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Dodas tikties ar meža zvēriem

24. janvārī Nīcas novada
pirmsskolas izglītības iestādes
“Spārīte” bērni un darbinieki devās iepazīt un izstaigāt Bernātu
dabas takas.
Lai būtu gatavi sastapt meža
zvērus, pārgājiena dalībnieki iesildījās, izstaipījās un izlocījās. Bērni bija
satraukti un ļoti vēlējās sastapt kādu
lāci, zaķi vai lapsu, taču dzirdamas
bija tikai putnu balsis. Laiks bija silts
un pavasarīgs, par spīti tam, ka kalendārs saka, ka laukā ir ziema.
Pārgājiena laikā bērniem vajadzēja tikt galā ar dažādiem uzdevumiem. Uzkāpjot kāpā, tika apskatīta
piemiņas zīme Latvijas pirmajam
prezidentam Jānim Čakstem, izlasīti
tajā iegravētie vārdi: “Te jābūt kūrortam!” Lielu prieku sagādāja nesen
uzstādītās akmens skulptūras, sevišķi viena, kura nodēvēta par Laimas
akmeni. Bernātu takas tika izskrietas
krustu šķērsu, un bērni nelaida garām iespēju izvējoties arī pludmalē.
Pārgājienam noslēdzoties, dalībnieki apgalvoja, ka vēlas uz Bernātiem doties atkārtoti.
Paldies Nīcas novada domei un
pārgājiena dalībniekiem par izturību!

Pārgājiena laikā
bērni pildīja meža
zvēru atstātos
uzdevumus.

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā

Saskaņā ar statistikas datiem iedzīvotāju skaits novadā ar katru gadu
samazinās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu samazinājums ir par 25
personām. Pēc vecuma grupām: 0–6
gadi – 170; 7–18 (neieskaitot) gadi –
343; darbaspējas vecumā – 2133; pēc

darbaspējas vecuma – 738. Nīcas pagastā – 2502, Otaņķu pagastā – 794.
Iedzīvotāju skaits novadā – 3296.
PMLP Iedzīvotāju reģistra
statistikas dati.
Zenta Auza,
personāldaļas vadītāja

2019. gadā Nīcas novadā dzimuši 19 bērni. Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 15 bērnu
dzimšana, 4 bērnu dzimšana reģistrēta citās Dzimtsarakstu nodaļās.
No Nīcas novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētajiem 15 bērniem 10 ir
zēni, 5 – meitenes. Vecāki meitenēm
izraudzījušies vārdus – Enija, Evelīna,
Helma, Emīlija un Maija, bet zēniem
– Artis, Eduards, Olivers, Jēkabs, Dairis, Matīss, Gatis, Adamss, Mārcis un
Teodors. Vislabākie novēlējumi 2019.
gadā dzimušajiem bērniem un viņu vecākiem!
2019. gadā Nīcas novadā Dzimt-

sarakstu nodaļā sastādīti 33 laulību noslēgšanas reģistri. Laulību noslēguši gan
Nīcas novada, gan Liepājas un Rīgas
pilsētu, Krāslavas, Priekules, Salacgrīvas
un Salaspils novada iedzīvotāji. Reģistrētas divas laulības ar ārvalstniekiem.
Laulības notikušas arī Nīcas novada
baznīcās. Gandrīz puse laulības ceremoniju notikušas ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām.
Lai mīlestība, uzticība un savstarpēja cieņa visām jaunajām ģimenēm!
Aizvadītajā gadā miruši 43 novada
iedzīvotāji – 17 vīrieši un 26 sievietes.
Ināra Reķēna,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2019. gada statistika

Izsludina projektu konkurss
Nīcas novada iedzīvotājiem

Nīcas novada pašvaldība izsludina 2020. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”.
Konkursa mērķis paliek nemainīgs – finansiāli atbalstīt Nīcas
novadam nozīmīgus projektus, kas
sekmē vides un sociālās dzīves uzlabošanos, pilnveido atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā
arī popularizē Nīcas novada tēlu un
kultūras tradīcijas jeb vienkārši ļauj
īstenot mērķtiecīgas idejas un paust
lepnumu par savu novadu. Rotāsim
Nīcas novadu ar labiem darbiem!
2020. gada projektu konkursā
tiek atbalstītas šādas aktivitātes:
u teritorijas labiekārtošana
un ar to saistītā inventāra un/vai
pamatlīdzekļu iegāde;
u infrastruktūras uzlaboša-

na un ar to saistītā inventāra un/vai
pamatlīdzekļu iegāde;
u pasākumu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml., rīkošana;
u inventāra/pamatlīdzekļu
iegāde biedrībām to darbības jomas
nodrošināšanai.
Projektu pieteikumus var iesniegt Nīcas novadā reģistrētas
NVO un interešu/iedzīvotāju grupas (interešu/iedzīvotāju grupā jābūt vismaz 7 cilvēkiem).
Projektu konkursa iesniegumu
pieņemšana: no 20. janvāra līdz
28. februārim plkst. 14.
Projektā paredzētās aktivitātes
jāīsteno Nīcas novada teritorijā laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa
līdz 30. novembrim, un projekta
rezultātu ieguvējiem jābūt Nīcas

novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības
līdzfinansējums
projekta īstenošanai: 600 EUR,
taču projekta kopsumma var būt
lielāka, parējos līdzekļus piesaistot
no citiem finanšu avotiem.
Informējam! Arī šogad tiks
rīkota projektu rakstīšanas meistarklase. Īsi pirms projektu iesniegšanas gala termiņa, 18. februārī
plkst. 18, visi projektu rakstītāji un
jauno ieceru realizētāji tiek aicināti
ar saviem projekta pieteikumiem
uz meistarklasi. Būs iespēja katram
individuāli uzdot jautājumus, palīdzēsim tikt galā ar neskaidrībām
projekta pieteikuma aizpildīšanā,
sniegsim padomus, kā arī izrunāsim
visbiežāk pieļautās kļūdas.
Ieva Taurinskaite,
Attīstības nodaļas vadītāja

PALDIES asins donoriem!

Domes lēmumi
NOVADA DOMES SĒDĒ 13. janvārī
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Latvens, D. Siksna, I. Skrode, L. Pakule-Krūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, A. Veiss, I. Reķēna.
Deputāti nolēma:
u atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienību un piešķirt tai nosaukumu;
u slēgt vienošanos par zemes domājamās daļas zem dzīvokļa
nodošanu īpašumā bez atlīdzības;
u mainīt zemes vienībai lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
u atļaut nocirst īpašumā kokus, kas atrodas tuvu ēkām un
ceļam;
u pagarināt zemes nomas līgumu lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām uz 6 gadiem;
u atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma sadalīšanai saskaņā ar plānoto dalījumu un izstrādes
nosacījumiem;
u apstiprināt 4 zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem;
u akceptēt komisijas par pašvaldības pirmpirkuma tiesību
izmantošanu 8 izziņas;
u nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma 1. redakciju nekustamam īpašumam “Vecignāti”
(kad. Nr. 64780170201), Nīcas pagastā, Nīcas novadā;
u izveidot 2020. gadā autostāvvietu ar Nīcas novada zīmi teritorijā pie Muižas kapiem;
u grozīt domes 30.08.2017. (protokols Nr.14) lēmumu “Par
Nīcas novada vēlēšanu komisiju”, lēmuma daļā par vēlēšanu
komisijas skaitlisko sastāvu skaitli 9 aizstājot ar skaitli 7;
u noteikt elektromontierim mēnešalgu ar 2020. gada 1. februāri;
u pagarināt 5 pašvaldības dzīvokļu īres līgumus;
u ar 2020. gada 1. martu noteikt Nīcas novada futbola grupas
mācību maksu 10 EUR mēnesī;
u slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu;
u atļaut nodot apakšnomā telpas ambulances ēkā Nīcā, ar
platību 11,1 kvm masiera prakses vajadzībām;
u noteikt parakstu vākšanas vietu – Nīcas novada dome,
14. kab., Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā;
u apstiprināt Nīcas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
u pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas pasts”;
u apstiprināt Nīcas novada 2020. gada projektu konkursa
“Mēs savam novadam” nolikumu;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldības 2020. gada amatpersonu un darbinieku sarakstu ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi;
u apstiprināt Nīcas novada Ziemas sporta spēļu nolikumu;
u apstiprināt Nīcas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam investīciju plāna 2020. gada redakciju.

Notiek parakstu vākšana
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”” un “Grozījums
likumā “Par pašvaldībām””.
Parakstu vākšana tiek rīkota, jo pēc 41 Saeimas deputāta
ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumā”” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Parakstoties par apturētajiem
likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu,
bet grib saglabāt esošos likumus.
Nīcā parakstīties par likumu grozījumiem var Nīcas novada
domes ēkā, 14. kabinetā. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja
parakstīties savā dzīves vietā. Lai pieteiktos, līdz 13. februārim
jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona
nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu
vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 14. februārī.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesī-
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gajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši
vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments
(Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās
jauno domi ievēlē uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24
mēnešiem, jauno domi ievēlē uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek
un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Ceturtdiena 15–19
Darba laiks:
Piektdiena 9–13
Pirmdiena 9–13
Sestdiena 9–13
Otrdiena 15–19
Svētdiena 9–13
Trešdiena 9–13

Organizēs zvejošanas nomas
tiesību izlozi

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē zvejas
nomas tiesību piešķiršanu, tiesības un priekšroka zvejas nomas tiesību saņemšanai ir tām fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2019. gadā, pildījušas līguma nosacījumus un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kurām
Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi. Saskaņā ar Nīcas
novada domes un juridisko personu vienošanos par zvejas
rīku sadali Baltijas jūrā un Liepājas ezerā zvejas rīku skaits,
kas piešķirams pašpatēriņa zvejai, ir lielāks nekā normatīvajos
aktos noteiktie 5%. Taču ar to nepietiek visām fiziskām personām, kas vēlas iegūt zvejas rīkus zvejai pašpatēriņa nolūkos.
Lai godīgi un pārskatāmi sadalītu nepiešķirtos zvejas rīkus,
Nīcas novada dome jau vairākus gadus lemj par to piešķiršanu
izlozes kārtībā. Deputāti apstiprināja nolikumu “Par izlozes
organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 2020. gadā” un noteica, ka zvejas rīku izloze Nīcas novada
domē notiks 12. februārī plkst. 14.

Izsludināta publiskā apspriešana par
koku ciršanu īpašumā “Nīcas vidusskola”

Nīcas novada dome, pamatojoties uz 2.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludina publisko apspriešanu
no 2020. gada 22. janvāra līdz 19. februārim par šādu koku
ciršanas publisko ieceri: “3 (trīs) sudrabegļu nociršana, kuras
atrodas zemesgabalā “Nīcas vidusskola”, jo tās ir zaudējušas
ne tikai savu dekoratīvo vērtību (vecuma dēļ), bet arī vizuālo
skaistumu. Eglēm ir konstatēti dubultie stumbri un nokaltuši zari, kas var apdraudēt gan skolēnus, gan garāmgājējus.”
Publiskās apspriešanas anketu iespējams saņemt un aizpildīt Nīcas novada domē, 1. stāvā, 4. kabinetā, apmeklētāju
pieņemšanas laikā no plkst. 9 līdz 16, kā arī aizpildīt elektroniski Nīcas novada interneta vietnē www.nica.lv.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātus apkopos un izvērtēs Nīcas novada dome.
NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ 24. janvārī
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Latvens, D. Siksna, I. Skrode, L. Pakule-Krūče, A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals.
FINANŠU JAUTĀJUMI
Deputāti nolēma apstiprināt:
u saistošos noteikumus Nr.1 “Par Nīcas novada pašvaldības
budžeta izpildi 2019. gadā”;
u saistošos noteikumus Nr.2 “Par Nīcas novada pašvaldības
2020. gada budžetu”.
ZEMES JAUTĀJUMI
Deputāti nolēma:
u piešķirt adresi nekustamajam īpašumam;
u apstiprināt nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
u Uzsāk dzīvokļa Pērkones ielā 9-1, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanu.
Nākamā kārtējā domes sēde – 10. februārī.

