgumā visi dalībnieki
kopīgi baudījām svētku torti.
Lielu paldies gribu pateikt pasākuma atbalstītājiem: LOC, kafejnīcai “Dzintariņš”, AS “Liepājas papīrs”, “Sofijas laivām”, atpūtas namam
“Brakši”, kafejnīcai “Jūrnieku ligzda”, M. Dreiža
PS “Plostnieki”, SIA “Nīckrasti” un, protams, Nīcas novada domei.

“ziemas sPorta sPēĻu 2020” rezultāti
individuāli
Pāru Pārbaudījums
1. vieta Kristīne – Armands
2. vieta Elvita – Edgars
3. vieta Gita – Jānis
grūšana guĻus
sievietēm
1. vieta Laura Vecbaštika
2. vieta Anete Veidele
3. vieta Loreta Cinkus
vīriešiem
1. vieta Armands Rozentāls
2. vieta Sandris Kolāts
3. vieta Dainis Pūce
basketbola soda metieni
sievietēm
1. vieta Aiga Šalma
2. vieta Nikola Paula Stase
3. vieta Baiba Kluce
vīriešiem
1. vieta Aigars Mediņš
2. vieta Raivis Kalējs
3. vieta Arturs Malakausks

nezināmais uzdevums
sievietēm
1. vieta Megija Ceirule
2. vieta Ance Šeﬂere
3. vieta Eva Jakubenoka
vīriešiem
1. vieta Edgars Sprūds
2. vieta Sergejs Rjabiņins
3. vieta Māris Sīklis
šaušana
sievietēm
1. vieta Eva Jakubenoka
2. vieta Māra Vilnīte
3. vieta Dace Kalēja
vīriešiem
1. vieta Nils Klucis
2. vieta Jānis Andersons
3. vieta Ēriks Knubis
šautriņmešana
sievietēm
1. vieta Aiga Šalma
2. vieta Linda Balče
3. vieta Monta Lībeka

komandu ieskaite

vīriešiem
1. vieta Sergejs Rjabiņins
2. vieta Jānis Ziedkalns
3. vieta Matīss Kalējs

Komandu sacensībās
pirmo vietu ieguva
komanda “GTA Sikšņi”.

Komandas
Punkti Vieta
“GTA Sikšņi”
25
1
“Mellenes 2”
27
2
“MTB Nīca”
29
3
“Love Notes”
32
4
“Liepājas papīrs” 35
5
NJT
37,5 6
“Slalomisti”
38,5 7

Domes lēmumi

Izsoles

NOVADA DOMES SĒDĒ
10. februārī
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Latvens,
I. Skrode, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, A. Veiss, I. Reķēna,
K. Kopštāle, L. Petermane, Nīcas vidusskolas
skolotāji un skolēni (30 personas).
Deputāti nolēma:
u uzsākt atsavināšanas procesu par pašvaldībai īpašumā esošajiem četriem nekustamajiem īpašumiem
un pasūtīt to novērtējumu;
u atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību un piešķirt tai nosaukumu un adresi;
u atļaut nekustamā īpašumā nocirst kokus un krūmus, atbrīvojot lauksaimniecības zemi no apauguma;
u mainīt zemes vienībai lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz zemi, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
u pagarināt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām bez apbūves tiesībām uz 6 gadiem;
u organizēt nekustamo īpašumu “Palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6480 006 0012, 2,2 ha
platībā un, kadastra apzīmējums 6480 007 0087,
2,44 ha platībā Nīcas novadā lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Parks pie skolas”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.
6480 007 0157, 0,2221 ha platībā pārdošanu par
brīvu cenu 338 EUR un izsoles noteikumus;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Pļavas”, Otaņķu
pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr. 6480 003 0121,
0,79 ha platībā nosacīto cenu 2030 EUR un izsoles
noteikumus;
u organizēt nekustamā īpašuma “Rudes dārzi”, kadastra apzīmējums 6480 007 0089, 0,26 ha platībā,
mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām nomas tiesību izsoli;
u pasūtīt dzīvokļu īpašuma inventarizāciju un reģistrēt kā patstāvīgu dzīvokļa īpašuma objektu zemesgrāmatā uz Nīcas novada domes vārda, un veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošanu par brīvo cenu;
u atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu sadalīšanai saskaņā ar plānoto
dalījumu un izstrādes nosacījumiem;
u akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas
izvērtēšanai izdoto izziņu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 5 īpašumiem;
u apstiprināt Nīcas Jauniešu dienas nolikumu un
izdevumu tāmi;
u veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.9
“Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” un nosūtīt VARAM saskaņošanai;
u izveidot Nīcas Novada sakoptās vides komisiju
trīs cilvēku sastāvā: Sintija Pickēna-Kupše, Anda
Veidele, Iveta Reinfelde;
u piešķirt dotāciju 1500 EUR Kurzmes plānošanas
reģionam 2020. gadā un noslēgt attiecīgu līgumu;
u pagarināt pieteikuma izskatīšanu par 4 mēnešiem
par zvejas tiesību nomu (zvejas rīkiem) 2020. gadā;
u akceptēt finansējuma piešķiršanu 100 EUR gadā
zemes nomai īpašumā “Spēki”, lai izveidotu publisku peldvietu Otaņķu pagastā;
u izveidot jaunu amata vietu “Sporta pasākumu organizators” ar 2020. gada 1. martu;
u noteikt Grīnvaltu sabiedriskā centra dežurantam
normālo darba laiku – 40 stundu darba nedēļu, sākot ar 2020. gada 1. martu;
u piešķirt finansējumu 5000 EUR grāmatas “Nīcas
novada stāsti” (pagaidu nosaukums) 500 eksemplāru iegādei, sagatavojot ar izdevniecību “Jumava” nodomu protokolu par grāmatu iegādi, ja projekts tiek
realizēts 2020. gadā;
u iekļaut Nīcas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā
Dinu Tapiņu;
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u atbrīvot no Pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu pildīšanas Raivo Repši ar 29.02.2020.;
u pilnvarot Nīcas novada domes priekšsēdētāju
sniegt saskaņojumu par īpašumu atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts budžetu
2020. gadam” 56. panta 2. punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 EUR, Aizputes,
Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un
Vaiņodes novadā.

Piešķir zvejas tiesības
un aicina uz izlozi

Nīcas novada dome saskaņā ar zvejniecību regulējošiem normatīviem aktiem organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu. Zvejas tiesības var
iznomāt juridiskām personām uz 3–15 gadiem un
saskaņā ar vienošanos, pašpatēriņa zvejniekiem uz
vienu gadu. Pašpatēriņa zvejnieki zvejas rīkiem Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā ir pieteikušies
lielākā skaitā, nekā iespējams piešķirt, tādēļ domes
darbinieki rūpīgi seko līdzi zvejas līgumu noteikumu
pildīšanai. Dome akceptēja zvejai Baltijas jūras piekrastē zivju āķu komplektu piešķiršanu 21 zvejniekam; zivju tīklu – 26 zvejniekiem, reņģu tīklu – 46
zvejniekiem. Nepietiekamo limitu dēļ noraidīja zivju
āķu piešķiršanu 15 pašpatēriņa zvejniekiem, zivju
tīklu piešķiršanu 34 zvejniekiem, reņģu tīklu piešķiršanu 14 zvejniekiem. Zvejai Liepājas ezerā akceptēja
zivju murdu piešķiršanu 40 zvejniekiem.

Apstiprina audzēkņu
izglītošanas izmaksas

Pašvaldības grāmatvedība veikusi aprēķinus
par audzēkņu izglītošanas izmaksām Nīcas novada
izglītības iestādēs. Apkopojot visas izmaksas – darbinieku atalgojumu, komunālos pakalpojumus, ēku
uzturēšanas izdevumus, inventāru, mācību materiālus u.c., Rudes pamatskolā viena audzēkņa izmaksas
mēnesī ir 172,55 eiro, pirmsskolas izglītības iestādē
“Spārīte” – 204,92 eiro, Nīcas vidusskolā – 96,11
eiro. Deputāti domes sēdē apstiprināja minētās izmaksas, kas kalpo par pamatu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Atjaunos pašvaldības
grants ceļu segumu

Nīcas novada domes sēdē 9.12.2019. tika nolemts piešķirt naudas līdzekļus Nīcas novada grants
ceļu uzbēršanai – 100 000 eiro apmērā.
Ņemot vērā šim nolūkam iedalīto finansējumu,
kas ir 100% pašvaldības finansējums, ir iespēja uzbērt grants segumu dažiem svarīgākiem Nīcas novada pašvaldības grants ceļu posmiem.
Ņemot vērā, ka minēto ceļu segums ir nolietojies, ceļu stāvoklis ir neapmierinošs, bet minētie ceļu
posmi tiek izmantoti intensīvai transporta plūsmai
(iedzīvotāju transports, mežizstrādes transports un
lauksaimniecības transports), un tieši šo ceļu posmu
sakārtošana būtu nepieciešama lielākajai daļai uzņēmēju un iedzīvotāju, lai ikdienā veiksmīgi spētu nodrošināt savu uzņēmumu un zemnieku saimniecību
darbību, kā arī iedzīvotāju ērtībām.
Grants ceļu saraksts, kam nepieciešams uzbērt
grants segumu:
1. Palmas–Lankasjēkuļi, garums 0,940 (Nr.15),
2. Vecrolavi–Cerības, garums 1,25 (Nr.19),
3. Jaunprieduļi–Stūrmaņi, garums 0,450 (Nr.18),
4. Sprūdi–Bumbieres, garums 1,38 (Nr.20),
5. Ēki–Beitiņi, garums 1,00 (Nr.33.),
6. Pērkones sūkņu stacija–Dzirnavas, garums 0,65
(Nr.5),
7. Birztalas–Reiņu sūkņu stacija, garums 0,45 (Nr.7),
8. Lapiņas–Pērļu kapsēta, garums 0,840 (Nr.24),
9. Skatres skola–Verbeļu kapi, garums 0,790 (Nr.12),
10. Lieknes–Jaunbitenieki–Jaunmencas, garums
3,15 (Nr.44),
11. Krūzēni–Gudriķi, garums 1,39 (Nr.57).
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Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Nīcas novada pašvaldība 13. martā plkst. 9.30 rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012, 2,2 ha platībā, kas
atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Zemes gabala turpmākais izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.
Nīcas novada pašvaldība 13. martā plkst. 10.00, rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas
lauksaimniecības zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals “Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0169, 0,30 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.
Nīcas novada pašvaldība 13.martā plkst. 10.30, rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas
lauksaimniecības zemes mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu) vajadzībām nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals “Rudes dārzi” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0089, 0,0832, 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.
Nīcas novada pašvaldība 13. martā plkst. 11.00, rīko mutisku ar augšupejošu soli neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli.
Zemes gabals “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 2,44 ha platībā, kas
atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Zemes gabala turpmākais izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš 6 gadi.
Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt no 2. marta līdz 13. martam plkst. 9.00, Nīcas novada
domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā, 4. kabinetā.
Zemes gabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni
63452251, no 2. marta līdz 11.martam.
Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individuālais komersants vai
komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst šādām prasībām: tām nav nodokļa parādu
Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāda
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) vai Otaņķu pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads), kā arī interneta vietnē www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.
Kontaktpersona – zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 63452251, e-pasts
sandra.plavniece@nica.lv.

