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Pasniegti apbalvojumi
“Gada novadnieks 2020”

Ik gadu Nīcas novada dome
sveic savus iedzīvotājus Latvijas
dzimšanas dienā, kā arī sumina
tos novadniekus, kuri ar savu nesavtīgo darbu ir veicinājuši novada izaugsmi un atpazīstamību.
Neskatoties uz esošo situāciju
valstī, pasākumam bija jānotiek, tāpēc bez lielās skatuves, prožektoru
gaismām un ziedu klēpjiem “Gada
novadnieka” nominanti 16. novembrī tika sveikti svinīgā pieņemšanā
pie Nīcas novada domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa.
Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtās
aptaujas anketas, Nīcas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par
Nīcas novada goda nosaukumu piešķiršanu.
u Balva “Par mūža devumu
Nīcas novadam” – sertificētam agronomam, augļkopim un selekcionāram, Latvijas patriotam, dzejniekam
un bioloģiskajam lauksaimniekam
EGLONAM BRŪNAM par ieguldījumu novada atpazīstamības veicināšanā un selekcionāra darbību visa
mūža garumā. Daudzu gadu garumā
ir popularizējis Nīcas novadu gan
kā zinošs dārzkopis un selekcionārs,
gan grāmatu autors. Divas reizes ir
ieguvis ministrijas balvu “Sējējs”, kā
arī ieguvis Latvijas Ārstu biedrības
“Veselības gada balvu” par veselīga
uztura ražošanu.
Brūna kungs visu mūžu strādājis, veidojot jaunas ābeļu šķirnes,
un Nīcas vārdā ir nosaucis arī ābeļu
šķirni. Paraugs jaunajiem cilvēkiem,
parādot, kā tādā cienījamā vecumā ir
jāstrādā.
u Balva nominācijā “Gada
jaunietis” – atraktīvai, smaidīgai un
enerģiskai Nīcas vidusskolas skolniecei SANIJAI EGLĪTEI.
Sanija ir ar plašu sirdi. Atbildīga
un izpalīdzīga Nīcas vidusskolas skolēnu valdē. Jau otro gadu pēc kārtas
ievēlēta Nīcas vidusskolas skolēnu
prezidijā, kā arī ir vairāku pasākumu
organizatore un vadītāja. Aktīvi darbojas NJC un piedalījās brīvprātīgo
darbā. Motivē citus jauniešus. Jautra,
cilvēks ar radošām idejām, izpalīdzīga. Vienmēr novērtēs palīdzību no
citiem. Klases dzīvē mazs līderītis,
kurš vienmēr izdomās visu, lai klases-
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u Nīcas
etnogrāfiskajam
ansamblim 100 8. lpp.

Balva nominācijā
“Gada cilvēks
savā amatā” –
GITAI VANAGAI.

Balva “Par mūža
devumu Nīcas
novadam” –
EGLONAM
BRŪNAM.

“Gada balva
uzņēmējdarbībā” –
“NĪCAS SIERAM”.

Balva nominācijā “Gada
jaunietis” – SANIJAI
EGLĪTEI.

Pārdomas Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
biedru ikdiena būtu labāka, un dos
idejas dažādiem pasākumiem, kuros
jāpierāda sava klase. Nīcas sporta
hallē izpalīdz ar mūziku un citām
lietām. Sanija ir arī piedalījusies skolu
savstarpējās sacensībās sportā. Ja pajautāsiet palīdzību vai atbalstu – Sanija noteikti ar smaidu sejā palīdzēs.
Sabiedriska un ļoti gudra. Noteikti
Nīcas novada cerība!
u Balva nominācijā “Gada
cilvēks savā amatā” – Nīcas novada kultūras mantojuma prasmju un
tradīciju glabātājai, sargātājai un pazinējai GITAI VANAGAI.
Nīcas senlietu krātuves vadītāja,
Nīcas novada kultūras mantojuma
prasmju un tradīciju glabātāja, sargātāja un pazinēja. Ģimenes koku veidotāja. Sirsnīgs cilvēks, kas ar plašu

sirdi uzņem viesus senlietu krātuvē
un ar lielu entuziasmu izstāsta stāstus.
Var tikai apbrīnot viņas darba spējas,
māku uzklausīt ļaudis un ieguldījumu,
viņu dzīvesstāstus un novada vēsturi
saglabājot nākamām paaudzēm.
u Balva nominācijā “Gada
balva uzņēmējdarbībā”.
3 Ceļot godā Nīcas novada vārdu, veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenotājiem “NĪCAS SIERS”.
Uzņēmumam, kas piedāvā brīnišķīgi gardu produktu. Ir pazīstams
arī ārpus Nīcas novada robežām. Vairāki veikali, kafejnīcas un restorāni ir
iecienījuši Nīcā pagatavoto sieru. SIA
“Nīcas siers” ir veiksmīga uzņēmējdarbībā un godā ceļ arī Nīcas novada
vārdu.
(Nobeigums 4., 5. lpp.)

Es iznācu vakarā
Spožu zvaigzni skatīties.
Spoža zvaigzne noskanēja,
Pie Dieviņa uziedama.
Atceros savu bērnību vectēva un omītes mājās Alsungas pusē – omītes silto suitu segu ar zvaigžņu rakstu un to, kā vectēvs mācīja zvaigznes atpazīt. Tā, kas agrā rītā pēdējā izgaisa austošās saules staros, – rīta zvaigzne.
Vakarā saulei rietot, tā pirmā spožākā – vakara zvaigzne.
Tumšos rudens vakaros tās septiņas – Lielie Greizie Rati, no kurām
velkot taisnu līniju pa debesu jumu, var Polārzvaigzni ieraudzīt.
Mūsu tautas ticējumos zvaigžņotam rakstam ir maģiska nozīme, jo
tas sargājot no ļauna. Zvaigžņu sega naktī sargājot gulētāja dvēseli.
Mums, latviešiem, ir vēl trīs zvaigznes, kas lūkojamas ne tikai tumšos rudens vakaros. Trīs zvaigznes Brīvības pieminekļa pašā galotnē –
Kurzeme, Latgale, Vidzeme – piemiņai tiem, kas mūsu valstij šūpuli
kāra, kas tās vārdu un neatkarību līdz šodienai atnesa.
Turamies. Cieti un cieši – pie savas valsts, sava novada, savas sētas!
Un lai mums visiem spēku dod vectēva ierādītā zvaigzne debesīs, omītes
zvaigžņu deķis, trīs zvaigznes mātes Latvijas rokās!
Agris Petermanis,
Nīcas novada domes priekšsēdētājs

Domes lēmumi

Saistošie noteikumi

NOVADA DOMES SĒDĒ
9. novembrī
Piedalījās deputāti: A. Petermanis, R. Kalējs, I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, A. Sīklis, D. Siksna, L. Pakule-Krūče, R. Latvens.
Sēdē piedalījās: A. Šakals, L. Petermane.
Protokolēja: G. Šime.
Deputāti nolēma:
u atļaut sadalīt un piešķirt nosaukumu 4 nekustamiem
īpašumiem;
u atļaut nekustamam īpašumam mainīt zemes lietošanas
mērķi;
u apstiprināt un atzīt nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”
izsoli par nenotikušu;
u noslēgt divus zemes nomas līgumus augļu un sakņu
dārza vajadzībām;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi 5 nekustamiem īpašumiem;
u nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma atkārtoto 1. redakciju nekustamam
īpašumam “Susuri”;
u izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Par Nīcas novada
domes 2010. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.18. “Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mātaras” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem””;
u akceptēt 5 izsniegtās izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
u nodot pašvaldības dzīvokļa lietošanas tiesības uz nenoteiktu laiku;
u nepiešķirt īres tiesības uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli;
u pagarināt 3 nedzīvojamo telpu nomas līgumus;

Zvejas nomas tiesības

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 2020. gadā, pildījušas līguma
nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads
vai kurām Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi.
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918
“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, saskaņā ar
šo noteikumu 21. pielikumu netiks paaugstināta divkārši.
Liepājas ezerā
Iesniegumi uz zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)
zvejošanai 2021. gadā Liepājas ezerā tiek pieņemti līdz
2021. gada 29. janvārim.

u atļaut deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī uz
nenoteiktu laiku;
u anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 personai;
u apstiprināt degvielas normas pašvaldību autotransportlīdzeklim;
u neslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Priežu mežs”;
u nodot nekustamā īpašuma – ēkas un zemes gabala
Rudē, “Norās”, pārvaldīšanas tiesības SIA “Grobiņas
namserviss”;
u pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem par pašvaldībai piekritībā esošo zemi “Mednieki”;
u apstiprināt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Spārīte” nolikumu;
u novirzīt grāmatas “Dzimtu rakstos. Nīcas novada atmiņu stāsti” 300 eksemplārus reprezentācijas materiāliem,
200 eksemplārus pārdošanai Nīcas novada tūrisma centrā
par summu 13,31 eiro;
u piešķirt Nīcas novada domes balvu “Gada balva sportā” – par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanu
novadā – Ģirtam Knubim un Janekam Kreitālam;
u samazināt saimnieciskās darbības veicējam nomas
maksu 90 % apmērā no 2020. gada 11. novembra līdz
31. decembrim. Nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu
par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem;
u uzsākt administratīvo procesu no jauna, pamatojoties
uz iesniegumu ar lūgumu pieņemt citu lēmumu par patvaļīgas būvniecības radīto seku likvidēšanu nekustamā
īpašumā.
Baltijas jūras piekrastē
Iesniegumi juridiskajām personām uz zvejas nomas
tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2021. gadā Baltijas jūras piekrastē tiek pieņemti līdz 2020. gada 23. decembrim.
Normatīvie akti nosaka, ka pašpatēriņa zvejniekiem
zvejai Baltijas jūrā piešķirami 5 % no attiecīgiem zvejas
rīkiem. Zvejas nomas tiesības (zvejas rīkus) 5 % apjomā
no kopīgajiem iedalītajiem zvejas rīkiem tiek nodotas fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads
vai kurām Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi.
Brīvās zvejas nomas tiesības (zvejas rīkus) tiks nodotas fiziskām personām izsoles kārtībā.
Informācija par izsoles noteikumiem tiks publicēta
“Nīcas Novada Vēstu” izdevumā un domes mājaslapā
www.nica.lv.