2020. gada 31. janvāris

8. janvārī Nīcas sporta hallē notika asins donoru diena, kurai bija liela donoru atsaucība. Šajā reizē asinis
ziedoja 38 donori. Nīcas ambulances vadītāja I. Štāle un Liepājas Reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja Guna Zeme un
mediķi saka paldies donoriem:
Sarmītei Zusānei, Līgai ŠalmaiDaugelei, Inesei Kalnišķei, Inesei
Ģirnei, Līgai Rogai, Dagnijai PeleiPutniņai, Ivetai Amerei, Simonai Salietei-Rudzītei, Intai Prenclavai, Ritai
Ābelītei, Anitai Beķerei, Agijai Kaunesei, Gunitai Šimei, Kristīnei Kopštālei,
Rūtai Mūrēnai, Zanei Pūķei, Dacei Mikulaņecai, Gintai Silai, Karīnai Čaurei,

Alisei Šliserei, Dinai Tapiņai, Sintijai
Špakovai, Andai Liepai, Ievai Mazpolei, Agitai Simsonei, Elīnai Miksonei,
Arnim Ābramam, Edgaram Cibulim,
Aināram Miksonam, Arvilam Blūmam,
Raivo Repšam, Guntim Grantiņam,
Guntim Otaņķim, Klāvam Grīnbergam, kā arī 12. klases audzēkņiem –
Anastasijai Pozdņakovai, Līgai Amerei,
Edgaram Miķelim Kovaļskim, Ēvaldam Albertam Galeckim un visiem
tiem, kuri ieradās ziedot, bet dažādu
iemeslu dēļ to šoreiz nedrīkstēja darīt.
Paldies par labo darbu!
Uz tikšanos 22. aprīlī asins donoru
dienā Nīcā!
Inata Štāle, ambulances vadītāja

Sociālais dienests
NĪCAS NOVADA DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS 17. JANVĀRA
SĒDĒ NOLĒMA:
1) noteikt atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam ar ienākumiem
līdz 128,06 eiro mēnesī 2 personām;
2) noteikt atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam ar ienākumiem līdz 172,00 eiro mēnesī 2 ģimenēm/personām;
3) noteikt atbilstību maznodrošinātā statusam vienai atsevišķi dzīvojošai
pensijas vecuma personai ar ienākumiem līdz 300,00 eiro mēnesī;
4) piešķirt dzīvokļa pabalstu 150,00 un 130,00 eiro apmērā 12 personām;
5) piešķirt pabalstus veselības aprūpei 5 personām par kopējo summu
196,37 eiro;
6) piešķirt vienreizēju pabalstu neparedzētos gadījumos 100,00 eiro vienai
personai;
7) piešķirt pabalstu 50,00 eiro apmērā divām personām, kuras sasniegušas
85 gadu vecumu, par kopējo summu 100,00 eiro;
8) piešķirt apbedīšanas pabalstu 100,00 eiro apmērā 3 personām par kopējo
summu 300,00 eiro,
9) piešķirt 145,00 eiro smaragda kāzu jubilejā vienai ģimenei.

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā

No 2020. gada 1. janvāra
u Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā būs personām, kuras
sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 15 gadiem. Personām,
kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks
par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, tas ir, 2 gadus pirms
vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2020. gadā pensionēties
priekšlaicīgi varēs personas, kuras
sasniegušas 61 gada un 9 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās
vecums pakāpeniski palielinās, tas ir, ik
gadu par 3 mēnešiem, līdz 2025. gadā
tiks sasniegts 65 gadu vecums).
u Noteikti jauni minimālie vecuma pensijas apmēri, kas būs atkarīgi
no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes 80 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības –122,69 eiro), kurai
atkarībā no personas apdrošināšanas
stāža piemēros noteiktu koeficientu.
Rezultātā personām ar apdrošināšanas
stāžu no 15 līdz 20 gadiem minimālais vecuma pensijas apmērs būs 88
eiro, bet personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 134,96 eiro. Personām ar
apdrošināšanas stāžu no 21 līdz 30
gadiem minimālās vecuma pensijas
apmērs būs 104 eiro, bet personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 159,5 eiro.
Ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 līdz 40
gadiem, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 120 eiro, bet personām

ar invaliditāti kopš bērnības – 184,04
eiro. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs
ir 41 gads un vairāk gadu, tad minimālās vecuma pensijas apmērs būs 136
eiro, bet personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 208,57 eiro.
u Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta paaugstināšanas rezultātā personām ar invaliditāti no 64 eiro līdz 80
eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro)
palielināsies minimālās invaliditātes
pensijas. I invaliditātes grupas gadījumā minimālā invaliditātes pensija būs
128 eiro (personai ar invaliditāti no
bērnības – 196,30 eiro), II invaliditātes
grupas gadījumā – 112 eiro (personai
ar invaliditāti no bērnības – 171,77
eiro), III invaliditātes grupas gadījumā
– 80 eiro (personai ar invaliditāti no
bērnības – 122,69 eiro).
u Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas.
Atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksās pirmos
divus mēnešu pilnā (100%) apmērā
no pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo un ceturto mēnesi – 75% apmērā,
par piekto un sesto mēnesi – 50%,
par septīto un astoto mēnesi – 45%
apmērā.
u Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) ir paaugstināts no
līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī
uz vienu personu mājsaimniecībā.

Aicina kļūt par saimniekiem No 2020. gada
pensiju 2. līmeņa
savam saimes galdam

Borisa un Ināras Teterevu
fonds atvēris atbalsta programmu,
kurā sniedz ﬁnansiālu palīdzību
darbīgu bezpeļņas organizāciju
centieniem iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus
konkrētas apkaimes iedzīvotājus
zemkopības darbos, kas uzlabo
viņu dzīves apstākļus.
Atbalstu ieguvušās organizācijas
sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan
biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas
ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt
rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai
un konservēšanu.
Lai saņemtu ﬁnansējumu, jāiesniedz projekts. Projekta pieteikumu var iesniegt organizācija:
u kas ir reģistrēta Latvijā saskaņā
ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem
par biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām;
u kurai projekta ieviešanai ir nepieciešamie cilvēkresursi un kompetence;
u kurai ir vismaz viena gada aktīvas darbības pieredze un ir svarīga
loma savas apkaimes vai pilsētas dzīvē.
2019. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam
saimes galdam” projektu konkursā atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas, 4 no tām Kurzemē. Organizācijas
zemkopības darbos iesaistīja vietējos
iedzīvotājus, kuri vēlas uzlabot savus
dzīves apstākļus. Cilvēki pavasarī saņēma sēklas, stādus un dārza kopšanas
piederumus. Visu vasaru čakli saimniekoja, papildus saņemot konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī

kapitālu var mantot

– padomus par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 2019. gadā projektos piedalījās 287 mājsaimniecības,
aptverot 1101 personu, tai skaitā 467
bērnus. Visbiežāk ģimenes izvēlējās
audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus,
sīpolus, bietes un gurķus.
Šogad paredzētais finansējums
programmas projektiem ir 15 000 eiro.
Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1500 eiro.
Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai līdz 17. februārim jānosūta īss
projekta ieceres apraksts brīvā formā
uz e-pastu: saimesgaldam@teterevufonds.lv.
Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta
iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.
Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam saimes galdam”
nolikumu. Tas pieejams tīmekļa vietnē
www.teterevufonds.lv.
2019. gadā projektā tapusi arī
neliela rokasgrāmata “Derīgi padomi mazdārziņā”, to atradīsiet internetā, meklējot “Saimes galda rokasgrāmata”.
IESPĒJAS UZŅĒMĒJIEM
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu atbalstam

dalībai starptautiskās izstādēs un
konferencēs ārvalstīs, kā arī tiešajās
vizītēs pie potenciālā investora vai
sadarbības partnera ārvalstīs. Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar
augstas izaugsmes potenciālu, kuru
pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.
Vienam jaunuzņēmumam maksimāli
pieejamais atbalsts – 4000 eiro. Tiek
segts līdz pat 70% izmaksu. Pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 31. janvārim.
Vieglās rūpniecības, tekstila un
tehnoloģiju nozares uzņēmumiem
ir iespēja pieteikties finansējumam,
kas tiek nodrošināts Eiropas vieglās
rūpniecības inovāciju un tehnoloģijas projektā. Projektā tiks atlasītas
25 sadarbības – tās tiks atbalstītas
ar tiešo finansējumu 70 000 eiro apmērā; apmācību programmu atkarībā no sadarbībā pārstāvēto pušu
interesēm; tīklošanās aktivitātēm.
Uzsaukums ir atvērts līdz šā gada
17. martam.
Vairāk par šīm un citām aktualitātēm uzņēmējiem lasiet Nīcas novada
tīmekļa vietnē www.nica.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība” – “Aktualitātes”.
Ieva Taurinskaite,
Attīstības nodaļas vadītāja