Projekti

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Bernātu “Tālajā stāvlaukumā” atkal sagaidāmas pozitīvas pārmaiņas

2020. gada 7. februārī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts
“Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos”, Nr. 19-02-FL03-F043.0207-000001.
Projekta galvenais mērķis ir pārbūvēt “tālo” automašīnu stāvlaukumu Bernātos, pārveidojot
to par ainaviski pievilcīgu, sakārtotu un ilgtspējīgu. Veidojot infrastruktūru, kas apvieno
sabiedrības vajadzību apmierināšanu un saudzīgu vides/dabas potenciāla izmantošanu, tiks
uzlabota kopējā Bernātu vides ekosistēma un samazināta antropogēnā slodze šajā dabas parka
daļā.
Balstoties uz pieredzi par Bernātu dabas parka apmeklētāju pieaugumu, ir nepieciešams
attīstīt un labiekārtot publiski pieejamo dabas teritoriju, rodot arī ilgtspējīgus risinājumus, kā tas
ir šajā projektā, kad uzstādītā apgaismojuma un videonovērošanas darbību nodrošinās atjaunojamie enerģijas resursi jeb vējš un saule.
Kopumā projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: pārbūvēts melnā seguma
stāvlaukums ~1185 kvadrātmetru platībā, uzstādīta tualete ar 2 kabīnēm (1 no tām ar vides
pieejamību), ierīkota apgaismojuma hibrīda sistēma un uzstādītas vairākas videonovērošanas
kameras.
Par lielu “Tālā stāvlaukuma” magnētu kļuvusi 2019. gada rudenī pabeigtā laipa uz jūru un
skatu platforma, kura jau paspējusi pievilināt daudzus apmeklētājus. Šī gada laikā tiks atjaunotas piknika vietas, izveidojot bērnu laukumu un izglītojošus infostendus ar ilustratīvu un bērniem
saistošu informāciju par dabas aizsardzību un tās vērtībām (projektā “Multifunkcionālas atpūtas
vietas izveide Bernātu dabas parkā”). Taču projekta “Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” darbi
tiks īstenoti 2021. gadā.
Projekta “Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” plānotās kopējās izmaksas ir 88 829,43 EUR
(t.sk. PVN 21%), publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām, kas ir 75 505,01
EUR. Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb 13 324,42
EUR.
Projekts tika iesniegts “Liepājas rajona partnerības” izsludinātā projektu konkursā – Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014.–2020. gadam ietvaros. Apakšpasākums 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējas attīstības
stratēģiju īstenošana”.
EJZF fonda administrējošās iestādes – Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par EJZF – http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Par Nīcas novada pašvaldības 2020. gada budžetu

Iepriekšējā gadā iesākti
priekšdarbi nozīmīgiem infrastruktūras objektiem un realizēti
projekti, kas nodrošina gan novada iedzīvotāju pamatvajadzības,
gan veicina novada atpazīstamību
un sekmē tūrisma nozares izaugsmi. Ar ārējā finansējuma ieguldījumiem veiksmīgi realizēti grants ceļu
pārbūves darbi astoņiem pašvaldības
ceļu posmiem (kopā nedaudz vairāk
par 18 km), kas vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņēmējdarbības veikšanai.
Darbs tiks turpināts arī 2020. gadā –
ceļu programmā “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, pārbūvējot grants ceļa posmu
“Nīca–Mācītājmuiža” 3 km garumā.
Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas 150 651 EUR apmērā, no kurām 81% līdzfinansē Lauku atbalsta
dienests.
Joprojām turpināsies aktīva darbība Bernātu dabas parka labiekārtošanā, lai apmeklētājiem tas kļūtu vēl
saistošāks un pieejamāks. 2019. gadā
jau veikti nozīmīgi ieguldījumi Bernātu dabas parkā, lai izveidotu “vietas
magnētus” un veicinātu Bernātu atpazīstamību, nodrošinot arī saudzīgu
vides publiskumu un dabas parka
biotopu un aizsargājamo sugu aizsardzību. 2020. gadā Bernātu dabas
parkā turpināsies sadarbības projekta
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ieviešana,
kurā tiks izveidotas 7 tematiskās iz-

ziņas takas ar vairāk nekā 150 vides
objektiem. Citos projektos tiks izbūvēta nobrauktuve uz liedagu operatīvajiem dienestiem, labiekārtota
atpūtas vieta pie skatu platformas
“Tālajā stāvlaukumā”, kā arī attīstīta
pludmales daļa visa novada robežās.
Projektu realizācija, vietējo iedzīvotāju (biedrību) aktivitāte, organizējot dažādus pasākumus, uzņēmēju
aktivitāte kopumā veicina turpmāku
uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, novada
esošo un potenciālo komersantu atbalstam novada teritorijā, kā arī stratēģiskas virzības nolūkos 2020. gadā
tiek turpināta arī “Uzņēmējdarbības
atbalsta un rīcības plāna” ieviešana,
kas iezīmē jaunas iespējas, līdz ar
to arī budžeta līdzekļu plānošanu –
darbību realizēšanai. Viena no tām
– grantu konkurss novada jaunajiem
uzņēmējiem.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai 2020. gada
budžeta ietvaros tiks veikti priekšdarbi Nīcas Dižās muižas klēts “iedzīvināšanai” ar mērķi šajā gadā izveidot
ēkas saturisko un dizaina konceptu.
Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais
vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Nīcas novadā, un tam ir jābūt
novada tradicionālā kultūras mantojuma sargātājam ar centrālo objektu
– tautastērps. Investīcijas, kuras tiks
ieguldītas klēts atjaunošanas darbos,
piesaistīs tūristus, tādējādi populari-

zējot novada vārdu, veicinot vietas
atpazīstamību kopumā, kas ilgtermiņā nodrošina arī ekonomisko izaugsmi. Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un popularizēšana zvejniecības jomā tiks turpināta, investējot Jūrmalciema “Tīklu mājas” attīstībā un iedzīvināšanā.
2020. gada budžetā plānotās
aktivitātes veicina novada iedzīvotāju labklājību, stimulē novada un
tā uzņēmējdarbības attīstību, popularizē to, veidojot tūristu skaita pieaugumu un uzlabo apkārtējo vidi,
saudzējot jau esošās dabas vērtības
Nīcas novadā. Kopumā tiek realizēti
Nīcas novada ilgtermiņa stratēģiskie
mērķi.
Nīcas novada pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi 2020. gadā
plānoti 6 108 094 EUR, t.sk. pamatbudžeta ieņēmumi 4 309 132 EUR,
naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā 1 797 059 EUR,
naudas līdzekļu atlikums ziedojumos
1903 EUR.
Pašvaldības budžeta izdevumi 2020. gadā plānoti 6 108 094
EUR, t.sk. pamatbudžeta izdevumi
5 806 191 EUR, aizdevumu atmaksa
300 000 EUR, ziedojumi 1903 EUR.
Nīcas novada pašvaldībai uz
2020. gada 1. janvāri ir 21 aizņēmuma līgums, saistību apjoms 4 718 277
EUR.
Sandra Laimiņa,
finanšu ekonomiste

Pavairos zivju resursus Bārtas upē

Nīcas novada dome 2020. gada
19. februārī iesniedza projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”
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”.
Dabisko ūdeņu ekosistēmās
cilvēka darbības negatīvās ietekmes
un vides faktoru īstermiņa un ilgtermiņa pārmaiņu dēļ samazinās dažu
saimnieciski vērtīgu zivju sugu dabiskās atražošanās potenciāls, notiek

pārmaiņas ihtiofaunas struktūrā, un
zivju resursiem ir tendence ievērojami samazināties. Lai novērstu šos
negatīvos procesus un nodrošinātu
zivju resursu ilgtspējību valsts publiski pieejamās ūdenstilpēs, projektā
paredzēta zivju resursu pavairošana
Bārtas upē, veicot vēdzeļu krājumu
papildināšanu ar 30 000 vēdzeļu mazuļiem vienvasaras svarā no 2 līdz 30
gramiem.
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, iesniedzot projektu,
arī izmantojusi.
Ja projektu
apstiprinās, mazuļu ielaišana Bārtas
upē paredzēta 2020. gada nogalē
laika posmā no septembra līdz oktobrim.
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

Sociālais dienests
darba laika un Pieņemšanas laika izmaiņas sociālajā dienestā
No 1. marta Sociālā dienesta darba laiks:
P 8.00–18.00; O, T, C 8.00–17.00; P 8.00–13.30.
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Otaņķu pagasta pārvaldē sociālais darbinieks apmeklētājus
pieņems Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00.

Pieņemšanas laiki:

Sociālā istaba būs atvērta otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 10.00 līdz 14.00 (sociālajā istabā “Ārītēs” apģērbu
un mantas var izvēlēties visi novada iedzīvotāji, nav jābūt
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam).

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Vadītāja (25449861; 63489489)
8.00–18.00
Sociālās palīdzības organizators
13.00–18.00
8.00–17.00 8.00–12.00
(29471977; 63452265)
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem
13.00–18.00
8.00–13.00
(22009326; 63484553)
Sociālais darbinieks ar pieaugušām personām 8.30–12.00 Otaņķos, 8.00–17.00
(26630779; 63452266)
13.00–18.00 Nīcā

Ceturtdiena
8.00–17.00
13.00–17.00

Piektdiena
-

8.00–17.00

-

8.30–17.00

-

Uzņēmīgs Nīcas novadā
vizītkarte

Ineses Druskinas adījumi.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
@Facebook Ineses, Otaņķu adījumi.
Zeķes, šalles, cimdi, cepures, lakati.

– Kāpēc pievērsāties šai jomai?
– Tas ir mans hobijs jau kopš 90.
gadiem, kad izgāju apmācības adīt ar
adāmmašīnu. Liepājā bija uzņēmuma filiāle, kurā iemācīja adīt vienu
standarta jaku, un tad tu varēji strādāt
mājās, adot šīs jakas vairumā. Man tas
patika, un tā tas pārauga manā hobijā.
Ir bijuši gan klusie periodi, gan periodi, kad adīju aktīvāk.
– Kas ir jūsu produkcijas
“odziņa” un lepnums?
– Man patīk dažādība, patīk eksperimentēt un izmēģināt kaut ko jaunu, tas arī atspoguļojas manos darbos.
– Kas ir jūsu veiksmes atslēga?
– Kāpēc cilvēki pērk manu preci?
Šķiet, tāpēc, ka tā nav dārga. Kā jau
minēju, tas nav mans pamata darbs, ar
ko pelnu, daru to prieka pēc. Man ir
individuāla pieeja, man nepietiek zeķei zināt tikai kājas izmēru, svarīgi ir
taču ņemt vērā arī stulma platumu un
augstumu.
– Kāpēc tieši Nīcas novadā?
– Nīcas novads tāpēc, ka šeit ir
manas mājas, te es dzīvoju, te mācījās
un joprojām mācās mani bērni.
– Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbības sākuma posmu?
– Aktīvi adu trešo gadu, kopš tā
laika, kad pamatdarbā parādījās krīze
– te bija darbs, te atkal divas nedēļas
bija jāpavada mājās. Jautāju vīram, ko
darīsim, ja palikšu bez darba? Baidījos
palikt bez ienākumiem. Vienīgais, ko
protu, ir adīt. Vīrs reaģēja ātri un iegādājās man adāmmašīnu. Sāku adīt.
Šobrīd joprojām strādāju arī pamatdarbā, viss nokārtojies.
– Lietas, kas raksturo jūsu darbu.
– Adu, jo patīk. Cilvēki paši mani
atrod, pašai nepatīk “uzbāzties”. Manos darbos ir radošums, un man nepatīk garlaicīgas lietas.
– Kas ir jūsu galvenā mērķauditorija, kas saņem jūsu gala produktu?
– Manus adījumus pērk gan
jauns, gan vecs. Neadu kādam konkrēti. Patīk ieiet savā darbistabā un
adīt pēc noskaņojuma, piemēram,
šodien gribas adīt zeķi vai kādu lakatu, kura rakstu izveidoju pati. Grūtāk
man ir, kad ir veikts pasūtījums, tad
mani ieliek rāmjos.
– Vai arī eksportējat? Ja jā, kuras ir galvenās mērķa valstis?
– Pāris manu zeķu ir aizceļojušas uz Zviedriju, kur kāda latviete saviem kolēģiem ir uzdāvinājusi tās kā
suvenīru no Latvijas. Bet tas arī viss.
Arī lieltirgotājiem savu preci nedodu. Ir bijuši pasūtījumi, un prasījuši