Nīcas novada pašvaldības pakalpojumus
varēs saņemt attālināti, klātienē tikai ar pierakstu
Īstenojot Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumus, Nīcas novada dome un Otaņķu pagasta pārvalde no 2. novembra apmeklētājus
pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
Lai pieteiktos apmeklējumam klātienē, iepriekš sazinieties ar konkrēto struktūrvienību, uz kuru vēlaties
doties.
Jautājumu gadījumā: zvanīt pa tālr. 63469049,
20233837, rakstīt e-pastā – dome@nica.lv.
u Iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie pašvaldības Klientu apkalpošanas centra.
u Būvvaldei dokumentācija jāsniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu
https://bis.gov.lv. Lai saņemtu konsultāciju, aicinām sazināties ar būvvaldes speciālistiem telefoniski vai rakstot
e-pastu.
Pakalpojuma saņemšana klātienē
Aicinām epidemioloģiskās drošības nolūkos tomēr
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rūpīgi izvērtēt nepieciešamību pēc klātienes tikšanās, jo
iespējams, ka šo jautājumu var noskaidrot, izmantojot
attālinātās un elektroniskās saziņas iespējas.
Aicinām iedzīvotājus šajā laikā aktīvāk izmantot
drošas saziņas iespēju – valsts pakalpojumus pieteikt un
saņemt elektroniski portālā www.latvija.lv.
Apmeklējot iestādi, obligāti jālieto mutes un deguna
aizsegi, jāievēro droša distance un jādezinficē rokas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) informē, ka “Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma” 35. pants nosaka, ka par droša un
attālināta darba nodrošināšanu valsts pārvaldē ir atbildīga VARAM. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī,
lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību, ir
jāsamazina iedzīvotāju, tai skaitā valsts pārvaldes darbinieku, savstarpējo kontaktu skaits.
Savstarpējo kontaktu skaita samazināšanas nolūkā VARAM lūdz valsts iestādes organizēt darbu
attālināti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10

(Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2020. gada 9. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 5.2)
Izdoti saskaņā ar 1994. gada 19. maija likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
1. punktu, 2011. gada 13. oktobra likuma “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 29.
pantu.
“Par Nīcas novada domes 2010. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.18.
“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mātaras” (kad. Nr.6478 019 0159)
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Nīcas novada domes 2010. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr.18 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mātaras” (kad. Nr.6478 019
0159) apstiprināšanu”.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par šo
saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Informatīvs paziņojums par detālplānojuma
“Susuri” atkārtoto sabiedrisko apspriešanu

Nīcas novada dome 9. novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma 1. redakcijas nekustamam īpašumam “Susuri” (kad. Nr.6478 006
0557) Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā atkārtotu nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma teritorija – viss nekustamais īpašums “Susuri”,
kad. Nr. 64780060557, 1,03 ha platībā, kas saskaņā ar Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS) un tūrisma un atpūtas teritorijā (DA2).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 23. novembra
līdz 2020. gada 14. decembrim.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises laiks un vieta – 9. decembrī
plkst. 10.00 Nīcas novada domē.
Ar izstrādāto detālplānojuma projekta “Susuri” 1. redakciju var iepazīties publiskās apspriešanas termiņa laikā Nīcas novada domes 4. kabinetā darba dienās, darba laikā (iepriekš pierakstoties), kā arī Nīcas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Pašvaldība/Teritorijas plānošana” un
www.geolatvija.lv.
Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta – detālplānojuma projekta “Susuri” 1. redakcijas publiskās apspriešanas
termiņa laikā Nīcas novada domes 4. kabinetā darba dienās, darba laikā
(iepriekš pierakstoties).
Ārkārtas situācijas pagarināšanas gadījumā, sabiedriskās apspriešanas
sanāksme notiks ZOOM platformā. Interesentus pieteikties pie E.Kalējas
līdz 7.decembrim.
Detālplānojuma izstrādātājs – arhitekts Ivars Tomsons, tālr. 29196692.
Evita Kalēja, teritorijas plānotāja

Nekustamā īpašuma nodoklis

Portālos https://www.epakalpojumi.lv/ un https://www.latvija.lv/ jūs varat
iegūt informāciju par:
- maksājamo nekustamā īpašuma nodokli un to apmaksāt;
- pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā;
- veikt nodokļa apmaksu par citu personu.
Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eParakstu vai eID viedkarti.
Nepieciešamības gadījumā jums palīdzēs Nīcas novada domes Klientu
apkalpošanas centra speciāliste pa tālruni 29934368.
Saņemt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli un veikt apmaksu
iespējams arī:
Nīcas novada domes KASĒ:
- Pirmdienās: 9.00–13.00,
- Otrdienās: 9.00–13.00,
- Ceturtdienās: 9.00–13.00.
Tālr.: 63489498, 63452255.
Otaņķu pagasta pārvaldes KASĒ:
- Pirmdienās: 9.00–13.00,
- Trešdienās: 9.00–13.00,
- Piektdienās: 9.00–13.00.
Tālr.: 63484558, 27091370.
Aicinām epidemioloģiskās drošības nolūkos tomēr rūpīgi izvērtēt nepieciešamību pēc klātienes tikšanās, jo iespējams, ka šo jautājumu var noskaidrot, izmantojot attālinātās un elektroniskās saziņas
iespējas.
Inese Ģirne, galvenā grāmatvede

Mainīta Covid-19 slimības
lapu apmaksas kārtība
16. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Ja persona sakarā ar kādu elpošanas sistēmas saslimšanu ir
vērsusies pie ārsta, tad tai attālināti – bez apskates ārsta kabinetā –
par laiku no darbnespējas pirmās
līdz trešajai dienai tiks izsniegta
darbnespējas lapa B un par šo periodu tiks piešķirts un izmaksāts
slimības pabalsts 80% apmērā no
veiktajām sociālās apdrošināšanas
iemaksām.
Ja ārsts nosūtīs personu veikt
analīzes par saslimšanu ar Covid-19
un tās būs pozitīvas, tad slimības
pabalsts tiks piešķirts par visu slimības laiku – no darbnespējas pirmās dienas līdz brīdim, kad persona būs atguvusi darbspējas.
Savukārt negatīvu Covid-19
analīžu gadījumā personai, kam ir

cita elpceļu saslimšana un darbnespēja turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa B trešajā darbnespējas
dienā tiks noslēgta un atvērta darbnespējas lapa A. Slimības nauda
par slimības lapu A un slimības
pabalsts, ja tiks izsniegts slimības
lapas pagarinājums – slimības lapa
B, tiks izmaksāts vispārējā kārtībā.
Tām personām, kam līdz
15. novembrim sakarā ar elpošanas sistēmas saslimšanu ir izsniegta slimības lapa A, ja darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc
16. novembra, slimības naudu līdz
10. darbnespējas dienai izmaksās
darba devējs.
Grozījumi likumā pusgadu –
līdz 2021. gada 30. jūnijam – pagarina termiņu, kādā saistībā ar
Covid-19 saslimšanu vai atrašanos
karantīnā tiek izsniegta slimības
lapa B un piešķirts valsts apmaksāts
slimības pabalsts.

Norisināsies higiēnisko
sejas masku izdale
mazaizsargātām personām
Ņemot vērā Covid-19 izplatību
un nepieciešamību sabiedriskās vietās obligāti valkāt mutes un deguna
aizsegu, Nīcas pašvaldība 19. novembrī saņēma valsts apmaksātas
vairākkārt lietojamas higiēniskās sejas aizsargmaskas, kuras tiks izsniegtas mazaizsargātajām personām, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem un kārtību
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī personām, kuras ir tiesīgas saņemt nakts
patversmes, patversmes vai aprūpes
mājas pakalpojumus vai arī dienas
aprūpes centra, dienas centra vai
krīzes centra pakalpojumus. Divslāņu sejas aizsargmaskas mazgājamas

līdz 30 reizēm, saglabājot filtrācijas efektivitāti. Katrai ir pievienota
instrukcija ar ieteikumiem pareizai
mazgāšanai un lietošanai. Persona
šobrīd varēs saņemt pa vienai maskai. Paredzēts, ka vēl vienu masku
varēs saņemt otrajā piegādes posmā,
kas būs decembrī.
Maskas no 20. novembra var
saņemt Sociālajā dienestā katru
darba dienu no plkst. 8.00 līdz
17.00, piektdienās no 8.00 līdz
13.00 (tālr. 63484553, 63489489).
Saņemot masku, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem jāuzrāda izziņa
par attiecīgās personas statusu.
Inese Lapiņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Novērtē Dienvidkurzemes VPVKAC darbību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi
ikgadējo Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
tīkla (turpmāk – VPVKAC) darbības izvērtējumu laika posmam no
2015. gada oktobra līdz 2020. gada
septembrim.
VPVKAC darbības atskaite ietver vairākus elementus – 1) kopīgos
rādītājus sniegto valsts pakalpojumu
skaitā, to izmaiņās un pēc pakalpojumu veidiem, 2) dažādu VPVKAC
vietu citu VPVKAC vidū gan kopumā, gan pēc citām pazīmēm – līdzīgu
pakalpojumu sniedzēju vidū, teritoriāli tuvo VPVKAC vidū.
2020. gadā sniegto pakalpojumu
skaita ziņā Dienvidkurzemē esošajos
VPVKAC līderpozīcijās ir Priekules
novada VPVKAC (4. vieta starp visiem novada nozīmes VPVKAC),
bet starp pirmajiem 40 ir arī Aizputes, Vaiņodes, Nīcas, Skrundas un
Brocēnu novada VPVKAC.

