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Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits viesojās Nīcas novadā

12. martā Nīcas vidusskolu
apmeklēja Valsts prezidents Egils
Levits. Zīmīgi, ka šogad skolai aprit 85 gadi un līdz šim skolā nebija
viesojies neviens no Latvijas prezidentiem.
Vizītes mērķis bija tikties ar novada skolēniem un apkaimes iedzīvotājiem, uzklausīt viņu jautājumus un
rast uz tiem atbildes.
Valsts prezidentu pie skolas sagaidīja novada priekšsēdētājs Agris
Petermanis, skolas direktore Lāsma
Petermane, skolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Dāle, skolas prezidents
Edgars Miķelis Kovaļskis un skolas
folkloras kopa ar muzikālu priekšnesumu. Lielu prieku jaunāko klašu audzēkņiem radīja iespēja sasveicināties
ar prezidentu un paspiest roku. Nīcas
vidusskolas vārdā skolas prezidents
E. M. Kovaļskis pasniedza prezidentam dāvanu. Vēlāk prezidents tika
aicināts parakstīties skolas viesu grāmatā, kā arī tika iepazīstināts ar skolas
būtiskākajiem jautājumiem. Savukārt
skolas zālē pulcējās vecāko klašu
skolēni un novada iedzīvotāji. Novada priekšsēdētājs Valsts prezidentam
tradicionāli dāvināja vilnas zeķes, kuras darinājusi mūsu novada daiļamata
meistare Regīna Kalniņa, kā arī Alīdas
Vārnas un Leldes Jagminas apkopoto
“Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājumu”, no kura E. Levits
nevilcinoties nolasīja klātesošajiem
tautasdziesmu, pārejot pie jautājumu

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits viesojās Nīcas novadā.

un atbilžu daļas.
Iedzīvotājus interesēja jautājums
par administratīvi teritoriālo reformu, vai pēc novadu apvienošanās
saglabāsies Nīcas novada kultūra un
tradīcijas? Valsts prezidents šo jautājumu izdalīja divās daļās – pirmā
ir par ekonomiku un administrāciju,
kas jāveido un jāorganizē tā, lai tā
būtu pēc iespējas efektīvāka, visiem
pieejama un būtu pamats dzīves
kvalitātei. Savukārt otrā nemateriālā
kultūras dimensija – tai jāpastāv neatkarīgi no ekonomiskās dimensijas.
Ja cilvēki to uzskata par svarīgu, kopj

un attīsta, tad būtībā ir vienalga, kur
atrodas centrs un kur tiek saņemti
pakalpojumi. Identitāte kultūrvēsturiskajos apvidos saglabāsies tik ilgi,
kamēr tur dzīvos cilvēki. Šīs reformas
gaitā ar Saeimas deputātiem ir runāts
par to, ka likumdošanā ir jāiezīmē šie
specifiskie, kultūrvēsturiskie apvidi.
Reforma neapdraud, bet, tieši otrādi
– palīdzēs kultūrvēsturiskajiem novadiem attīstīt savu specifisko identitāti,
un Nīca ir viena no spēcīgākajām šajā
ziņā.
E. Levits uzskata, ka pamatā
šīs reformas vēlme ir uzlabot dzī-

ves un pakalpojumu kvalitāti. Pārāk
mazām pašvaldībām iedzīvotāju
skaita ziņā ir uzdoti tie paši uzdevumi, kas lielajām pašvaldībām. Un
mazajām pašvaldībām tos ir grūtāk
īstenot. Lielākas pašvaldības varētu
būt efektīvas tai ziņā, ka to sniegtie pakalpojumi visiem iedzīvotājiem būtu vienmērīgāki un labākā
kvalitātē. Vietējiem pagastiem un
mazpilsētām atšķirībā no reformas
piedāvājuma ir jābūt savai vēlētāja
pārstāvniecībai, lai lokālos jautājumus varētu lemt attiecīgā pagasta,
mazpilsētas iedzīvotāji. Šo priekšli-

Apstiprināti pirmie “Vietējo projektu konkursa 2020” projekti

Šogad saņemts rekordaugsts projektu pieteikumu skaits – 19 –
ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu
10 734,79 EUR. Iesniegtais projektu skaits ir sasniedzis visaugstāko rādītāju visā “Vietējo projektu konkursa” rīkošanas vēsturē, kas
nozīmē, ka starp projektu pieteikumiem izvērtās arī vēl nebijusi
konkurence. Pieprasītā Nīcas novada domes līdzfinansējuma summa gandrīz divas reizes pārsniedza pieejamo. Jāatgādina, ka 2020.
gada projektu konkursa kopējais budžets noteikts 6000 EUR apmērā un vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums 600
EUR.
Vērtēšanas komisija lēma apstiprināt pirmos deviņus projektus par kopējo summu 5063,16 EUR. Lai apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vērtēšanas komisija ir pieprasījusi precizējumus
vēl diviem projekta iesniedzējiem. Kad precizējumi būs saņemti
un izvērtēti, tiks publicēts pilnais apstiprināto projektu saraksts.
Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 8 biedrības un 11 inte-

rešu grupas. Trīs projektu pieteikumi noraidīti, pamatojoties uz
neatbilstību projektu konkursa nolikumam.
Vietējā projektu konkursa “Mēs savam novadam 2020” nolikuma 5.5. punktā noteikts, ka ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no
uzaicinājuma nosūtīšanas dienas projektu vadītājiem ir jāierodas
parakstīt līgums par projekta īstenošanu, taču saistībā ar ārkārtas
situāciju valstī līguma parakstīšanas kārtība tiek mainīta.
Tā kā ārkārtējā situācija Latvijā izsludināta līdz 14. aprīlim,
tad parakstīt līgumu par projekta īstenošanu varēs, sākot no
15. aprīļa. Izmaiņu gadījumā informācija sekos.
Apstiprināto projektu saraksts tabulā (projekti sarindoti
pēc iegūtā vērtējuma, sākot ar augstāko).
Pilnais apstiprināto projektu saraksts tiks publicēts aprīļa “Nīcas Novada Vēstīs”.
Katrs projekta iesniedzējs par projekta rezultātiem tiks informēts arī atsevišķi uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
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kumu Saeimas deputāti ir uzklausījuši.
Uz Nīcas novada deputāta Renāra Latvena jautājumiem, vai reforma
būtu kā instruments, kas sekmētu
nevienlīdzības mazināšanu, un vai
Latvijas lauki, kas atrodas nomalē
no centriem, kļūs tukšāki vai tomēr
cilvēkiem tā būs ērta vieta, prezidenta kungs atbildēja, ka visas Latvijas
vietas pēc Satversmes viedokļa ir vienādā vērtē. Valstī ir jācenšas organizēt valsts dzīvi un darbu tādā veidā,
lai neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo,
viņam būtu nodrošināta tā pati dzīves
kvalitāte – līdzīgas iespējas un piedāvājums. Tas ir ideālais mērķis, uz kuru
jātiecas. Latvijas reģioniem ir ļoti būtiska ekonomiskā nozīme, bet ne tikai.
Ir svarīgi, ka šodienas novadi ir tādos
apstākļos, ka cilvēku fiziskā atrašanās
vieta nenozīmē nošķirtību. Šodien
cilvēki brauc no Nīcas uz Liepāju un
otrādi. Pirms desmit gadiem tas varēja šķist liels attālums. Palielinoties mobilitātei un elektroniskiem sakariem,
palielinās arī vienlīdzība. Jāņem vērā,
ka dzīvošana ārpus lielpilsētām ir dzīves kvalitātes jautājums, un tas nav
rādītājs, ka tur automātiski ir sliktāka
dzīves kvalitāte. Valsts pastāvīgs uzdevums ir nodrošināt reģionu vienādu
vai vienlīdzīgu dzīves kvalitāti.
Savukārt kāds Nīcas novada iedzīvotājs pauda bažas par to, ka iedzīvotāju skaits lauku apvidos sarūk.
E. Levits šajā jautājumā minēja, ka
Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājums nav tik straujš kā krīzes laikā.
Piemēram, Igaunijā šobrīd iedzīvotāju skaits pieaug, un Latvijai, iespējams,
tas arī izdosies.
Šogad vai nākamgad skaits varētu
izlīdzināties.
(Nobeigums 7. lpp.)
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6 h nakts MTB sacensības “Bernātu nakts čiekurs 2020”
Lai skan Bernāti
Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema
Nācaretes baznīcai
Zināšanas – Nīcas novada spēks!
Izglītojošas nodarbības ģimenēm
un pedagogiem.
Maza apstāšanās laika vidū
Sports jebkuros apstākļos
Pasākums “Aktīvs = Laimīgs”
Sarkanais paklājs un romantiska
fotografēšanās zona
Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi
kopā!

Piešķiramais Nīcas
novada domes
līdzfinansējums, EUR
600,00
600,00
600,00
405,00
500,00
571,00
600,00
592,29
594,87

Domes lēmumi

Saistošie noteikumi

NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDĒ
2. martā piedalījās deputāti: R. Latvens, I. Skrode,
A. Sīklis, I. Lībeka, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: I. Reķēna, A. Liepa, K. Kopštāle.

Par sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem par egļu nociršanu pie
Nīcas vidusskolas

2020. gada 13. janvārī Nīcas novada dome pieņēma lēmumu “Par sabiedrisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā Nīcas vidusskolā”, ar kuru noteikts rīkot
sabiedriskās apspriešanas procedūru par paredzēto
koku, trīs sudrabegļu, nociršanu. Sabiedriskās apspriešanas   termiņš bija no 22.01.2020. līdz 19.02.2020.
Nīcas novada dome norāda, ka nav saņemts neviens
priekšlikums vai iebildums par koku nociršanu. Līdz ar
to, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 4.1.punktu, dome nolēma nocirst trīs sudrab
egles īpašumā Nīcas vidusskola.
Deputāti arī nolēma apstiprināt sadarbības līguma
projektu.
NOVADA DOMES SĒDĒ
9. martā piedalījās deputāti: R. Latvens,  I. Skrode,
A. Sīklis, I. Lībeka, D. Siksna, L. Pakule-Krūče, R. Kalējs, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, I. Reķēna, K. Kopštāle.
Deputāti nolēma:
u atļaut no nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienības
un piešķirt tām nosaukumu un adresi;
u slēgt 3 zemes nomas līgumus uz 10 gadiem par pašvaldībai piekritībā esošo zemi;
u apstiprināt īpašumu atsavināšanas uzsākšanu;
u izdalīt 6 zemes vienības, piešķirt tām jaunu nosau-

kumu un nostiprināt nekustamos īpašumus zemesgrāmatā;
u sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6480
004 0021 atbilstoši dabas lieguma “Liepājas ezers”’ robežai;
u apstiprināt kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi;
u apstiprināt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Dzērves”;
u akceptēt 4 izsniegtās izziņas par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem;
u apstiprināt Nīcas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus;
u apstiprināt Otaņķu pagasta bibliotēkas lietošanas
noteikumus;
u apstiprināt nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā;
u apstiprināt 2 iesniegumus par deklarēto dzīvesvietas
ziņu anulēšanu;
u publicēt saistošos noteikumus Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā un sakņu
un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas
maksu”;
u apstiprināt nolikumu “Bernātu čiekuram 2020”;
u apstiprināt Pašvaldības policijas priekšnieka amata
pienākumu izpildītāju;
u iesniegt projekta pieteikumu “Florbola aprīkojuma
iegāde Nīcas novadam” “Liepājas rajona partnerības”
(LRP) izsludinātajā projektu konkursā;
u piedalīties LRP atklātajā projektu konkursā;
u iesniegt projekta pieteikumu “Nīcas kultūrtelpas ietērpšana” LRP izsludinātajā projektu konkursā;
u iesniegt projekta pieteikumu “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana” LRP izsludinātajā projektu konkursā.

Informācija par Covid-19

Izplatoties jaunajam Covid-19 vīrusam, valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Saslimušo
skaits pieaug ik dienas. Šobrīd vīruss ir izplatījies kaimiņu novados
un pilsētās. Lai nepieļauta vīrusa
izplatīšanos Nīcas novadā, ir svarīgi ievērot visus drošības nosacījumus un ieteikumus, pasargājot
sevi un līdzcilvēkus. Šajā situācijā
ikvienam ir jārīkojas atbildīgi. Atgādinām, ka par ierobežojumu
pārkāpšanu, kas saistīti ar valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju,
var iestāties gan administratīvā
atbildība, gan kriminālatbildība.
Katram no mums ir pienākums
iesaistīties šajā cīņā, lai apturētu
vīrusu. Tikai sadarbojoties mēs
tiksim galā ar krīzi un pēc tam
kļūsim vēl stiprāki.