adījumus lielos apjomos, bet fiziski
nespēju to izdarīt un, ja godīgi, arī
nevēlos.
– cik daudz ir roku darbs un
ko esat mehanizējusi?
– Darbu dalu uz pusēm, viena
puse ir adīta ar mašīnu, otra – ar roku,
otrā ir darbietilpīgāka.
– Ar kādām problēmām sastopaties ikdienā, un kā tās risināt?
– Adot ar adāmmašīnu, dažreiz
tiek palaists garām brāķis, tad ir sarūgtinājums par to, ka liels daudzums
ir jāārda ārā. Kad ir jauna adāmmašīna, tā ir jāiestrādā, jo sākotnēji tā var
izmest kļūdas, tā arī notika ar mani.
Diemžēl Liepājā šādas mašīnas nelabo, un divas reizes esmu vedusi to
labot uz Jelgavu. Tagad arī vīrs jau ir
mašīnu “atkodis”, un tādos brīžos var
man palīdzēt.
– cik daudz izjūtat konkurenci šajā nozarē?
– Protams, ka konkurence ir, bet
es tai nepievēršu lielu uzmanību un tā
mani neuztrauc. Adīšana ir mans hobijs un mana meditācija.
– uzņēmēju pasākumi, kurus
apmeklējat, pieredzes braucieni,
izstādes, gadatirgi?
– Es dodos uz gadatirgiem un
tajās reizēs labprāt apskatu arī citu
meistaru darbus, taču tikai ar acīm.
Pati gandrīz katras brīvdienas pavadu
kādā no Kurzemes gadatirgiem un
nebēdājos par to, ka tie norisinās svētdienā, kā jau minēju, nopelnīt man
nav svarīgākais.
– Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
– Ja varētu sevi nodrošināt tikai
ar adīšanu, tad es labprāt šim darbam
nodotos pilnībā.
– Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem,
kuri domā par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?
– Ja tu dari to, kas tev patiešām
patīk, tad tas ceļš tev priekšā paveras pats. Sākt ar mazumiņu, jo tikai
no mazām lietām kopā top lielas
lietas.

bezmaksas juridiskās konsultācijas

Trešdien, 11. martā, Nīcas novada domē, Pieaugušo izglītības centrā, 2. stāva
14. kabinetā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Advokatūras dienu laikā zvērināts advokāts
Jānis Kucenko iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Uz konsultāciju var pierakstīties pa tālruni 26423755 vai e-pastu birojs@kucenko.lv.

2020. gada 28. februāris
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Zināšanai

Novada skolās

Iedzīvotāju sapulce Jūrmalciemā

Ceturtdien, 5. martā, plkst. 18.00 notiks Jūrmalciema
iedzīvotāju sapulce par ceļu un zvejas jautājumiem.

Viesosies Latvijas prezidents

Nīcas vidusskolā
Saņemta pirmā dāvana,
gatavojoties skolas 85. jubilejai

12. martā Nīcas novadā viesosies Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits. Vizītes laikā ir paredzēta tikšanās ar Nīcas novada iedzīvotājiem. Par precīzu laiku informācija būs atrodama domes vietnē
www.nica.lv. Transporta nepieciešamības gadījumā zvanīt sabiedrisko
attiecību speciālistei Kristīnei Kopštālei pa tālr. 29560068.

Turpinās Otaņķu pasta teritorijas sakopšana

Otaņķu pagasta iedzīvotāju sapulcē tika ierosināts veikt
labiekārtošanas darbus bijušā Otaņķu pasta teritorijā. 2019. gadā tika
izveidotas kupicas, sakopta teritorija, novietoti šķirošanas konteineri.
Ar Nīcas novada domes lēmumu ir uzsākti ēkas demontāžas darbi, jo
tā bija kļuvusi jau bīstama. Darbus veic ZS “Viļņi”.
Gaidīsim iedzīvotāju ierosinājumus arī turpmāk un rūpēsimies
par sakoptu pagastu visi kopā.

Var sākt aizpildīt platību maksājumu
provizorisko iesniegumu

No 14. februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt
informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju
Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku
minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
– tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks
izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma
norādīta kā “Provizoriskais iesniegums”.
Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8. aprīļa
līdz 22. maijam ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15. jūnijam. Aprīlī dienests organizēs izbraukuma seminārus,
lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus elektroniski
tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā
informācija par semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos
2020. gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no
jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē “Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ), pārējos pasākumos
jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu
pagarināt esošās saistības.

Jauniešu centrā

Gatavojas Nīcas Jauniešu dienai

Kā jau ziņojām, 29. februārī svinēsim Nīcas Jauniešu
dienas desmito gadadienu. Pasākums plānots izklaidējošs
un izglītojošs. Vakarā būs svētku balle ar ansambli “Tandēms trijatā”. Balle paredzēta no plkst. 22.00 līdz 4.00, ieeja no 14 gadu vecuma.
Tāpēc februāri pārsvarā veltām, lai sagatavotos Nīcas Jauniešu dienai, plānojam, kādas dekorācijas veidot, strādājam pie
mūsu priekšnesuma izveides. Šogad esam nolēmuši, ka priekšnesumus veidosim nestandarta formātā – kā video. Tā kā mūsu
pasākuma devīze ir “Dzīve kā pasakā”, katrai organizācijai tika
piešķirta kāda no slavenākajām Disneja un latviešu pasakām un
žanrs, kādā šī pasaka jāpārveido. Piemēram, “Sarkangalvīte un
vilks” – trilleris. Video var veidot kā īsfilmu, interviju, mūziklu
vai kā citādi. Kamēr skatīsimies video, tikmēr kultūras nama zāle
pārvērtīsies par kinoteātri un seansa laikā būs iespēja ēst popkornu.
Starp plānošanu noorganizējam pasākumus, lai ikdiena būtu
patīkamāka un jautrāka. Pirmdienās cepam ko garšīgu. Līdz šim
mums ir bijušas keksiņu un pankūku pirmdienas. Otrdienas ir
brīvā apmeklējuma dienas, no rītiem mammas tiekas ar Ilzi Ves
ki. Trešdienās mums ir sportiskas aktivitātes, mums jau ir bijis
galda tenisa turnīrs, izglītojošās spēles angļu valodā ar Kety, kā
arī jautrās spēles Valentīndienas noskaņās, lai labi pavadītu laiku.
Ceturtdienās mēs parasti veidojam radošus darbiņus, līdz šim
esam veidojuši dekorus Valentīna dienai, motivējošās glezniņas
ar flomāsteriem, kuru katrs dalībnieks varēja pārnest mājās, kā
arī Valentīndienā noorganizējām pankūku meistarklasi, kur katrs
dalībnieks varēja izdekorēt savu pankūku. Piektdienās ir filmu
vakari vai sarunu vakari ar jauniešiem.
Madara Mihelsone, jaunatnes lietu speciāliste
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niju, ASV, Islandi, Lielbritāniju, Vāciju, Šveici, Austriju, Itāliju.
Darbinieki iepazīstināja skolēnus ar darba procesu, iespējamām
profesijām šajā uzņēmumā.
Lai veiksmīgāk plānotu savas karjeras iespējas, izdarītu pareizo
izvēli pēc pamatizglītības iegūšanas, skolēni viesojās arī NVA Liepājas filiālē, lai uzzinātu, kādas profesijas būs pieprasītas nākotnē.
Vislabāk skolēniem patika LIAA Liepājas biznesa inkubatorā, kura mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbību Kurzemē. Jauniešiem
pastāstīja par inkubatora darbību, kā jaunieši var pieteikt savas
idejas un kā tās var realizēt, iepazīstināja ar jau realizētiem projektiem.
Agita Mače, 9. klases audzinātāja

Nākamajā mācību gadā
būs divas pirmās klases
Skolas absolvente Dita Dīķe dāvina skolai gleznu.

27. janvārī patīkamu pārsteigumu sagādāja Nīcas vidusskolas
2012. gada absolvente Dita Dīķe, kas uz skolu atnesa un uzdāvināja savu gleznu. Nīcas vidusskola Ditai dzīvē ir nozīmējusi ļoti
daudz. Tā ir vieta, kurā ieguvusi vislabākās, stingrākās un pozitīvākās sava rakstura iezīmes. Skolā Dita izbaudījusi visu jaunības
maksimālismu, un tieši skola un skolotāji ar savu godīgo attieksmi
ir skolniecei “atvēruši” acis.
Šodien Dita nodarbojas ar nometņu vadīšanu bērniem un
jauniešiem, vada mākslas nodarbības.
Nīcas vidusskola 3. oktobrī svinēs savu 85. gadu jubileju, kad
atkal būs iespēja tikties visiem Nīcas vidusskolas absolventiem.

“Panākumu universitātes” lekcijas
17. februārī vairāki Nīcas vidusskolas skolēni atkal devās uz
Rīgu, lai šoreiz “Panākumu universitātes” lekcijās iepazītos ar radošām, tomēr atšķirīgām personībām.
Pirmās lekcijas vadīja divi dizaineri – Aleksandrs Pavlovs
(modes eksperts) un Alise Ābele (mēbeļu dizainere).
A. Pavlovs pārsteidza ar stāstiem par savas karjeras pirmsākumiem jau skolas laikā. Dizainers sācis šūt 4. klasē, kad sapratis,
ka vēlas kļūt patstāvīgs. Aleksandrs pauda, ka visā, ko pats rada, ir
jābūt augstai kvalitātei un unikalitātei.
Savukārt A. Ābele iepazīstināja ar uzņēmumu “Pavasara mēbeles”, kas darbojas mēbeļu restaurēšanas jomā un aicina saglabāt
veco, modernizējot to. Alise pierādīja, ka arī no maza pamatkapitāla ir iespējams veikt brīnumus. “Tu vari būt jebkas, ja patiesi to
vēlies!” pauda dizainere.
Aktīvu, diskusijām un radošuma pilnu pēdējo lekciju novadīja kanāla “STV” seja un “Radio Skonto” balss Valdis Melderis.
Viņš aicināja katru jaunieti mācēt atbildēt uz jautājumiem:
Kas tu esi? (Lai kāds ņemtu tavu viedokli vērā, lai šķistu interesants, unikāls.) Kas tu būsi? Kā to visu pateikt citiem?
Valdis pauda, ka katra cilvēka personīgie pēdējie 3 ieraksti sociālajos tīklos ir trends, kas pauž par individualitāti, un ka ir vērts
sevi iegūglēt (google yourself), lai redzētu, ko nākamais darba devējs
redzēs par tevi.
Krista Otaņķe, 11. klases skolniece

5. februārī Nīcas vidusskolā notika nākamā 2020./2021. mācību gada topošās 1. klases vecāku sapulce, uz kuru bija ieradušies
30 topošo pirmklasnieku vecāki.
Viņi tika iepazīstināti par bērnu sagatavošanu skolai, par ko
informēja Nīcas novada logopēde Vaida Kupše, topošās 1. klases
audzinātāja Irēna Freimane un skolas direktore Lāsma Petermane. Vecākiem bija iespēja iepazīties ar skolu, tās telpām un mācību
darba nodrošinājumu.
Patīkamākais secinājums pēc sapulces – nākamajā mācību
gadā būs divas pirmās klases.
Lāsma Petermane, Nīcas vidusskolas direktore

Rudes sākumskolā
Projekta “Latvijas skolas soma”
pasākums Liepājā

Rudes sākumskolas skolēni dodas uz “Lielo dzintaru”.