2020. gadā gan Dienvidkurzemē
esošajos centros, gan kopumā VPVKAC tīklā vērojama virzība uz e-pakalpojumu sniegšanu.
Iestāžu un pakalpojumu iedalījumā kopumā un laika gaitā noteiktās
pakalpojumu grupās uzteicami šādi
VPVKAC, balstoties uz vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu
un/vai virzību uz e-pakalpojumu izmantošanu:
laba pieredze daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanā: Priekules, Vaiņodes un Nīcas novada VPVKAC;
VSAA pakalpojumi – daudz un
daudzveidīgās dzīves situācijās: Priekules, Aizputes un Skrundas VPVKAC;

VID pakalpojumi – virzība uz
e-pakalpojumiem: Nīcas un Brocēnu
VPVKAC;
2018. gada pakalpojumu indeksā – Priekules un Vaiņodes, Nīcas un
Rucavas VPVKAC, bet 2020. gada
indeksā – Priekules VPVKAC.
Dienvidkurzemē sekmīgākie ir
Priekules, Nīcas un Vaiņodes novada VPVKAC, ņemot vērā kopējo
pakalpojumu skaitu, sniegto pakalpojumu daudzveidību, pakalpojumu
skaita izmaiņu noturību laika gaitā
un virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot atbalstu klientiem.
Sintija Špakova,
klientu apkalpošanas
speciāliste

ZINĀŠANAI!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām un
Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka VPVKAC tīkla izveidi.
VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus
var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 93 pašvaldībās, kopā 122 vietās.

Dedzinot sveces, atcerieties par ugunsdrošību!

Svētku laiks allaž ir saistīts ar sveču dedzināšanu gan
telpās, gan ārpus tām. Skaista tradīcija, kas rada patīkamu
atmosfēru, tomēr bez rūpēm par drošību sveču liesmas
var radīt arī postu.
Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina ievērot drošības padomus:
u sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas;
u degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc
vienmēr pārliecinies, ka svece atrodas drošā attālumā no

degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem;
u nenovieto sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz elektroierīcēm, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
u uzmani, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
u neatstāj telpās degošas sveces bez uzraudzības
pat ne uz īsu brīdi un dodoties prom vai pirms gulētiešanas pārliecinies, ka sveces ir nodzēstas.

Vietējo projektu konkurss

Iegādātā telts lieliski noder

Pasludināti gada balvas
zivsaimniecībā
“Lielais loms 2020” laureāti
4. novembrī Zemkopības ministrija pasludinājusi Gada balvas
zivsaimniecībā “Lielais loms 2020”
laureātus – zivsaimniecības nozares
labākos uzņēmējus un darbiniekus.
Laureāti noteikti sešās konkursa
nominācijās, kā arī piešķirta balva par
mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.
Sirsnīgi sveicam nominācijas
“Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā”
ieguvēju – zemnieku saimniecību
“Oskars”.
Šogad “Lielais loms” notika 6.
reizi. Visi nomināciju pretendenti tika
vērtēti attālināti. Laureāti saņems bal-

vu “Lielais loms 2020”, Zemkopības
ministrijas diplomu un naudas balvu.
Laureātu godināšanas un apbalvošanas ceremonija Covid-19 pandēmijas
un epidemioloģiskās situācijas dēļ atcelta, balvas nogādātas personīgi.
Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir Zemkopības ministrijas
ikgadēja zivsaimniecības nozares
augstākā atzinība par nozīmīgiem
sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā un līdz ar to arī Latvijas
tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares attīstību un
nozīmīgumu sabiedrībā.

Vasarā telts tika izmantota, arī svinot Kalnišķu Sabiedriskā centra 15 gadu jubileju.

Šajā gadā “Nīcas novada attīstības biedrība” piedalījās Nīcas novada domes 2020. gada
projektu konkursā “Mēs savam
novadam” ar projektu “Sports
jebkuros apstākļos”. Īstenojot to,
ir iegādāta mobila telts (3 x 4,5 m) ar
uzrakstiem “NĪCA”. Projekta mērķis

bija iegādāties tādu telti, kuru būtu
iespējams izmantot sporta un sabiedrisko pasākumu organizatoriem dažādu sacensību un sarīkojumu laikā.
No pavasara, kad telts tika iegādāta,
tā jau tika uzslieta gan Valmierā ar
Nīcas airēšanas slalomistiem, gan
Rudē ar jaunajiem futbolistiem, gan

2020. gada 30. novembris

Bernātos mežragu koncerta laikā,
Kalnišķu Sabiedriskā centra gadadienas svētkos un citur. Ļoti ceram, ka
telts kalpos vēl ilgu laiku.
Paldies Nīcas novada domei par
iespēju realizēt vienu no sapņiem!
Ingars Kalējs,
“Nīcas novada attīstības biedrība “

3

Pasniegti apbalvojumi
“Gada novadnieks 2020”
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Lieliskas atpūtas radītājiem
gan lieliem, gan maziem – ZS
“ATOMI” saimniekiem, kuri
atraduši lielisku uzņēmējdarbības
nišu un, kopā strādājot plecu pie
pleca, radījuši lieliskas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem, kuriem
ļoti patīk barot dzīvniekus.
3 Tūrisma
magnētam un
Bernātu ciema popularizētājiem
kafejnīcai “BERNĀTU DZINTARIŅŠ”.
Uzņēmums, kas šobrīd ir viens
no lielākajiem Nīcas novadā un tieši Bernātu ciema popularizētājiem.
Pateicoties “Bernātu dzintariņam”,
Bernāti ir izskanējuši daudzos drukātajos un sociālajos medijos kā ļoti
pievilcīga atpūtas vieta meža ielokā.
u Balva nominācijā “Gada
balva kultūrā” – ilggadējai Nīcas sieviešu un Nīcas vidusskolas
koru diriģentei un vadītājai LĪGAI
AMERIKAI-ANSIŅAI par 30
darba gadiem, kas ieguldīti Nīcas
sieviešu kora attīstībā.
“Līga ar savu mieru, gaišumu,
laipnību saskarsmē ar cilvēkiem un
visām citām savām īpašībām, šķiet,
ir ideāla. Līga ir izcila diriģente un
skolotāja.” (J. Ozoliņš)
Diriģentes
darbā
Līga
jāapbrīno, cik daudz viņa ir
paveikusi: interesantas programmas
koriem, rūpīgi iestudētas dziesmas,
ļoti veiksmīgi koncerti, panākumi
skatēs. Sevišķa pateicība Līgai par
koru koncertiem ārzemēs, tie ir
nepārvērtējami. Līgai viss, ko viņa
izdomā, izdodas. Azartiska, ja dara,
tad dara ar vērienu. Līga vienmēr ir
bijusi kora gaišais jautrības gariņš.
Viņa izceļas ar savu oriģinalitāti un
elegantumu, tanī pašā laikā – vienkāršumu.
u Balva nominācijā “Gada
balva sabiedriskajā darbībā”.
Rudes bērnu laukuma atjaunošanas
un sakārtošanas labajam gariņam
INGAI SPRŪDEI.
Rudes rotaļu laukuma atjaunotāja, kura sapulcēja visus kaimiņus,
bērnu vecākus un vecvecākus vienam lielam darbam, kura rezultāts
nes prieku visiem Rudes centra
iedzīvotājiem. Milzīgs paldies viņai par uzņēmību un entuziasmu.
Pateicoties viņas iniciatīvai un
uzņēmībai, rotaļu laukums tika
atjaunots. Savulaik arī organizēja
cilvēkus žoga taisīšanai pie Rudes
atkritumu novietnes. Aktīvi iesaistās visos Rudes atsvaidzināšanas
darbos. Inga ir visdzīvespriecīgākais cilvēks. Viņa vienmēr ir smaidīga un uzlabo dienu, ja gadās satikt. Smaidīgs cilvēks, kurš vienmēr
uztur pozitīvu garu.
3
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“Gada balva
sabiedriskajā
darbībā” –
INGAI SPRŪDEI.

“Gada balva
uzņēmējdarbībā” –
ZS “ATOMI”
saimniekiem.

“Gada balva
sportā” –
ĢIRTAM
KNUBIM.

“Gada balva uzņēmējdarbībā” – Kafejnīcai
“BERNĀTU
DZINTARIŅŠ”.