Kas jāzina
par Covid-19 vīrusu

Kā izplatās Covid-19
u Tiešā kontakta ceļā – ar sīkiem
pilieniem, kad inficētā persona
šķauda vai klepo.
u Pieskaroties virsmām un
priekšmetiem, ko piesārņojis inficēts cilvēks.
Simptomi
u Paaugstināta temperatūra.
u Klepus, rīkles iekaisums.
u Apgrūtināta elpošana.
Simptomi parādās aptuve-
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ni 14 dienu laikā no inficēšanās
brīža.

Rīcība, lai pasargātu
sevi un citus no inficēšanās

u Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un
ziepēm.
u Ar nemazgātām rokām nepieskarties sejai – acīm, mutei,
degunam.
u Izvairīties no tuva kontakta ar
cilvēkiem, kuri šķauda vai klepo.
u Nepulcēties lielās kompānijās.
u Palikt mājās.
u Ievērot pašizolāciju, ja pēdējā
laikā esat atgriezies no ārzemēm.
u Ievērot elpceļu higiēnu – klepo vai šķaudi elkonī vai izmanto
vienreizlietojamās salvetes, kuras
uzreiz izmet atkritumu tvertnē.
u Regulāri tīri un dezinficē virsmas un priekšmetus, kam bieži
pieskaras cilvēki.
u Sabiedriskās vietās izmanto
tur pieejamos vai līdzpaņemtos
dezinfekcijas līdzekļus un cimdus.

Kur meklēt
medicīnisko palīdzību

Liepājā, Zvejnieku alejā 2/4,
stadionā “Olimpija”, ir izveidots
Covid-19 analīžu nodošanas
punkts. Svarīgi – uz analīžu nodošanas punktiem drīkst ierasties
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tikai ar savu automašīnu un tikai
iepriekš piezvanot un pierakstoties pa tālruni 8303 (P–Sv: 9.00–
19.00). Bez pieraksta, ar kājām,
sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts.
Ja ir jautājumi par saslimšanu
ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu, zvani pa SPKC
informatīvo tālruni – 67387661
(P–Pk: 8.30–21.00, S–Sv: 8.30–
17.00) vai diennakts tālruni 8345.
Lai pieteiktos valsts apmaksātu Covid-19 analīžu veikšanai,
ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc
atgriešanās ir parādījušies viegli
saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles
iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā
un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi,
jāzvana pa tālruni 8303 (P–Sv:
9.00–18.00).
Lai pieteiktos valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm (ja bijis
ārzemēs, ir simptomi) vai pieteiktos maksas analīzēm, zvani uz E.
Gulbja laboratoriju pa tālruni –
67801112 (P–Sv: 8.00–20.00).
Ja saslimšanas simptomi ir
smagi (ļoti augsta temperatūra,
elpas trūkums), zvani pa tālruni
– 113 (24/7).

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2020. gada 10. februāra lēmumu
(protokols Nr.3, punkts Nr. 4)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
“Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””
Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt grozījumus Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem,
ārvalstniekiem, ja minētām personām ir piešķirts personas kods un dzīvesvieta ir
deklarēta Nīcas novada administratīvajā teritorijā.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Pabalsta pilnu summu 300 eiro par bērnu piešķir, ja abu vecāku deklarētā
dzīvesvieta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarēta Nīcas
novada administratīvajā teritorijā, kā arī bērna dzīvesvieta ir deklarēta Nīcas novada
administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs samazinās uz pusi, ja Nīcas novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā 12 mēnešus deklarēts viens no vecākiem, kā arī bērna dzīvesvieta ir deklarēta
Nīcas novada administratīvajā teritorijā.
Aizbildnis saņem pilnu summu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Pilnu summu saņem bērna māte, ja bērna dzimšanas apliecībā nav ieraksta par
bērna tēvu, bet māte ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarēta Nīcas
novada administratīvajā teritorijā.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Pabalstu, sākot no bērna astotās dzīves dienas, izmaksā, naudu ieskaitot
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā 20 dienu laikā.”
4. Izslēgt saistošo noteikumi 11. punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Pabalstu var pieprasīt no bērna dzimšanas brīža, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus
pēc bērna piedzimšanas dienas.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Pabalsts pieprasāms neatkarīgi no tā, kur reģistrēta bērna dzimšana. Ja bērna
piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu
pabalsta saņemšanai, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna
piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā).”
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas novada
informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.
Priekšsēdētājs A. Petermanis

IZTURĒSIMIES ATBILDĪGI
Šobrīd varam būt pateicīgi,
ka līdz šim Nīcas novadā nav
neviens apstiprināts Covid-19
saslimšanas gadījums. Taču ir
zināms, ka ir cilvēki un ģimenes, kurām ir atbraukuši ģimenes locekļi vai draugi no vīrusa
skartajām teritorijām, to skaitā
arī no citām Latvijas pilsētām,
kur ir reģistrēti saslimšanas
gadījumi.
Zināms, ka pasaulē valda krīze
un pirmajā mirklī daudzo ierobežojumu dēļ var parādīties spīts,
egoisms un savtīgums. Taču, neraugoties uz to, tagad ir svarīgi būt
saliedētiem, laipniem un, galvenais,
atbildīgiem. Aicinājums ir parūpēties ne tikai par sevi, bet arī par
apkārtējiem, un būt godīgiem citam
pret citu.
Iedzīvotājiem, kuri nesen ir
atgriezušies no ārzemēm, 14 dienas
jāveic pašizolēšanās. Lūgums šo
nosacījumu ievērot un nenonākt
kontaktā ar citām personām. Ja
redzat gadījumus, ka šis nosacījums

netiek ievērots, ziņojiet atbildīgajiem dienestiem pa tālruni 110 vai
112. Par ārkārtējās situācijas un
izņēmuma stāvokļa laikā noteikto
ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu personai var iestāties gan
administratīvā, gan arī kriminālatbildība.
Aicinājums pašizolēšanos neuztvert kā sodu, tā ir cieņas izrādīšana. Uztveram to kā iespēju pavadīt
lietderīgu laiku mājās, izdarīt tos
darbus, kuri ilgi tika atlikti. Tā ir
iespēja radoši izpausties. Šis laiks
ir kas tāds, ko mēs skrējienā nekad
nespējam atrast.
Atrodiet iespēju kārtot lietas
attālināti, pārcelt vizītes un izvērtēt
prioritātes.
Tikai ar savu līdzdarbošanos,
pacietību un atbildību ir iespējams
panākt rezultātu.
Nīcas novada dome aicina būt
saprotošiem un pateicas visiem
tiem iedzīvotājiem, kas ievēro piesardzības un drošības pasākumus
ārkārtējās situācijas laikā.

Saistošie noteikumi

Vietējie projekti

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada pašvaldības
2019. gada 9. decembra domes sēdes
lēmumu (protokols Nr. 22)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
“Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā
un sakņu un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu”
Izdoti saskaņā ar 2018. gada 19.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas
lauksaimniecībā un sakņu un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas
maksu” (turpmāk – noteikumi), nosaka nomas maksu Nīcas novada pašvaldībai
piekrītošiem vai piederošiem zemesgabaliem vai to daļām (turpmāk – zemesgabals), kam ir noteikts lietošanas mērķis – lauksaimniecība vai sakņu, augļu dārza
ierīkošanai – nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
II. Zemesgabala nomas maksas apmērs, aprēķināšanas kārtība
2. Neapbūvētā zemesgabala nomas maksas apmērs gadā ir:
2.1. Zemesgabaliem sakņu un augļu dārzu teritorijās:
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No kv.m.

Līdz kv.m.

0
101
201
301
401
501
1001
5001

100
200
300
400
500
1000
5000
10000

Nomas maksa gadā,
EUR
7
8
9
10
11
12
16
28

2.2. Zemesgabaliem, kas atrodas lauksaimniecības teritorijās – 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā
par zemes vienības daļu, ja nomas tiesību ieguvējs ir vienīgais dalībnieks attiecīgā
zemes gabala izsolē.
2.3. Zemes gabala nomas tiesību izsolē ar vairākiem pretendentiem nomas
maksa tiek noteikta saskaņā ar izsoles rezultātiem atbilstoši attiecīgā zemes gabala
izsoles noteikumiem, kas izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
2.4. Izsoles rezultātā iegūta zemes gabala nomas maksai pie nomas tiesību
līguma termiņa pagarināšanas piemēro attiecīgā zemes gabala izsoles noteikumu
nomas maksas noteikšanas principus/summu/procentus no kadastrālās vērtības.
2.5. Pagarinot mazdārziņa nomas līguma termiņu, piemēro šos saistošos noteikumus.
III. Noslēguma jautājumi
3. Pārtraucot nomātā zemesgabala izmantošanu pirms nomas līguma termiņa,
kompensācija par stādījumiem un būvēm, par ieguldījumiem zemesgabalā, kā arī
citiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies, apsaimniekojot zemesgabalu,
zemesgabala nomniekam netiek paredzēta.
3.1. Atsakoties no nomas tiesībām, nomniekam iznomātais zemesgabals
jāsakārto – zemes gabals jānopļauj un jānovāc iesētā raža, kā arī jānovāc uzstādītās
dārza mājas (instrumentu novietnes) un siltumnīcas, kā arī jānokārto maksājumi
saskaņā ar šiem noteikumiem par visu faktisko nomas termiņu.
3.2. Kontroli pār saistošo noteikumu un nomas līguma saistību izpildi veic Nīcas
novada domes izpilddirektora noteiktajā kārtībā.
3.3. Nomas līgumi tiek pagarināti, ja personai, izmantojot zemesgabalu
paredzētam mērķim, nav parāda par nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli.
3.4. Nomāto zemesgabalu var izmantot tikai šo noteikumu I daļā paredzētiem mērķiem.
3.5. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti 10.08.2015. saistošie noteikumi Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes nomu”.
3.6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas Nīcas
novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.
Priekšsēdētājs A. Petermanis

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS
u Visiem tiem, kuri jau ir kādas bibliotēkas reģistrēti lasītāji, šis varētu

būt īstais brīdis izmēģināt noslēpumaino e-grāmatu pasauli, izmantojot
virtuālo elektronisko bibliotēku www.3td.lv.
“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētajiem
pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt
e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Arī šajā krīzes laikā reģistrētiem lasītājiem pieejas kodus bibliotēkās
piešķir pa tālruni, bet pati vietne ir ļoti vienkārši izveidota un viegli aptverama. Viss atrodas dažu peles klikšķu attālumā. Turklāt arī lasīt bibliotēkas
grāmatas elektroniski nemaz nav tik slikti – epidēmijas laika priekšrocība ir