20. februārī Rudes sākumskolas skolēni devās uz koncertstāstu “Leļļu meistara sapnis” Liepājas koncertzālē “Lielais
dzintars”. Koncerts izskanēja jautru un pazīstamu mūziklu
skaņās, un uz skatuves uzstājās talantīgi mūziķi un stāsta varoņi krāšņos tērpos.
Šo pasākumu skolēniem bija iespējams apmeklēt, īstenojot
projektu “Latvijas skolas soma”.
Jolanta Čaure, Rudes sākumskolas skolotāja

Projektu nedēļa

Sporta jaunumi

No 10. līdz 14. februārim Nīcas vidusskolā notika projektu
nedēļa, kas tika veltīta skolas 85. jubilejai. 5.–8. klašu skolēnu galvenais uzdevums bija sacerēt savu stāstu par skolu un pierakstīt
citu cilvēku atmiņas par Nīcas vidusskolu.
9. un 12. klase nedēļu veltīja karjeras izpētes pasākumiem, un
9. klase prezentēja savus nedēļas novērojumus. 12. klase sagatavoja savu klases vakaru, kas norisinājās 14. februāra vakarā un kurā
viņi saņēma savas sudraba piederības zīmes Nīcas vidusskolai.
Šajā nedēļā 10. un 11. klases skolēni aizstāvēja savus pētnieciskos darbus. Vērtēšanas komisija bija patīkami pārsteigta par
skolēnu lieliskajām prezentācijas prasmēm.

28. janvārī Grobiņā notika florbola sacensības pamatskolu
grupā. Rudes sākumskolas meitenes ieguva 3. vietu. Komandā
spēlēja Annike Sprūde, Nellija Ābola, Anna Adamovska, Daniela
Ozola un Karīna Šimkus.
11. februārī Vaiņodē notika starpnovadu tautas bumbas sacensības. Piedalījās septiņas komandas pamatskolu grupā. Rudes
sākumskolas komanda izcīnīja 1. vietu! Komandā spēlēja Annike
Sprūde, Nellija Ābola, Anna Adamovska, Daniela Ozola, Karīna
Šimkus, Enija Kalēja, Dāvis Kronbergs, Haralds Veske un Miks
Ķergalvis.
Apsveicam ar panākumiem!
Vaclovs Malakausks, Rudes sākumskolas sporta skolotājs

9. klase iepazīst uzņēmumus un to darbu
11. februārī Nīcas vidusskolas 9. klase projektu nedēļas laikā
devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “RK Metāls” Grobiņā.
“RK Metāls grupa” ir viens no lielākajiem metāla būvkonstrukciju un mašīnbūves produktu ražotājiem Baltijā. Uzņēmuma
pamatvirzieni ir metāla konstrukcijas, metāla dizains, mašīnbūves risinājumi, projektēšana, ražošana, montāža, loģistika. Tas
ir viens no UPB grupas uzņēmumiem. Gatavā produkcija galvenokārt tiek eksportēta uz Zviedriju, Norvēģiju, Holandi, Dā-
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Pasaku varoņu modes skate
Janvāris Rudes sākumskolā bija pasaku mēnesis. Katrs skolotājs sava mācību priekšmeta stundās centās ievīt šo tēmu. Mājturības un tehnoloģiju stundās visi skolēni tika iesaistīti praktiski.
Jaunāko klašu skolēni veidoja maskas, bet vecāko klašu skolēni
šuva tērpus, veidoja aksesuārus. Noslēgumā drosmīgākie skolēni
piedalījās pasaku pēcpusdienas modes skatē.
Laura Bernota, Rudes sākumskolas MT skolotāja

PII “Spārīte”

Mūzikas skolā

Pedagogi apgūst sadarbības prasmes
4. februārī “Spārītes” pedagogi piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas (VBTAI) izbraukuma seminārā “Sadarbība starp pedagogiem un
vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģija”. To vadīja VBTAI Ģimeņu
ar bērniem atbalsta departamenta referentes Marija Sorokina un Ilze Garkalne.
Seminārs tika organizēts kā radoša darbnīca, kurā bija iespēja diskutēt, risināt
problēmsituācijas un saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.
Kopīgā atziņa – tikai pedagogiem un vecākiem savstarpēji uzticoties, ieklausoties un sadarbojoties, ir iespējams rast risinājumu, kas ir labvēlīgs bērnam.

Iepazīstas ar profesijām
Februāris ir iezīmējies kā sapņu un profesiju mēnesis, kur bērniem sadarbībā ar vecākiem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas.
Alekša tētis 4. grupiņas bērnus iepazīstināja ar ļoti interesantu un sarežģītu
profesiju – interno minerālmateriālu un asfalta testēšanas laboratorijas laborants. Bērniem bija iespēja noskaidrot, ko ikdienā šīs profesijas pārstāvis dara
un kādi ir viņa galvenie pienākumi. Paldies Alekša tētim par dabas centra materiālu papildināšanu! Savukārt Kristera tētis iepazīstināja ar ugunsdzēsēja glābēja
arodu. Bērniem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēja lomā, uzvelkot formu. Kopīgi tika izrunāti, kādi var būt nelaimes gadījumi un kā tādās situācijās rīkoties.
Kopā ar skolotājām un Ričarda mammu tika apgūta dārzniecības prasme, kopīgi veidojot zaļo palodzi, kur tiks audzēti loki. Katrs bērns savā podiņā iestādīja
sīpolu, par ko rūpēties, liet un lolot, lai jau pēc neilga laika varētu sagaidīt pirmos
lokus. Paldies vecākiem par iesaistīšanos grupas darbos un palīdzību mācībās!
NĪCAS NOVADA pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”
AICINA DARBĀ remontstrādnieku.
Galvenie amata pienākumi:
rūpēties par iestādes inventāra – mēbeļu, santehnikas un telpu uzturēšanu kārtībā,
nepieciešamības gadījumā veikt inventāra labošanu un citus nelielus remontdarbus,
piedalīties iestādes teritorijas labiekārtošanā un sakopšanā.
Darba vietas adrese:
Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”, Saules iela 5, Nīca, Nīcas
pagasts, Nīcas novads, LV-3473.
Atalgojums – 225,00 eiro (0,5 likme).
Pieteikšanās amata vakancei: CV iesniegt līdz 2020. gada 10. martam
(ieskaitot) elektroniski uz pirmsskola@nica.lv vai Nīcas novada PII “Spārīte”
pie lietvedes, Saules ielā 5, Nīcā. Kontaktpersona – saimniecības daļas vadītāja
A. Zorjakova, tālr. 29453148.

Pedagogi dalās pieredzē

Nīcas Mūzikas skolas pedagogu veikumu jauno talantu attīstīšanā novērtējuši arī tuvējo mūzikas skolu pedagogi, aicinot mūsu
skolas skolotājus vadīt meistarklases savās skolās.
29. janvārī Grobiņas Mūzikas
un mākslas skolā notika Lielā flautas
pēcpusdiena – meistarklase kopā ar
Nīcas Mūzikas skolas skolotāju Sigitu Briljonoku. Flautas spēli Grobiņas
MMS māca skolotājas Sigitas Briljonokas bijusī audzēkne Laura Baltaiskalna-Eglīte. Meistarklasēs skolotāja
Sigita darbojās ar Lauras audzēkņiem,
sniedzot ieteikumus pareizas stājas,
elpas atbalsta, flautas spēles tehnisko
paņēmienu uzlabošanai, emocionāli izjustai skaņdarbu atskaņošanai.
Kopā tika vingrots, spēlēts, klausīts,
apspriests, izvērtēts. Meistarklašu dalībnieki, gan audzēkņi, gan pedagogi,
mājīgā atmosfērā un sirsnīgā gaisotnē
guva patiesu baudījumu un labu pieredzi turpmākajam darbam.

Nīcas Mūzikas skolas skolotāja Sigita Briljonoka dalās
pieredzē Grobiņas Mūzikas
un mākslas skolā.

nājumu un iespēju dalīties pieredzē,
auglīgajām diskusijām un silto uzņemšanu!

Ģitāras spēles audzēkņiem panākumi valsts konkursā
29. janvārī PIKC “Liepājas
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu
instrumentu spēle – Ģitāras spēle”
audzēkņu valsts konkursa II kārta.
Lejaskurzemes reģionu pārstāvēja audzēkņi no PIKC LMMDV, Liepājas
pilsētas 2. mūzikas skolas, Aizputes,

Pāvilostas, Kalētiem, Priekules, Vaiņodes, Saldus, Nīgrandes, Alsungas,
Skrundas, Grobiņas un Nīcas.
Nīcas Mūzikas skolu konkursa
II kārtā pārstāvēja skolotāja Helmuta
Audara audzēkņi – Toms Kazāks un
Ritvars Ozols. Gan Toms, gan Ritvars
katrs savā vecuma grupā ieguva diplomu par 3. vietu. Apsveicam godalgoto
vietu ieguvējus, paldies skolotājam par

darbu un vecākiem par ieinteresētību
un atbalstu! Konkursa dalībniekus
vērtēja augsti profesionāla žūrija –
Kaspars Zemītis no J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas, Juliuss Kurausks
no Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas un Endijs Rožkalns no privātās
mūzikas skolas “BJMK Rokskola”.
Dina Sleže,
Mūzikas skolas direktore

AntoņinaI Lukažei – 95

Bagāts mūžs

ALBERTAM KLAMPIM – 85
Gadu nastu Alberts Klampis vēl nejūt
– joprojām raits solis, humora dzirksts un
vēlme darboties. Mājās viņš ir galvenais
malkas skaldītājs un dārzeņu rindstarpu
atbrīvotājs no nezālēm. Tāpat labprāt lasa
avīzes un par lasīto informē mājiniekus –
meitas Aivas ģimeni. Televīzijā gan skatās
tikai ziņas, lai būtu skaidrs, kas notiek Latvijā un pasaulē.
Labākais laiks bijis jaunībā, taču arī
par citiem gadiem jubilārs nesūdzas.
“Dzimis un audzis esu jūras malā,” stāsta A. Klampis. Dzimtā māja atradusies
pie Jūrmaļkroga. Ģimenē izauguši pieci
bērni – četri brāļi un māsa. Brīvos brīžos
gājuši peldēties. Padomju gados tas gan
bija liegts, jūras malu noecēja. Ziemā ar
puikām gājuši pa ledu ar krīčolēm (slidām),
slēpojuši.
Mācījies Jūrmalciema skolā. Katru
dienu bija jāiet seši kilometri turp un tikpat atpakaļ. Kara laikā skola bija slēgta,
arī mājas ģimenei nācās atstāt un pārcelties uz dzīvi drošākā vietā. Pēc kara Jūrmalciema apkārtne bija pilna ar lādiņiem,
arī nesprāgušiem. Zēniem tas bijis liels