“Gada balva
sportā” –
JANEKAM
KREITĀLAM.

“Gada balva
kultūrā” –
LĪGAI
AMERIKAIANSIŅAI.

u Balva nominācijā “Gada
balva sportā”.
3 Velosportistam ĢIRTAM
KNUBIM par neatlaidību, mērķtiecību un augstiem sasniegumiem
riteņbraukšanā, par augstiem sasniegumiem Latvijas Riteņbraukšanas federācijas junioru grupā.
3 FK “Nīca/OtankiMill.eu” tre-

2020. gada 30. novembris

nerim JANEKAM KREITĀLAM
par ieguldīto darbu Nīcas telpu
futbola attīstīšanā un popularizēšanā.
Viņa vadībā FK “Nīca” pieaugušo futbola komanda pirmo reizi
novada vēsturē ieguva godalgotu
vietu (3. vieta) Latvijas 1. līgas sacensībās telpu futbolā, kas pavēra

iespējas komandai šogad startēt
virslīgā. Par dalību minifutbola sacensībās Slovēnijā.
Ir ļoti daudz sava brīvā laika
veltījis treniņiem, lai īstenotu komandas panākumus. Nepārprotami
vismērķtiecīgākais un apņēmīgākais.
Janeks Kreitāls ir pelnījis šo apbalvojumu, jo viņš ir ielicis vārdos
neaprakstāmus spēkus un pūles,
lai turpinātu paaugstināt futbola
līmeni Nīcā, un arī šajā sarežģītajā
laikā neapstājas un tērē savu brīvo
laiku, lai atrastu veidus, kā turpināt

spēlētāju un komandas izaugsmi.
Katram treniņam ir sagatavots savs
plāns un mērķis, individuāla pieeja
spēlētājiem, ja tāda nepieciešama.
Pretinieku video analīzes veikšana.
Savu spēļu video analīžu veikšana.
Statistikas apkopošana.
Ar visu sirdi ir savā darbā – futbola treneris! No parastas lauku,
amatieru komandas ir izveidojis
konkurētspējīgu komandu zāles
futbolā Latvijas mērogā. Velta
daudz brīvā laika, lai iegūtu papildu
zināšanas par futbolu (it sevišķi telpu futbolu).
Turpinājums 5.lpp.

“GADA NOVADNIEKS 2020” UN SVĒTKU KONCERTS
“VISI MĒS VIENĀ KAMOLĀ SATĪTI” AIZVADĪTS TIEŠSAISTĒ
Turpinājums no 4.lpp.
Šogad koncertu un apbalvošanu nebija iespēja vērot klātienē,
tomēr, meklējot risinājumus, koncerts tika nodrošināts tiešsaistē
gan mājaslapā, gan Nīcas novada domes oﬁciālajā Facebook lapā.
Koncerta laikā, kā arī pēc tā skatītāji dalījās ar savām pārdomām.
Nīcas novada dome priecājās par labajiem vārdiem, kurus koncerta
skatītāji veltīja pasākuma organizatoriem.
Koncertu kopumā ir noskatījušies nedaudz vairāk kā 500
sociālā tīkla Facebook.com lietotāji, kā arī ap 200 skatījumu video
straumēšanas platformā Youtube.com.
Svētku koncertā piedalījās Latvijas Nacionālās operas un
baleta aktieris Juris Jope, Operetes teātra galveno lomu atveidotājs
Emīls Kivlenieks, Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārtiņš Brūveris
un Kristians Kareļins. Dziesmu pavadījumu nodrošināja pianista
Anatolija Livčas instrumentālā grupa (ģitāras spēles virtuozs Artūrs
Kutepovs, sitaminstrumenti – Uģis Krūskops, taustiņi – izcilais
pianists Anatolijs Livča).
Pārsteiguma balvu no Nīcas Tūrisma informācijas centra
saņēma Rudes ciema iedzīvotāja INTA KALĒJA.
Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai šī svētku programma aizritētu
bez aizķeršanās, kā arī paldies visiem skatītājiem!
Paldies arī visiem novada ļaudīm, kas teica labus vārdus par saviem
līdzcilvēkiem un piedalījās aptaujā. Šogad tika iesniegtas 150 anketas un vēstules, labus vārdus vēlot vēl 49 darbīgiem cilvēkiem un 13
kolektīviem, uzņēmējiem, biedrībām un interešu grupām.
u GABRIELA ANNIJA ANDERSONE piedalījās Baltijas kausā, ļoti labi
sevi pierādīja spēlēs pie U-14 grupas. Ir izsaukta uz U-15 Latvijas
meiteņu izlasi.
u IEVA ARUMA, vienmēr izpalīdzīga un atsaucīga. Cilvēks, kas ar
visu savu sirdi atdodas darbam.
u AIJA DRAVNIECE, izcils pedagogs un stipras gribas cilvēks. Visu
mūžu ir kopā ar dziesmu. Strādājot gadu desmitus Nīcas vidusskolā,
sniedza skolēniem sapratni un rūpes. Sniedza ieguldījumu Nīcas
kultūras dzīvē.
u ALDIS ČIRKŠIS, atsaucīgs, saimniecisks, laipns un zinošs cilvēks.
u AUSMA DZINTARE veiksmīgi īstenoja projektu. Nemitīgi daudzina
mūsu kultūrvēsturisko mantojumu.
u DAIRA EGLĪTE daudzu gadu garumā rūpējas par bērnu labklājību
b/d “Spārīte”.
u ANDREJS GESLERS, labs menedžeris Nīcas futbola komandai.
u OSKARS KADEĢIS, zvejnieku mājas “Oskars” īpašnieks, kurš
izkopj ģimenes tradīcijas, sargā zvejnieku ciemata titulu un attīsta
mājražošanu. Kūpina gardas zivis, pēc kurām cilvēki mēro pat
vairākus desmitus kilometru. Pie Oskara vienmēr jūties gaidīts, laipna
attieksme un apkalpošana.
u INGARS KALĒJS, neskaita darbā pavadītās stundas sporta dzīves
organizēšanai dažāda vecuma grupām ar milzīgu ieinteresētību
un degsmi. Pateicoties Ingara iniciatīvai, Nīcas novadā ir iespēja
iesaistīties arvien jaunos sporta veidos. Vienmēr lojāls. Savu darbu
veic ar lielu atbildību, interesi, entuziasmu un, galvenais, novada labā.
u INESE KALNIŠĶE, laipna, smaidīga. Vienmēr izlīdzēs un noliks
līdzcilvēku pirmajā vietā.
u AIVIS KARZONS, azartisks, disciplinēts un mērķtiecīgs treneris.
Labs paraugs saviem sekotājiem. Ar savu neatlaidību motivē citus
trenēties, tāpēc Nīcas MTB komandai kopvērtējumā ir augsti
sasniegumi un 2020. gadā Nīcas novada vārds ir godam nests
Latvijas velosacensībās.
u ANDRIS KOKINS, sabiedrisks, aktīvs cilvēks ar zelta rokām un
zelta sirdi. Vislabākais, jaukākais un izpalīdzīgākais kaimiņš. Vienmēr
sniegs palīdzīgu roku. Labiekārtojis savas dzīvesvietas apkārtējo vidi
Skolas ielā 4.
u EDGARS MIĶELIS KOVAĻSKIS, pats būdams aktīvs sportists, ir
brīnišķīgs bērnu futbola treneris.
u VALTERS KRĒTAINIS, centīgs, strādīgs un labsirdīgs cilvēks.
Vairāku nomināciju ieguvējs. Izstrādāja funkcionālu palīgierīci “Soli pa
solim” bērniem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu pārvietošanos,
kā arī ir izveidojis sociālo uzņēmumu.
u INITA ĶAUPELE, biedrības “Kalnišķu Īves” aktīviste un entuziaste.
u INGŪNA LĪBEKA ir ieguldījusi lielu darbu gan Rudes, gan Nīcas
skolās. Cīnījusies par Rudes skolas pastāvēšanu līdz pat tās
slēgšanai.
u MONTA LĪBEKA, Olimpiskās dienas vingrojumu kompleksa autore,
kura veiksmīgi pilnveido sevi sporta jomā.
u MADARA MIHELSONE interesantu aktivitāšu organizatore gan
pašiem mazākajiem, gan lielākiem Nīcas jauniešiem.
u ANTRA NOLLE, sirds cilvēks, ļoti laipna, atsaucīga, vienmēr
pozitīva un smaidīga skolas kafejnīcas feja. Vienmēr parūpēsies par
katru, kam vajadzīga palīdzība. Uzklausīs, uzmundrinās un sniegs
padomu.
u AGRIS PETERMANIS ilgus gadus labi un godprātīgi veic
sava amata pienākumus, sniedz lielu ieguldījumu Nīcas novada
saimnieciskajā un kultūras attīstībā un saglabāšanā.
u LĀSMA PETERMANE, cilvēks, kurš māk iedrošināt. Lielu darbu
iegulda skolas attīstībā, pilnveidošanā un labiekārtošanā. Cīnījusies,
lai ikviens skolēns un skolotājs var atgriezties mācīties un strādāt
drošā skolā.
u EMĪLS PĒTERSONS, Nīcas vidusskolas aktīvists, kurš ar interesi
iesaistās skolas dzīvē, piedalās arī Nīcas Jauniešu centra rīkotajos
pasākumos, kā arī palīdz tos gan organizēt, gan vadīt.