Iesniegti trīs dažādi projekti
nepieciešamā aprīkojuma iegādei

10. martā Nīcas novada dome iesniedza trīs
projektu pieteikumus biedrības “Liepājas rajona
partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā,
Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai”. Projektus līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).
Šajā projektu konkursa kārtā (7. kārta) tika atbalstīta sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,
izņemot jaunu būvniecību, kā rezultātā Nīcas novada
dome lēma par labu trīs dažādu projektu iesniegšanai, kuru
mērķis saistīts ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi dažādām
vajadzībām.
Viens no iesniegtajiem projektiem ir “Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam”, kurš sagatavots ar Nīcas Sporta
centra vadītāja Ingara Kalēja atbalstu. Tā mērķis – iegādāties florbola aprīkojumu (bortus un vārtus), lai dažādotu
aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un
tuvākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Projekta īstenošana ļaus rīkot arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus
florbola treniņus un sacensības, jo pašreiz Nīcas sporta
hallei šāda aprīkojuma nav.
Otra iesniegtā projekta nosaukums ir “Jūrmalciema
“Tīklu mājas” iedzīvināšana”. Tā mērķis – iegādāties un aprīkot Jūrmalciema “Tīklu māju” ar audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī
ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības
kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija
paredzēts jau kopš paša ēkas attīstības un arī Jūrmalciema
piedāvājamo pakalpojumu pilnveides sākuma. Projekta
ilgtermiņa mērķis ir radīt jaunus tūrisma pakalpojumus
Nīcas novadā, veidot dažādas ekspozīcijas saistībā ar zvejniecības kultūras mantojumu un īstenot pasākumu prog-

rammu, kas aptver dažāda lieluma un veida auditorijas.
Savukārt trešais projekts ir “Nīcas kultūrtelpas ietērpšana”, kurš sagatavots ar Nīcas Kultūras centra vadītājas
Ievas Mazpoles atbalstu. Tā mērķis – iegādāties četrus
Nīcas vīriešu tautastērpa komplektus, trīs Nīcas meitu tautastērpa komplektus un četrpadsmit Nīcas sievu tautastērpa komplektus Otaņķu un Nīcas etnogrāfisko ansambļu
vajadzībām, lai, uzlabojot ansambļu vizuālo tēlu atbilstoši
tautastērpu valkāšanas tradīcijām, tiktu veicināta Nīcas kultūrvēsturiskās teritorijas vērtību un tradīciju saglabāšana un
popularizēšana, kā arī iedzīvotāju iesaiste mūsdienu kultūras procesos, piedāvājot dažāda formāta un satura pakalpojumus un pasākumus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
viesiem par kultūrvēsturiskajām vērtībām Nīcas novadā.
7. kārtā pieejamais finansējums ir 127 502 EUR, savukārt Nīcas novadam nepieciešamais līdzfinansējums no
ELFLA, lai īstenotu visus 3 iecerētos projektus, ir 20 607
EUR jeb 16% no kopējā pieejamā finansējuma. Konkurence ir liela, šajā konkursā projektus sniedz visas bijušās
Liepājas rajona pašvaldības, kopskaitā astoņas. Liepājas rajona partnerība savā tīmekļa vietnē jau informēja – iesniegti
32 projektu pieteikumi ar publisko finansējumu 240 016,20
EUR, kas gandrīz divreiz pārsniedz pieejamo finansējumu.
Projekta uzrakstīšana un iesniegšana ir aisberga neredzamā daļa. Tas, kā sarindoti vārdi un kopā salikti teikumi,
lai aprakstītu projekta ieceri un pamatotu nepieciešamību
to realizēt, ir izšķirošais projektu vērtētāju acīs. Protams,
konkurence ir liela, tā ir vienmēr, arī mēs esam vieni no tās
veidotājiem, taču tāda ir konkursa būtība – katram projektam sava vieta zem saules jāizcīna.
Ieva Taurinskaite,
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja                           

Klāt spodrības mēnesis

Aicinām attīrīt pagrabus, ejas,
sakārtot apkārtējo vidi, kurā dzīvojam. Lielgabarīta konteineri, kā ierasts
un kā plānots, būs pieejami pēc 15.aprīļa. Māju vecākie tiks pabrīdināti un
uzrunāti sazināties ar iedzīvotājiem.
Sekojošās adresēs tiks izvietots pa vienam konteineram pie māju grupām:
u Skolas ielā 2; 3; 4
u Bārtas ielā 1; 2
u Saules ielā 1; 2 , Dārza ielā 1; 2; 3
u Saules ielā 6; 7; 8
u Dārza ielā 4, Saules ielā 3
u Rudē pie daudzdzīvokļu mājām.
Lūgums lielgabarīta mēbeles sadalīt pēc iespējas kompaktāk, lai iespējams konteinerā salikt vairāk lietu.
Elektropreces un sadzīves tehniku neizārdītā veidā varēs ievietot
elektropreču konteinerā, pēc individuāla pieteikuma saskaņojot laiku pa
tālruņiem:

u Komunālās pārvaldes vadītājs
Aigars Veiss - tālrunis: 25622860
u Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis - tālrunis:
63452248, 29445200
u Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga - tālrunis: 63489487,
2784339
Konteiners ir slēgta tipa, līdz konteineram pašpiegāde saviem spēkiem.
Būs arī stiklam domāts konteiners, un varēs nodot vecos logu
stiklus. Sakarā ar iepriekšējo gadu
slikto pieredzi, lai varētu konstatēt
pārkāpējus, kas konteinerā liek neatbilstošas lietas un saukt pie atbildības
negodprātīgus iedzīvotājus, tas būs
novietots pie vecās klēts zem videonovērošanas kamerām.
Lūgums iedzīvotājiem būt godprātīgiem un konteineros mest tikai
tam atbilstošas un norādītas lietas.

tā, ka tās neviens nav apšķaudījis, var regulēt burtu lielumu un, pats galvenais, tām nekur nav jāiet pakaļ.
Ja esi reģistrēts Nīcas vai Otaņķu pagastu bibliotēkas lasītājs, sūti uz
e-pastu rita.abelite@nica.lv vai vineta.juskevica@nica.lv informāciju:
vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo pusi vai savu lasītāja kartes numuru,
un bibliotēku vadītājas nosūtīs autorizācijas datus.
u 7. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās ikgadējie “Lielie
lasīšanas svētki” – lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2019” noslēguma un apbalvošanas pasākums. Tajā
piedalījās ap 700 bibliotēku sūtņi – bērni, jaunieši un pieaugušie no visas
Latvijas, arī Nīcas novada čaklākie lasītāji kopā ar Nīcas un Otaņķu pagastu

Konteineri Liepājā ir ierobežotā
daudzumā, tādēļ iespējamas nobīdes
no plānotā datuma. Sekojiet informācijai Nīcas novada domes mājaslapā.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ,
Nīcas novada domes Komunālā pārvalde līdz 14.aprīlim iedzīvotāju jautājumus risinās attālināti - telefoniski
vai izmantojot epastu. Ceļu greiderēšana, būvdarbi, remontdarbi notiks
iespēju robežās.
Lielās talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību,
pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā
gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā
jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas. Vietas aicina atzīmēt interaktīvajā kartē, kas atrodama
talkas mājaslapā www.talkas.lv.
Komunālās pārvaldes vadītājs
Aigars Veiss

bibliotēku vadītājām. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” aizvadītā gada
kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no septiņām dažādām izdevniecībām.
Pasākumā, pēc bērnu žūrijas vērtējuma, tika apbalvotas trīs grāmatas no
katras kategorijas. Apmeklētājiem bija iespēja ieraudzīt un sveikt autorus,
ilustratorus, tulkotājus un izdevējus, kuri nenogurstoši rūpējas, lai ikvie
nam būtu iespēja atrast savu grāmatu. Tāpat bērnus izklaidēja Latvijas
Universitātes aktieri un reperis Edavārdi. Pasākuma noslēgumā bērniem bija
iespēja apmeklēt kādu no Rīgas muzejiem. Mazākie lasītāji izvēlējās apskatīt
Sv. Pētera baznīcu un uzbraukt tornī, savukārt vecākā grupa, kurā bija tikai
meitenes, izvēlējās par labu Modes muzejam. Bērniem pasākums ļoti patika,
un viņi izteica vēlmi arī nākamgad piedalīties bērnu žūrijā.

2020. gada 31. marts
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Novada skolās
NĪCAS VIDUSSKOLĀ
Skolēniem uzvara
prestižās robotikas sacensībās

Nīcas vidusskolas lego robotikas pulciņa komanda ar nosaukumu “NRP” izcīnījusi 1. vietu prestižās robotu spēles sacensībās. “FIRST LEGO League” pusfināla sacensības norisinājās 8.
martā Jelgavā, un tajās piedalījās ap 100 jauniešiem no dažādām
Kurzemes un Zemgales skolām.
Starptautiskās “FIRST LEGO League” sacensības skolēniem tiek organizētas vairāk nekā 80 pasaules valstīs, un tajās visā
pasaulē piedalās milzīgs dalībnieku skaits – 25 000 komandu. Tās
ir vienas no sarežģītākajām lego robotu sacensībām, un gatavošanās zēniem prasīja divus mēnešus  spriedzes pilna darba.
Jaunieši parādīja savas spējas LEGO MINDSTORMS robotu būvēšanā un programmēšanā, prezentēja labas zināšanas par
mūsdienu zinātnes problēmām un pierādīja, ka komandā kopīgi spēj sasniegt vairāk. Paldies “NRP” komandas dalībniekiem
Justam Vadonim, Ģirtam Sīklim, Leonardam Lucim, Aleksam
Robežniekam un Markusam Leilionam!
“FIRST LEGO League” programmas mērķis ir iedvesmot
jauniešus pievērsties tādām jomām kā zinātne, tehnoloģijas un
inženierija. Katru gadu visām valstīm tiek pasludināta kopīga
jauna tēma, kas rosina skolēnus pētīt mūsdienu zinātnes problēmas. Šajā mācību gadā “FIRST LEGO League” CITY SHAPER tēma ir veidota, lai iedvesmotu interesēties par arhitektūru
un STEM jomu.
“FIRST LEGO League” (FLL) ir jautrs un interesants veids,
kā apgūt zinātni un tehnoloģiju. Vadoties pēc FLL pamatvērtībām, komandas piedalās ikgadējās sacensības. Trīs elementi – robotu sacensības, projekts un FLL pamatvērtības – veido
gada “izaicinājumu”. Robotu sacensībās komandai jāuzbūvē un
jāprogrammē autonoms “LEGO Minstorm” robots. Šajā sacensību sadaļā mērķis ir atrisināt dažādus uzdevumus un 2,5 minūtēs
iegūt pēc iespējas vairāk punktu.
FLL pamatvērtības ir FLL programmas stūrakmeņi. Pamatvērtības māca dalībniekiem, ka draudzīgas sacensības un savstarpēji ieguvumi nav nesavietojami mērķi un savstarpēja izpalīdzēšana ir
komandas darbības pamats. Tieši šajā kategorijā Nīcas vidusskolas
komanda atzīta par labāko starp pārējām 12 komandām.
Pusfinālu uzvarētāji pēc tam tiksies finālā, kas jau ir pasākums
divu dienu garumā aprīļa sākumā Rīgā.
Apsveicu dalībniekus ar sasniegtajiem rezultātiem!
Sandra Rāte,
mācību jomas “Tehnoloģijas” koordinatore Nīcas novadā
P.S. Lego pulciņa vadītāja un dalībnieki ļoti priecātos par jebkurām
lego detaļām, kuras jūsu mājās varbūt vairs nav nepieciešamas. Jūsu ziedojums ļaus pulciņa dalībniekiem vairāk izpausties, veidojot dažādus darbus.
Ziedojumus var nodot skolas informātikas kabinetā.

Koncerts “Mana tautasdziesma”

Skolēni “Lielajā dzintarā” apmeklē koncertu “Mana
tautasdziesma”.

Latvietis ar tautasdziesmu saaudzis – tā domāja senāk, tā
domājam mūsdienās. Katram kādā brīdī sava: godos vai ikdienas gaitās, dabā vai darbā, tikumos vai attiecībās. Tautasdziesmu skanīgums, to paustā dzīvesziņa tikai ar lielu iedziļināšanos
“izkožama”. Tautasdziesmu iemīlēt var, ja to pazīst. Tāpēc tām
veltītas arī literatūras un mūzikas stundas, un īsti laikā bija koncerta “Mana tautasdziesma” apmeklējums koncertzālē “Lielais
dzintars”, uz kuru devās 5., 6.a un 6.b klases skolēni, īstenojot projektu “Latvijas skolas soma”. Ka tautasdziesma var būt
mūsdienīga, daļa skolēnu jau bija atzinuši iepriekš, taču koncerta
programma ļāva vēlreiz gūt apstiprinājumu, ka tā gan ir melodiski
skaista, gan mūsdienīgi izpildāma. Skolēnus pārsteidza koklētājas
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Laimas Jansones sniegums, viņas virtuozā kokles spēle, un vēl
lielāku sajūsmu radīja DJ Monsta, kurš senu ierakstu ar teicējas
dziedājumu radīja jauniešiem aktuālā skanējumā, reizē to muzikāli papildinot arī koklētājai. Jauniešus uzrunāja arī Mika Dukura un
Annijas Putniņas skaistie tautasdziesmu dziedājumi. Un priecē,
ka koncertā tika izpildītas dziesmas, kas tuvas un pazīstamas ir
arī skolu jaunatnei.

lotāja palīgi, speciālais pedagogs, bibliotekārs, psihologs) sava
darba laikā sniedz attālinātas konsultācijas. Saziņai izmantot eklasi vai tālruni.
Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā varat sazināties ar
skolas direktori Lāsmu Petermani – tālrunis 63469078, e-pasts
lasma.petermane@nica.lv, vai direktores vietnieci mācību darbā Antru Šakali, tālrunis 26490767, e-pasts antra.sakale@nica.lv.