Savukārt 18. februārī meistarklases klavierspēlē Liepājas pilsētas 2.
mūzikas skolā vadīja Nīcas Mūzikas
skolas klavierspēles skolotāja Dina
Sleže. Skolotāja dalījās savā pieredzē
par to, kā skaņdarba formas, stila un
frāzējuma izpratne audzēkņiem palīdz veiksmīgāk izpildīt lielas formas
skaņdarbus un liriskas miniatūras.
Skaņdarba satura atklāsmei tika rosināta audzēkņu tēlainā domāšana,
īpaša uzmanība tika veltīta skaņas
kultūras, klavieru skanējuma toņa
veidošanai un tehnisku problēmu risināšanai. Diskusijās ar pedagogiem
izkristalizējās atziņas, ka skolotāja
autoritāte un spēja aizraut audzēkni,
atraisīt viņa emocionalitāti ir pamats
labai sadarbībai starp audzēkni un
pedagogu un veiksmīgai jaunā pianista izaugsmei. Meistarklašu noslēgumā ar priekšnesumiem uzstājās
Dinas Sležes 9. klavieru klases audzēkne Elīna Ķuņķe.
Paldies abām skolām par uzaici-

vilinājums.
Strādāt radis jau no agriem gadiem:
“Stādīju rāceņus, vagāju, labību sēju, rijā
kūlām, vedām Alberts Klampis
uz tirgu kartu- teju visa mūža
peļus pārdot,” garumā ir bijis aizA. Klampis uz rautīgs mednieks.
skaita kādreiz ierastos darbus. Pirmā
darbavieta bija Liepājā kokzāģētavā, bet
drīz atgriezies un strādājis kolhozā un
sovhozā lauku brigādē, palīdzējis arī sievai fermā.
No divdesmit sešu gadu vecuma jubilārs bijis mednieks. Medīšanu pārtraucis
pavisam nesen, Jaungadā. Nomedīti aļņi,
brieži, cūkas, stirnas. Redze sirmajam
kungam joprojām laba, brilles uzliek, tikai
avīzi lasot.
“Ja mamma rājās, tētis žēloja,” stāsta
meita Aiva. Ģimenē izaudzinātas trīs meitas un divi audžubērni, arī dzimtas turpinājums ir gana kupls.

Antoņina Lukaže dzimusi Latgales pusē,
netālu no Daugavpils. Tēvs nomiris, kad meitene bija pavisam maza. Mamma apprecējās
vēlreiz, un ģimenē piedzima brālītis un māsiņa.
Septīto klasi pabeigusi 1941. gadā, tā saucamajā krievu laikā, tad skolā krievu valoda bija
viens no svarīgākajiem mācību priekšmetiem.
Taču valodas zināšanas dzīvē lieti noderējušas.
1942. gadā vācieši daudzus darbspējīgos ļaudis no Latgales sasēdinājuši apsargātos lopu vagonos un veduši nezināmā virzienā. Iespējams,
vilcienam bija iecerēts doties uz Vāciju, tomēr tas
nezināmu iemeslu dēļ palika Liepājā. “Man dzīvē
viss ir bijis ar varu – ar varu mani atveda uz šejieni, ar varu aizveda uz Sibīriju,” tā par savu dzīvi
saka Antoņina. “Kopā turējāmies trīs meitenes
no viena ciema. Pases mums atņēma, apsargi apsargāja, lai nebēgam. Man tad bija septiņpadsmit.
Liepājā, darba biržā, sabraukuši saimnieki, kuri
bija pieprasījuši kalpus. Tā nu es nokļuvu te, Bernātos, pie Lukažu saimnieka.” Viņš bija zaudējis
sievu, jāaudzina divi mazi bērni un jāuztur jau
gados esošie vecāki. Jaunā latgaliete saimniekam
iepatikusies, 1944. gadā svinētas kāzas.
Kara laikā Lukažu mājās apmetušies vācieši,
saimniekiem atstājot vienu istabu. Sadzīvojuši
labi. No atmiņas neizdzēst laiku, kad bombardēja Liepāju, – drebējusi visa māja. Tāpat 1945.
gada 9. maiju, kad no Rucavas puses nākuši
krievu zaldāti, tādi pelēki, noplukuši, izbaduši.
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Meklējuši visu, ko
var paņemt.
1948.
gadā
apcietināts vīrs Alberts, bet 1949.
gada martā Antoņina ar bērniem lopu Antoņina Lukaže vēl
vagonos devās uz pati samīca un izcep
Sibīriju. 1954. gadā maizīti, tā viņai garšo
atgriezās, pēc gada vislabāk.
no ogļu raktuvēm pārnācis arī vīrs. Jaunākā meita piedzimusi Latvijā. Vīrs gan agri miris, meitas
uzaudzinājusi viena. Grūti strādājusi fermā, par
ko saņēmusi apbalvojumus. Rūpējusies par savu
saimniecību. Bet visām grūtībām cauri gājusi ar
dziesmu. Mīlestību uz mūziku mantojušas arī
meitas.
Jubilāres izturību, možumu un rūpes par
savu veselību var apbrīnot. Par to novada avīzē rakstīts jau iepriekšējo jubileju reizēs. “Tagad
gan esmu apsalaidusies ar laukā iešanu, bet maizi
samīcu un izcepu,” nosaka jubilāre. Pašas ceptā
maizīte viņai garšo vislabāk. Tad prātā ir rūgtā
Sibīrijas maize ar vērmeļu garšu… A. Lukaže
ir liela lasītāja, bet ar nepacietību gaida pavasari,
kad varēs stādīt tomātus.
Viņa ir gandarīta, ka visa kuplā dzimta dzīvo
un strādā Latvijā. “Mamma mums visiem dod
spēku ar savu darbošanos,” priecājas meitas Ārija un Velta.
Gita Vanaga, Gunita Šime
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Ceļošana – veids, kā augt

2018. gada decembrī Nīcas
novada domes deputāts Raivis
Kalējs nolēma izkāpt no savas
komforta zonas, lai augtu un paplašinātu savu redzesloku, dodoties aizraujošā piedzīvojumā uz
citu kontinentu – Austrāliju.

– Kā viss iesākās?
– Apmeklēju semināru, kurā kāds
jaunietis dalījās pieredzē par studijām
Austrālijā. Tā kā Austrālija man vienmēr šķitusi saistoša zeme, tad iespēja
tur mācīties bija kā pievienotā vērtība
šī kontinenta iepazīšanai. Latvijas ziemā sapratu, ka ir īstais brīdis doties uz
Austrālijas vasaru un papildināt savu
zināšanu bagāžu man interesējošā
tēmā. Austrālijas izglītības sistēmā
ir privātās koledžas, kuras piedāvā
dažādu līmeņu studijas, sākot no trīs
mēnešiem līdz pāris gadiem. Izvēlējos
sešu mēnešu mācības.
Kamēr gaidīju vīzu uz Austrāliju, izpētīju pasaules karti un nolēmu
pirms mācībām apceļot vēl vienu
eksotisku reģionu – Dienvidaustrum
āziju. Nopirku vienvirziena biļeti uz
Bangkoku Taizemē. Tajā brīdī vēl nebija biļetes un konkrēta plāna, kā nokļūt Austrālijā. To, ņemot vērā dažādus faktorus, plānoju ceļojuma laikā.
Kopumā biju prom astoņus mēnešus. Dodoties ceļā, man jau bija
ieceres par valstīm un vietām, ko
vēlētos apmeklēt. Mācības Austrālijā
sākās janvāra beigās, tādēļ Āzijas dienvidaustrumu iepazīšanai varēju atvēlēt
aptuveni pusotru mēnesi. Ceļojumā
lielākoties apmetos hosteļos, kur atradu domubiedrus un iepazinos ar
dažādiem cilvēkiem un viņu stāstiem.
– Kas pamudināja doties šajā
piedzīvojumā?
– Sākotnēji vēlējos vienkārši atpūsties no ikdienas darba rutīnas
un noguruma, kas bija sakrājies. Es
braucu, lai mācītos, baudītu kultūru
un ēšanas tradīciju dažādību un galu
galā lai redzētu, kā ļaudis dzīvo pasaules otrā malā. Savulaik piedalījos
dažādos jauniešu projektos Eiropā,
Universitātes laikā studēju apmaiņas
programmā Nīderlandē, izgāju praksi Spānijā. Man patīk būt kustībā un
just, ka pilnveidojos. Neskatoties uz
to, ka darbs starptautiskā uzņēmumā
bija gana dinamisks un ka izmantoju
iespēju gūt darba pieredzi arī Skandināvijas valstīs, pēdējā laikā jutu, ka vajadzīgas pārmaiņas, un šis, manuprāt,
bija pareizais solis, lai nepārdegtu ikdienas steigā.
– Ko par tavu lēmumu teica
tavi tuvinieki?
– Man ir atbalstoši vecāki, kuri
man uzticas. Laikam biju jau viņus
pieradinājis ar savām iepriekšējām
ārvalstu aktivitātēm, tāpēc mans lēmums netika uztverts kā kaut kas ārkārtējs. Es teiktu, ka viņi jūtas diezgan
droši par visu, ko daru, un tic maniem
spēkiem. Mamma, protams, teica, ka
šis ir citādi, liela stundu atšķirība. Viss
izvērtās labi, regulāri kontaktējāmies,
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par spīti laika joslu atšķirībai.
– Kāda bija Āzija?
– Iepriekš minēju, ka ceļojums
sākās ar vienu no pasaules metropolēm – Bangkoku. Sākumā izmantoju
interneta vietni “Couchsurfing”, ar
kuras palīdzību atradu iespēju apmesties pie kāda itālieša. Savulaik arī pats
esmu uzņēmis pie sevis interesentus,
kas apceļo pasauli, tādēļ ātri atradām
kopīgu valodu. Viņš mani iepazīstināja ar mana ceļojuma pirmo pieturvietu. Pēc tam es devos pie okeāna,
lai atpūstos, taču visai ātri sapratu, ka
nemēroju tik tālu ceļu, lai tikai gulētu
pludmalē.
Iekāpu autobusā un braucu uz
Kambodžu. Ceļš bija garš, šķiet, ap 10
stundām. Kambodžā apskatīju pasaulē lielāko tempļu kompleksu “Ankgor
Wat”. Tas ir sens hinduisma templis,
ļoti iespaidīgs, cilvēki turp dodas vērot saulrietus un saullēktus. Varenais
templis raisīja spēcīgas izjūtas. Ir grūti noticēt, ka senajos laikos cilvēki ir
spējuši uzcelt kaut ko tik grandiozu.
Kambodža ir skaista zeme, bet ar
visai skarbu vēsturi, kurā var saskatīt
paralēles ar Latvijas vēsturi, jo arī tur
ilgus gadus valdījusi komunisma ideoloģija.
Sirreālu pieredzi guvu džungļos,
kur dienu aizvadīju ar savvaļas ziloni
un vietējo iedzīvotāju, kurš bija ziloņu
pazinējs. Vietējie iedzīvotāji man atklāja maza Kambodžas ciematiņa autentisko dzīvesveidu. Ko tādu redzēt
bija viena no manām vēlmēm, sākot
ceļojumu.
Esmu pārlaidis nakti koka būdiņā,
kas atradās dziļos laukos. Dušas vietā
bija jāiztiek ar aukstu ūdeni un kastroli. Bija brīži, kad likās, es ceļoju laikā
un esmu nokļuvis vairāku gadu desmitu senā pagātnē. Pārsvarā naktsmītņu rezervācijai izmantoju “Booking”
vietni, taču ne vienmēr viss ritēja, kā
plānots. Bija gadījums, kad devos uz
norādīto vietu, bet tur priekšā – klajš
lauks. Iedzīvotāji pamatā pārvietojas
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ar mopēdiem vai tuktukiem (trīsriteņu motocikli ar jumtu – tradicionāls
Āzijas transportlīdzeklis). Jāsaka, ka
cilvēki bija ļoti atsaucīgi un neviena
nakts zem klajas debess man nebija
jāpavada. Viņi palīdzēja ar alternatīvām, ja pats nespēju atrast naktsmītni.
Apceļojot Āziju, pateicīgs faktors
ir tas, ka ceļot var ļoti lēti, cena par
naktsmājām pamatā svārstās no 3 līdz
7 eiro.
Āzijas valstis atstāja uz mani lielu
iespaidu gan ar savu kultūru, gan vēsturi. Bija iespēja salīdzināt cilvēku dzīvi pilsētā un laukos. Iepazinu ne tikai
Kambodžu, bet pabiju arī Vjetnamā,
Indonēzijā. Atpakaļceļā no Austrālijas
apmeklēju arī Filipīnas, Malaiziju un
Singapūru. Katrai valstij ir savs šarms,
bet lielākoties, atrodoties tur, atskārtu,
ka mēs, dzīvojot Eiropā, esam laimīgi cilvēki. Vairākas valstis, piemēram,
Vjetnama un Kambodža, joprojām
atrodas atjaunošanās procesā, vēl ir
redzamas kara sekas. Vienā no Indonēzijas salām nesen bija bijusi zemestrīce ar pamatīgiem postījumiem.
Daba gan tur ir ļoti skaista.
– Kā tas ir – ceļot vienam?
– Cilvēks ir sociāla būtne, un
pozitīvais, ceļojot vienatnē, ir tas, ka
vienmēr veidosies komunikācija ar
vietējiem iedzīvotājiem un citiem ceļotājiem. Manuprāt, ceļojot divatā vai trijatā, būtu grūtāk atrast kompromisu.
– Pēdējā pietura pirms Austrālijas?
– Pēc Vjetnamas devos uz Indonēziju, kur apskatīju gan tempļus,
gan fantastiskas pludmales. Pēc tam
devos uz vienu no Gili salām, kur nav
motorizēta transporta, pārvietošanās
notiek ar velosipēdiem vai zirgu pajūgiem. Jāatzīst, ka sala gan ir ļoti miniatūra, tai varēja apiet apkārt stundā.
Indonēzija bija vieta, kur apguvu niršanas prasmes un saņēmu zināšanas
apliecinošu sertifikātu.
– Kāda ir dzīve Austrālijā?
– Pēc Indonēzijas bija laiks doties
uz kontinentu, ko pusgadu dēvēt par