u SINTIJA PICKĒNA-KUPŠE, lai tiktu savākti līdzekļi Prenclavu
dzirnavu remonta darbiem, organizēja radošu pasākumu visai
ģimenei – “Spoku nakts Prenclavu dzirnavās”, kurā cēla godā
vēsturi, tradīcijas, vietējos amatniekus un mājražotājus. Šogad kā
žūrijas locekle piedalījās Nīcas dārzu kustībā.
u SVETLANA PUŠKAREVA, skolas medmāsiņa, kura savu darba
mūžu veltījusi skolai. Ļoti jauka, mīļa, izpalīdzīga, iejūtīga un
atsaucīga. Vienmēr ir kāds mīļš vārds, ko pasacīt.
u SANTA PŪĶE, SIA “NS Estate” darbiniece, pateicoties kurai
uzņēmums ir ieguvis vairākus kvalitātes sertiﬁkātus un pasaules
atzinību. Ļoti atbildīga, stingra, neatlaidīga, uz rezultātu vērsta
personība. Velta sevi darbā – uzņēmumā, studijās, dažādos
zinātniskos projektos un konferencēs, nesot Nīcas un uzņēmuma
vārdu tālāk pasaulē.
u AGRIS UN INDRA RADOMIŠĶI, dāsni cilvēki, kuri palīdz un
sponsorē pasākumus.
u IRĒNA RĀTE, sabiedriska, aktīva kultūras dzīves uzturētāja
daudzu gadu garumā. Kultūras dvēsele Kalnišķu ciemā.
u IVETA REINFELDE popularizē veselīgo Bernātu priežu čiekuru
sīrupa gatavošanu.
u IVETA RONE iedrošina skolas audzēkņus darīt un uzdrošināties,
aicina jauniešus būt radošiem.
u RAIENS RONIS, centīgs un apzinīgs sportists ar godalgotu
sniegumu airēšanas sporta sacensībās.
u GUNTIS UN MĀRTIŅŠ SILENIEKI, pie lopbarības sagatavošanas
ar savu tehniku palīdz tiem lauksaimniekiem, kuriem tās nav.
u JĀNIS SILNIEKS, kapsētas tīrības un kārtības uzturētājs, kurš visu
savu brīvo laiku velta Pucu kapsētas sakopšanā.
u SANDRA SKADIŅA, ļoti zinoša un radoša Nīcas kultūras centra
pasākumu organizētāja.
u RAIVIS SVILIS, aktīvs jaunietis sporta un skolas dzīvē.
u ELĪZA ŠĒFERE, viena no ātrākajām Nīcas novadā dzīvojošām
airētājām Latvijā.
u ŠĒFERU ĢIMENE, upmalas kultūras attīstītāji ar svaigām un
radošām idejām gan uz ūdens, gan krastā.
u GUNITA ŠIME, ļoti interesanti un atbildīgi veica darbu pieaugušo
izglītībā.
u ROBERTS ŠĪMANIS, gudrs jaunietis, kurš nemitīgi piedalās starptautiskos konkursos, nesot Nīcas novada vārdu ārpus robežām.
u AIJA ŠĶUBURE, jauka interešu kopas “Rude” vadītāja.
u GUNTA ŠLOSBERGA, ar lielu enerģiju apveltīts cilvēks, kurš
iesaista Grīnvaltu ciema iedzīvotājus sava ciema dzīvē.
u SINTIJA ŠPAKOVA atvēra Nīcas novadā rotaļistabu “Sise”.
u INGA ŠUKLĀ, vienmēr laipna, rūpīga un atsaucīga. Ar savu darbu
piesaista klientus no Liepājas un tuvējās apkārtnes.
u IEVA TAURINSKAITE ir iesākusi un paveikusi labus attīstības
projektus.
u AIVARS VADONIS, patīkams un jauks cilvēks.
u KLĀVS VADONIS, ar lielu cieņu iesaistās Nīcas novada tradīciju
iemūžināšanā.
u ALĪDA VĀRNA, Nīcas novada tradīciju glabātāja, kura savas
zināšanas nodod gan savai ģimenei, gan pārējai latviešu tautai.
u LAURA VECBAŠTIKA, veiksmīgi pārstāv Nīcas novadu airēšanas
sacensībās. Ir atsaucīga, aktīva un piedalās dažādos pasākumos.
u AIGARS VEISS, atsaucīgs Nīcas komunālās pārvaldes vadītājs.
Vienmēr uzklausa un palīdz risināt iedzīvotāju sadzīves problēmas.
u LAINE ZEILE godā Nīcas tautasdziesmas, tautastērpu un tradīcijas.
u BIEDRĪBA “BURA” 4 gadu garumā organizē pasākumu “Ausma”,
kas piesaista lielu apmeklētāju skaitu.
u BIEDRĪBA “KALNIŠĶU ĪVES” daudzu gadu garumā darbojas kultūras jomā un rīko dažādus interesantus pasākumus un
nodarbības.
u BIEDRĪBA “MĒS BERNĀTIEM” pilnveido kultūras pasākumus
Nīcas novadā un veicina Bernātu attīstību.
u INTEREŠU KOPA “RUDE” – aktīvi darbojas, lai popularizētu Nīcas
novadu.
u BIEDRĪBA “VALGUMS” – uzņēmās aktīvu vadību, attīstot
Jūrmalciema tūrisma plūsmu.
u MTB “NĪCA”, velobraucēju komanda, kas šogad Latvijas
riteņbraukšanas rangā ieguva 3. vietu.
u NĪCAS ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS, kultūras mantojuma
glabātājas. Neskatoties uz nelielo dalībnieku skaitu, nemitīgi
papildina savu repertuāru ar senām dziesmām un popularizē Nīcas
novadu, uzstājoties daudzviet Latvijā.
u OTAŅĶU ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS, kolektīvs, kas iedzīvina
novada tradīcijas un nodod tās tālāk šodienas iedzīvotājam.
u PII “SPĀRĪTE” 3. GRUPAS KOLEKTĪVS (Gunta Barena, Rasita
Stasjus, Laila Veinberga), ļoti spēcīga komanda, mazajiem novada
iedzīvotājiem sniedz pozitīvu un saprotošu attieksmi, sirds siltumu,
smaidu un nenogurstošu dzīvesprieku. Rūpējas par bērnu izglītošanu.
u “PIE PĒTERA” kolektīvs, atsaucīgs, izturīgs un vienmēr laipns.
Palīdzēs ikvienā situācijā.
u SIA “NS ESTATE”, uzņēmums, kas piedāvā vienu no
kvalitatīvākajiem produktiem Baltijā un Eiropā. Uzņēmums ir
ieguvis daudz atzinības un sertiﬁkātus, ir viens no modernākajiem
uzņēmumiem Eiropā. Saražoto produkciju apjoms ar katru mēnesi
pieaug. Iet pretī attīstībai lieliem soļiem, jo vēlme sasniegt ne tikai
atzinību Eiropā, bet arī pasaulē.
u SIA “KINSLERI”, uzņēmums, kas piedāvā kvalitatīvu preci. Entuziasti savā uzņēmējdarbībā, kurā darbojas labs mārketings.
u SIA “OTAŅĶU GARDUMI”, lielisks uzņēmums, kas klientiem
piedāvā gardus konditorejas izstrādājumus.

Bagāts mūžs

DZIDRAI ZAĻAJAI – 90
Dzidra Zaļā dzimusi un jaunības gadus aizvadījusi Nīgrandē. Tur pagāja kara gadi, tur izveidoja ģimeni un piedzima trīs dēli. Puikas bija vēl mazi, kad ierasto ģimenes dzīvi
izpostīja liela nelaime – vīru sabrauca. Vajadzēja daudz
spēka un rūpju, lai visus dēlus izskolotu un izvadītu dzīvē. Dzidra Zaļā
Uz Jūrmalciemu ģimene pārcēlās 1970. gadā. Te jau visus gadus
dzīvoja māsa Helga, vēlāk atnāca arī Dzidra ar dēliem. Vi- līdz pensijai
sus gadus līdz pat pensijai strādāja lielajās Paipu siltumnī- nostrādāja
cās. Audzēja rozes un tomātus.
siltumnīcās,
“Mamma bija gan stipra, gan mīļa,” saka dēls Gunārs. audzējot rozes
“Lika strādāt, neļāva blēņoties.” Vajadzēja ravēt un citus un tomātus.
darbus savā saimniecībā paveikt. Tagad par māmuļu rūpējas dēla Gunāra ģimene. “Žiperīga,” tā māmuļu raksturo Gunāra dzīvesbiedre.
Viņa vēl labprāt grābj lapas, ravē. Nesāp nekas, tādēļ arī nekādas zāles nelieto,
dzirde un redze gan vairs nav kā agrāk.
Satikt abus mazbērnus un trīs mazmazbērnus svētku reizē gan nesanāca, jo
viņi dzīvo Dānijā.