2. klases apmeklē izrādi “Sniegbaltīte un
septiņi rūķīši”

RUDES SĀKUMSKOLĀ

Projektā “Latvijas skolas soma” 2.a un 2.b klases skolēni
12. februārī apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”.

Muzejnodarbība “Zīmē & rīmē”

Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja bagātības vērtējot

28. februārī 10.–12. klašu skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu
izstādi “Skola 2020” Ķīpsalā un iegūtu aktuālāko informāciju par
studiju iespējām un, īstenojot projektu “Latvijas skolas soma”,
iepazītos ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kas ir nozīmīgākā
profesionālās mākslas krātuve valstī, bagātībām un pastāvīgajām
ekspozīcijām gides vadībā. Pēc vērienīgas rekonstrukcijas muzejs
tika atklāts 2016. gada maijā daudz mūsdienīgākā veidolā, taču saglabāts vēsturiskās ēkas majestātiskums. Skolēni ar interesi, patiešām iedziļinoties, klausījās gides stāstījumā, turklāt raisījās sarunas
par redzēto un iepazīto. Vairākas skolēnu atziņas.
– Mākslas muzejs bija ļoti vērtīgs un interesants apskates objekts, patika gan gleznas, gan arhitektūra.
– Patika gan telpas, gan mākslas darbi; bija interesanti paklausīties gides stāstījumā.
– Ļoti patika mākslas muzejs, jo interesanti un saprotami pastāstīja par gleznām.
– Patika redzēt tik skaistu, greznu ēku, kā arī gide interesanti
stāstīja par mākslas attīstību.
– Patika, ka daudzas populāras gleznas varēja apskatīt klātienē.
– Patika stikla grīdas, kuras ir atjaunotajā ēkā.
– Patika pagrabstāvs ar mūsdienu mainīgām izstādēm.
– Aizejot uz mākslas muzeju, sapratu, cik ļoti mani aizrauj
māksla.
– Aizkustināja 16.–17.gs. māksla.

Attālināta mācību darba organizācija
Nīcas vidusskolā

SKOLĒNIEM
No 23. marta Nīcas vidusskolā mācības notiek attālināti.
Informācija par attālināto mācīšanos pieejama e-klasē un skolas
mājaslapā.
Līdz 23. martam (un katru nākamo pirmdienu) plkst. 10.00
e-klases dienasgrāmatā saņemsi darba uzdevumus un to izpildes
termiņus dienai vai visai nedēļai skolas mājaslapas sadaļā “Mācību darbs”, “Attālinātā mācīšanās”.
Katru dienu ne vēlāk kā līdz plkst. 21.00 iesūti termiņā paveiktos darbus skolotājiem. Tā ir tava atbildība!
Ja darbi tiks izpildīti laikā, saņemsi vērtējumu. Ja nebūs pildīti
un tu neizmantosi skolotāja konsultāciju vai nebūsi sazinājies ar
skolotāju, e-klases žurnālā parādīsies “nv”.
Ja nav iespējams piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku,
veselības stāvokļa vai citu ģimenes apstākļu dēļ), sazinies ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāku
rīcību.
VECĀKIEM
Informāciju par attālināto mācīšanos varat iegūt portāla “Eklase” skolēna dienasgrāmatā un skolas mājaslapas sadaļā “Mācību darbs”, “Attālinātā mācīšanās”.
Skolēnam dienas laikā jāapmeklē e-klase, lai varētu piedalīties
mācībās un izpildīt darbus norādītajos termiņos.
Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos
darbus, skolotājs e-klases žurnālā veiks ierakstu “nv” un klases
audzinātājs sazināsies ar jums.
Ja skolēnam nav iespējams piedalīties mācību darbā attālināti
(tehnisku, veselības stāvokļa vai citu ģimenes apstākļu dēļ), sazināties ar klases audzinātāju.
Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību
procesā, ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos. Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas
un netiekas ar citiem cilvēkiem.
Skolas atbalsta personāls (logopēdi, sociālais pedagogs, sko-

2020. gada 31. marts

Skolēni izmantoja
iespēju kronenbergoties.

10. martā skolēni apmeklēja mākslinieka Alberta Kronenberga biedrības sarūpēto izstādi jaunāko klašu skolēniem “Zīmē &
rīmē” sadarbībā ar Nīcas vidusskolas muzeju. Izstāde tapusi, lai
atzīmētu mākslinieka 130. dzimšanas dienu un izceltu viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā.
Skolēni iepazinās ar A. Kronenberga radošo mantojumu –
grāmatām, kuru tekstu un ilustrāciju autors ir viņš pats. Īpašu
interesi izstādē izraisīja interaktīvi objekti: trīs dimensiju grāmata ar mazā ganiņa ceļojumu, digitāli iedzīvinātā grāmata “Zelta
laiki”, Sprunguļmuižas gadatirgus makets. Skolēnus aizrāva  arī
darbošanās zona, kur varēja kronenbergoties, tas ir,  zīmēt, rīmēt,
krāsot, sacerēt dzejoļus, minēt mīklas vai arī uzzīmēt savus iespaidus par izstādi. Katrs skolēns atrada sev kaut ko interesantu,
izzinošu un noderīgu.
Paldies Nīcas vidusskolas muzeja vadītājai Sandrai Pankokai
par uzaicinājumu!
Evita Ločmele, direktora vietniece audzināšanas darbā

PII “Spārīte”
Saka paldies
Jau vairākus gadus Nīcas novada pirmsskolas izglītības ie
stāde “Spārīte” aktīvi iesaistās “Zaļās jostas” rīkotajos konkursos un domā, kā padarīt Latviju tīrāku. Arī šogad pusgada garumā tika vāktas izlietotās baterijas. Piedaloties konkursā, katrs
dalībnieks veicina videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to
pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras palīdzību “Zaļā josta” īsteno
videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas
vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt konkursa
laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi,
iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un var savām acīm ieraudzīt, cik
daudz kaitīgo atkritumu katrs no mums rada ik gadu.
Nīcas novada PII “Spārīte” vēlas lielu paldies teikt bērniem
un viņu vecākiem par kopā savāktajiem 216 kg izlietoto bateriju!

Informācija vecākiem
No 23. marta PII “Spārīte” 4. grupas telpās darbojas dežūrgrupa, kurā pieņem bērnus, kuru vecāki apliecinājuši, ka ģimene nav bijusi kontaktā ar Covid-19 inficētām personām un
ka nav citas bērnu pieskatīšanas iespējas. Bērnu vecākiem katru
piektdienu atkārtoti ir jāiesniedz apliecinājums, kas ir pieejams
grupās un pie bērnudārza vadītājas.

DETĀLPLĀNOJUMA “DZĒRVES” (KAD. Nr. 6478 003 0109) UZSĀKŠANA

Nīcas novada dome 9. martā pieņēma lēmumu Nr. 50 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves””.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – plānots būvēt vienu brīvdienu māju, piecas
kempingu mājas, volejbola laukumu, inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, elektrība) un jaunu pieslēgumu valsts autoceļam A11 Liepāja–Lietuvas
robeža (Rucava) vai atbilstoši izvirzītām prasībām. Detālplānojuma ierosinātājs
– nekustamā īpašuma īpašnieks. Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums
“Dzērves” kad. apz. 6478 003 0109.

Mūzikas skolā

Piedalās starptautiskā konkursā

No 27. līdz 29. februārim
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā norisinājās 1. starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss
“Wind Stars 2020”. Tas pulcēja
ap 300 dalībnieku no 12 pasaules
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas,
Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas
un Izraēlas. Konkursa organizatori
apgalvoja, ka tik vērienīgs pūšam
instrumentu izpildītāju konkurss
Latvijā ir kas nebijis.
No Nīcas Mūzikas skolas uz šo
konkursu devās flautas spēles klases
audzēknes Alise Pelnēna, kura piedalījās 1. klašu grupā, un Evija Latvena, kura startēja 2.–4. klašu grupā.
Abas konkursam sagatavoja flautas

spēles skolotāja Sigita Briljonoka
un koncertmeistare Monta Balode.
Alise 1. klašu grupā ieguva 2. vietas
diplomu, savukārt Evija savā vecuma grupā ieguva 1. vietas diplomu.
Konkursā vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija pārstāvji no
Krievijas, Lietuvas, Izraēlas, Baltkrievijas un Itālijas/Ukrainas.
Konkurss tiek organizēts ar
mērķi veicināt pūšaminstrumentu
spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas skolu
izglītības kvalitāti, mācību darbu,
pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru
pieredzes apmaiņu starp Latvijas
un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.
Sigita Briljonoka,
Nīcas Mūzikas skolas skolotāja

Skaņražu jaunrades pēcpusdiena

Tradicionāli katra februāra
nogalē, šogad 27. februārī, Grobiņas Mūzikas un mākslas skola
pulcē Lejaskurzemes reģiona
mūzikas skolas uz Grobiņas
pilsētas dzimšanas dienas svinībām.
Katra skola svētku koncertā
piedalās ar savu muzikālo kompozīciju, ko sacerējuši un atskaņojuši
paši audzēkņi. Katru gadu skolu sadraudzības pēcpusdienai un kompozīcijām ir cita tematika. Šī gada
tēma “Pilsēta”.
Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja
trio – Katrīna Filaka (flauta), Jūlija
Vadone (klavieres) un Līga Lapiņa
(vijole) ar Katrīnas un Jūlijas kopīgo kompozīciju “Pieci selfiji un
vējš”. Mūsdienīgajā instrumentālajā
skaņdarbā varēja saklausīt gan pastaigas tēmu Liepājas ielās, baznīcas
torņu zvanus, Liepājas tramvaju,
kaijas un vēja šalkas pie jūras.
Interesantais programmatiskais
skaņdarbs neatstāja vienaldzīgus
klausītājus – ne mūzikas skolu audzēkņus, ne vērtējošos pedagogus,
ne komponisti, E. Dārziņa mūzikas
vidusskolas kompozīcijas skolotāju Marinu Gribinčiku. Rezultātā
– meitenēm 1. vieta žūrijas vērtējumā un komponistes piešķirtā
galvenā ceļojošā “Jaunrades balva”!
Patiess prieks par meiteņu panākumu, radošo domu lidojumu, pedagogu D. Jurgas, S. Briljonokas un
D. Sležes ieguldījumu audzēkņu
sagatavošanā.

Nīcas Mūzikas skolas trio –
Katrīna Filaka (flauta),
Jūlija Vadone (klavieres)
un Līga Lapiņa kopā ar
komponisti Marinu
Gribinčiku.

Priecēja arī citu skolu audzēkņu
radošās kompozīcijas ar nosaukumiem “Mana pilsēta”, “Pilsēta naktī”, “Pilsēta gaismā”, “Bez nosaukuma”, “Ziema”, “Viļņu dziesma”,
“Okeāna dzīles” u. c. dažādiem
instrumentālajiem un vokālajiem
izpildītāju sastāviem. Aizraujoša,
ar praktisku audzēkņu darbošanos
bija komponistes M. Gribinčikas
meistarklase par mūsdienīgiem
skaņdarbu komponēšanas paņēmieniem.
Dina Sleže,
Nīcas Mūzikas skolas direktore

Bagāts mūžs
ĀRIJAI BELOVAI – 85

nājuši, ka notiek izvešanas. Meitene
ik pa brīdim skrējusi aiz kāpiņas
skatīties, vai nebrauc viņiem pakaļ
smagā mašīna.
Kad jaunībā strādāja bibliotēkā, vajadzēja vadīt arī kultūras
dzīvi – teātri spēlēt un balles rīkot.
Dancot nākuši jūrmalciemnieki un
Ārijai Belovai klampenieki.
ir mērķis
Ā. Belova agri nodibinājusi ģinodzīvot līdz
meni. Rīgas puisis atbraucis ciemos
visiem simts. pie sava dienesta biedra un ieskatījies jaunajā bibliotekārē, tā arī palicis te. Ārija ar humora pieskaņu stāsta: “Man lika iet mācīties tālāk, bet ko mācīsies, ja brūtgāns mājā. Divdesmit
viena gada vecumā meita jau bija klāt.” Belovu ģimenē
dzima divi bērni. Bērnudārzu nebija, un varēja bērnus
līdz skolai audzināt mājās.
Kādreiz jubilāre daudz adījusi cimdus un zeķes. Vīrs
strādājis meža darbos, un tā bijusi dzīves nepieciešamība. “Tagad dzīvoju kā kūrortā, par mani rūpējas dēls un
vedekla,” sirmgalve velta labus vārdus tuviniekiem. Viņai ir mērķis nodzīvot līdz visiem simts.