Drīzumā noslēgsies
Bārtas upes tīrīšanas darbi

2017. gadā no decembra līdz
martam Bārtas upē notika izpētes
darbi 3,3 km garā posmā un tika
sastādīts atzinums par Bārtas upes
atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanu. Rezultātā tika pieņemts lēmums
atjaunot Bārtas upes gultni. Atjaunojamais posms ietilpst dabas lieguma
“Liepājas ezers” teritorijā, kur upes
labajā krastā ir Eiropas nozīmes aizsargājamais biotops – palieņu pļavas,
savukārt kreisajam krastam piegulošajā teritorijā atrodas bioloģiski vērtīgo
zālāju platības. Plānotā darbība to pastāvēšanu neapdraud, jo pēc pārtīrīšanas būs mazināts plūdu risks, bet upes
dabiskais palu režīms saglabāsies.
Ietekošā Toseles upe Bārtas upes
gultnē veicina sanešu izgulsnēšanos. Pavasara palos lejpus Toseles ietekas Bārtā
piesērējuma dēļ veidojās ledus krāvumi,
kas pagrieza ūdens plūsmu pretējā virzienā (pa Toseli uz polderiem), radot
draudus appludināt apdzīvoto teritoriju

zemākās vietas. Ūdens teci lielā mērā
traucē arī gultnes aizaugums ar ūdenszālēm, augstajiem ūdensaugiem. No
krastiem ieskalotās barības vielas gultnē
radījušas piesērējumu ar organisku vielu sadalīšanās produktiem, kā rezultātā
palielinājies gultnes raupjums.
Līdz ar to esošais samazinātais
upes gultnes šķērsgriezums nenodrošina pieplūstošo ūdeņu aizvadīšanu,
upei piegulošās platības applūst, nodarot ievērojamus zaudējumus lauksaimniecībai un videi. Ūdens līmenis
notekā neatbilst hidromelioratīvo
būvju ekspluatācijas reglamentējošo
aktu prasībām.
Pēdējo reizi upe tika pārtīrīta pagājušā gadsimta piecdesmitajos–septiņdesmitajos gados, lai aizsargātu
apkārtējās platības no applūšanas,
izbūvēti polderi ar sūkņu stacijām un
aizsargdambjiem (Toseles, Meķa, Bernātu, Arāja, Rumbas, Reiņu).
Lai Bārtas upe spētu noārdīt pār-

lieku uzkrājušās organiskās vielas un
tās aiztransportēt tālāk uz ezeru un nepieļautu biogēnu akumulēšanu, nepieciešams gultni attīrīt no sanešiem un
ūdensaugiem, radīt šajā posmā brīvu
ūdens teci mazūdens periodā, mazināt
šķēršļus palu periodā un applūduma
risku. Bārtas upes atjaunošana var uzlabot Liepājas ezera hidroloģisko režīmu, mazināt hidraulisko pretestību un
sekmēt ūdens teci mazūdens periodā,
uzlabot ezera ekoloģisko stāvokli, mazināt aizaugumu, uzlabot zivju migrācijas apstākļus un mazināt plūdu risku
apkārtējā teritorijā. Bārtas upes gultnes
atjaunošanas nepieciešamība ir pamatota un vajadzīga.
Bārtas upes tīrīšana sākta
2018. gada septembrī, un šā gada februārī tiks pabeigti sūknēšanas darbi un
sāksies labiekārtošana upes krastos, lai
septembrī varētu objektu nodot.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis
vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgo), no šā gada var izvēlēties,
kā izmantot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš
nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. To nosaka “Valsts fondēto pensiju likums”.
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) dati liecina, ka vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 pensiju
2. līmeņa dalībnieku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz šim
uzkrātais pensijas kapitāls pēc viņu
nāves ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.
Tagad pensiju 2. līmeņa dalībnieki var noteikt, kā VSAA rīkoties ar
uzkrāto kapitālu viņu nāves gadījumā:
– nodot mantojumā Civillikumā
noteiktajā
kārtībā;
–
pievienot
citas
personas
pensiju 2. līmeņa kapitālam;
– ieskaitīt valsts pensiju speciālajā
budžetā (tas ir līdzšinējais risinājums
– kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot
apgādnieka zaudējuma pensiju).
Ja persona vēlas savu 2. līmeņa
uzkrājumu nodot mantojumā vai pievienot citas personas 2. līmeņa kapitālam, jāvēršas VSAA ar iesniegumu,
norādot attiecīgo izvēli.
Savukārt visos gadījumos, kad
persona savu izvēli nebūs norādījusi,
mirušā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu
VSAA ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.
Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv,
izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā

ĪSUMĀ

u Pensiju 2. līmenis tika ieviests
2001. gada 1. jūlijā. Par šī pensiju
līmeņa dalībniekiem kļūst visi sociāli
apdrošinātie strādājošie, kas dzimuši
1971. gada 2. jūlijā un vēlāk. No
1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada
1. jūlijam dzimušie 2. līmenim pievienojas brīvprātīgi.
u Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu veido
sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Kopš 2016. gada iemaksas ir 6% no
bruto algas (iemaksu algas).
u Pašreiz uzkrāto 2. līmeņa kapitālu
iespējams saņemt, sasniedzot
pensionēšanās vecumu, kad var
iegādāties mūža pensijas polisi vai
pievienot 2. līmeņa kapitālu pensiju
1. līmeņa kapitālam.
u No 2020. gada 2. līmeņa kapitālu
varēs norādīt kā mantojamu dzīves
situācijai, ja cilvēks aiziet mūžībā
pirms pensijas vecuma.
u Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks
izvēli neizdarīs, viņa nāves gadījumā
uzkrāto kapitālu ieskaitīs valsts
pensiju budžetā.
valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas”, nosūtot
ar drošu elektronisku parakstu uz epasta adresi edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to
var izdarīt personīgi VSAA vai valsts
un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Izvēli persona var arī mainīt,
VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā
iesniegumā norādīto.

Informatīvs paziņojums
par detālplānojuma “Vecignāti”
sabiedrisko apspriešanu
Nīcas novada dome 2020. gada
13. janvārī pieņēmusi lēmumu “Par
detālplānojuma 1. redakcijas nekustamam īpašumam “Vecignāti” (kad. Nr. 64780170201) Nīcas
pagastā, Nīcas novadā, nodošanu
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma teritorija – viss
nekustamais īpašums “Vecignāti”,
kad. Nr. 64780170201, 14,1 ha platībā, kas saskaņā ar Nīcas novada
teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam atrodas lauksaimniecības teritorijā (L).
Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 2020. gada 27. janvāra
līdz 17. februārim.
Sabiedrības līdzdalības pasākuma
norises laiks un vieta – 2020. gada

2020. gada 31. janvāris

6. februāris plkst. 11 Nīcas novada
domē.
Ar izstrādāto detālplānojuma
projekta “Vecignāti” 1. redakciju
var iepazīties publiskās apspriešanas
termiņa laikā Nīcas novada domes 4.
kabinetā darba dienās darba laikā, kā
arī Nīcas novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā “Pašvaldība / Teritorijas
plānošana”.
Apmeklētāju pieņemšanas un
rakstisko priekšlikumu iesniegšanas
vieta detālplānojuma projekta “Vecignāti” 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņa laikā – Nīcas novada
domes 4. kabinetā darba dienās darba
laikā.
Detālplānojuma izstrādātājs –
SIA “Metrum” teritorijas plānotāja
Inguna Kūliņa tālr. 29858994.
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Novada skolās

Īsumā

NĪCAS VIDUSSKOLA
Aizvadītais semestris programmā
“Latvijas skolas soma”
Jau otro gadu Latvijas skolās tiek īstenota programma
“Latvijas skolas soma”, kas paredz valsts finansējumu dažādām aktivitātēm, kas dod iespēju pieredzēt un izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas
kultūras vērtības un tās laikmetīgās izpausmes, kultūras mantojumu un Latvijas dabu. Arī Nīcas novada skolās īstenotas
dažādas aktivitātes. Lai gan programmas līdzekļi paredzēti arī
transporta izdevumu segšanai, kas paredz skolēnu pārvadāšanu uz aktivitāšu norises vietām, šobrīd visi projekta līdzekļi
tiek izmantoti, vairāk nodrošinot tieši pasākumu pieejamību,
bet transportam tiek izmantots pašvaldības līdzfinansējums.
Īstenotās aktivitātes iniciatīvā “Latvijas skolas soma”
Nīcas vidusskolā un Rudes pamatskolā 2019./2020. m. g.
1. semestrī
u Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana” Nīcas kultūras namā Nīcas vidusskolas 7.–12. klašu skolēniem
(12. septembrī);
u Latvisko tradīciju nodarbība “Maizes ceļš” maizes
ceptuvē “Ievlejas” maizes cepējas Agitas Pētersones vadībā
Rudes sākumskolas 1.–6. klašu skolēniem (27. septembrī);
u Muzejpedagoģiska nodarbības “Senā skola” un “Papīra smūtijs” Amatu mājā Ventspilī Nīcas vidusskolas 2.b klases
skolēniem;
u Mūzikls “Purva bridējs ugunī” Liepājas teātrī Nīcas
vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem (7. novembrī);
u Muzejpedagoģijas nodarbība “Vai tu zini, kas ir Latvija?” Liepājas muzejā Nīcas vidusskolas 2.a klases skolēniem
(1. novembrī);
u Kinofilma “Dvēseļu putenis” Liepājas kinoteātrī “Balle”
Nīcas vidusskolas 7.–12. klašu skolēniem (21. un 25. novembrī);
u Izrāde “Sniegbaltītes skola” Liepājas teātrī Nīcas vidusskolas 1., 3., 4. klašu skolēniem (12. decembrī);
u Muzejpedagoģijas nodarbības “Sidrabiņa lietiņš lija”,
ko vadīja Liepājas muzeja pedagoģes Nīcas vidusskolā 1.–4.
klašu skolēniem (19. decembrī);
u Pasākums par latviskajām tradīcijām ziemas saulgriežu
laikā Liepājas aktrišu folkloras apvienības “Atštaukas” vadībā
Nīcas vidusskolas 5.–8. klašu skolēniem (19. decembrī).
Šobrīd aktīvi tiek plānotas šī semestra aktivitātes.

Tikšanās ar pediatru Gundaru Kukli

16. janvārī 7.–12. klašu skolēni tikās ar ģimenes ārstu un
veselības mācības skolotāju Gundaru Kukli no Ventspils. Patiess prieks, ka tikšanās bija abpusēja bagātināšanās. Jaunieši

atzina, ka nodarbības bija ļoti saistošas, radīja daudz vielas pārdomām, palielināja izpratni par sevi, savu dzimumu, uzvedību
un citiem jautājumiem. Lektora vērtējumā tikšanās ar jauniešiem bija īsta meistardarbnīca, kur mūsu jaunieši sevi parādīja
kā ļoti ieinteresētu, zināt alkstošu, patīkamu jauno paaudzi.

Profesiju dienas skolēniem 2020. gadā
No 12. februāra līdz 11. martam AS “Grindeks” organizēs jau vienpadsmitās Profesiju dienas skolēniem, piedāvājot
9.–12. klašu skolēniem apmeklēt vadošo farmācijas uzņēmumu Latvijā “Grindeks” un iepazīties ar izvēlētās profesijas
pārstāvju ikdienu.
Kvalitātes kontroles laboratorija
u Ķīmijas tehniķis analītiķis – veic ķīmisko izejvielu un
iepakojuma materiālu paraugu paņemšanu, noformēšanu, reģistrēšanu un pārbaudi atbilstoši labas ražošanas praksei.
u Ķīmiķis analītiķis – veic ķīmisko izejvielu un iepakojuma materiālu kvalitātes kontroli un pārbaudi atbilstoši labas
ražošanas praksei.
u Mikrobiologs – veic ķīmisko izejvielu, neiepakotu un
iepakotu gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu mikrobioloģiskās analīzes.
Vides kontroles laboratorija
u Ķīmiķis analītiķis – testē/analizē darba vides un apkārtējās vides parametrus saskaņā ar apstiprinātām metodēm.
Veic testēšanu un strādā ar iekārtām.
Notekūdeņu attīrīšanas iecirknis
u Ķīmiķis – veic notekūdeņu ķīmisko un mikrobioloģisko parametru kontroli un notekūdeņu pētniecību.
Gatavo zāļu formu izstrādes nodaļa
u Vecākais ražošanas farmaceits – veic zinātniski praktiskos un tehnoloģiskos pētījumus, kas saistīti ar ziežu, gēlu,
tablešu un kapsulu gatavo zāļu formu izveidi un pētījumiem.
Standartizācijas nodaļa
u Ķīmiķis aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā – veic jauno produktu izpēti, analīzes metožu izstrādi un
analīzi jauno produktu vai tehnoloģiju izstrādes laikā, metožu
validāciju, analītiskās dokumentācijas izstrādi un aktualizāciju un tās nodošanu citām reģistrācijas un kvalitātes kontroles
struktūrām.
u Ķīmiķis gatavo zāļu formu analītiskajā grupā – veic
kvalitātes specifikāciju un analīžu metožu izstrādi gatavajām
zāļu formām (tabletēm, kapsulām), veic tablešu/kapsulu sastāvā ietilpstošo palīgvielu analīzes un analītiskās dokumentācijas izstrādi.
u Reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists –
veic dokumentācijas sagatavošanu tablešu, kapsulu, injekciju,
ziežu, gēlu un citu gatavo zāļu formu reģistrācijai.
Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa
u Reaktora operators – veic ražošanas procesu (sagatavo
ražošanas iekārtas darbam, tās kontrolē un uzrauga ražošanas
procesu).
Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļa
u Farmācijas tehnologs – nodrošina jaunu produkcijas
veidu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.
u Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators – sagatavo darbam un apkalpo gatavo zāļu formu ražošanas iekārtas.