savām mājām. Sākotnēji pāris nedēļas
dzīvoju Brisbenā. Tur arī sākās manas
sporta un rekreācijas programmas
studijas. Mācījos pašam interesējošas
tēmas, daļa no tām bija gana eksotiskas, domājot ar tradicionālā latvieša
prātu. Mācību programmā ietilpa
tādi priekšmeti kā niršana, sērfošana,
pārgājienu organizēšana un vadīšana, smaiļošana, kāpšana klintīs, arī
fitnesa nodarbības. Mācības bija gan
teorētiskas, gan praktiskas. Piemēram,
bija jāorganizē grupas pārgājiens. Organizēšana salīdzinājumā ar Latvijas
vidi bija citāda, jo tur dabā ir dažādi
indīgi dzīvnieki, pēc lietus mēdz būt
arī šļūdoņi, jāņem vērā citādi faktori.
Bija jāvēro laika apstākļi un nopietni
jāsagatavojas, lai nokārtotu ieskaiti,
bet tas viss bija aizraujoši. Mācības
likās vieglas, jo iepriekš esmu aktīvi
nodarbojies ar sportu un biju fiziski
gatavs gan sērfot, gan nirt, gan kāpt
kalnos. Studenti bija no dažādām valstīm, ļoti internacionāla vide.
Sākot dzīvot Brisbenā, sapratu, ka
tā ir kārtējā lielā pilsēta pasaules kartē.
Līdz okeānam no tās man bija jāmēro
stundu garš ceļš. Savu dzīvi Austrālijā
biju iedomājies tuvāk pie okeāna un
dabas, tādēļ pārcēlos uz Goldkostu,
sērferu paradīzi, kas atrodas pie paša
okeāna. Man par laimi, arī tur bija skolas filiāle. Tad sākās kārtīga austrālieša
dzīve, kādu biju vizualizējis pirms
došanās šajā piedzīvojumā. Īrēju dzīvokli simt metru no okeāna kopā ar
austrālieti, čīlieti un angli. Čīlietis izrādījās ļoti labs sērferis, viņš varēja palīdzēt ar padomu arī man. Austrālijā
vairākas reizes gadā mēdz būt orkāni,
es pieredzēju vienu no tiem – ar spēcīgu vēju, lietu un milzīgiem viļņiem
okeānā. Tajā brīdī Baltijas jūras vētras
liekas salīdzinoši necilas.
Tā kā skolas darbus paveicu operatīvi un bez lielas piepūles, tad varēju
vairāk laika atlicināt darbam un ceļošanai. Man bija studenta vīza, kas oficiāli pieļauj 20 darba stundas nedēļā.
Tas bija liels atspaids, jo Austrālijā ir
visai dārga dzīvošana.
Veiksmīgi atradu darbu – strādāju
par ēdienu piegādātāju, pārvietojoties
ar velosipēdu. Papildus biju ievietojis
sludinājumu, ka pasniedzu bērniem
individuālos basketbola treniņus, un
liels bija mans prieks, kad pieteicās
vairāki klienti un es ar šo treniņu peļņu vien varēju nosegt īres maksu, pārējos līdzekļus atlicinot ceļošanai.
– Vai Austrālijā satiki arī latviešus?
– Latviešus nesatiku. Taču Brisbenā, turpat akadēmijā, trenējās Brisbenas basketbola komanda, kuru
trenēja Austrālijas nacionālās izlases
treneris Andrejs Lēmanis, kuram ir
latviešu saknes. Izdevās arī aprunāties,
taču praktiski visa saruna ritēja angļu
valodā.
– Kādus izaicinājumus vēl
pārvarēji?
– Brīvajā laikā ceļoju, izaicināju
sevi ar dažādām aktivitātēm. Neaizmirstama bija Tasmānija ar dažādo

dabu un savvaļas dzīvniekiem. Devos neskaitāmos pārgājienos un kāpu
kalnos. Sidnejā izdevās noskriet pusmaratonu. Pēc akadēmijas beigšanas,
jūnijā, ap dienvidu puslodes ziemas
saulgriežiem, devos uz Jaunzēlandi.
Tur apceļoju dienvidu salu. Vienatnē kāpu kalnā, sasniedzot “Lavīnas
virsotni”, kas slejas teju 2000 metru
virs jūras līmeņa. Tur arī guvu lielāko
adrenalīna devu, jo bija brīdis, kad
apzinājos, ka mans kāpiens robežojas
ar pārgalvību. Kalns bija ļoti stāvs, apledojis, un es biju visnotaļ tālu no tā,
ko var nosaukt par atbilstoši ekipētu
kalnos kāpēju. Viss gan ir labs, kas
labi beidzas, un virsotni es veiksmīgi
sasniedzu.
Vēl atmiņā spilgti palicis pārgājiens, kad mēroju 18 km garu trasi pa
mežu un upes grīvu, lai nokļūtu pie
karstajiem avotiem, kuri atradās praktiski nekurienes vidū. Nokļūt tur varēja, tikai ejot kājām vai lidojot ar helikopteru. Helikoptera man nav, tāpēc
bija vien jāiet kājām. Sasniedzot karstos avotus, nekavējos iegulties tajos
un skatīties uz sniegotajiem kalniem.
Tā bija vienreizēja sajūta!
– Jāņi Jaunzēlandē?
– Jā, devos uz Kraistčērčas Latviešu namu atzīmēt Līgo svētkus.
Neierasti tos svinēt ziemā. Latviešu
namā plīvoja Latvijas karogs, tika dejotas tautas dejas un notika svinības.
Svētkus tur atzīmēja gan Jaunzēlandes latvieši, gan tie, kas tur ieceļojuši
tikai uz kādu noteiktu laika periodu.
Aizvedu turp suvenīrus – Nīcas kartīti un magnētus, lai atceras par mūsu
valsti. Nedaudz pastāstīju arī par Nīcas novadu. Cerams, ka tas iedvesmos
kādu apmeklēt arī mūsu novadu ciemošanās reizē Latvijā.
– Ko tev deva šis ceļojums?
– Neskaitot akadēmijas sertifikātu, ticību sev un apziņu, ka es varu, ja
es tiešām kaut ko ļoti vēlos. Ceļošana
ir viens no pašattīstības veidiem. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām bagātībām, nesalīdzināma ar materiālām
lietām. Atsaucoties uz Māra Čaklā
vārdiem, var teikt, ka esmu bagāts, jo
man pieder viss, kas ar mani ir noticis.
Noteikti esmu guvis tās lietas, ko vēlējos, uzsākot ceļojumu. Būdams dabas
bērns, priecājos par būšanu lietusmežos, kalnos, pie okeāna.
Pozitīvi, ka esmu papildinājis plānošanas spējas un elastību, kas noder
gan ikdienā, gan ceļojumos. Noteikti
uzlabojusies empātija un saskarsmes
prasmes, sazinoties ar citu valstu iedzīvotājiem. Galvenais ir nebaidīties
uzsākt kaut ko pilnīgi no nulles, sastādīt sev iekšējo plānu.
– Kā labāk ceļot – vienatnē vai
grupā?
– Manuprāt, plusi ir ceļojot gan
vienam, gan kopā ar kādu. Divatā vai
grupā, protams, ir drošāk. Es teiktu,
ka ceļošana divatā ir zelta vidusceļš, ir
kāds, uz ko paļauties. Vienatnē – tur ir
jābūt drusku dullam un spēcīgam garā.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies “Bērnu žūrijas” lasīšanas projekts Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Februārī noslēdzās lasīšanas
programma “Bērnu žūrija”. Šogad nebija tik lielas atsaucības kā citu
gadu, bet tie, kas iesāka lasīt un aizpildīja anketas, ieguva tiesības piedalīties
“Lielajos lasīšanas svētkos 2020”, kas
notiks 7. martā Rīgā, Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Kā
katru gadu, arī šogad ir piedāvājumi
apmeklēt dažādus muzejus. No Nīcas un Otaņķu bibliotēku lasītājiem
svētkos piedalīsies 15 dažādu vecuma
grupu lasītāji, kā arī vecāki, kas izlasīja “Vecāku žūrijas” grāmatas. Paldies

par piedalīšanos lasīšanas projektā,
un tiksimies jau šogad, lai lasītu atkal
jaunās projekta grāmatas.
Rita Ābelīte,
Nīcas pagasta bibliotēkas vadītāja
Vineta Jušķevica,
Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Sports
Airētājiem medaļas krosā
Lai uzlabotu un saglabātu savu fizisko izturību, Nīcas
airēšanas slaloma grupas jaunieši papildus treniņiem sešas
reizes nedēļā arī skrien. Šomēnes viņiem savas prasmes bija
iespēja parādīt arī LKA un Ozolnieku Sporta skolas organizētajā krosā.
Kārtējo reizi pierādījās, ka Nīcas jaunieši ir gana veikli
arī citos sporta veidos, jo mājās pārradās ar medaļām.
U18 grupā
Laura Vecbaštika (2,4 km skrējienā) – 1. vieta,
Rolands Kokins (5 km skrējienā) – 1. vieta,
Raiens Ronis (5 km skrējienā) – 2. vieta,
Loreta Cinkus (2,4 km skrējienā) – 3. vieta.
U12 grupā
Patriks Jākabsons (1,4 km skrējienā) – 1. vieta.