ELZAI PĀTAREI – 90
Elzas Pātares (dzim. Pūķe) dzimtā puse ir Jūrmalciems, bet lielākā mūža daļa aizvadīta Bernātos, mājās, ko
savulaik kopā ar vīru iegādājās. Bērnībā dzīve bija trūcīga.
Tēvs noslīka jūrā, kad Elzai, jaunākajai no četriem bērniem, bija vien pieci mēneši.
Elza Pātare mīl
E. Pātare mīl gan dzīvniekus, gan puķes. Mājās
gan dzīvniekus, vienmēr ir bijuši mājdzīvnieki. Ļoti patika zirgi. Kādreiz,
gan puķes.
“Boļševika” laikā, mamma tos kopusi. Vasarā sajūdza divjūgā un veda uz fermu sienu. Tagad, kad spēka mazāk nekā agrāk, palikušas
rūpes par sunīti un vistiņām. Kūts iemītnieki ir meitas ģimenes pārziņā, bet
māmuļa labprāt aiziet pie teliņiem pacienāt ar kādu kārumu. Ar dzīvnieku kopšanu bija saistīti vairāki darba gadi “Druvu” fermā, kas atrodas līdzās šosejai,
tur bijusi par slaucēju. Tagad bēdīgi noskatīties, kā aizlaista postā ēka, kur tik
daudz strādāts un gādāts. No puķēm vismīļākās ir lilijas. To dārzā ir daudz un
dažādās krāsās. Jau domā, kur un ko stādīt pavasarī.
Meita Daina stāsta, ka, dienas vadot, mamma labprāt palasa avīzes, seko
līdzi notikumiem Nīcā, vienmēr izlasa par jubilāriem. Atceras jaunības gadus,
kad Bernātos bija estrāde un zaļumballes ar dzīvo mūziku. Tolaik bijis daudz
vairāk cilvēku, daudz bērnu. Uz dzimšanas dienu ciemos no Liepājas atbraukusi māsa, kurai iet jau deviņdesmit trešais gads. Pārrunājušas laiku, kad gājušas
pie saimniekiem strādāt, viss vēl labi saglabājies atmiņā. Savulaik E. Pātare bijusi čakla adītāja – visiem saadīja rakstainus cimdus un zeķes.
Šis gads sācies ar lieliem pārdzīvojumiem, jo nomira dēls. Bet sāpes pamazām aprimst un dzīve turpinās – ir meita, četri mazbērni un četri mazmazbērni.
Ir par ko domāt un priecāties.

RASMAI RŪJAI – 85
Rasma Rūja (dzim. Rūce) dzimusi Silniekciemā, kura
vairs nav, kurš pilnībā tika nopostīts kara laikā. Tas atradās
starp Jūrmalciemu un Paipu ciemu. Ciemā bija vienpadsmit mājas. Te dzīvojis arī pagasta vecākais Gustavs Šķics.
R. Rūja zina stāstīt, ka viņas dzimtajās “Rūcēs”, ko opaps
būvējis, cara laikā bijusi pirmā skola Jūrmalciema un ap- Rasmas Rūjas
kārtnes bērniem. Visi sēdējuši pie liela galda, kuram abās dzimtā vieta ir
pusēs bija soli. Tur mācījies arī koktēlnieks Miķelis Pankoks. Silniekciems,
Spilgti atmiņā palikušas kara ainas. 1944. gada beigās, ko kara laikā
kad vācu karaspēks atkāpās, notika spēcīga apšaude, un pilnībā noposvienā naktī visas ciema mājas nodega. “Dievs mūs pasar- tīja.
gāja,” ir pārliecināta R. Rūja. Sākumā dzīvojuši bunkurā, bet vēlāk devušies bēgļu gaitās uz Klampju ciemu. Mamma ar trim bērniem steigusies prom no degošajām mājām. Tētis, kurš nebija mājās, palika krievu kontrolētajā zonā. Apstākļi
bija ļoti trūcīgi. “Iztikām no cilvēku labvēlības,” skumji nosaka jubilāre.
Rasma mācījusies Jūrmalciema skolā, mācības padevušās labi. Pirmā darba vieta septiņus gadus bija Jūrmalciema zivju pieņemšanas punkts. Pēc tam
pārcēlusies uz dzīvi Liepājā, jo nav gribējusi stāties kolhozā. Izmācījusies par
ceļamkrāna vadītāju un līdz pensijai strādājusi Liepājas Lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīcā. Vēlāk atgriezusies tēva mājās.
Liktenis pavērsies tā, ka mūža nogalē sagājuši kopā divi vieninieki. Visvaldi
Rasma pazina jau kopš bērnības. Kopā labāk. Sestdienās brauc Nīcā uz tirdziņu,
svētdienās – uz baznīcu, ir ar ko parunāties. Sirmā kundze nosmej: “Mūsu bagātība uz abiem ir viens kaķis Miķelis.” Jautāta par ikdienas darbiem, uzdzied: “Ja
vēl manos spēkos būtu noplūkt nātres, noplūkt nātres, kas uz sliekšņa zied…” Ar
labu vārdu jubilāre piemin kaimiņus, kas vienmēr palīdz, ja tas ir nepieciešams.
Gunita Šime un Gita Vanaga
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Nīcas vidusskolā
Pasākumi Latvijas dzimšanas dienai

Šogad Latvijas dzimšanas diena tika atzīmēta nedaudz citādi
– ne tik dziesmoti kā citkārt, taču svētku sajūta tika radīta: skolas
logos iedegtas sarkanbaltsarkanās gaismiņas un ielikti skolēnu
darinātie dekorējumi. Norisinājās īpašās audzināšanas stundas ar
erudīcijas konkursiem, papildinot zināšanas par Latviju. Notika
arī nodarbības “Mūsu Latvijas noslēpumi” Latvijas iniciatīvas
“Latvijas skolas soma” ietvaros. 18. novembra vakarā pie skolas
tika izgaismota Saules zīme. Vējš uzstājīgi vēlējās nopūst svecītes
Saules zīmē, taču tās dega (paldies skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem un viesiem par palīdzīgu roku Saules zīmes
izgaismošanā – par katru svecīti, ko nedēļas laikā sanesa skolā).
Svecīšu degšanas laikā skanēja latviešu dzejnieku skaistākie dzejoļi, ko mūsu skolēni un absolventi iepriekš ierakstīja Zoom tiešsaistē (paldies skolēnu valdes pārstāvjiem Laurai, Katrīnai, Sondrai,
Sandijai, Emīlam, Sanijai, Ērikai, Raienam, bet jo īpašs paldies
pagājušā gada absolventiem Elīnei Kučerei, Edgaram Miķelim
Kovaļskim, Artūram Vecbaštikam).
1.–12. klašu skolēniem notika erudīcijas konkursi: 1.–8. klasēm katrai atsevišķi, bet 9.–12. klašu skolēniem visiem kopā tiešsaistē. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un paplašināt redzesloku. Izaicinājumu erudīcijas pārbaudei dažādām
klašu grupām atšķirīgi bija sagatavojusi direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone.
Erudītākie skolēni katrā klasē:
1.a klase: Agate Putniņa, Bogdans Ivanovs, Artūrs Anspaks;
1.b klase: Rēzija Zaļā, Dārta Dreiže, Eduards Mateuss;
2.klase: Evelīna Lanka, Ralfs Lanka, Sveins Aivens Višers;
3.a klase: Elza Skangale, Līva Sleže, Igeta Liene Ozola;
3.b klase: Līva Petermane, Marta Radomišķe, Mārtiņš Klibiks;
4.a klase: Jēkabs Martins Dreižis, Valters Zvirgzdiņš, Alekss
Ziediņš;
4.b klase: Elizabete Putniņa, Raitis Šeidlers, Selīna Tapiņa,
Hanna Solovjova, Ričards Gertneris, Dāvis Eglītis, Megija Cvībele;
5.a klase: Jēkabs Ābelītis, Paula Radomišķe, Raivo Jonass;
5.b klase: Una Lagzdiņa, Valters Timbra, Edgars Saulītis;
6.a klase: Estere Pūķe, Monika Krūče, Ance Meijere;
6.b klase: Gabriela Annija Andersone, Tīna Daugele, Estere
Reķēna;
7.a klase: Laura Sīkle, Tomass Toms Sprūds, Samanta un
Krista Klāvsones, Lilija Štāla;
7.b klase: Evita Cābele, Endija Kalēja, Līga Lapiņa;
8.b klase: Rūdolfs Šuklais, Marta Lībeka, Kate Cibule.
Prieks par 9.–12. klašu skolēniem, kuri azartiski aizrāvās tiešsaistes erudīcijas konkursā, kur atpazina pēc acīm pazīstamus cilvēkus, rādīja erudīciju latviešu teicienos, sportā, latviešu kino un
izgudrojumos. Centās atpazīt dažādus logo un vietas pēc kontūrām. Lai iegūtu punktus, bija jāpārzina arī aktualitātes par novadu.
Turpat divu stundu garumā tika noskaidroti erudītākie, jāatzīmē,
ka rezultāti bija ļoti līdzvērtīgi.
Erudītāko gods – Laurai Vecbaštikai, Megijai Zemei, Ksenijai Jansonei, Linsijai Silai, Danielai Venškevicai;
2. vieta – Raiens Ronis, Kārlis Ārvalds Mūsiņš, Aigars Seļavins, Dāvis Jaunzemis;
3. vieta – Sanija Eglīte, Monta Amanda Mihailova, Mārcis
Kalējs, Madara Roga, Diego Moska.
Šāda veida konkursi ļauj apzināties, ka Latvija ir bagāta un
attīstīta valsts!