Mūzikas skolā
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Uz konkursu pēc I kārtas rezultātiem no Nīcas Mūzikas skolas tika izvirzītas skolotājas Kristīnes Bražes divas
3. akordeona spēles klases audzēknes
– Līga Beņuše un Monta Amanda Mihailova. Veiksmīgāks starts izdevās Līgai, viņa ieguva trešās pakāpes diplomu.
Montai – pateicība par piedalīšanos.
Paldies skolotājai Kristīnei Bražei
par ieguldīto darbu un vecākiem par
atbalstu ikdienā un konkursā.

2020. gada 31. janvāris

Kas ir bibliotēka, un ko tajā dara? Tas bija
pirmais jautājums, ko PII “Spārītes” 2. grupas
bērniem uzdeva Nīcas pagasta bibliotēkas
vadītāja Rita Ābelīte. Mazliet apjukuši un
samulsuši, bērni atbildēja, ka bibliotēkā ir
atrodamas grāmatas. 10. janvārī bērniem tika
pastāstīts, kas ir bibliotēka un ko bibliotēkā
mēdz darīt.
Nīcas bibliotēkā ir ap astoņiem
tūkstošiem grāmatu. Tās ir sadalītas pa
kategorijām, ļoti plašs ir bērnu literatūras
klāsts, daudz grāmatu arī pieaugušajiem.
Bērni apskatīja grāmatu plauktus, Aspazijas, Krišjāņa Barona, Rūdolfa Blaumaņa un citu
autoru portretus. Bērniem pastāstīja, ka par grāmatām ir jārūpējas un pret tām jāizturas saudzīgi.
Dažas grāmatas audzēkņi atpazina, jo tādas atrodamas arī mājās un bērnudārza grupiņā.
Viesošanās bibliotēkā dod iespēju bērniem iepazīt plašo grāmatu pasauli, kā arī veicina
vēlmi lasīt. Mūsdienās grāmatu lasīšanas tradīcijas mazinās, un bērni labprātāk to aizstāj ar
televīzijas skatīšanos un rotaļām. Arī jaunās tehnoloģijas ir konkurentes grāmatām.
Ir svarīgi atcerēties, ka grāmatu lasīšana attīsta ne tikai valodu, bet arī atmiņu, radošo
domāšanu un analītikas spējas. Lasīšana palīdz labāk mācīties skolā, pieņemt labākus
lēmumus un problēmu risinājumus dzīvē.
Tāpēc vecāki ir aicināti apmeklēt bibliotēkas, lasīt bērniem priekšā un iesaistīt bērnus
lasīšanā. Lasīšana priekšā kaut 15 minūtes pirms miega ir lieliska iespēja pavadīt laiku kopā
ar bērnu.

ATZĪMĒ KALNIŠĶU SVĒTDIENAS SKOLAS 10 GADU JUBILEJU

Svētdienas skolas vadītāja Modrīte Stūre dala svētku torti.
Kalnišķu svētdienas skola 4. janvārī atzīmēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Tās
vadītāja Modrīte Stūre pastāstīja par svētdienas skolas tapšanu, mājvietu Kalnišķu
sabiedriskajā centrā, draugiem un atbalstītājiem, kopā pavadīto laiku un labajiem darbiem.
Šo gadu laikā notikusi svētdienas skolas apmeklētāju maiņa – daļa jau ir pieauguši, viņu
vietā nākuši citi. M. Stūre pacietīgi un ar mīlestību uzņem ikvienu nelielā ciema bērnu un
aicina uzzināt vairāk par Dievu, jauki un saturīgi pavadīt laiku. Kopā ir gatavotas jaukas
lietas, notikuši pārgājieni, bērni piedalījušies sporta un mūzikas svētkos.

MEŽGALCIEMA DRAUDZE PATEICAS

Aizvadītā gada nogalē Mežgalciema draudze savos dievkalpojumos aicināja ziedot
divām akcijām. “Zvaigzne Austrumos” gatavo dāvanas kurpju kastēs bērniem kara
skartajās zonās. Šim mērķim tika pārskaitīti 530 eiro.
Otrs ziedojums tika savākts Ziemassvētku dievkalpojumā. Tas novirzīts mērķim, lai
Kurzemes slimnīcu bērnu nodaļās nonāktu bērnu Bībeles. Dievkalpojuma apmeklētāji
saziedoja 713,30 eiro.
Paldies visiem dāsnajiem ziedotājiem, ar kuru palīdzību tiks iepriecināti bērni Latvijā
un ārpus tās! Svētīgu 2020. gadu!

RADOŠI IESĀCIES JAUNAIS GADS NOVADA SABIEDRISKAJOS CENTROS

Akordeona spēles audzēknes
piedalās valsts konkursā

22. janvārī Liepājas Mūzikas un
mākslas vidusskolā (LMMDV) norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle
– akordeona spēle” audzēkņu valsts
konkursa II kārta, kurā Lejaskurzemes
reģionā piedalījās audzēkņi no LMMDV,
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas, Aizputes, Pāvilostas, Kalētiem, Priekules,
Vaiņodes, Saldus, Nīgrandes un Nīcas.

BIBLIOTĒKU APMEKLĒ JAUNĀKIE
LASĪTĀJI

Grīnvaltu sabiedriskajā centrā tika veidotas pērļu gleznas, rokassprādzes un citi
rokdarbi. Kalnišķu sabiedriskajā centrā bija iespēja apgūt kolāžas gleznu veidošanu Monikas
Kaņevskas vadībā. Ik dienu novada sabiedriskie centri iedzīvotājiem piedāvā ne tikai
radošus, bet arī praktiskus pakalpojumus – pieeju internetam, kopēšanu, ārsta pakalpojumus, lasītavu. Lai uzzinātu katra sabiedriskā centra aktualitātes, lūdzam sazināties
ar attiecīgo centru vadītājiem – Grīnvaltos, tālr. 27061590; Kalnišķos, tālr. 28361268;
Jūrmalciemā, tālr. 20507532.

AMATIERKOLEKTĪVU BALLE

Līga Beņuše un Monta
Amanda Mihailova konkursā
uzrādīja labus rezultātus.

25. janvārī, nākamajā dienā pēc Žurkas gada (pēc Austrumu kalendāra) sākuma,
Nīcas kultūras namā tikās paši iznesīgākie, skanīgākie, talantīgākie, skaistākie,
graciozākie, teatrālākie, gudrākie Nīcas novada amatierkolektīvu dalībnieki. Tikās, lai
sagaidītu Baltā metāla žurkas gadu, kopīgi dziedātu, dejotu un priecātos ārpus ierasto
koncertu steigas. Paldies jums par laiku, ko veltāt kolektīvu izaugsmei! Aicinām pievienoties Nīcas amatierkolektīvu dalībnieku lielajai saimei, jo enerģija, ko rada katra kolektīva
kopspēks, ir maģiska!

Jauniešu centrā

Tuvojas Nīcas jauniešu diena

Kā jau katru gadu, arī šogad Nīcas jauniešu centrs organizēs pasākumu “Nīcas jauniešu diena 2020”.
Šogad esam izvēlējušies īpašu datumu
– 29. februāri. Tā ir diena, kas Gregora kalendārā ir tikai reizi četros gados,
šis īpašais datums sakrīt arī ar Jauniešu
dienas tradīcijas desmito gadu. Tāpēc
vēl jo vairāk vēlējāmies šo dienu atzīmēt īpašāk, ieviešot nelielas izmaiņas
programmā. Protams, Jauniešu diena
nepaliks bez lektoriem, šogad esam uzaicinājuši dažādu jomu pārstāvjus.
Pie mums viesosies Elgars Roga
no uzņēmuma “Windcut Barber
Shop”. Elgars ir harismātisks uzņēmējs,
kurš Liepājā izveidoja pirmo frizētavu
tieši kungiem. Nu jau viņš ir atvēris arī
bāru “Blaķene” un piedāvā izbraukuma
pasākumus kopā ar “Barber” autobusu.
Vēl pie mums viesosies Ilze no
meikapa studijas. Viņa par vizāžisti
veiksmīgi strādā jau vairākus gadus. Ilze
meitenēm pastāstīs par dažādiem mei-

kapa knifiem ikdienā, bet, lai arī puišiem
būtu kas interesants, esam uzaicinājuši
“CF Liepāja” boksa trenerus, kas parādīs šī sporta veida pareizu tehniku.
Un, kas zina, varbūt kādam radīsies interese uzsākt pie viņiem trenēties. Visu
pagaidām neatklāsim, lai saglabātu intrigu un pārsteiguma momentu. Protams,
neiztiksim bez svētku balles, kurā mūs
priecēs grupa “Tandēms trijatā”. Atgādinām, ka ballē ieeja no 14 gadu vecuma. Lai varētu apmeklēt balli, būs nepieciešamas vecāku parakstītas atļaujas.
Balles biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas februāra sākumā. Būs arī iespēja ar saviem draugiem pieteikt galdiņu,
kā tas notiek pieaugušo ballēs. Galdiņu
rezervācija Nīcas jauniešu centrā. Informējam, ka biļetes cena līdz 14. februārim būs vien 4 eiro, pēc 14. februāra
– 6 eiro. Tāpēc seko līdzi informācijai
un iegādājies biļeti savlaicīgi!
Madara Mihelsone,
jaunatnes lietu speciāliste

Ir iesākušies māmiņu rīti

14. janvārī Nīcas jauniešu centrā notika pirmā izglītojošā nodarbība māmiņām sertiﬁcētas dūlas un
zīdīšanas konsultantes Ilzes Veskes
vadībā. Ilze ir apguvusi uzticībā balstīto attiecību veidošanu, bērna emocionālo audzināšanu un rotaļu terapijas
pamatus un jau septiņus gadus tiekas
ar māmiņām un viņu mazuļiem gan
atbalsta grupās un bēbīšu skoliņās, gan
individuālās konsultācijās.
Pirmajā nodarbībā tika pārrunāta
tēma par vecāku lomu bērna attīstībā
un kā palīdzēt bērniem zobu nākšanas
laikā.
Māmiņu rīti veidoti tā, lai mammas
no nodarbības vadītājas uzzinātu informāciju par viņām aktuālām tēmām, kā
arī brīvās sarunās dalītos pieredzē un
atbalstītu cita citu. Regulāras tikšanās
un pieredzes apmaiņa palīdz saprast, ka

ar bērnu viss ir kārtībā, jo problēmu un
jautājumu loks ir līdzīgs.
Turpmākajās nodarbībās paredzēts
runāt par bērna miegu, ēdināšanas
grūtībām, attīstību dažādos vecuma
posmos, temperamentu un uzvedību,
podiņmācību, bērna drošību un citiem
jautājumiem pēc dalībnieču vēlmēm.
Apmeklējot nodarbības, mammas zinoši spēs sekot līdzi sava bērna attīstībai, mācīsies atpazīt viņa vajadzības, gūs
idejas, kā vērtīgi pavadīt laiku ar bērnu
un kā viņu nodarbināt.
Māmiņu sarunu laikā bērniem ir
iespēja brīvi spēlēties, iepazīties ar vienaudžiem vai snaust mammas apskāvienos.
Nodarbības notiek katru otrdienu
plkst. 11 Nīcas jauniešu centrā un ilgst
1,5 stundu. Maksa par nodarbību –
3 eiro.