Sācies Lejaskurzemes
čempionāts florbolā

Februāra sākumā startēja Lejaskurzemes čempionāts
florbolā, kurā piedalījās arī “Nīcas” florbolisti.
Pirmajā posmā diemžēl divi zaudējumi – 1:7 pret “Veselības grupu 2020” un 1:5 pret FK “Jelgava”.
Čempionāta trešais posms tika uzņemts Nīcas
sporta hallē, kurā komanda piedzīvoja trīs zaudējumus
pret komandām “DG Zvēri”, “Čiekuri” un “Liepājas
karaļi”.

Basketbolisti gatavi cīnīties
par trīskāršo čempionu titulu

Jauniešiem Kurzemē 2. vieta

nav krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja
tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta
lauku blokā un sezonas laikā netiks
veikta atkārtota platības apsekošana.
Klienti var pārliecināties par savām apsaimniekotajām platībām
LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem
lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Uzmanību! Dienests atgādina,
ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos
platību maksājumiem, no aprīļa vidus
EPS vajadzēs iesniegt vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt
tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka
platību, kas ir vismaz 0,30 ha.

Īsumā
FK “Nīca” jaunieši šogad startē Kurzemes zonas spēlēs, jaunākie pulcējas “Futbola festivālos”, piedalās dažādos
turnīros, kā arī Latvijas mēroga sacensībās.
Veiksmīgus posmus aizvadījuši U14 grupas jaunieši, piedaloties Evelatus.lv LTFA rīkotajā jaunatnes čempionātā – pēc
diviem posmiem nīcenieki ieņem 1. vietu A grupā. Mūsu
jaunieši pretinieku vārtos raidījuši 58 bumbas, rezultatīvākie
spēlētāji – Kristers Apinis, Daniels Buks, Rūdolfs Šuklais.
Martā divus posmus izbraukumā aizvadīs arī U12 grupas jaunieši.
Kurzemes zonas čempionāti arī lēnām tuvojas noslēgumam – vien viens zaudējums U12 grupas jauniešus šķīra
no Latvijas mēroga finālturnīra, paliekot 2. vietā Kurzemē.

FK “Nīca” – Liepājas čempioni

Apvienotā basketbola komanda “LPPP/Nīca” gan
pilsētas čempionātā, gan Rietumu līgā noslēgusi regulāro
sezonu un izvirzījusies līderpozīcijās.
Liepājas pilsētas čempionātā basketbolisti ieņem
1. vietu, bet Rietumu līgā ar vienādu punktu skaitu
dala 1./2. vietas ar “Baltijas Ekspresis/Ventspils” komandu.
Arī šogad Rietumu līgas fināla četrinieks tiks uzņemts
Nīcas sporta hallē – 7. martā plkst. 11.00 sāksies pusfināls,
savukārt spēles par vietām no plkst. 15.00.

Karlīna Miksone turpmāk spēlēs Islandē
Milzīgs pavērsiens, iespēja
un reizē arī izaicinājums februārī
notika talantīgās
FK “Nīca” audzēknes Karlīnas
Miksones dzīvē – 1. februārī
viņa parakstīja
oficiālu līgumu
ar Islandes augstākās sieviešu
futbola līgas komandu “IBV”. Līdz šim viņa ir bijusi arī
FK “Liepāja” un FK “Rīgas Dinamo” komandu sastāvā,
kā arī spēlējusi Latvijas izlases sastāvā.
Karlīna iepriekš bija devusies uz pārbaudēm Vācijas
un Zviedrijas komandās.
Vēlam mūsu novadniecei panākumus un izdošanos!
Sportacents.com informē, ka sieviešu futbols Islandē pēdējo
10 gadu laikā piedzīvojis strauju izaugsmi. Nacionālā izlase
piedalījusies trīs iepriekšējos Eiropas čempionāta finālturnīros. FIFA rangā Islandes valstsvienība atrodas augstajā
18. pozīcijā. UEFA sieviešu līgu rangā, kas balstās uz komandu rezultātiem Čempionu līgā, Islandes čempionāts
atrodas 15. vietā.

No šā gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu
elementu precizēšanu. Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt līdz
šā gada 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu platību, no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību vai pievienot jaunus ainavas
elementus. Lauku bloku precizēšanas
pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto
platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu
lauku bloku precizēšanai var noraidīt,
ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt
sakoptai uz lauku bloka precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā

Lielajiem FK “Nīca/OtankiMill.eu” futbolistiem
līdz šim bijusi viena no veiksmīgākajām sezonām. LTFA
1. līgā turpinās cīņa par godalgotajām vietām – otrās kārtas pirmajās divās spēlēs jau gūtas uzvaras pār SC “Grobiņa” un TFK “Ogre/ONSC”, kas čempionāta tabulā
šobrīd ļauj ieņemt 2. vietu. Nākošā mājas spēle jau 1. martā
plkst. 16.00 pret “New Project” no Rīgas.
Noslēdzies ir arī Liepājas pilsētas čempionāts – pusfinālā pret komandu “TEM” tika gūta uzvara 4:2, lai finālā
cīnītos par 1. vietu pret “Medzi”. Aizraujošā spēlē tika izcīnīts čempionu tituls, gūstot uzvaru ar rezultātu 4:3.

Gada komanda futbolā
Februāra noslēgumā notika “Liepājas rajona Sporta
skolas laureāta 2019” sportistu godināšana, uz kuru tika
aicināta arī FK “Nīca” A grupas komanda par izcīnīto
1. vietu Latvijas mērogā un saņemot titulu “Gada komanda” futbolā. Lepojamies ar saviem jauniešiem!

Sporta pasākumi martā
1.03. plkst. 16.00 LTFA 1. līga,
FK “Nīca/OtankiMill.eu” – FC “Nikars/Ghetto”.
7.03. plkst. 11.00 Rietumu līgas finālturnīrs basketbolā.
8.03. plkst. 15.00 LTFA 1. līga,
FK “Nīca/OtankiMill.eu” – “New Project”.
Aiva Mače, sporta halles administratore

Veidosim kopā lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē!

Lai iesaistītos akcijā, nepieciešams jebkurā tehnikā un krāsā noadīt,
noaust vai notamborēt 10 x 10 cm vai 20 x 20 cm lielu rokdarba fragmentu
(kvadrātu) un līdz 1. jūnijam nodot Grīnvaltu sabiedriskā centra vadītājai Guntai
Šlosbergai.
Lai Augšdaugavas musturdeķi nostieptu no viena Daugavas krasta līdz otram,
to nepieciešams izveidot 500 metrus garu. Pašlaik akcijā iesaistījušies vairāk nekā
5000 cilvēki. Musturdeķis ir 1,6 m plats. Akciju organizē Naujenes novadpētniecības
muzejs.
Vairāk informācijas, zvanot Guntai pa tālruni 27061590.

LEJASKURZEMES TŪRISMA FORUMS

20. februārī Nīcas kultūras namā
biedrība “Liepājas rajona partnerība” ar
Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta
dienesta atbalstu organizēja Lejaskurzemes
tūrisma forumu, kas ir idejas diena,
iedvesmas šūpulis, inovācijas atspēriens
tūrisma nozarē. Forumā piedalījās iedvesmas aģenti, kuri stāstīja par pieredzi un
uzdrīkstēšanos.
Ar uzaicinājumu radīt to, kas sagādā
prieku, un darīt to, ko mēs protam, uzstājās
fonda “Viegli” valdes locekle Maija
Jaunzeme un padomes priekšsēdētāja
Žanete Grende. Viņas uzsvēra, ka dzīves
jēga ir prieks un veiksmes atslēga ir
balstīta uz pieredzi. Sociālās integrācijas
Bernātu dabas parks iegūst
valsts aģentūras pedagoģe Dzintra Līce
balvu kā Lejaskurzemes tūrismotivēja visā meklēt pozitīvo un nešķirot
ma magnēts.
cilvēkus pēc sabiedrībā noteiktiem
stereotipiem. Literatūristi Marta Selecka un Gustavs Terzens dalījās pieredzē par
piedzīvotajiem ceļojumiem, uzskatot, ka ceļojums ir izdevies, ja naktsmājas ir bijušas
pie svešinieka un tajās ir gan dziedāts, gan kopīgi pagatavotas maltītes.
Lejaskurzemes uzņēmēji dalījās pieredzē par veiksmi jeb kur slēpjas panākumu
atslēga. Tā Bernātu kafejnīcas “Dzintariņš” sabiedrisko attiecību vadītāja Liene
Otaņķe pastāstīja par kafejnīcas atdzimšanu un tās lomu Bernātu tūrisma dzīvē.
Lauku kūrorta attīstītājs Jānis Rudzroga runāja par tūrisma biznesu stratēģiski
neizdevīgā vietā. Savukārt lavandas saimniecības “Lavendervilla” īpašniece Zane
Gusta pastāstīja, kā attīstīja savu uzņēmumu uz šķietami nepievilcīgas un smilšainas
zemes, audzējot lavandu.
Negatīvas konkurences nemēdz būt, arī no tās var iegūt labumu sev, uzsvēra
Aizputes vīna darītavas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sants, kurš klātesošos cienāja
ar vīnu.
Foruma noslēgumā biedrības “Liepājas rajona partnerība” izpilddirektore Inita Ate
un projektu vadītāja Santa Brāle pasniedza balvas Lejaskurzemes tūrisma magnētiem.
Balvas ieguva Embūtes dabas parks Vaiņodē un Bernātu dabas parks Nīcas novadā.
Attīstības nodaļas vadītāja Ieva Taurinskaite, saņemot balvu, apgalvoja, ka mēs esam
daudz izdarījuši un vēl daudz izdarīsim.
Kristīne Kopštāle, sabiedrisko attiecību speciāliste
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ambulancē

martā
10.03. plkst. 10.00–12.00 – ārste psihiatre Kristīne Balode (rindas kārtībā),
18.03. plkst. 8.40 – ginekoloģe Larisa Kovaļenko (pierakstīties 29415662).
aPrīlī ambulancē pieņems:
2.04. plkst. 9.00 – bērnu acu ārsts, bērnu neirologs, bērnu mikrologopēds (pierakstīties 29415662).
Bezmaksas pakalpojumu bērniem nodrošinās Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC) un Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.
3.04. plkst. 15.00 – bērnu acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties 29415662).
18.04. plkst. 11.00 – alergoloģe, pulmonoloģe Ita Pakalna (pierakstīties 29415662).
22.04. plkst. 11.00 – donoru diena (pierakstīties 29415662).
27.04. plkst. 11.45 – mobilā mamogrāﬁja (pierakstīties 29415662).
Notiek Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņas un bēniņu pārseguma siltināšanas būvdarbi,
kurus veic SIA “AB Būvniecība”, būvuzraugs SIA “Taigers”, Raitis Zvaigzne. Ēka ir nožogota, un ikvienam apmeklētājam jāievēro piesardzības noteikumi, sekojot informatīvām norādēm.
Uz laiku ir mainīta nokļūšana pie LLKC konsultanta Ainara Sīkļa – tā notiek pa ambulances centrālo
ieeju, kur, sekojot norādēm, jādodas uz 2. stāvu, tad pa gaiteni līdz galam, un pa kreisi ir kāpņu telpa,
pa kuru doties lejā uz 1. stāvu, 8. kabinetu.
Uz laiku ir mainīta nokļūšana IU “Astra-L” rūpniecības preču veikalā – tā notiek pa ambulances
centrālo ieeju, kur, sekojot norādēm, jādodas taisni uz uzgaidāmo telpu pie I. Peremežas ģimenes
ārstes prakses, kur pa rezerves izeju nokļūsiet veikalā.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie ambulances vadītājas I. Štāles, tālr. 29415662.