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Katru gadu paldies sakām Nīcas vidusskolas darbiniekiem,
skolēniem un ar skolu saistītiem ļaudīm.
Šogad īpašus paldies sakām ar Goda rakstu:
Agitai Mačei – par apzinīgu darba pienākumu veikšanu, par
audzināmās klases sagatavošanu pamatskolas beigšanai, par skolas vērtību iedzīvināšanu, par skolas vārda nešanu un popularizēšanu valstī, par skolēnu iesaistīšanu konkursos;
ar Atzinību:
Nansijai Čaurei – par atbalsta sniegšanu skolēniem un pedagogiem attālinātā mācību procesā, par ieinteresētu un atbildīgu
darba pienākumu veikšanu, par atbalstu klases audzinātājiem, par
spēju saskatīt problēmu un to nekavējoties risināt,
Antrai Šakalei – par attālinātā mācību procesa organizēšanu
un atbalstu pasākumu koordinēšanā skolēniem,
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Irēnai Freimanei – par ieguldījumu darbā ar skolēniem ar
īpašām vajadzībām,
Ingai Šenfeldei – par atsaucību, radošumu skolas pasākumu
noformēšanā, skaistajām ziedu kompozīcijām un pušķiem,
Līgai Nelsonei – par radošumu noformēšanā dažādos skolas pasākumos;
ar Pateicību:
Ingai Plāciņai – par aktīvu digitālo mācību līdzekļu un
daudzveidīgu IT rīku izmantošanu stundās un mājasdarbos,
Laurai Bernotai – par mērķtiecīgu darbu, mācot latviešu
valodu citu tautību skolēniem,
Vitai Reijerei – par aktīvu darbu ar teātra pulciņu,
Ilvai Rasai – par sirds siltumu, kas tiek dāvāts bērniem, par
atbildīgu darba pienākumu veikšanu, par ciešo sadarbību ar skolēnu vecākiem, par jaukām un interesantām mācību stundām,
Irēnai Laukgalei – par darbu ar cittautiešu bērniem,
Līgai Filakai – par teicamu pienākumu izpildi un atbildības sajūtu, vadot atbalsta personāla MK, ieguldīto darbu skolēnu
lasītprasmes nostiprināšanā un atbalstu skolēniem ar mācīšanās
grūtībām,
Sarmītei Cābelei – par atsaucību, ieinteresētību, atbildību
darba pienākumu veikšanā,
Sanitai Leilionai – par enerģisku, nesavtīgu darbu, rūpējoties par skolēnu veselību un drošību ikdienā un krīzes apstākļos,
Emīlam Pētersonam – par labām un teicamām sekmēm,
atsaucību, atbildības sajūtu pasākumu apskaņošanā, skolēnu prezidenta un kapteiņa pienākumu pildīšanu konkursā “FIZMIX
eksperiments”, par tehnisko palīdzību gan mācību darbā, gan
svētkos,
Justam Vadonim – par labām un teicamām sekmēm, atbildību, centību, darbojoties robotikas pulciņā un piedaloties konkursos,
Oksanai Lucei – par aktīvu iesaistīšanos skolas izglītības padomes darbā un atbalstu klases pasākumu organizēšanā.

Skolā uzstādīti temperatūras skrīninga
termināļi

Nīcas vidusskolā ir uzstādīti
divi sejas atpazīšanas un temperatūras skrīninga termināļi. No
vairākiem piedāvājumiem tika
izvēlēts uzņēmuma “CERTES”
piedāvājums, kas visvairāk atbilda Nīcas vidusskolas prasībām.
Viedā termoskrīninga iekārta piedāvā iespēju ātri, efektīvi
un ar augstu precizitāti noteikt
gan ķermeņa temperatūru, gan
atpazīt personas seju. Temperatūras mērīšana nav jāveic manuāli – to dara automātiski un
bez tieša kontakta, personai uz
pāris sekundēm apstājoties ekrāVeicot sejas bezkonna priekšā. Turklāt ierīce nosaka
takta atpazīšanu, ierīce ķermeņa temperatūru un spēj
laikus spēj noteikt
veikt sejas atpazīšanu arī tad, ja
pasliktinātu veselības
cilvēks ir uzvilcis sejas masku.
stāvokli.
Šis modernais augstākās
klases sejas atpazīšanas un
ķermeņa temperatūras skrīninga terminālis izmanto profesionālas kategorijas infrasarkanos moduļus un sejas atpazīšanas
algoritmus, nodrošinot pārliecinošu un ātru sejas bezkontakta
atpazīšanas funkcijas darbību, augstu temperatūras mērījumu
precizitāti un lielu darbības attālumu.
VIEDĀS TERMOSKRĪNINGA IEKĀRTAS PRIEKŠROCĪBAS
Sejas un maskas bezkontakta atpazīšana.
Sejas atpazīšanas precizitāte: 99,99 %.
Sejas atpazīšanu veic ātrāk nekā 300 ms.
Personas noteikšanas attālums: līdz 2 metriem.
Ātra uzstādīšana: līdz 5 minūtēm.
Ķermeņa temperatūru mēra no visas sejas laukuma, nevis no
noteikta punkta.
To var izmantot monitorēšanai, lai izsekotu darbinieka ierašanos un aiziešanu.
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Sejas atpazīšana un temperatūras noteikšana pat ar uzvilktu
sejas masku.
Darbojas latviešu, krievu un angļu valodā.
Skrīninga terminālis palīdzēs laikus identificēt cilvēkus ar pasliktinātu veselības stāvokli, veicot bezkontakta sejas un maskas
atpazīšanu, brīdinot ikvienu, kuram ir paaugstināta temperatūra,
vai atgādinot uzvilkt sejas masku. Tas ir pielāgots ķermeņa temperatūras noteikšanai aktīvai cilvēku plūsmai, tā datu bāzē var
saglabāt līdz pat 50 000 seju.
Tāpat skolā ļoti veiksmīgi darbojas iepriekš uzstādītie roku
dezinfekcijas stendi.

Atzīmē Tehnisko darbinieku dienu

Ik gadu sveic izglītības iestāžu tehniskos
darbiniekus.

Nīcas vidusskolas tehniskie darbinieki saka lielu
PALDIES visiem, kas rūpējās par Tehnisko darbinieku dienas
sirsnīgo gaisotni!

Turpinām skolas tradīcijas
Turpinot ikgadējās skolas tradīcijas, 9. klases pārstāvji sakopa bijušā Nīcas vidusskolas skolas direktora Jāņa Cēbera un viņa
sievas kapa vietas.
12. klases pārstāvji, godinot varoņu piemiņu, devās uz brīvības cīnītāja Augusta Skaras atdusas vietu Bernātos, kur sakopa
kapa vietu un aizdedza svecītes.
Informāciju apkopoja Līga Filaka

Saņem ministrijas atzinību

Nīcas vidusskolas fizikas un ekonomikas skolotāja
Agita Mače saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītībā!
Prieks, ka mūsu novadā ir zinoši un lieliski skolotāji!

PII “Spārīte”

Es mīlu tevi, Latvija,
Ar savu mazo sirdi!
Pirmsskolā mēs audzinām un
stiprinām tādas vērtības kā cieņa
pret savu valsti, ģimeni, novadu.
Visu nedēļu pirmsskolas bērni
runāja par Latviju, par Latvijas simboliem un Latvijas dzimšanas dienu.
Tā kā oficiālajā datumā visiem
ir brīvdiena un dzimšanas dienas ir
jāsvin, “Spārītē” šos svētkus svinēja
17. novembrī.
Iepriekš katra grupiņa bija sagatavojusi apsveikumu Latvijai – skandēja tautasdziesmas, dzejoļus un
dziedāja dziesmas.
Audzinātājas sakārtoja telpas
svētkiem, kur kopīgi noskatījās katras grupiņas video sveicienu un animācijas filmu “Karogu stāsts”.
Ko lai dzimšanas dienā vēlam?
Tev jau visa gana tāpat.
Savu brīnišķīgo Latvijas tēlu
Mūžam spētu lai nosargāt!

Veltījums mūsu novada ļaudīm

Nīcas senlietu
krātuves
vadītāja
Gita Vanaga vairāku gadu garumā ir
apkopojusi stāstus
par cilvēkiem, kuri
dalījās gan priecīgās,
gan skumjās atmiņās par izsūtīšanu
uz Sibīriju. Ieguldot
lielu darbu, noslēgumā tapa brīnišķīga
grāmata “Dzimtu
rakstos. Nīcas novada atmiņu stāsti”,
kas raisīs emocijas
ikvienā tās lasītājā.
G. Vanaga saka
mīļu paldies visiem, Grāmatā ir iekļauti tikai 33 dzimtu stāsti,
citi vēl gaida savu kārtu.
kas dalījās ar savām atmiņām. Paldies par fotogrāfijām, kas ir
Šajā krājumā diemžēl visi mūsu
uzskatāma aizgājušo laiku liecība un novadnieku dzīvesstāsti nav iekļauti,
papildina atmiņu stāstus.
daudzi vēl glabājas Nīcas senlietu
Domājams, ka šie stāsti nākama- krātuves mapēs un gaida savu kārtu.
jām paaudzēm palīdzēs labāk izprast
Grāmatu var iegādāties Nīcas
agrākos gadus un ar cerīgu skatu rau- Tūrisma un informācijas centrā,
dzīties nākotnē.
cena 12,32 eiro.