PII “Spārīte”

Modes skate

Bērnu tērpi bija darināti no
neparastiem materiāliem.

Lai popularizētu lietu otrreizēju izmantošanu, šajā mācību
gadā Nīcas novada PII “Spārīte”
notika grezna modes skate.
Iesaistot ekoskolas tēmu “Atkritumi”, bērniem bija doti dažādi
uzdevumi izveidot tērpus no otrreiz
lietojamiem materiāliem. Liels bija
pārsteigums par tik dažādām idejām
un lietu otrreizējo dzīvi.
Pasākums izdevās ļoti jautrs un
interesants. Bērni pastāstīja, no kā
viņi savus tērpus ir gatavojuši, kas
darbā bijis visgrūtākais un kādiem
laika apstākļiem tie būtu piemēroti.
Protams, neiztikām bez modes skatei
tik vajadzīgās “mēles”, uz kuras katrs
bērns mūzikas pavadībā demonstrēja
savu izveidoto tērpu.

Sveic kāzu jubilejās
MELITA un AIVARS BĀRDUĻI viens otram
jāvārdu teica 1959. gada 31. decembrī. Kopš tā laika
aizritējuši 60 gadi. Pāris satikās Liepājas autobusu
parkā, kur līgavainis strādāja par šoferi, bet līgava par
konduktori. Pagāja divi trīs mēneši, kad abi saprata, ka ir
atrasts īstais cilvēks, ar kuru pavadīt kopā mūžu. Pirmie
kopdzīves gadi nebija viegli. Ne vienam, ne otram nekas
nepiederēja. Pie vecas tantiņas īrēja gultasvietu. Taču pamazām apstākļi uzlabojās un ģimenē ienāca četri bērni.
Ilgu laiku nodzīvojuši Liepājā, 1991. gadā pārcēlās uz
dzīvi Otaņķos, kur ir dzimis Aivara kungs. Melitas kundzes saknes nāk no Rucavas. Abi kārtīgi pievērsās piena
lopkopībai, veidoja augļu dārzu, potēja ābeles. Šobrīd
saimniecību ir pārņēmis jaunākais dēls. Bārduļu pāris
ļoti priecājas par saviem pieciem mazbērniem.

Melita un Aivars priecājas par kopā
pavadītajiem gadiem.

Pirms 55 gadiem kopīgu dzīves ceļu uzsāka
EDVARDS un MARIJA KONOPĻEVI. Iepazinušies
Tosmares parkā ballē, kad topošais vīrs aicinājis uz deju.
Laulībā dzimuši divi bērni. Abi visu mūžu ir strādājuši,
un nekad nav bijis miera. Marijas kundze strādājusi pašvaldībā un kultūras jomā, ilgus gadus bijusi Liepājas cukurfabrikā
ekspeditore transporta daļā, vēlāk bijusi priekšniece ogļu
noliktavā, tad devusies pensijā. Vīrs strādāja par elektromontieri kuģu būvē. Uz Otaņķiem viņi pārcēlās 1994. gadā.
Sākotnēji savu saimniecību palielinājuši, bijušas gan govis,
gan truši, taču vēlāk tos turēt vairs nav bijis vajadzības.
Tagad ir 25 vistas, ko no lapsām sargā suns. Vīrs nodarbojas
ar biškopību. Šobrīd no 15 bišu saimēm palikuši tikai septiņi
stropi, līdz ar to medus paliek arvien mazāk. Ir dārziņš, kurā
audzē kartupeļus.
Uz jautājumu, kā var tik smaidīgi un ilgi kopā nodzīvot,
Edvarda un Marijas noslēpums ilgai laulībai pāris atbild: “Tā ir gribēšana būt kopā, neizsīkstoša enerģija
ir stipra vēlēšanās būt kopā.
un miers, nevajag satraukties. Par sadzīvi nestrīdamies, dažreiz
brokastis pagatavo viens, dažreiz otrs. Brīvajos brīžos skatāmies kino. Ja nevaram vienoties par televīzijas pārraidēm, tad
tādiem gadījumiem noder otrs televizors.”
Kristīne Kopštāle, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bagāts mūžs

ELGAI NIEDOLAI – 85

Elgas Niedolas dzimtā puse ir Vērgale, spēka gadi
aizvadīti Liepājā, bet kopš 1981. gada jubilāre par savām
mājām sauc Otaņķu pagastu. Vietu un mājas viņa ir ļoti
iemīļojusi. Dzīvesbiedrs Alfrēds pēc vairāk nekā sešdesmit gadu kopdzīves nu devies Mūžībā, bet Elgas kundze
savā dzīvesvietā rāmi vada dienas kopā ar kaķīti. “Ja gribu,
kaut ko daru, ja negribu, nedaru neko,” atklāj E. Niedola.
Ikdienas draugs ir radio, ciemiņi – laikraksts “Kurzemes
Vārds” un žurnāls “Ievas Stāsti”. Kundze labprāt min
krustvārdu mīklas, televizoru gan ieslēdz tikai vakaros.
Pēc atmodas, kad vācieši mūspusē popularizēja bioloģiski dinamisko lauksaimniecību, Niedolu ģimene aizrāvās ar jauno ideju – audzēja kaziņas un iekopa plašu tējas
augu plantāciju. Par biznesu gan tas nekļuva – vien pašiem
un draugiem.
E. Niedolai lauku darbi bija ierasti kopš bērnības.
Rūdījums gūts, arī katru dienu mērojot četrus kilometrus
līdz Vērgales septiņgadīgajai skolai. Pašu ģimenē auga divi
bērni, bet turpat dzīvoja arī papa māsas bērni.
Pēc mācībām Vērgalē jauniete nolēma doties uz Liepājas mākslas skolu, lai apgūtu šuvējas profesiju. Diemžēl
togad šuvējus neuzņēma, tādēļ viņa izvēlējās ādas apstrādi. Tā gan dzīvē palika tikai par vaļasprieku. Visvairāk Elgas kundze darinājusi albumus, bet māju rotā arī vairāki
ādas dekori. Lielākā daļa darba gadu aizvadīti, strādājot
Liepājas Skaitļošanas centra statistikas nodaļā, jo arī skaitļi
viņai patika. Darbs gan reizēm sagādāja galvassāpes. Kolhoziem bija jāpilda plāni, nācās saskarties ar negodīgumu.
Dzīvojot Liepājā, ar vīru daudz apmeklēja kultūras
pasākumus. Abiem radās interese par fotografēšanu, pat

piedalījās izstādēs. Kopā ar
puikām brauca ekskursijās pa Latviju, arī uz Karpatiem. Aktīvi iesaistījās
atmodas laika aktivitātēs
un biedrības “Liepājas
Optimistu pulks” rīkotajās
talkās.
Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, Elgas kundze priecājas un novērtē, ka Elga Niedola priecāpiedzīvoti tik dažādi laiki. jas, ka piedzīvojusi
Dzīves sākums bija Latvijas dažādus laikmetus un
brīvvalsts laikā. No vācu lai- gadsimtu miju.
kiem atmiņā palikuši labvēlīgi noskaņotie vācieši, kas dzīvoja viņu mājās, stāstīja par savām ģimenēm un cienāja bērnus ar garšīgu pudiņu. Citādāk bija krievu laikos, kad mājās
ienāca krievu karavīri ar savu “kultūru” – iekoptajā dārzā
sabrauca ar tehniku, nodedzināja žogu. Īpaši grūti bijis pēc
kara, kad vajadzējis pildīt lielas nodevas. Piedzīvoti arī kolhozu laiki. Vasarās Vērgales kolhozā Elga ravējusi bietes
un ganījusi govis. Prieks, ka pēc ilgajiem padomju gadiem
sagaidīta atmoda. Īpašas sajūtas bijušas, gaidot 2000. gadu:
kāds tas būs? Visu pārdomājot, E. Niedola ļoti novērtē, ka
nav vairs jāpiedzīvo karš. Vecākiem tas visu dzīvi izpostījis.
Jubilāres istaba ir ziedu pilna. Mammas lielo svētku
reizi kuplā dzimta, kurā ir divi dēli, četri mazbērni un četri
mazmazbērni, svinēja Liepājā, jo nelielajā namiņā visiem
būtu par šauru.
Gunita Šime

2020. gada 31. janvāris
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Eglona Brūna jaunās
grāmatas atvēršanas svētki

Bez dārza es jau nebūtu nekas,
Zem ļaužu kājām puteklītis mazs.
Tas rītos modina un augšup ceļ,
To draugi apbrīno un daži peļ.
(E. Brūns)
23. janvārī Nīcas kultūras namā
notika augļkopja, agronoma un selekcionāra Eglona Brūna trešās grāmatas
“Ābeļu selekcijā” prezentācija. Grāmata ir veltījums E. Brūna skolotājiem un
iedvesmotājiem. Kā atzīst pats autors,
viņš nav mēģinājis pārrakstīt gudrāku
speciālistu grāmatas, tikai mazliet padalījies ar savām atziņām selekcijā un
bioloģiskajā dārzkopībā.
Stimuls selekcionāra darbam ir
bijusi atzinība un pateicība. Grāmatā
autors atklāj savu pieredzi un pastāsta,
kā aizsākās viņa interese par ābelēm.
Interesanta ir ābeļu nosaukumu
rašanās vēsture. Piemēram, hibrīds
‘Garda’ savu nosaukumu ieguvis Rīgas
tirgū, kur māmiņa vārdā Ieva lūgusi to
nosaukt savas meitiņas Gardas vārdā
cerībā, ka viņai šīs šķirnes āboli labi
garšos. Arī sārtās un svītrainās ‘Rudes
Baiba’ un ‘Anete’ raisa interesi ikvienai

Mežsaimniekiem
SNIEDZ ATBALSTU PRIVĀTO MEŽU ĪPAŠNIEKIEM

Eglona Brūna trešās grāmatas “Ābeļu selekcijā” prezentācijas
diena notika autora vārda dienā.
Baibai un Anetei.
Viesi, kas ieradās uz grāmatas atvēršanas svētkiem, tika cienāti ar dažādu šķirņu āboliem. Lielu atzinību guva
ābele ‘Nīceniece’, kam ir saldskābi un
sulīgi augļi. Nosaukumu ieguva izstādē,
kur skolotāji deva šķirnei vārdu.
Ar ābeļu selekciju E. Brūns nodarbojas jau no 15 gadu vecuma. 13 ha
lielais dārzs, kas atrodas Nīcas novada

Otaņķu pagasta “Meldros”, tiek kopts
bez ķimikāliju pielietošanas. Tajā aug ne
vien gardi āboli, bet arī plūškoki, plūmes, bumbieri.
Dēvējot sevi par dullo autoru,
E. Brūns aicina ikvienu izlasīt grāmatu un stādīt ābeles, lai Latvija vienmēr
zaļotu.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmīgs Nīcas novadā

E. Brūna produkciju var iegādāties saimniecībā un “zaļajos”
tirdziņos.
UZŅĒMUMA VIZĪTKARTE
Z/s “Meldri”
Eglons Brūns
“Meldri”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
Bioloģiskā z/s. Augļkopība, plūškopība,
pārstrāde – sulas, sīrupi, tējas.