Pasākumi
Piektdien, 6. martā,

Svētdien, 29. martā,

u Pavasara balle kopā ar grupu
“Liepavots” plkst. 22.00 – 3.00 (ierašanās
no plkst. 21.00) Nīcas kultūras namā. Tērpos – košas krāsas un ziedu motīvi. Oriģinalitāte tiks īpaši novērtēta.
Foto stūrītis. “Puķu” loterija – 1 eiro.
Plkst. 22.30 jūs priecēs salsas dejotāji
Egija Skujiņa un Ēriks Veits.
Biļešu cena: līdz 5. martam – 5 eiro
(Pelēkajā zālē); 7 eiro (Baltajā zālē); balles
dienā –10 eiro.

u Liepājas neatkarīgā teātra izrāde
“Tie paši oši” plkst. 14.00 Nīcas kultūras
namā.
Tie paši oši, kurus nocirta Indrānu tēvam pagājušā gadsimta sākumā, kad Latvijas laukos ielauzās jaunie laiki... Un kādi tad
šodien izskatās tie mūsu lauki bez jau toreiz
nocirstajiem ošiem? Ar visiem labi zināmās
dziesmiņas motīvu “visapkārt zeme zied...”
izsoļojam cauri vienam no klusākajiem lauku pagastiņiem... Tas ir traģikomisks stāsts
par šodienas dzīvi laukos, kur norisinās svarīgi un ne tik svarīgi notikumi, kas iespaido
vai izmaina stāsta varoņu dzīves. Jāpasmejas? – Jā! Paliek skumji? – Jā...
Aktieru ansamblis, kas piedalās izrādē, ir
apjomīgs, un katram dota iespēja realizēties
kādā no centrālajām lomām. Scenogrāfiju
veidojis mākslinieks Varis Siliņš, kostīmus
nokomplektējusi Maija Drāzniece, režisora
asistents – Ainars Krūms. Labi zināmās Raimonda Paula dziesmas uzspēlēs Leonards
Domicevičs.
Gaidām mūsu mīļos skatītājus kopā ar
mums izdzīvot Evitas Sniedzes ieskatu šodienas Latvijas lauku ainavā. Biļešu cena – 2 eiro.
Daina Kandevica,
Liepājas Neatkarīgā teātra režisore

Ceturtdien, 19. martā,
u ﬁlma “Klases salidojums 2” –
plkst. 18.30 Nīcas kultūras namā.
“Klases salidojuma” otrā daļa vēsta par
filmas pirmajā daļā iepazītajiem trim draugiem – Nilu (Ainārs Ančevskis), Tomu (Juris Kaukulis) un Andri, ko atveido Imants
Strads. Viņu dzīve ir brīnišķīga – Toms gatavojas kāzām un ir izdevis jaunu dziesmu
albumu, Nils gatavojas maratonam un ir
apmierināts ar dzīvi, bet Andris ir tikai viena
randiņa attālumā, lai satiktu savu mūža sievieti. Puiši nolemj rīkot Tomam vecpuišu
ballīti, uz ko ierodas arī viņu labs draugs Raimonds, kura lomā iejuties Gints Grāvelis.
Ieteicamais vecums – 16+. Biļešu cena
– 2 eiro. Filmas garums – 1 h 58 min.

Trešdien, 25. martā,

Notikumi APRĪLĪ

u ﬁlma visai ģimenei “Karalienes
Korgijs” plkst. 9.25 Nīcas kultūras namā.
Sirsnīgs stāsts par britu karaļnama sunīti, kas
paņēmis brīvsoli un uz laiku izbēdzis, lai iekultos
dažādos jautros piedzīvojumos.
Filmas garums – 1 h 32 min, ieeja bezmaksas.

u Sestdien, 4. aprīlī, plkst. 10.00
Nīcas kultūras namā “Satiec savu meistaru
Nīcā!”. Tēma – sievu galvassegas. Plkst.
11.00–17.00 Margaritas Muntagas meistarklase, www.ziluvainags.lv.
u otrdien, 7. aprīlī, plkst. 12.00 Kalnišķu sabiedriskajā centrā tikšanās ar dabas
studijas izveidotāju un grāmatu autori Vairu
Kārkliņu. Vairāk informācijas un pieteikšanās lekcijai pie Initas Ķaupeles, 28361268.
u Pirmdien, 13. aprīlī, plkst. 12.00
pie Nīcas kultūras nama Lieldienas lieliem
un maziem kopā ar Loti.
u Sestdien, 18. aprīlī, plkst. 18.00 Nīcas
kultūras namā Līgas Amerikas-Ansiņas 55 dzīves un 30 darba gadu jubilejas pasākums.
u Sestdien, 25. aprīlī, plkst. 14.00
Jūrmalciemā Reņģu svētki.
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u Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums kopā ar Austrasbērniem Inesi Muižnieci, Simonu Raču un
Jāni Rūci plkst. 13.00 Nīcas parkā (plkst.
12.40 no Otaņķu pagasta pārvaldes kursēs
autobuss).
Biļešu cena: pieaugušajiem – 2 eiro, skolēniem – 1 eiro.

Ceturtdien, 26. martā,

Pieaugušo izglītības centrā
Aktīvā mācību sezona Nīcas Pieaugušo izglītības
centrā pamazām tuvojas noslēgumam,
tādēļ marts ir īpaši bagāts vērtīgām nodarbībām.

u radoša nodarbība “dekuPāŽa”
ceturtdien, 5. martā, no plkst. 18 līdz ~20.30.
Visi materiāli nodarbības vadītājai;
taps 1–2 izstrādājumi.
Vada Kristīne Zaldeniece.
u viedtālruņa lietošanas apmācības
“ar teleFonu uz tu! “
otrdien, 10. martā.
Apmācības notiek individuāli vai pāros 1 stundu
pēc iepriekšējas laika saskaņošanas.
Vada Artūrs Silenieks.
u seminārs “Permakultūra –
gudrā saimniekošana dārzā”
piektdien, 13. martā, plkst. 16 –19.
Senas vērtības mūsdienīgā izpratnē. Īpaši nozīmīgi
mazauglīgās augsnēs, piejūras teritorijās.
Vada Māris Narvils.
u seminārs “roka – cilvēka
Personības vizītkarte”
otrdien, 17. martā, no plkst. 18 līdz ~20.
Pēc plaukstas un tās līnijām iespējams daudz ko
uzzināt par cilvēku.
Vada pieredzes bagātā hiroloģe Maija Irbīte.
u seminārs/radoša nodarbība
“mans zaļais zāļu skapītis”
ceturtdien, 19. martā, no plkst. 18 līdz ~21.
Nodarbības gaitā no dabas līdzekļiem gatavos
lūpu balzamu, ziedi locītavām, zaļo medu, kārklu
vīšķi ādas skrubēšanai. Visi materiāli nodarbības
vadītājai, līdzi jāņem mazs nazītis. Būs iespēja
iegādāties dabiskus dziedniecības līdzekļus.
Vada Māra Tīmane.
u seminārs “balkonu un terašu
aPzaĻumošana.
komPozīcijas traukos”
sestdien, 21. martā, plkst. 13.
Būs arī z/s “Pīlādži” puķu un dārzeņu sēklu
tirdzniecība. Ar savu pieredzi dalīsies mūsu
daiļdārznieces Sintija Pickēna-Kupše
un Iveta Reinfelde.
u radoša nodarbība “neirograFika”
ceturtdien, 26. martā, no plkst. 18 līdz ~21.
Iespējamas arī individuālas konsultācijas.
Vada neirografikas speciāliste Diāna Baumane.
u radoša nodarbība
“Pavasara ĢiPša glezniņas”
otrdien, 31. martā, no plkst. 18 līdz ~21.
Vada Inese Cickovska.

u turpinās šūšanas
un gleznošanas kursi.
Aprīlī plānotas pirts apmācības, neirografika,
apmācību kurss suņiem un to saimniekiem Montas
Krēsliņas vadībā. (Vēlamais suņu apmācības
vecums – no 3,5 mēnešiem līdz gadam. Kursā
ietilpst 8 individuālas nodarbības (45 min.)
un 8 nodarbības ar vairākiem suņiem.)
Vairāk informācijas
www.nica.lv un Facebook, @nicaspic.
Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes
gunitas šimes, rakstot vai zvanot 29105652.

gatavo kosmētiku, mācās Par Puķēm
un aPgūst viedtālruņu iesPējas

Nodarbības gaitā tapa sejas krēms,
dziedinošs krēms, zobu pasta un
dezodorants no dabīgām vielām.
Dārzu draugi novērtēja iespēju Nīcā apmeklēt
semināru par graudzālēm un ziemcietēm, ko vadīja
Talsu stādaudzētavas SIA “Puķu lauki” saimniece
Sanita Reinberga. Viņa iepazīstināja ar plašu
šķirņu klāstu, norādot uz tām nepieciešamajiem
apstākļiem dārzos. Stāstījumā varēja just
mīlestību pret puķēm, savu darbu un vēlmi to
nodot klausītājiem. Bija iespēja iegādāties z/s
“Pīlādži” puķu un dārzeņu sēklas.
Liepājniece Zane Frickausa dalījās savā pieredzē
dabīgās kosmētikas gatavošanā. Nodarbības gaitā
tapa četri lieliski produkti – sejas krēms, dziedinošs
krēms, zobu pasta un dezodorants, turklāt katrai
dalībniecei bija iespēja pievienot kārbiņā sev
tīkamākās ēteriskās eļļas no ļoti plaša klāsta. Ikviena
saņēma arī Zanes sagatavotas receptes, lai turpmāk
kosmētikas produktus varētu gatavot mājās.
Viedtālruņu piedāvātās iespējas ir bezgalīgas,
taču ikdienā bieži izmantojam tikai nelielu daļu no
tām. Šī ir joma, kurā vērts izmantot jauniešu pieredzi.
Artūrs Silenieks pacietīgi un rāmi, piemērojoties
apmeklētāju tempam, izskaidroja uzdotos jautājumus,
kā arī piedāvāja vairākas jaukas iespējas. Ja būs
interesenti, sadarbību ar jauno puisi turpināsim.

martā 4 dienas – apmācības meža īpašniekiem un lauksaimniekiem
u vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
u sestdien, 14. martā, no plkst. 10 – bezmaksas seminārs PIC telpās;
u svētdien, 15. martā, no plkst. 10 – bezmaksas apmācības dabā Jūrmalciema mežos.
Apmācības vadīs lielisks lektors – Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Pēc kursa pabeigšanas
katrs dalībnieks saņems apliecinājumu.
Pieteikšanās līdz 10. martam pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes, tālr. 29105652. Iepriekš
būs jāaizpilda projekta dokumentācija, norādot īpašuma kadastra numuru. Mācībās var piedalīties arī
meža vai lauksaimniecības zemes īpašnieka radinieki.
u meža apmeklējums gaujas nacionālajā parkā. meža apsaimniekošanas metodes
aizsargājamās dabas teritorijās.
u sestdien un svētdien, 28. un 29. martā, izbraukšana no nīcas – plkst. 6.
Apmeklējumā var piedalīties jebkura lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā iesaistīta persona. Apmācības
Amatas novada un Cēsu apkārtnes mežos. Brīvajā laikā apskatīsim interesantus un aizraujošus dabas
skatus, vēsturiskos objektus, apmeklēsim Gaujas Nacionālo parku.
Dalības maksa – 30 eiro no personas, tajā iekļauts transports, objektu apskate, 2x ēdināšana, naktsmītnes.
Pieteikšanās līdz 20. martam pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes, tālr. 29105652.
Plašāka informācija par tēmām – janvāra avīzes 6. lpp. Vietu skaits ierobežots.

Izdevējs – Nīcas novada dome, tālrunis: 63469049; Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Kopštāle, tālrunis 29560068,
E-pasts: 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.