LŪCIJAI JURŠEVSKAI – 85

ko pieņēma tēta māsīca. Kaut arī
dzīve bija trūcīga, no audžumātes
mācījusies sirsnību un izpalīdzību. Visu mūžu palīdzējis humors,
prasme pasmieties par sevi.
Ilgus gadus aizrāvusies ar
dārzkopību. Ļoti paticis eksperimentēt. Sapotējusi uz viena koka
Lūcija
dažādas šķirnes, pat kopā ābeles
Jurševska
un bumbieres. “Mans labākais
ikdienā regudakteris ir mans svārsts. Es ar
lāri izmanto
savām fizikas zināšanām varu to
svārstu, lai
izskaidrot,” stāsta jubilāre un denoskaidrotu,
monstrē, kā kustas diegā iesieta
kurus prometāla poga, norādot, kurus produktus ēst un duktus ēst un kurus ne.  
kurus ne.
Tagad, kad veselības dēļ vairs
nevar strādāt rokdarbus un citus
ar rokām veicamus darbus, ir garlaicīgi. “Esmu kļuvusi liela politiķe,” nosmej Lūcijas kundze. Viņu tracina
vairāku politiķu rīcība. Toties liels prieks par mazdēlu,
kurš ir liels atspaids saimnieciskās lietās. Ikdienā daudz
palīdz meita Sarmīte un palaikam no Durbes atbrauc
ciemos meita Pārsla.

MILDAI ALECKAI – 85

kādam bija jāiet pie tāfeles, visiem
nācās piecelties, lai viņš tiktu garām.
Pensionētā skolotāja vērtē, ka tolaik
bērni bijuši daudz disciplinētāki un
pieklājīgāki nekā šajos laikos.
Alecku pāris saskanīgi kopā aizvadījuši sešdesmit septiņus gadus,
gluži kā saauguši viens ar otru. TieMildas Aleckas ši tādēļ pēc vīra aiziešanas Mūžībā
darba mūžs
ir tik sāpīgi un skumji, arī kaites sevi
aizvadīts,
piesaka. Milda un Gunārs bija klamazajiem sko- sesbiedri jau skolā. Apprecējās tūlīt
lēniem mācot
pēc Pedagoģiskās skolas, un visas
lasīt, rakstīt un darbavietas abiem ir kopējas. Izaurēķināt.
dzināta meita Valda. Dažādos darbos neatsverami palīgi ir mazdēli.
“Esmu atkarīga no līdzcilvēkiem,” skumji saka jubilāre.
Palīdz arī kaimiņi, nereti iegriežas Dace Kalēja, ar kuru
vieno dārziņš. Mazdārziņš ilgus gadus bija iemīļota vieta,
kur auga ne vien dārzeņi, bet arī puķes. Kad spēka kļuva
mazāk, iekopto dārziņu nodeva Kalēju ģimenes rīcībā.
“Saadu puikām zeķes, iekurinu plīti,” ierastus darbiņus min sirmā kundze. Ikdienas draugi ir televizors un
radio. Jānovēl vien možums un dzīvesprieks!
Gita Vanaga, Gunita Šime

Ārija Belova, gaidot ciemiņus, pārdomājusi aizvadītos gadus un uzrakstījusi dzīvesstāsta īso versiju: “Visu
mūžu dzīvoju Pērkonē. Pirmā skola bija Cenkones
pamatskola, kurā bija tikai trīs klases, pēc tam mācījos
Liepājas 2. pamatskolā. Pēc skolas beigšanas sāku strādāt Pērkones bibliotēkā, vēlāk, kad nodibināju ģimeni
un piedzima bērni, strādāju kolhozā lauku brigādē. Tuvojoties pensijai, vairākus gadus strādāju par pastnieci,
jo veselības dēļ vajadzēja vieglāku darbu. Izaudzēti divi
bērni, piedzīvoti pieci mazbērni un desmit mazmazbērni. Dzīvoju kopā ar dēlu un vedeklu. Jaunie visi dzīvo
Liepājā. Visus tik gaidām ciemos.”
Vēlāk vārds pa vārdam atmiņu pavediens raisās
tālāk, palaikam ar krietnu humora pieskaņu. Zuzānu
(meitas uzvārds) ģimenē bijuši pieci bērni. Ārijai bieži
nācies pieskatīt jaunākās māsas, par ko nemaz nav bijusi
priecīga. Kara laikā, kad ienāca krievi, ģimene no savām
mājām izdzīta. Tur ierīkots veikals, bet vēlāk mājas nodedzinātas. Ģimene pārcēlusies uz Aucugalu, kur tos
pieņēmuši labi cilvēki.
Ārijas kundze atceras sajūtas 1949. gadā, kad, aizejot
no rīta uz skolu, klasē bijis daudz mazāk bērnu. Uzzi-

“Es esmu cēlusies no īstajiem suitiem,” par savu
izcelsmi svarīgi nosaka jubilāre, taču dzīve viņu aizvedusi uz dažādām Latvijas vietām – Viļaku, Aizputes un
Kuldīgas rajonu, Ventspils rajona Anci. Uz dzīvi Nīcā
ģimene pārcēlās pirms vairāk nekā četrdesmit gadiem.
L. Jurševska bija skolotāja. Katras darbavietas un dzīvesvietas maiņa bija pēc kāda draudzīga aicinājuma.
Pensionētā skolotāja gan piebilst, ka viņa ne vienmēr
bijusi vadībai izdevīga, jo ir nepakļāvīga un vienmēr
aizstāv savu viedokli.
Kad pati mācījusies Alsungas skolā, mīļākie mācību
priekšmeti bijuši fizika un matemātika. Tādēļ turpinājusi mācības Liepājas institūtā un kļuvusi par šo mācību
priekšmetu skolotāju. Arī Lūcijas radinieki bija skolotāji.
Viņi vienmēr palīdzēja ar padomu. Savās stundās skolotāja pēc iespējas vairāk skolēniem likusi pašiem domāt.
Savulaik aizrāvusi skolēnus ar raķešu modelīšu gatavošanu. Iegūta 1. vieta, pārspējot visus vīriešus. Vairākus
gadus strādājusi vakarskolā un internātā. Dzīves gudrības centusies nodot tiem bērniem, kuriem trūcis sirds
siltuma savās ģimenēs, apmeklējusi katru mājās.
Pašai dzīves sākums arī bijis skumjš – kad meitenei bija deviņi gadi, nomira mamma. Palika četri bērni,

Jubilāres istaba ziedu pilna, gluži kā kādreiz 1. septembrī, kad skolēni   ziedus sadāvināja savai pirmajai
skolotājai. M. Alecka visus darba gadus aizvadījusi skolā, mazos skolēnus ievadot skolas dzīvē, mācot lasīt,
rakstīt, rēķināt.
Bērnība un skolas gadi aizvadīti Liepājā. Tika atvērta jauna mācību iestāde – Liepājas Pedagoģiskā skola.
Jauniete nešaubīgi nolēmusi tur mācīties. Viņa atceras
vācu laiku, kad visus dzina rakt tranšejas, arī topošās
skolotājas. Neaizmirstamas ir atmiņas par uzlidojumu
pilsētai. Braukušas ar vilcienu no Medzes. Labi, ka paspēja tikt līdz patversmei.
1951. gadā pēc Pedagoģiskās skolas beigšanas norīkota darbā uz Padoni. Pēc diviem gadiem pārcelta uz
Saraiķu pamatskolu, kur nelielajā skoliņā aizvadīti vairāk
nekā piecpadsmit gadu. 1966. gadā pēc mācībām neklātienē saņēmusi augstskolas diplomu un pārcelta darbā uz
Rudes pamatskolu. Te plecu pie pleca ar vīru Gunāru nostrādāti gandrīz divdesmit gadi. G. Alecki daudzi atceras
kā atsaucīgu un saimniecisku Rudes skolas direktoru. Ne
viens vien darbiņš paveikts kopā, rūpējoties par skolu.
Tolaik tur bijis vairāk nekā simts skolēnu. Savulaik vienā
klasē mācījās pat divdesmit astoņi. Telpa bija maza. Kad
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Akmens laikmeta cirvji ieskenēti
Pērn rudenī ar Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu tika atbalstīts projekts par
“Mezolīta laika aļņa raga cirvja
reprodukciju izgatavošanu” (pr.
Nr.2019-3-KMA064).
5. martā RTU Dizaina fabrikas
pārstāvji sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, īstenojot Nīcas
novada pašvaldības projektu, muzeja
telpās Brīvības bulvārī 32 Rīgā skenēja, lai pēc tam arī izdrukātu, pirms
trīs gadiem Otaņķu pagastā atrastos
ap 8000 gadu senos aļņa raga cirvjus.
Skenēšana un drukāšana ir 3D jeb
trīs dimensiju tehnoloģija, kas atbilst
mūsdienās pieņemtajai praksei, tai
skaitā arī rīkojoties ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma retākajiem eksponātiem.
Atgādināsim, ka 2017. gadā aļņa

raga priekšmetus atrada “Streņģu”
saimnieki savā īpašumā, padziļinot
dīķi. Kad neparastie atradumi parādīti muzejā, noskaidrots, ka tie ir no
laika perioda ap 6000 gadu p.m.ē. jeb
akmens laikmeta. Lai vērtīgos artefaktus atbilstoši saglabātu, tie uzdāvināti Latvijas Nacionālajam vēstures
muzejam.
Projekta materiālais rezultāts būs
smags, taču, lai panāktu maksimālu
līdzību kaula struktūrai un masai, tiks
veikta materiāla atvieglināšana ar gaisa lodītēm. Ikviens interesents aprīlī,
kad projekts būs pilnībā noslēdzies,
varēs tepat Otaņķos Nīcas novadā
paņemt rokās un aptaustīt seno darbarīku kopijas, kas atradīsies Otaņķu
senlietu krātuvē.
Lelde Jagmina,
Otaņķu senlietu krātuves vadītāja

Uzņēmējdarbība
LLKC palīdz gatavot kredīta pieteikumus ALTUM

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Latvijas lauku teritorijās un veicinātu kredītu pieejamību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
sniedz konsultācijas un palīdz sagatavot pieteikumus aizdevuma saņemšanai arī
attīstības finanšu institūcijā ALTUM. To paredz abu iestāžu parakstītais sadarbības līgums. Vienošanās noslēgta, lai veicinātu kvalitatīvāk sagatavotu projektu
izstrādi iesniegšanai ALTUM un ātrāku nepieciešamā finansējuma saņemšanu.
Palīdzību pieteikumu sagatavošanā var saņemt visos 26 LLKC reģionālajos birojos.
Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “LLKC
konsultanti visā Latvijā ir gatavi palīdzēt jauniem uzņēmējiem, kuri izvēlas saimniekot laukos, sagatavot kredītpieteikumu ALTUM, lai process būtu iespējami
ātrāks un veicinātu iecerētā biznesa attīstību. Limits konsultāciju sniegšanai nav
noteikts – centīsimies palīdzēt katram, kurš meklēs palīdzību, un nodrošināsim
individuālu pieeju ikvienam.”
Jēkabs Krieviņš, ALTUM valdes loceklis: “Iespēju sākt un attīstīt
biznesu šobrīd ir vairāk nekā jebkad agrāk, un finanšu pieejamība ir patiesi
plaša. Vienlaikus viens no biežākajiem klupšanas akmeņiem, kas labām idejām
traucē īstenoties dzīvē, ir nepietiekama prasme plānot finanses un izveidot reālu naudas plūsmu. Tāpēc praktisks atbalsts, ko uzņēmējiem reģionos nodrošinās mūsu partneri LLKC, veicinās biznesa ideju sekmīgu īstenošanu.”
Varēsiet saņemt gan konsultāciju par pieteikuma sagatavošanai būtiskām
detaļām, gan arī konsultanti palīdzēs jums sagatavot aizdevuma pieteikumu
jūsu biznesa idejas realizācijai.