– Kāpēc pievērsāties šai jomai?
– Kad es sevi atceros, bija
1943. gads, dzīvojām Tadaiķos, un tur
bija tādas mazas ābelītes, pilnas ar āboliem, – tās laikam mani ietekmēja. Kad
atbraucu uz Nīcu, gāju skolā un sāku
vākt stādiņus un audzēt ābeles. Kāpēc
tieši tās? Tāpēc ka āboli garšo vislabāk.
– Kas ir jūsu uzņēmuma lepnums?
– Katra izaudzētā ābelīte. Tā teikt,
man rokām ir desmit pirksti, kod kurā
gribi, visi sāp, nav tāda mīlulīša. Pašam
no skābajām šķirnēm vislabāk garšo
‘Mec. An.-Līb’, bet no saldajiem – ‘Nīceniece’.
– Kas ir uzņēmuma veiksmes
atslēga?
– Nav tādas atslēgas, ir jāstrādā –
cītīgi un apzinīgi.
– Kāpēc tieši Nīcas novadā?
– Te ir mana dzimtā puse, dzim-
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tās mājas. Es vienmēr saku, ka pasaules centrs ir Nīcā. Lai es būtu braucis
uz Gambiju, Taizemi, Indonēziju vai
Norvēģiju, vienmēr es atgriežos Nīcā,
tātad šeit ir pasaules centrs, tādēļ man
ir dzejoļi par Nīcu un arī ābeļu šķirnes.
– Ieskicējiet, lūdzu, jūsu uzņēmējdarbības sākuma posmu!
– Mācījos Bulduros, es pēc izglītības esmu agronoms. Pievērsties ābeļu
selekcionēšanai mani iedvesmoja klases
audzinātājs, aicinot pamēģināt sakrustot pašmāju labākās šķirnes ar savvaļas
ābelēm. Pēc skolas beigšanas turpināju
iesākto. Dārzs, kurā auga ābeles, man
jau bija, atlika tikai strādāt un pielietot
iegūtās zināšanas.
– Kas raksturo jūsu produkciju?
– Mani āboli nav tik skaisti. Tiem
mēdz būt gan gropītes, gan kāds tārpiņš. Taču tie ir bioloģiski audzēti, bez
ķīmijas.
– Kur iespējams iegādāties produkciju?
– Produkciju vedu uz tirgiem un
veikaliem gan Liepājā, gan Rīgā.
– Kādas inovācijas veiktas saimniecībā?
– Esmu izmēģinājis pielietot slaz-

2020. gada 31. janvāris

dus, kas pievilina kaitēkļus ar smaku.
Cik man zināms, tas daudziem vēl nav
pazīstams.
– Cik daudz izjūtat konkurenci
šajā nozarē?
– Konkurenti ir tie, kas iepērk poļu
ābolus un iepērk arī no lielražotājiem,
kas strādā ar ķimikālijām, un tad tirgo
tos bioloģiskajos veikalos.
– Esat biedrs organizācijās/
biedrībās/korporācijās?
– Esmu Latvijas Augļkopju asociācijā (LAA). Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno ap 400 lielāko Latvijas
augļkopju. Esmu biedrs Bioloģiskās
lauksaimniecības asociācijā, kā arī Latvijas Biškopības biedrībā.
– Vai ir sadarbība ar citiem uzņēmējiem Nīcas novadā?
– Mazliet palīdzu ar dārzu izkopšanu.
– Vai izmantojat ES fondu atbalstu, un vai ir veiktas kādas investīcijas?
– ES finansējumu izmantoju, lai
iegādātos mini traktoriņu.
– Kādus uzņēmēju pasākumus,
pieredzes braucienus, izstādes, gadatirgus apmeklējat?
– Ik pa laikam apbraukāju kolēģus,
esmu bijis Vilcē, Skaistkalnē, Siguldā.
Tur apmainos ar informāciju un dalos
pieredzē.
– Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
– Vēlos, lai selekcionētās šķirnes
aiziet tautās. Esmu sarakstījis trīs grāmatas. Ja būs materiāls, iespējams, taps
arī ceturtā.
– Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem,
kuri domā par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?
– Vajag saprast, kas dzīvē patīk, un
tajā virzienā iet, tad arī būs panākumi.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) mežu īpašniekiem sniedz daudzveidīgus
pakalpojumus un atbalstu. Mums tuvākā vieta ir Dienvidkurzemes nodaļa, kas atrodas
Grobiņā.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”
apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanā” meža
īpašniekiem tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu,
ekonomisko vērtību un dabisko dzīvotņu un putnu aizsardzību.
Meža īpašniekiem bez maksas sniedzam meža apsaimniekošanas ieteikumus,
cirsmu novērtēšanu galvenajā cirtē, mežaudzes iespējamo biotopu novērtēšanu ar
eksperta atzinumu, apsaimniekošanas ieteikumus meža putnu aizsardzībai, cirsmu
stigošanu un novērtēšanu ūdens objektu un purvu aizsargjoslās, kā arī meža vērtības
noteikšanu.
Atbalsta programmas īstenošana paredz konsultācijas trīs jomās. Tās ir iespējams
kombinēt savā starpā, kā arī saņemt papildu konsultācijas par ekonomiskajiem
jautājumiem:
1. Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un ﬂoras aizsardzība meža
apsaimniekošanā:
u mežaudzes iespējamo biotopu novērtēšana ar eksperta atzinuma sagatavošanu;
u meža apsaimniekošanas ieteikumi.
Papildu ekonomiskie jautājumi:
u cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē;
u meža vērtības noteikšana.
2. Konsultācijas par savvaļas putniem draudzīgu meža apsaimniekošanu:
u apsaimniekošanas ieteikumi meža putnu aizsardzībai;
u ieteikumi par veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem;
u cirsmu plānošanas ieteikumi.
3. Meža apsaimniekošana ūdens resursu aizsargjoslās:
u cirsmu stigošana un novērtēšana ūdens objektu un purvu aizsargjoslās;
u dabas vērtību, ietekmes, jutīguma un pievienoto vērtību novērtēšana ūdenstecēs;
u meža apsaimniekošanas ieteikumi.
Papildu ekonomiskie jautājumi:
u meža vērtības noteikšana.
MKPC speciālisti nodrošina konsultāciju jomas atlasi un atbalsta dokumentācijas
sagatavošanu. Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā
plānošanas periodā ir 1500 eiro. Atbalsta apmērs summējas ar citu jomu konsultāciju
jautājumiem, piemēram, lauksaimniecībā.
Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultācijām var saņemt pie Dienvidkurzemes mežsaimniecības konsultantes Agritas Šēnbergas, tālr. 29285111.

APMĀCĪBAS MEŽA ĪPAŠNIEKIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Martā Nīcas novada iedzīvotājiem piedāvājam apmācības gan Nīcas pieaugušo
izglītības centrā, gan dodoties dabā.
14. un 15. martā (sestdiena un svētdiena) no plkst. 10 – vidi saudzējoša meža
apsaimniekošana privātajos mežos.
Divu dienu bezmaksas apmācības ar praktiskajām nodarbībām meža objektos.
Apmācības vadīs Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis. Pēc kursa pabeigšanas
katrs dalībnieks saņems dokumentu – apliecinājumu.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 10. martam pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas
Šimes, tālr. 29105652, vai MKPC DK mežsaimniecības konsultantes Agritas Šēnbergas,
tālr. 29285111.
Programma:
u Mūsdienu dabas aizsardzības prasību būtība un nepieciešamība cirsmu izstrādē.
u Normatīvo aktu un sertiﬁkācijas standartu prasības, labās prakses ieteikumi
dažādos meža apsaimniekošanas pasākumos.
u Videi draudzīga mežsaimniecība, tās komponentes dažāda mēroga īpašumos.
u Biežāk pieļautās kļūdas dabas aizsardzības pasākumu īstenošanā, dažādas
prakses piemēri.
u Meža objektu apmeklējums – dabas aizsardzības prasības dabā,
struktūrelementu izzīmēšana, nekailciršu mežsaimniecības pielietojums praksē. Pamatprincipi. Biežāk pieļautās kļūdas.
u Meža objektu apmeklējums – plānošana, koku izzīmēšana, mežizstrādes
īstenošana.
28. un 29. martā (sestdiena un svētdiena) – meža apmeklējums Gaujas Nacionālajā
parkā. Tēma – meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. Var
piedalīties jebkura lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā iesaistīta persona.
Programmā:
u “Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads,
u Priekuļu pašvaldības meži Cēsu pilsētas apkārtnē.
Brīvajā laikā apskatīsim interesantus un aizraujošus dabas skatus, vēsturiskus
objektus, apmeklēsim Gaujas Nacionālo parku.
Dalības maksa – 15 eiro dienā (30 eiro no personas), tajā iekļauts transports,
objektu apskate, ēdināšana (2x), naktsmītnes. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 20. martam pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes, tālr. 29105652, vai MKPC DK
mežsaimniecības konsultantes Agritas Šēnbergas, tālr. 29285111.
Vietu skaits ierobežots. Ja piedāvājums ieinteresēja, vēlams pieteikties nekavējoties!

Sports
Aicina uz “Ziemas sporta spēlēm 2020”
Aicināti visi sporta un aktīvās atpūtas piekritēji uz ikgadējām Nīcas novada Ziemas sporta spēlēm 15. februārī plkst. 10, reģistrēšanās
no plkst. 9.
Kā jau katru gadu, būs komandu disciplīnas:
u strītbols (2 kungi +1 dāma),
u volejbols (4 kungi + 2 dāmas),
u šautriņu mešana (2 kungi + 1 dāma),
u novuss (1 kungs + 1 dāma),
u noturēšanās pie stieņa (2 kungi),
u šaušana ar pneimatisko šauteni (1 kungs + 1 dāma),
u izturības pārbaude uz laiku (2 kungi + 2 dāmas),
u stafete (4 kungi + 2 dāmas),
kā arī individuālās sacensības (dāmām un kungiem atsevišķa ieskaite):
u basketbola soda metieni,
u šautriņu mešana,
u stieņa atspiešana guļus stāvoklī,
u šaušana ar pneimatisko šauteni,
u nezināmais uzdevums,
u Valentīndienas pārbaudījums pāriem.
Mazākajiem dalībniekiem tiks organizētas atsevišķas atrakcijas, bet
visas dienas garumā būs Valentīndienas pārsteigumi un pārbaudījumi.
Komandu pieteikumus (komandas nosaukumu un komandas
kapteini, kontaktinformāciju) rakstiski iesniegt līdz 9. februārim
e-pastā ingars.kalejs@nica.lv, savukārt individuālajām sacensībām var
pieteikties sacensību dienā pirms programmā paredzētās disciplīnas
sākuma. Ar pasākuma NOLIKUMU var iepazīties Nīcas novada
mājaslapā, sadaļā “Sports”, kā arī halles facebook.com lapā.

Zolītes turnīrs pulcē gan dāmas, gan kungus
Aizvadītā gada nogalē norisinājās Vecgada turnīrs zolītē, kurā šogad pulcējās kupls skaits dalībnieku, arī vairākas dāmas izmēģināja savu veiksmi.
1. vietu ar 25 punktiem pārliecinoši izcīnīja Reinis Alkšars, savukārt abu pārējo godalgoto vietu ieguvējus, kam bija vienāds punktu
skaits – 21, noteica pēc papildu noteikumiem, ņemot vērā punktu
+/ - attiecību. 2. vietā ierindojās Jānis Vidējais, bet 3. vietas ieguvējs
– Normunds Freibergs.

Veiktas izmaiņas Nīcas sporta halles
iekšējās kārtības noteikumos

Ar šo gadu ir veiktas izmaiņas Nīcas sporta halles iekšējās kārtības noteikumos, ar kuriem sīkāk var iepazīties Nīcas novada mājaslapā, sadaļā “Sports”, kā arī uz vietas Nīcas sporta hallē.
Būtiskas izmaiņas skar trenažieru zāles apmeklētājus – trenažieru zālē patstāvīgi atļauts darboties no 15 gadu vecuma (ar vecāku
rakstisku atļauju), no 12 gadu vecuma – tikai vecāku vai individuāla
trenera vadībā.
No šā gada, ņemot vērā pieaugušo klientu skaitu, trenažieru zā-

les instruktors strādās trīs reizes nedēļā – pirmdienās, otrdienās un
ceturtdienās no plkst. 18 līdz 20, alpīnisma siena pirmdienās būs pieejama, tikai iepriekš piesakoties.
Halles klientiem arī šogad pēc treniņiem no plkst. 16 līdz 22 būs
pieejama sauna: otrdienās – dāmām, ceturtdienās – kungiem.

Jauniešiem futbolā jūtama izaugsme

u

Liepājas Leļļu teātra izrāde
“Rūķīši un Mežavecis” – plkst. 9.25 Nīcas kultūras namā.
Biļetes cena – 2,50 eiro.

Sestdien, 22. februārī

u Liepājas tautas teātra izrāde

pēc Karela Čapeka darba motīviem
“Kā rodas izrāde” – plkst. 16 Otaņķu tautas namā.
Biļetes cena: pieaugušajiem – 2 eiro,
skolēniem – 1 eiro.

Svētdien, 23. februārī

u Lieģu kultūras nama amatierteātra

izrāde “Vecpuiši precas” (komēdija divos cēlienos) –
plkst. 14 Nīcas kultūras namā.
Biļetes cena: pieaugušajiem – 2 eiro,
skolēniem – 1 eiro.

Straujiem soļiem tuvojas Latvijas Telpu futbola asociācijas rīkotā
1. līgas čempionāta pirmās kārtas noslēgums. Komandai februārī atlikusi vēl pēdējā spēle, bet jau ir nostabilizēta pozīcija labāko sešiniekā,
kas garantē tālāko cīņu par godalgotajām vietām otrajā kārtā.
Par LTFA 1. līgas čempionāta labāko spēlētāju decembrī pēc
aktīva nīcenieku un atbalstītāju balsojuma facebook.com platformā
tika nominēts FK “Nīca/OtankiMill.eu” komandas kapteinis Edgars Miķelis Kovaļskis.
Rezultatīvi šis gads iesākts arī Liepājas pilsētas čempionātā –
gūtas divas uzvaras pār “Vaiņodes” un “Medzes” komandām. Rezultatīvākie spēlētāji – Raivis Svilis, Rainers Kleinbergs un Edgars
Miķelis Kovaļskis. Ar spēļu rezultātiem var iepazīties novada mājaslapā un facebook.com lapā.

Basketbolisti cīnās par līderpozīciju

FK “Nīca” U14 vecuma grupas spēlētāji Kurzemes
čempionāta posmā izcīnīja 2. vietu.
Futbola kluba “Nīca” jauniešiem, kas spēlē telpu futbolu, šobrīd
rit aktīva sezona gan Kurzemes zonā, gan Latvijas līmenī. Aizvadīti
arī pirmie divu dienu turnīri.
Veiksmīgāka sezona ir vecākajiem futbola kluba audzēkņiem – A
un B grupām, taču arī jaunākie censoņi ir auguši savās prasmēs.
Šogad LTFA Latvijas jaunatnes čempionātā telpu futbolā startē
divas FK “Nīca” grupas – U14 un U12.
FK “Nīca” U12 grupas jaunieši 19. janvārī savā laukumā tikās ar
“Nikars” un “RFS” komandām no Rīgas un FK “Bandava”. Spēlēs
attiecīgi gūta viena uzvara, nospēlēts neizšķirti un piedzīvots viens
zaudējums.
Savukārt U14 grupas jauniešiem pirmais posms Nīcas sporta
hallē būs 1. februārī. Par spēļu rezultātiem un grafikiem informācija
pieejama novada mājaslapā un halles facebook.com lapā.

Apvienotā “LPPP/Nīca” komanda divus gadus pēc kārtas bijusi gan Rietumu līgas, gan Liepājas pilsētas čempionāta basketbolā
līdere. Šajā sezonā komanda vēl cīnās, lai iegūtu stabilas līderpozīcijas.
Pēc pirmā zaudējuma komandai “Oskara transports” pilsētas
čempionātā basketbolisti saņēmušies un atsākuši savu uzvaru sēriju
– gūta uzvara gan pār komandām “Kempings Ods” un “Promenade Hotel”, gan otrajā aplī uzvarēts “Oskara transports”.
Arī Rietumu līgā komanda šobrīd ierindojas 3. vietā ar gūtām 3
uzvarām un 1 zaudējumu. 8. februārī Rietumu līgas spēlē savā hallē
tiks uzņemti Pāvilostas novada spēlētāji, kuri čempionāta tabulā ieņem 2. vietu ar tādu pašu bilanci. Līdz ar to šī būs spēle par 2. vietu
tabulā un priekšrocībām Rietumu līgas finālposmā. Finālposmu organizatori martā plāno Nīcas sporta hallē.

Airētāji pelna medaļas ne tikai ūdenī

“Futbola festivāls 3x3”
pulcē kuplu skaitu dalībnieku

Jau otro gadu pēc kārtas Nīcas sporta hallē norisinājās “Futbola
festivāls 3x3” U6 vecuma grupu bērniem, kuri vēl tikai apgūst pašus
pamatus. Šā gada janvārī tika uzņemtas jau 10 komandas no Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Liepājas un, protams, mājinieki.
Dalībnieki gan spēlēja futbolu, gan skrēja stafetes, gan piedalījās
dažādos konkursiņos.
Šogad tika nominēti arī katras komandas labākie spēlētāji, tai skaitā arī divi FK “Nīca” jaunie futbolisti – Roberts Kalējs (FK “Nīca A”) un Ričards Pickēns-Kupšis (FK “Nīca B”).
Liels paldies z/s “Dižķuņķi” par sniegto atbalstu.

Pasākumi
Ceturtdien, 6. februārī

LTFA 1. līgā nostiprinās pirmajā sešiniekā

Ceturtdien, 27. februārī

u Viestura Kairiša spēlﬁlma

“Pilsēta pie upes” –
plkst. 18.30 Nīcas kultūras namā.
Ansim ir nevainīga profesija – daiļkrāsotājs, un viņš ir pieprasīts pie visām varām, kas nomainās īsā laika posmā pagājušā
gadsimta 30. gadu beigās. Patosa pilnos ulmaņlaikus nomaina
skarbie komunistu, tad nacistu režīmi... Viņa iecerētā ir ebreju
meitene Zisla, taču jaunās sievietes tēvs liek mīlai šķēršļus.
Sagadās tā, ka šajā laikā Anša dzīvē uzrodas arī glītā latviete
Naiga. Starp trīs varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, iespējama tikai viena izvēle...
Režisora Viestura Kairiša filmas scenārijs tapis pēc
Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem.
Kairišs filmu veidojis kopā ar saviem ilggadējiem radošajiem
partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu
Bērziņu. Viņu iepriekšējais kopdarbs bija spēlfilma “Melānijas hronika”.
Biļetes cena – 2 eiro.
Filmas garums – 1h 58 min.

Vispārējās ﬁziskās sagatavotības sacensībās airētāji
uzrādīja lieliskus sasniegumus.
Lai arī šoziem upe nav aizsalusi un aiz loga jau manāms pavasaris, Nīcas airēšanas slaloma jaunieši cītīgi trenējas hallē. Neiztikt arī
bez vispārējās fiziskās sagatavotības sacensībām, kuras šogad norisinājās 25. un 26. janvārī Liepājā.
Jauniešiem bija jāveic tādas disciplīnas kā peldēšana, atspoles
skrējiens, kāriens, vēderprese, ﬂamingo un lokanības testi, tāllēkšana
no vietas un arī plaukstas piesitieni.
Par to, ka nīcenieki ir pārāki par konkurentiem ne tikai uz ūdens,
liecina godalgotās vietas – Laura Vecbaštika izcīnīja 1. vietu savā vecuma grupā, kā arī kopvērtējumā.
Tāpat 1. vieta Rolandam Kokinam gan savā vecuma grupā, gan
kopvērtējumā, savukārt Raiens Ronis savā vecuma grupā un kopvērtējumā izcīnīja godpilno 3. vietu.