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmējiem
Nīcas novadā kopš 2018. gada maija darbojas Tūrisma komisija. Tā ir izveidota pēc Nīcas novada tūrisma uzņēmēju pašiniciatīvas sadarbībā ar Nīcas
novada deputātiem un domes darbiniekiem, kas arī veido tās sastāvu. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.
Komisijai ir vairāki uzdevumi.
Sekmēt līdzsvarotu tūrisma politikas īstenošanu un tūrisma procesu attīstību novadā, veicinot starpnozaru sadarbību, radošo darbību, kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.
Veicināt sabiedrības ieinteresētību, līdzdalību un līdzatbildību Nīcas novada tūrisma nozaru attīstībā.
Izvērtēt un analizēt tūrisma procesu norisi novadā, to efektivitāti, sniegt
priekšlikumus to pilnveidei.
Sekmēt tūrisma stratēģijas ieviešanu un valsts tūrisma politikas īstenošanu
Nīcas novadā, vadoties pēc novada vajadzībām un reālajām iespējām.
Sekmēt novada atpazīstamības un tēla veidošanu.
Tūrisma komisija darbojas kā sadarbības mehānisms starp Nīcas novada
uzņēmējiem tūrisma nozarē un Nīcas novada pašvaldību. Tā ir iespēja virzīt
un attīstīt tūrismu veicinošas iniciatīvas/projektus, kā arī jaunajiem tūrisma uzņēmējiem saņemt informatīvo atbalstu, noderīgus ieteikumus, iepazīt pārējos
nozares uzņēmumus, lai veidotu kopīgus sadarbības virzienus.
Komisijas priekšsēdētāja ir Smaida Rubeze, e-pasts saziņai:
smaida.rubeze@gmail.com.
Tūrisma nozares uzņēmējiem ir izveidota arī “Whatsapp” domubiedru grupa. Lai pievienotos tai, nepieciešams sazināties ar Tūrisma komisijas
locekli Juri Jaunzemu pa tālruni 29206655.
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Jauniešu centrā

Aizvadīta Nīcas Jauniešu diena

“Nīcas Jauniešu dienas 2020” dalībnieki.

29. februārī tika nosvinēta
Nīcas Jauniešu dienas desmitā
gadadiena. Bija ieradušies viesi no
Kuldīgas, Dundagas, Jelgavas, Ventspils, Brocēniem, Saldus, Liepājas un
Skrundas. Kopumā ap 170 jauniešu
ciemojās dienas daļā, kad centru varēja apmeklēt ikviens interesents bez
maksas. Pasākums bija izglītojošs un
izklaidējošs. Jauniešiem bija iespēja
mesties aktīvā dejā, kas mijās ar sportiskiem vingrinājumiem un kuru vadīja zumbas pasniedzēja no Liepājas
Sabīne Priedola. Jaunieši atzina, ka
nav nemaz tik viegli nodarboties ar

zumbu un ir jābūt labai fiziskai formai, lai to darītu ikdienā.
Tradicionāla aktivitāte Jauniešu
dienā ir kopīgi uzņemts foto ar visiem
pasākuma dalībniekiem un organizatoriem. Pēc tam jaunieši varēja savstarpēji labāk iepazīties, baudot kādu
silto dzērienu un cienājoties ar gardām
uzkodām kafijas pauzes laikā .
Ar iedvesmojošu lekciju uzstājās

viens no “Windcut Barber Shop”
saimniekiem Elgars Roga, kurš dalījās pieredzē un panākumos. Lekcijas
izskaņā Elgars rosināja visus ticēt saviem spēkiem un būt mērķtiecīgiem,
jo tikai ar neatlaidību dzīvē var ko
sasniegt un darīt lielas lietas.
Šoreiz tika izdalītas aktivitātes
puišiem un meitenēm. Sportisti no
“CF Liepāja” novadīja boksa treniņa meistarklasi puišiem. Dalībnieki
atzina, ka tā bija ļoti interesanta un
viņi nebija gaidījuši ko tādu. Savukārt
meitenes kopā ar Ilzi no make up studijas varēja ielūkoties kosmētikas pasaulē un uzdot sev aktuālus jautājumus par sejas kopšanu un kosmētikas
izvēli atbilstoši vecumam.
Noslēguma daļā mūs izklaidēja
improvizācijas teātris “Brīvais stils”,
priekšnesuma laikā visi smējās vēderus
turēdami. Vakars noslēdzās ar ilgi gaidīto balli kopā ar ansambli “Tandēms
trijatā”, kur jaunieši dejoja nenoguruši,
dziedot līdzi pazīstamajām dziesmām.
Madara Mihelsone,
jaunatnes lietu speciāliste

JAUNIEŠU CENTRĀ PĀRVĒRTĪBAS

Visu martu un noteikti arī kādu daļu aprīļa Jauniešu centrā notiks remonts, pēc
kura telpas iegūs jaunas vēsmas. Darba ir daudz, tāpēc palīdzīgas rokas noderēs, jo
ir jākrāso, jātīra, jālīmē.

Zināšanai
PAR NĪCAS NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS
DARBA ORGANIZĒŠANU NO 13. MARTA

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa
dēļ, Nīcas novada dome no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim
normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks
attālināti.
Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks
nodrošinātas elektroniskā saziņā un pa tālruni. Darbinieku klātienes
apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā,
iepriekš to saskaņojot telefoniski ar attiecīgo darbinieku.
Iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, kā arī naudas maksājumus veikt elektroniski.
Tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju
nepieciešamību!
Nīcas novada domes administrācijas darbinieku kontaktinformācija
pieejama www.nica.lv/kontakti.
Pamatojoties uz esošo situāciju, visi kultūras, sporta un interešu
izglītības pasākumi ir atcelti.
Slēgti ir Nīcas sporta halle, Tūrisma un informācijas centrs,
Jauniešu centrs un Nīcas un Otaņķu senlietu krātuves, Kalnišķu un
Grīnvaltu sabiedriskie centri. Jūrmalciema sabiedriskais centrs būs
atvērts tikai ārsta vizītes laikā.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!
Saziņa ar Nīcas novada domes darbiniekiem
Apmeklētāju vajadzībām Nīcas novada domē, 2. stāva
14. kabinetā, ir uzstādīts dators ar interneta piekļuvi un telefons
saziņai ar domes darbiniekiem.
Sociālā dienesta darba organizēšana
Nīcas novada domes Sociālais dienests normatīvajos aktos
paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti.
KRĪZES SITUĀCIJĀ IESNIEGUMA VEIDLAPU AIZPILDĪT UN NOVIETOT
KASTĪTĒ (pie Sociālā dienesta kabineta).
Darbinieku klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas
nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar
attiecīgo darbinieku.
Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks
nodrošinātas elektroniskā saziņā vai pa tālruni:
sociālā palīdzība (pabalsti) – Paula Ignate, tālr. 63452265, 29471977;

sociālā darbiniece (asistenti) Krista Soģe, tālr. 63452266,
26630779;
sociālā darbiniece Iveta Drāzniece, tālr. 63484553, 22009326;
vadītāja Inese Lapiņa, tālr. 63489489, 25449861.
Kases darba laiks NĪCAS NOVADA DOMĒ
Pirmdien:   9.00–13.00
Otrdien:   9.00–13.00
Trešdien:   Slēgts
Ceturtdien:   9.00–13.00
Piektdien:    Slēgts
Kases darba laiks OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDĒ
Pirmdien:   9.00–13.00
Otrdien:   Slēgts
Trešdien:   9.00–13.00
Ceturtdien: Slēgts
Piektdien:    9.00–13.00

DARI DIGITĀLI

Nīcas novada un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē. Iedzīvotāji
VPVKAC pakalpojumus var saņemt vairākos veidos.
u Konsultējoties ar VPVKAC darbinieku par pakalpojuma
pieteikšanu pa tālr. 29934368.
u Rakstot uz e-pasta adresi pakalpojumucentri@nica.lv.
u Elektroniski portālā www.latvija.lv.
Valsts pārvaldes portālā “Latvija.lv” ir pieejami vairāk nekā 700
e-pakalpojumi.
Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas
deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem.
Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu
jebkurai valsts iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju
u.c.

SIA “CLEAN R” INFORMĒ

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa
dēļ, SIA “Clean R” no šā gada 16. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc
klientu apkalpošanu klātienē – Nīcas novada domē un Otaņķu
pagasta pārvaldē.
Nepieciešamības gadījumā zvanīt 67111001 vai rakstīt
kc@cleanr.lv.

Kopā 50 gadu

Sports
“LPPP/Nīca” – trīskārtējie čempioni

Apvienotā Nīcas basketbola komanda kļūst par trīskārtējiem
čempioniem.

Lielajā Rietumu līgas basketbola
finālturnīrā Nīcas sporta halles laukumā tikās četras labākās čempionāta komandas – “Baltijas Ekspresis/
Ventspils”, “LPPP/Nīca”, “Pāvilostas novads” un BK “Ošenieki/Šķēde”. Nīcenieki pirms lielā fināla

bija ierindojušies 2. vietā, čempionātā zaudējot vien tā brīža līderiem komandai “Baltijas Ekspresis/Ventspils”.
Pusfināla spēlēs “Pāvilostas novads” ar 80:77 uzvarēja “Baltijas Ekspresi/Ventspili”, savukārt “LPPP/

Nīca” ar 98:68 bija pārāki par BK
“Ošenieki/Šķēde”, kvalificējoties lielajai fināla spēlei par 1. vietu un cīņai
par atkārtotu čempionu titulu.
Spēlē par 3. vietu uzvarēja “Baltijas Ekspresis/Ventspils”, vien ar 2
punktu starpību 78:76 bija pārāki pār
BK “Ošenieki/Šķēde”.
Nīcenieki pret “Pāvilostas novadu” visas spēles garumā turējās vadībā, dažbrīd bija grūti gūt punktus,
tomēr ar rezultātu 76:63 tika izcīnīta
trešā uzvara Rietumu līgas čempionātā pēc kārtas. Turnīra labākais
spēlētājs – komandas kapteinis Vairis
Pusaudzis.
Arī Liepājas pilsētas čempionātā
aizvadītas pirmās pusfināla spēles –
“LPPP/Nīca” spēlē pret “Ģeodēzistu” guvuši uzvaru 79:56, turpinot sev
likt pamatus uz atkārtotu čempionu
titulu arī šajā čempionātā.

Vieglatlētikā uzstāda jaunu personīgo
rekordu

Marta sākumā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā norisinājās gadskārtējais Latvijas čempionāts vieglatlētikā –
šogad pēc kārtas jau 50. reizi.
Labu sniegumu un jaunus personīgos rekordus,
startējot pieaugušo konkurencē,   sasniedzis mūsu novadnieks Artūrs Vecbaštiks – 60 m barjerskrējienā Artūram 4. vieta, savukārt finālskrējienā 200 m disciplīnā
personīgais rekords un godalgotā 3. vieta.
Vieglatlētam Artūram Vecbaštikam
Kuldīgā teicams sniegums.

“MTB Nīca” gatavi jaunajai sezonai

Komandu MTB “Nīca” atbalstīs autotransporta
uzņēmums “Miķeļi”.

Drīzumā atsāksies MTB velosporta sezona,
šogad varam lepoties, ka komandas “MTB Nīca”
dalībnieku skaits ir vairāk nekā dubultojies.
Šajā sezonā komanda startēs Lejaskurzemes čempionātā, kuram plānoti 5 posmi, kā arī “Vivus.lv MTB”
sacensībās, kurām kopumā šogad 7 posmi. Garām netiks
laists arī   tradicionālais “Priekules MTB” maratons un
“24h MTB velofestivāls”, plānots piedalīties arī “Baložu
velokrosā” un uzrīkot arī sacensības mājās – “Bernātu
čiekuru 2020”.
“MTB Nīca” startēs arī ārpus Latvijas robežām –
Latvijas un Lietuvas “XCO čempionātā” un “Beskidy
Trophy 2020” Polijā, kā arī Lietuvas pierobežas sacensībās.
Šogad komandu atbalsta Nīcas novada dome un autotransporta uzņēmums “Miķeļi”. Lai izdodas un labi ripo!