Izmaiņas Nīcas futbolā
Tā kā ir plašinājies sportot gribētāju loks, Nīcas novada dome ar
šā gada janvāri ir atvērusi jau piekto treniņgrupu jaunajiem Nīcas un
tuvākās apkārtnes futbolistiem.
Tiek mainīta arī mācību maksa Nīcas novada futbola grupās –
no 1. marta šī maksa būs 10 eiro mēnesī. Jāpiebilst, ka visi atvieglojumi, kādi bija līdz šim, paliek spēkā.
Sporta pasākumi februārī:
1.02. LTFA jaunatnes čempionāts telpu futbolā U14 grupām.
8.02. “LPPP/Nīca” – “Pāvilostas novads” (Rietumu līgas čempionāts basketbolā).
15.02. “Ziemas sporta spēles 2020”.
22.02. Lejaskurzemes čempionāts ﬂorbolā.
Aiva Mače, Nīcas sporta halles administratore
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AMBULANCĒ
Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba laiki un kontakti
Nīcas ambulance, Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473
Pieņemšana pie ģimenes ārstiem pēc iepriekšēja pieraksta! Pacientus ar akūtām
saslimšanām pieņem darba laika sākumā. Mājas vizītes pieteikt katru darba dienu līdz
plkst. 13.
• Ģimenes ārste dr. Daiga Birzniece, tālr. 63469693, 26557739
P 9–13, O 9–13, T 9–13, C –, Pt 15–19
Prakses darba laiks: tālr. 63469693
P, O, T 8–16, C 8–14, Pt 11–19
Medicīnas māsa Ināra Laure, tālr. 29188102,
Analīžu nodošana O 8–10, C 8–10.
• Ģimenes ārste, pediatre dr. Iveta Peremeža, tālr. 63469050, 26426601
P 9–13, O 14–19, T 9–13, C 9–13, izņemot mēneša 3. ceturtd., Pt 9–13
Prakses darba laiks: tālr. 63469050
P, T, C, P 8–16, O 11–19,
Medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 26181064
Ārsta palīdze Laura Baltaiskalna, tālr. 22429089
Analīžu nodošana O 8–10, C 8–10.
• Zobārste dr. Valda Sisene, tālr. 634 69200, 26388969
P, T, C, Pt 9 –14, O 12.30–17.30
Pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta ! Bērniem pakalpojums par maksu.
• Fizikālās medicīnas procedūru kabinets, medicīnas māsas kabinets
Medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 26181064, pieņem rindas kārtībā.
P 15–17, O 8–10, T 8–10, C 8–10, Pt 15 –17
• Masiere Ināra Laure, tālr. 29188102. Pieteikties personīgi!
• Ginekoloģe dr. Larisa Kovaļenko, tālr. 29437279 (pieraksts pa tālr. 29415662),
1 reizi mēnesī no plkst. 8.40.
• Psihiatre dr. Kristīne Balode, tālr. 29415662, rindas kārtībā, 1 reizi mēnesī plkst.
10–12 (prakses tālr. Liepājā 63423191)
• Podoloģe Inga Štūlberga (pieraksts pa tālr. 2422244)
NODERĪGI TĀLRUŅU NUMURI
113 – vienotais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālrunis.
66016001 – ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis, darba dienās no plkst. 18 līdz 8
no rīta, brīvdienās visu diennakti ir iespēja saņemt pieredzējušu ģimenes ārstu un ārsta
palīgu konsultācijas, kā rīkoties akūtos saslimšanas gadījumos vai hronisku slimību
saasinājumos.
80001234 – Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis,
darba dienās no plkst 8.30 līdz 17, informācija par iespējām saņemt valsts apmaksātus
veselības aprūpes pakalpojumus, par valstī noteiktajām pacientu iemaksām un par
citiem jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes organizēšanas kārtību.
Informācija pacientiem, kuri vēl joprojām nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta
no darbību beigušās ģimenes ārstes Unas Malkevičas prakses, – ambulatorā pacientu
medicīniskā karte (veidlapa Nr.025/u), bērna attīstības vēsture (veidlapa Nr.112/u-95)
glabājas Nīcas lauku ambulances arhīvā. Informāciju par izsniegšanas kārtību un
izsniegšanu nodrošina Nīcas ambulances vadītāja I. Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts
inata.stale@nica.lv.
FEBRUĀRĪ AMBULANCĒ PIEŅEMS:
11.02. plkst. 10–12 – psihiatre Kristīne Balode (rindas kārtībā);
21.02. plkst. 15 acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662);
26.02. plkst. 8.40 ginekoloģe Larisa Kovaļenko (pierakstīties pa tālr. 29415662).
APRĪLĪ AMBULANCĒ PIEŅEMS:
2.04. plkst. 9 bērnu acu ārsts, bērnu neirologs (pierakstīties pa tālr. 29415662),
bērnu mikrologopēds.
Bezmaksas pakalpojumu bērniem nodrošinās Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC)
un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.
Ar decembra mēnesi ir noslēgts telpas nomas līgums un Nīcas ambulancē iekārtots
podologa kabinets, kur ārstniecisko pēdu aprūpi veic speciāliste Inga Štūlberga,
pieraksts pa tālruni 24222445.
Kabinets atrodas Nīcas ambulancē, 2. stāvā (kabinets Nr.17).
Podologs veic ieaugušu nagu korekciju, traumētu nagu protezēšanu, problemātisku nagu
aprūpi, papēžu plaisu apstrādi, ādas sabiezējumu noņemšanu, varžacu apstrādi.
Janvāra beigās sāksies Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņa un bēniņu
pārseguma siltināšana. Līgums noslēgts ar SIA “AB Būvniecība”, būvuzraugs – SIA
“Taigers”, Raitis Zvaigzne. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Ēka tiks
nožogota, un ikvienam apmeklētājam būs jāievēro piesardzības noteikumi, ievērojot
informatīvās norādes. Ja ir neskaidrības un jautājumi, lūgums vērsties pie ambulances
vadītājas I. Štāles, tālr. 29415662.
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Pieaugušo izglītības centrā

Apgūst daudzveidīgas zināšanas un prasmes

JANVĀRĪ Nīcas pieaugušo izglītības centrā bija iespēja gūt
zināšanas un prasmes dažādas jomās.
Labas atsauksmes ir par tikšanos ar Latvijā pazīstamo lektoru
un ārstu Gundaru Kukli. Tā sniedza dziļāku izpratni par cilvēka
ﬁzioloģisko procesu saistību ar mūsu rīcību, deva daudz vielas
pārdomām. Psiholoģijas izmantošana un reāla darbošanās, veicinot
savu izaugsmi, notika neirograﬁkas nodarbībā. Privāto mežu īpašnieki

uzklausīja VMD inženiera Oskara Zaļkalna stāstījumu par mežu
apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās. Bezmaksas
seminārs notika sadarbībā ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu
centru. Mācības uzsāka topošie šoferi, bet beidzās datorapmācību
kursi. Pēc Ziemassvētku pārtraukuma atsākās gleznošanas un
šūšanas kursi. Apmācības par ugunsdrošības jautājumiem notika
Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros.

Privāto mežu īpašnieki uzklausīja informāciju par mežu apsaimniekošanu aizsargājamās dabas
teritorijās un dalījās savās pārdomās.
FEBRUĀRĪ
DABĪGĀS KOSMĒTIKAS GATAVOŠANA
otrdien, 4. februārī, plkst. 17.30 (~3 stundas) kopā ar Zani Frickausu.
Mājās katra dalībniece dosies ar pašas gatavotu, sev piemērotu
kosmētiku (130 ml) – krēmu, želeju, zobu pastu un dezodorantu.
ZIEMCIETES UN GRAUDZĀLES
sestdien, 15. februārī, plkst. 10 (~4,5 stundas).
Bezmaksas semināru sadarbībā ar LLKC vadīs Talsu SIA “Puķu
lauki” saimniece Sanita Reinberga. Būs arī z/s “Pīlādži” puķu un
dārzeņu sēklu tirdzniecība.
PIRMIE SOĻI DZIMTAS KOKU VEIDOŠANĀ
otrdien, 25. februārī, plkst. 18 (~2 stundas)
Nīcas senlietu krātuvē. Pieredzē dalīsies Gita Vanaga.
AR TELEFONU UZ TU!
ceturtdien, 27. februārī, viedtālruņa lietošanas apmācības
(individuāli vai nelielās grupās ~ 1 stunda).
Turpinās: B kategorijas autovadītāju, šūšanas un gleznošanas kursi.
MARTĀ: semināri “Permakultūra – gudrā saimniekošana dārzā”,
“Roka – tava vizītkarte”, “Balkona puķes un to kopšana”, apmācības
privāto mežu īpašniekiem (skatīt 6. lpp.), radošās nodarbības “Mans
zaļais zāļu skapītis” un “Pavasara ģipša glezniņas”.
Apzinām situāciju, vai Nīcā organizēt:
u apmācību kursu 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 grupas nodarbības (kopā 3 vai vairāk suņi);
u fotografēšanas kursus Edgara Poheviča vadībā – informācija
gan telefonu, gan nopietnu aparātu lietotājiem.
Ja šīs jomas ieinteresēja, dod ziņu!
Sekojiet informācijai https://www.nica.lv/lv/pieauguso-izglitiba/
(sadaļā – sabiedrība) un Facebook@nicaspic
Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes Gunitas Šimes,
tālr. 29105652, e-pasts gunita.sime@nica.lv,
ne vēlāk kā trīs dienas pirms nodarbības.

MĀCĪBAS DURBĒ
LLKIC Liepājas birojs 8. februārī plkst. 10
Durbē rīko semināru tomātu un garšaugu audzētājiem,
ko vadīs dārzniecības
“Neslinko” saimnieces. Varēs iegādāties sēklas.
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 5. februārim,
zvanot pa tālruni 26263682.
GAIDĀM NODARBINĀTĪBAS PROJEKTA 5. KĀRTU!
Pavasarī tiks izsludināta projekta “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” (tautā saukts par
nodarbinātības projektu jeb mācībām pieaugušajiem) 5. kārta.
Precīzs izsludināšanas datums un mācību tēmas vēl nav
zināmas, taču vajadzētu vērīgi sekot informācijai,
lai šo iespēju nenokavētu.
Der zināt, ka:
u mācības tiek piedāvātas strādājošām personām no 25 gadu
vecuma (arī strādājošiem pensionāriem);
u apmācību mērķis – uzlabot strādājošo personu konkurētspēju
darba tirgū;
u tiek piedāvātas programmas ne tikai zināšanu papildināšanai,
bet arī jaunas profesijas apguvei;
u jāmaksā tikai 10% no kopējās apmācību summas;
u kopumā projektam ir 7 kārtas un tas
tiek īstenots no
2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
u persona var izmantot šo iespēju tikai vienu reizi
(vienā no 7 kārtām);
u mācības notiek dažādās Latvijas vietās; mums tuvākā vieta ir
Liepāja (ja būs pietiekams interesentu skaits uz kādu programmu,
apmācības varētu notikt arī Nīcā);
u pieteikšanās apmācībām tikai elektroniski vietnē
www.macibaspieaugušajiem.lv.
Par aktualitātēm varēsiet uzzināt arī www.nica.lv
pieaugušo izglītības sadaļā.

Zināšanai
TOPOŠO 1. KLASES SKOLĒNU VECĀKIEM

Nīcas vidusskola aicina 2020./2021. mācību gada topošās
1. klases vecākus 5. februārī plkst. 18 Nīcas vidusskolā uz
informatīvu tikšanos par skolu, mācību procesu un mācību vidi.

KĀ IEGĀDĀTIES E-RECEPTES ZĀLES CITAM CILVĒKAM?

Lai iegādātos e-receptes zāles citam cilvēkam, piemēram,
radiniekam vai kaimiņam, aptiekā:
u jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam (var būt izdrukāts no e-veselības portāla, kā attēls telefonā u.c.);
u jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
u jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju).
Iedzīvotājs e-veselības sistēmā var deleģēt citu cilvēku
e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs

iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu
iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu
un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu).
Ja cilvēks (piemēram, seniors) nelieto internetu, viņam ir
iespēja deleģēt citu cilvēku piekļuvei viņa informācijai, vēršoties ar
iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā klātienē vai nosūtot to
pa pastu (ar pilnvaru, kuru apliecinājis notārs).
Iedzīvotājs jebkurā brīdī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu.
Svarīgi! Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai
jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!

VARĒS PAGARINĀT APLIECĪBAS

19. februārī plkst. 9.30 Otaņķu pagasta pārvaldē notiks kursi
augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai.
Pieteikties līdz 12. februārim, zvanot pa tālruni 20019946 (Ineta).

Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Izdevējs – Nīcas novada dome, tālrunis: 63469049;
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.