Karjeru turpinās FK “Tukums 2000/TSS” komandā

Nav noslēpums, ka Nīcā futbols
ir topa augšgalā – mums aug jaunie
talanti, kuriem viss vēl ir priekšā, bet
daži jau sevi ir pierādījuši un nu aug
profesionālā virzienā. Patīkams pavērsiens noticis mūsu novadnieka
un futbolista Gata Lūka dzīvē –
jauno sezonu martā viņš uzsāks

kā FK “Tukums 2000/TSS” spēlētājs.
Februāri Gatis pavadīja kopā ar
tukumniekiem treniņnometnē Turcijā, pēc kuras vienojās par turpmāko sadarbību. Komanda šajā sezonā
startēs “Optibet virslīgas” sacensībās.
G. Lūks savu futbolista karjeru

uzsāka pirms 13 gadiem, tajā laikā
sākot trenēties “Liepājas metalurga”
jeb tagadējā FK “Liepāja” komandā.
Profesionāli viņš futbolu uzsāka spēlēt pagājušā gada sezonā, kad debitēja Latvijas virslīgas čempionātā pret
FC “Rīga”. Periodiski spēlējis arī FK
“Nīca” sastāvā. Lai izdodas sasniegt
jaunas virsotnes!

LTFA 1. līgā šobrīd trešie

tika uzņemtas abas līderkomandas –
FK “Nikars/Ghetto”, pret kuriem
zaudējums 0:4, savukārt pret “New
Project” notika sīva cīņa līdz spēles
pēdējai sekundei, kurā pretinieki ar
soda sitienu guva vārtus, un rezultātā nīceniekiem nepelnīts zaudējums
ar 3:4. Čempionātā atlikusi vēl pēdējā spēle pret komandu “PB Line”,
kuri tabulā ieņem 5. vietu. Sakarā ar

atceltajiem sporta pasākumiem nav
zināms, vai šo pēdējo kārtu izspēlēs.
Mūsu komandas otrās kārtas rezultatīvākie spēlētāji – Endijs Šlampe,
Valdis Nicis un Raivis Svilis.
Sakarā ar radušos situāciju valstī
VISAS sporta iestādes ir slēgtas, VISI
sporta treniņi un pasākumi ir atcelti
līdz turpmākajiem rīkojumiem!
Aiva Mače,
Nīcas sporta halles administratore

Latvijas Telpu futbola asociācijas
(LTFA) rīkotajā 1. līgas čempionātā
palikušas pēdējās izšķirošās spēles,
kuras šobrīd uz laiku atceltas. FK
“Nīca/OtankiMill.eu” otrās kārtas spēlēs guva divas uzvaras un
piedzīvoja divus zaudējumus, tabulā pašlaik nodrošinot 3. vietu.
Martā divās mājas spēlēs viesos

Edvīna un Zigrīdas Lauru
kopdzīvē visādi gājis, bet, lai
sadzīvotu, svarīga ir bijusi prasme piekāpties viens otram.

Nīcenieki Zigrīda un Edvīns
Lauri 28. februārī atzīmēja zelta
kāzu jubileju – kopā nodzīvoti 50
gadi. Viens otru iepazina, strādājot
fermā “Nīckrasti”. Edvīns bija šoferis, un Zigrīda sākotnēji strādāja pakotavā, vēlāk cehā. “Tā arī sanāca iepazīties, kā jau jaunībā mēdz notikt, tāpat
kā mūsdienās, kaut gan šķiet, ka toreiz
bija interesantāk,” stāsta Z. Laure. Pēc
gada pāris apprecējās rajona dzimtsarakstā Liepājā. “Apprecējāmies jauni,
man bija gandrīz 21 gads. Mūsdienās
jau tik agri neprecas, dzīvo kopā tāpat,
bet agrāk tā nevarēja.” Visa dzīve aizvadīta Nīcā. Sākotnēji jaunā ģimene
dzīvojusi vienistabas dzīvoklītī jaunajās mājās Bārtas ielā, tad divistabu

dzīvoklī Dārza ielā, tad trīsistabu, un
visbeidzot pāris pārcēlās uz tēva mājām upmalā “Lauciņciemā”. Laulībā
dzimušas divas meitas.
Atbildot uz jautājumu, kā var nodzīvot 50 gadu kopā, Z. Laure uzsver,
ka ir jāpiekāpjas viens otram: “Mums
parasti Edvīns piekāpās. Vīrs ir galva,
bet sieva ir tā, kas to mazliet pagroza.
Tagad reti kurš nodzīvo visu mūžu
kopā. Arī mums ir visādi gājis, taču tā
nevar, ir jādzīvo kopā.”
Zigrīda Laure priecājas, ka dzīvo
mājā, jo tad ir vieglāk, var iziet laukā un
parušināt dārzā, kurā aug skaistas gladiolas. Dārzā tiek audzēti arī ķirbji, kuri
tiek piegādāti Liepājas slimnīcai. Zigrīda Laure atceras kādu strīdu ar vīru,
kad tas ar traktoru sabraucis izkritušo
lielo ķirbi. “Tobrīd biju tik dusmīga,
bet tagad šķiet, vai tad to ķirbju trūka,
nu, gadījās. Kam negadās? Tā arī vajag
jaunajiem – nepadoties un ar vēsu prātu risināt konfliktus. Ir vieglāk, kad vecumdienās ir vēl viens otram. Tad var
uzmundrināt un pabikstīt viens otru.”
Zigrīda Laure uzsver, ka labprāt
dotos ekskursijās un apskatītu pasauli, taču nav vairs dukas un trūkst
spēka. Nav kā jaunībā, kad pa sešiem
vienā teltī uz čiekuriem tika gulēts un
nekas nekur nespieda. Ļoti vēlētos
aizkuģot uz Stokholmu ar prāmi, tik
kompānija jāatrod.
Tagad galvenais, lai ir veselība un
var priecāties un sekot līdzi ne vien
bērnu, bet arī divu mazbērnu gaitām.
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits viesojās Nīcas novadā

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Katrā ziņā valsts ekonomika, kultūra ir jāorganizē uz to cilvēku bāzes,
kas mums ir.
Skolas padomes priekšsēdētājs
Mārtiņš Dāle vēlējās noskaidrot,
kurā līmenī ir jāatrodas pašvaldības
skolai. E. Levits uzsvēra, ka skolu
tīkls ir jāorganizē augstākā līmenī un
tas prasa lielāku izvērtēšanu. Objektīvi ir jāizvērtē, kur ir efektīvi uzturēt skolu un kur nav. Ja pagastā nav
iedzīvotāju un bērnu, tad nav vajadzības skolu uzturēt. Visās skolās
mācību saturam ir jābūt vienādam.
Pastāv specifiskie mācību mērķi, kas
var atšķirties.
Prezidents dalījās arī savās ikdienas gaitās, pastāstot, ka darba pienākumos ietilpst uzklausīt apmeklētājus
ar dažāda spektra jautājumiem, akreditēt vēstniekus, veikt reprezentatīvos
pienākumus, kā, piemēram, formālas
atklāšanas un dalība bruņoto spēku
pasākumos. Kā arī zināmu laiku aizņem uzrunas un raksti. Interesanti
bija uzzināt, ka prezidents dažādos līmeņos pārzina vairākas svešvalodas –
angļu, vācu, krievu, franču, uzsverot,
ka valodas vienmēr noder. “Valoda ir
domāšanas instruments, ja tas ir vājš,
tad no apkārtnes neko daudz nesapratīsiet. Ja cilvēks vienlaikus prot
vairākas valodas, tad ir iespēja labāk
izteikt savu domu.”
Pēc sarunas ar vietējiem iedzīvo-
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tājiem prezidents devās uz tikšanos
ar priekšsēdētājiem no Rucavas, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Priekules,
Grobiņas un Nīcas novadiem apspriest jautājumu par administratīvi
teritoriālo reformu. Pa ceļam muzikālu pārsteigumu skolas ziemas dārzā
prezidenta kungam sagādāja skolas
koristes, kuras tikko bija atgriezušās
no koru skates Grobiņā, kur meiteņu
skaistais dziedājums bija novērtēts ar
augstāko pakāpi. Vizītes noslēgumā
prezidents devās uz Bernātiem nolikt
ziedus pie atjaunotās Jāņa Čakstes
piemiņas zīmes.
E. Levits: “Nīca ir ļoti īpašs Latvijas novads ar savu kultūrvidi, kas
ir ne tikai vēsturiska, bet tiek kopta
un uzturēta arī mūsdienās. Latvijas
kultūra nav iedomājama bez Nīcas,
Rucavas un Bārtas, kur šīs senās tradīcijas ir saglabājušās daudz lielākā
mērā nekā citur Latvijā un Eiropā.
Un tas Eiropas mērogā padara Nīcu
un visu šo apvidu par ļoti īpašu. Man
ir svarīgi, ka tas turpinās, jo katrai nācijai ir jābūt savai identitātei, lai mēs
varētu justies piederīgi. Īpašā kultūra,
kas “dzīvo” šeit, rada šo piederības
sajūtu, kas izpaužas arī jūsu ikdienas
dzīvē. Ar nīcenieku aktīvu darbību
un palīdzību Nīca turpina dzīvot, un
tā ir līdzvērtīga Latvijas mēroga lielpilsētām.”
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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APRĪLĪ AMBULANCĒ

ATCELTS! 02.04. 9.00 bērnu acu ārsts, bērnu neirologs,
bērnu mikrologopēds. Mobilais veselības aprūpes centrs un
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti uz laiku ir
atcēluši pakalpojumu nodrošināšanu Nīcas novada bērniem.
Tiklīdz būs zināms pakalpojuma sniegšanas datums, tiks
informēti vecāki, kuru bērnam jau ir pieraksts pie speciālista.
ATCELTS! 03.04. plkst. 15.00 acu ārste Ruta Ābelīte. un
14.04. plkst. 10.00–12.00 ārste psihiatre Kristīne Balode.
Medikamentiem receptes pieteikšana un pieteikšanās uz
konsultāciju Liepājā pie psihiatres K. Balodes telefoniski pa
prakses tālruni 63423191.
18.04. 11.00 alergoloģe, pulmonoloģe Ita Pakalna,
pierakstīties 29415662.
22.04. 11.00 donoru diena, pierakstīties 29415662.
27.04. 11.45 mobilā mamogrāﬁja, pierakstīties 29415662.
u Lūgums ikvienam Nīcas ambulanci apmeklēt ar atbildību
pret savu un sabiedrības veselību – sazināties telefoniski ar
ārstiem un vienoties par pieņemšanas laiku.
u Akūtā stunda pie ģimenes ārstiem tiek uz laiku līdz
14. aprīlim atcelta, un saslimšanas gadījumā sazināties tikai
telefoniski ar savu ģimenes ārsta praksi, lai vienotos par
pieņemšanas laiku.

u Aptiekā tiek organizēta apmeklētāju plūsma – telpā ne
vairāk kā divi apmeklētāji. Pārējiem uzgaidīt ambulances
foajē, ievērojot 2 metru distanci citam no cita!
u Ja ir elpceļu saslimšanas simptomi – paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums – lūgums ar ģimenes ārsta
praksi sazināties TIKAI telefoniski.
u Zobārstes Valdas Sisenes praksē zobārstniecībā plānveida
pieņemšana uz laiku ir pārtraukta, lai ievērotu piesardzības
pasākumus valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Neatliekamo palīdzību visiem pacientiem nodrošina Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca, tālrunis 67069280.
Akūtos gadījumos par terapijas veidu konsultēties telefoniski
ar zobārsti V. Siseni pa tālruni 26388969.
u Atgādinām un aicinām strikti ievērot Veselības ministrijas
un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos ieteikumus, lai mazinātu iespēju inficēties ar Covid-19! Būtiska
ir ikviena individuālā atbildība pret savu un medicīnas
darbinieku, farmaceitu un sabiedrības kopējo veselību.
u Notiek Nīcas ambulances ēkas jumta seguma nomaiņas
un bēniņu pārseguma siltināšanas būvdarbi, kurus veic SIA
“AB Būvniecība”, būvuzraugs SIA “Taigers”, Raitis Zvaigzne.
Ēka tiek nožogota darbu veikšanai, un ikvienam apmeklētājam jāievēro piesardzības noteikumi un informatīvās
norādes.

Uzņēmīgs Nīcas novadā

Pieaugušo izglītības centrā
VISS APSTĀJĀS 13. DATUMĀ

Marts Pieaugušo izglītības
centrā sākās ļoti cerīgi – ar daudzām
saplānotām apmācībām, ar pilnām
dalībnieku pieteikšanās lapām, taču
viss apstājās 13. datumā.
Mēneša sākumā dekupāžas
nodarbībā valdīja moža un darbīga
gaisotne. Tapa skaisti darbi – kārbiņas, Dekupāžas nodarbībā valdīja
moža un darbīga gaisotne.
paplāte un paliktnīši. Nodarbības
vadītāja Kristīne Zaldeniece ir ļoti zinoša speciāliste, kurai ir padoms katram
sīkumam. Skumji gan, ka bija maz dalībnieču, kas šo iespēju novērtēja, tomēr ceru,
ka ar Kristīni Nīcā pēc kāda laika noteikti tiksimies.
10. martā Artūram Sileniekam darāmā netrūka – individuālas viedtālruņu
apmācības bija teju visas dienas garumā. Prieks par katru zinātkāro apmeklētāju,
kurš kļuva ne vien zinošāks, bet arī smaidīgāks.
Jau ar zināmām bažām, tomēr seminārs par permakultūru 13. martā vēl
notika. Augkopības speciālists un permakultūras praktiķis Māris Narvils patīkami
pārsteidza ar ļoti dziļām zināšanām par augsni un procesiem tajā. Domāju, ka
es neesmu vienīgā, kas nopietni apsver, ko mainīt savā līdzšinējā darbībā lielākā
vai mazākā dārzā. Stāsts bija par zemes auglības veicināšanu un līdz ar to arī
ražas palielināšanu ar samērā vienkāršiem paņēmieniem, turklāt ekoloģiskiem,
vidi saudzējošiem. Apmeklētāji bija vienisprātis, ka vasarā vēlētos apmācības
turpināt, apmeklējot M. Narvila saimniecību Gramzdas pusē. Agri vai vēlu, bet šādas
apmācības noteikti būs.

SMELT SPĒKU NO DABAS
Sintija Špakova
Rotaļistaba “SISE” – telpu noma svētku
ballītēm un bērnu uzraudzība svinību laikā.
Nīcas lauku ambulances ēkā, Skolas ielā 5,
Nīcā. Facebook:@rotalistabasise

Kā radās nosaukums?
Sākotnēji bija grūti izdomāt
nosaukumu, iekšēji jutu, ka nepieciešams kaut kas no sevis. Bērnībā
mamma mani sauca mīļvārdiņā par
Sisi. Nodomāju, kāpēc gan ne? Skan
labi. Tā arī nosaukums radās.
Kāpēc pievērsāties šai jomai?
Kopš 2016. gada piedalījos pašvaldības vietējo projektu konkursos.
Kopā ar savu interešu grupu organizējām lielisku pasākumu Nīcas centrā,
veltītu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai.
2017. gadā piedalījos ar projektu
“Par laimīgiem bērniem”. Projekta
mērķis bija izveidot jaunu rotaļu laukumu Skolas ielas 3. daudzdzīvokļu
mājas pagalmā. Pēc rotaļu laukuma
atklāšanas svētkiem sapratu, ka ir
nepieciešams laukumu papildināt ar
vēl kādu inventāru. Tāpēc konkursā ar projektu “Katram sava rotaļa”
piedalījos arī 2018. gadā. Rotaļu laukums tika papildināts ar bērnu šūpolēm un alpīnisma sienu, radot bērniem plašākas iespējas izklaidēties.
2019. gadā sapratu, ka vēlos kaut
ko mainīt. Visas iepriekšējās darbības
un ieceres bija saistītas ar bērniem, ar
viņu brīvā laika iespēju dažādošanu,
nolēmu turpināt darbību šajā virzienā. Vasaras sākumā tika izsolītas telpas Nīcas ambulances ēkā, un izsoles
rezultātā ieguvu vēlamo telpu, kurā
ierīkojām bērnu rotaļistabu “SISE”.
Kas ir jūsu uzņēmuma “odziņa” un lepnums?
Viss ir paveikts tā, lai izveidotu
drošu, skaistu un interesantu rotaļistabu bērniem. Lepojamies, ka tas ir
100 % pašu darbs. Rotaļistabas platforma, bumbu baseins un mēbeles ir
izgatavoti no koka un ir roku darbs.
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Vienmēr esmu teikusi, ka manam
vīram ir zelta rokas, viņš ir čakls un
prasmīgs cilvēks. Bērniem rotaļistabā
ir iespēja iejusties dažādās lomu spēlēs
– kļūt par frizieri, pārdevēju, pavāru.
Lomu spēles ir ļoti svarīgas bērnu attīstībai.
Kas ir uzņēmuma veiksmes
atslēga?
Manuprāt, mīlēt to, ko tu dari!
Vīrs man nesen teica, ka esmu atradusi lietu, kas mani interesē. Tā tas
arī ir. Ieejot rotaļistabā, sirds kļūst
mierīga un prāts priecīgs, un negribas
doties prom. Man ir tik daudz ieceru
attiecībā uz rotaļistabu, bet ir jāmācās
augt pakāpeniski – samērot vēlmes ar
iespējām.
Kāpēc tieši Nīcas novadā?
Te esmu augusi un dzīvojusi 30
gadus. Man patīk dzīvot Nīcā.
Vai varat ieskicēt jūsu uzņēmējdarbības sākuma posmu (kā
veidojies)?
2010. gadā sāku mācīties Liepājas
Universitātē. Absolvējot skolu, ieguvu biznesa un organizācijas vadības
diplomu. Jau studiju laikā zināju, ka
vēlos veidot kaut ko savu, bet tikai vēl
nezināju, kas tas varētu būt. Esmu ieguvusi arī profesionālās pilnveides apliecību – bērnu uzraudzība un aprūpe.
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Piecas lietas, kas raksturo jūsu
uzņēmumu.
Ģimeniskums, mīlestība, kvalitāte, dabisks skaistums, komforts.
Kas ir jūsu galvenā mērķauditorija, kura saņem jūsu pakalpojumu?
Tie ir bērni vecumā līdz 7 gadiem.
Ar kādām problēmām sastopaties ikdienā, un kā tās risināt?
Šobrīd lielākā problēma, kā jau
lielākai daļai valsts iedzīvotāju, ir Covid-19 izplatība, kas ir izraisījusi ārkārtējo situāciju valstī, apstādinot cilvēku
darbību.
Cik daudz izjūtat konkurenci
šajā nozarē?
Liepājā bērnu rotaļistabas ir vairākas, un katra ir ar savu “odziņu”. Rotaļistaba “SISE” ir nesen atvērusies,
pieraksti sāka veidoties, bet šobrīd
visa darbība ir apstājusies sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu.
Vai izmantojat ES fondu atbalstu, un kādas investīcijas esat
veikuši?
Iegūtās telpas platības pielāgošana rotaļistabas vajadzībām un nepieciešamā inventāra iegāde ir veikta
tikai par pašu līdzekļiem. Tādējādi šī
ir 100 % no sākuma un beigām pašu
spēkiem realizēta ideja.
Kādi ir attīstības plāni nākotnei?
Vasaras mēnešos vēlamies ģimenēm piedāvāt nosvinēt svētkus ārpus
rotaļistabas telpas. Rotaļistaba atrodas
ļoti labā vietā, blakus ir zaļā zona,
parks. Visus interesentus aicinu sekot
feisbuka lapai “Rotaļistaba SISE”.
Tur tiks publicēta aktuālā informācija.
Ko ieteiktu jaunajiem uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem,
kuri domā par uzņēmējdarbības
uzsākšanu?
Novēlu ikvienam uzņēmīgam cilvēkam tuvinieku atbalstu un enerģijas
sparu, lai realizētu savas vēlmes un
nodomus!
Kristīne Kopštāle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiks arī visas pārējās saplānotās apmācības, tikai šobrīd grūti pateikt –
kad. Gribas ticēt, ka vairums nodarbību rīkosim rudenī. Tie, kas ir jau apmācībām
pieteikušies, saņems ziņu, lai nepalaistu tās garām. 19. martā bija plānota
nodarbība “Mans zaļais zāļu skapītis”. Dzīvesgudrā Māra Tīmane būtu dalījusies
ne vien ar savu pieredzi un receptēm dažādu ārstniecisku vielu gatavošanā no visa,
kas atrodams dabā, bet arī praktiski mācījusi vairākas zālītes gatavot. Pavasarī
to nepaspējām. Taču M. Tīmane ir atsūtījusi ļoti īpašu vēstuli: “Tā kā apkārt esošo
notikumu dēļ nenotika mana viesošanās Nīcā, padalīšos ar dažiem ieteikumiem
un pāris receptēm, ko katrs no jums var izdarīt šajā pavasarī savas un savu mīļo
veselības labad. Pavasaris ir sulu, sakņu, pumpuru un mizu laiks.
Pavasaris nāk ar tik daudzām veltēm, atliek vien iziet dabā un ik dienu saplūkt
vitamīnu buntīti. Daudzi zina, cik vērtīgas ir nātru, pieneņu, virziņu un gārsiņu
lapiņas, bet ne visi zina, ka pieneņu saknes pielīdzināmas svešzemju žeņšeņa
saknei. Tā attīra organismu no šlakvielām un toksīniem, ne velti izpētīts, ka šī sakne
labi iedarbojas kā pretvēža līdzeklis. Ravējot dārzus, pieneņu sanes nenesiet uz
komposta kaudzi, nesiet tās uz virtuvi, attīriet un, sagrieztus gabaliņos, žāvējiet, lai
pēc tam samaltu pulverī un lietotu kā organisma stiprinošu pulveri pie biezpiena vai
brokastu putras. Saknes vāc pēc iespējas ātrāk pavasarī, bet mizu laiks ir brīdī, kad
kokos un krūmos riņķo sulas, bet nav izplaukušas lapas.
Nepalaid garām brīdi, lai savāktu kārklu mizas, kurās ir dabīgais aspirīns.
Lazdu mizas savukārt darbojas kā asinsvadu “birstes”, bet lazdu mizu tēja ir
viena no labākām asinsvadu tīrītājām. Der atcerēties, ka visvērtīgākā ir tieši mizu
apakšējā, zaļganā kārta.
Iesaku pagatavot ievu mizu izvilkumu eļļā. To gatavo pavisam vienkārši. Es
parasti ņemu pirksta resnuma ievu jaunos dzinumus. Samizo šīs viciņas, mizas
liek burkā un aplej ar labu un kvalitatīvu eļļu tā, lai nosedz mizas (pati visbiežāk
izmantoju vīnogu kauliņu eļļu). Pēc tam šo burku liek siltā vietā uz veselu mēnesi,
burku vēlams reizi pāris dienās sakratīt. Šādi pagatavotai eļļai ir pretiekaisuma,
pretsāpju iedarbība, palīdz pie muskuļu un locītavu sāpēm, dziedē brūces, dziedina
sasprēgājušus papēžus.
Un, protams, atcerieties savākt pumpurus – priežu, bērzu, apses, papeļu,
liepu, lapegļu un upeņu. Ja nevācat pumpurus krājumiem, tad vismaz saēdieties tos
pastaigu laikā!
Es ceru, ka drīz braukšu pie jums ciemos uz Nīcu, bet līdz tam mani atradīsiet
“Māras dārza pirtiņā” Kazdangā vai sociālajā vietnē www.facebook.com/marasdarzs.
Lai laba veselība! Esiet spēkā!
Pirtniece Māra Tīmane”

VAI NOTIKS SUŅU SKOLA?

7. maijā plānots uzsākt suņu skolas nodarbības kinoloģes Montas Krēsliņas
vadībā. Vairāki suņu saimnieki jau pieteikušies. Tā kā šādas apmācības notiek brīvā
dabā, kinoloģe ir gatava apmācības veikt, ja vien saimniekam nav nekādu sūdzību
par veselību. Labākais suņu vecums, lai apmācītu, ir no 3,5 mēnešu līdz gada
vecumam, zvaniet un piesakiet!
Gunita Šime, pieaugušo izglītības metodiķe, tālrunis 29105652

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