Sports

Florbolistiem iegādāts jauns inventārs
Par Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes līdzekļiem, īstenojot projektu, ir
iegādāts jauns inventārs ﬂorbolam – borti un vārti.
Komandas izrādītās iniciatīvas dēļ ﬂorbols ir visnotaļ iemīļots
sporta veids novadā.
Jaunais inventārs noderēs gan

Sporta dzīve uz pauzes

Sekojot līdzi valstī esošajiem notikumiem un ierobežojumiem, sporta
dzīve novada iestādēs ir mazliet nopauzēta – grupu treniņnodarbības
šobrīd notiek attālināti, katram strādājot individuāli, bet sacensības ir
atceltas.
Atļautas ir tikai individuālās no-

darbības, stingri pieejot visiem drošības noteikumiem.
Nīcas sporta halles trenažieru
zālē vienlaicīgi var atrasties līdz 6 apmeklētājiem, bet Rudes sporta nama
trenažieru zālē – līdz 2 apmeklētājiem. Klienti tiek pieņemti tikai ar
iepriekšēju pierakstu.

treniņprocesa un sacensību rīkošanai, gan skolas vajadzībām, kā arī
nometņu rīkošanai.
Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursā – Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
ietvaros.

Brīvajā laikā aicinām doties pastaigā pie dabas, elpot daudz svaiga
gaisa un stiprināt imunitāti. Esiet piesardzīgi, lai pēc iespējas ātrāk varētu
atkal tikties Sporta centra iestādēs
treniņos un sacensībās!
Aiva Mače,
sporta halles administratore

Mūzikas skolā

Lai gan Nīcas Jauniešu centra durvis diemžēl apmeklētājiem ir slēgtas, darbs neapstājas
nekad.
Šobrīd ir laiks, lai papildinātu un
uzlabotu brīvprātīgā darba sistēmu
jauniešiem Nīcas novadā. Vadoties
pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un citu kolēģu ieteikumiem, ir
izveidotas brīvprātīgā darba stundu
uzskaites grāmatiņas un laboti līgumi, kuri tika noslēgti ar jauniešiem.
Izveidotas pieteikšanās anketas, lai
jauniešiem varētu piedāvāt viņu
spējām atbilstošus darbus, kā arī
veiktas izmaiņas citos dokumentos,
lai brīvprātīgā darba veicēju sistēma
Nīcā būtu pilnīga.
Nīcas jauniešu mājaslapā ir atsevišķa sadaļa – brīvprātīgais darbs,
lai jauniešiem būtu lielāka izpratne
par to, kas tas īsti ir.
Galvenais brīvprātīgā darba
mērķis ir iesaistīt jauniešus Nīcas
novada sabiedriskās dzīves norisēs, pārveidot un uzlabot savu un
apkārtējās vides dzīves kvalitāti,
risināt humānos, sociālos un vides
jautājumus.
Apliecinājumā norāda iegūtās
prasmes, iemaņas un jauniegūtā
darba pieredzi, kuru oficiāli var pievienot savam CV. Šogad varam lepoties ar īpaši lielu brīvprātīgā darba veicēju skaitu – Sandija Stalta,
Amanda Jaunzeme, Madara Roga,
Laura Vecbaštika, Dāvis Jaunzemis, Ērika Čaure, Keitija Miksone, Emīls Pētersons, Sabīne Ance
Čirkše, Kārlis Ārvalds Mūsiņš un
Loreta Cinkus.
Arī mūsu sadarbības projekts
ar biedrību “Radi vidi pats” – Eiropas brīvprātīgais darbs “European
Solidarity Corps” ir pagarināts līdz
nākošajam gadam, tas nozīmē, ka
februārī uzņemsim jaunu brīvprātīgo no Eiropas valsts. Šādi projekti
ir ļoti vērtīgi, jo sniedz lielu pienesumu Nīcas novadam. Tā ir iespēja
apgūt citu valstu pieredzi, iemācīties valodu, apgūt faktus par kultūru, vēsturi u.c. vērtībām, ko katrs
brīvprātīgais nes sev līdzi.

Jaunās brīvprātīgā darba
veicēju stundu uzskaites
grāmatiņas.

Strādājam pie priekšlikumiem turpmākai sadarbībai jaunajā novadā
Aktīvi iesaistoties jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, “Pašvaldību likuma” likumprojektā darbs ar
jaunatni iekļauts kā pašvaldību autonomā funkcija. Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu jaunatnes politikas nostiprināšanai Latvijā. Tāpēc ir svarīgi
veidot stratēģiju un sadarbības sistēmu starp institūcijām, kas iesaistītas
darbā ar jaunatni. Jau šobrīd notiek
visu astoņu novadu priekšlikumu izskatīšana. Apkopotā informācija vēsta, ka šobrīd sabiedrībā nav vienota
un skaidra viedokļa par to, kas īsti ir
darbs ar jaunatni.
Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu
vērtīborientācijas veidošanos un
vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. Tas ir brīvprātīgais darbs, pieredzes apmaiņas projekti, mentorings,
jauniešu pasākumu organizēšana,
līdzdalības veicināšana, jauniešu ideju realizēšana, jaunu prasmju apguve,
sevis iepazīšana.
Jāmin būtisks fakts, ka neformālā
izglītība papildina formālo izglītību
un kalpo kā rīks kompetenču attīstīšanai, kas ietver prasmju apgūšanu
darba tirgum un patstāvīgai dzīvei.
Plānots nākamgad jauniešiem tieši
attīstīt kompetences, kas noderēs
turpmākai dzīvei.
Madara Mihelsone,
jaunatnes lietu speciāliste

Labāko barikāžu laika fotogrāﬁju konkurss

Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu
panākumi starptautiskajā konkursā

Valsts svētku nedēļā Nīcas Mūzikas skolā saņēmām
priecīgu ziņu no Baltkrievijas
starptautisko mākslas konkursu
organizatoriem. No 25. līdz 27.
oktobrim Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā attālināti norisinājās
I Starptautiskais mākslu konkurss
“Zvaigžņu piramīda”, kuram videoformātā iesūtījām vairāku Nīcas
Mūzikas skolas dalībnieku uzstāšanos. Skolu konkursā pārstāvēja
6. klavieru klases audzēkne Jūlija
Vadone (skolotāja Selvija Ozola),

Jauniešu centrā

akordeonu duets – 4. akordeona
klases audzēknes Monta Amanda
Mihailova un Līga Beņuše (skolotāja Kristīne Braže) un ﬂautu trio
– Evija Latvena (5. klase), Evita
Cābele (6. klase), Katrīna Filaka (7.
klase) (skolotāja Sigita Briljonoka,
koncertmeistare Dina Sleže).
Lepojamies ar audzēkņu un pedagogu sasniegumiem, jo visi dalībnieki saņēma I pakāpes diplomus!
Konkurss ir ļoti plaši pārstāvēts no
dažādām valstīm, īpaši Krievijas,
Lietuvas, Baltkrievijas.

Priecājamies, ka arī šajā sarežģītajā laikā audzēkņiem ir iespēja
pilnveidot savas prasmes un sasniegt izvirzītos mērķus, piedaloties konkursos attālināti. Konkursa
mājaslapā iespējams noskatīties un
vērtēt arī citu dalībnieku sniegumu. Filmēšana mācību procesā ļauj
pašiem audzēkņiem daudz labāk
fiksēt kļūdas, analizēt tās un kopā
ar pedagogu meklēt problēmas risinājumus.
Dina Sleže,
Nīcas Mūzikas skolas direktore

1991. gada barikāžu muzejs izziņo konkursu par labāko barikāžu laika
fotogrāfiju iespējamu izmantošanu lielformāta fotogrāfiju izstādē Doma
laukumā. Muzejs ļoti aicina barikāžu laika fotogrāfus – gan profesionāļus, gan amatierus – pārskatīt savus personiskos arhīvus un, iepriekš
vienojoties, nodot fotogrāfijas glabāšanā 1991. gada barikāžu muzeja
krājumā. Īpaši tiek gaidītas fotogrāfijas no reģioniem. Paraugus, lūdzu,
sūtiet līdz 13. decembrim uz info@barikades.lv.

“NĪCAS NOVADS – VIETA, KAS MŪS VIENO”
30. oktobrī noslēdzās fotogrāfiju iesūtīšana izstādei “Nīcas novads –
vieta, kas mūs vieno”.
Atsaucīgākie fotogrāfiju īpašnieki dalījās savās noskaņās, sajūtās, krāsās un fotomirkļu iemūžināšanā, iesūtot fotogrāfijas, kas raksturo Nīcas
novadu.
Sakām lielu paldies fotogrāﬁju autoriem – Sabrinai Ramovicai,
Elīnai Miksonei, Kitijai Vamzei, Sanijai Eglītei un Pāvilam Bobinskim, iesūtot Sanda Kiopa fotogrāﬁjas.

2020. gada 30. novembris
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DECEMBRĪ AMBULANCĒ
u Nīcas ambulances ēkas teritorijā notiek būvdarbi “Ārējās zibensaizsardzības

sistēmas izbūve Nīcas ambulances ēkai”. Līgums Nr.2.3.35/2020/80 noslēgts
2020. gada 10. augustā ar SIA “OMS” par līgumcenu 12 239,30 EUR, PVN 2570,25
EUR, kopā 14 809,55 EUR. Darbi tiks pabeigti decembra sākumā.
u Novembra beigās ambulances foajē uzsākts griestu kosmētiskais remonts.
Darbus veic SIA “TAIGERS”. Ambulances apmeklētājiem jāpiecieš nelielas neērtības,
sekojot izvietotajām norādēm, lai netraucētu remonta veicēju darbu un ievērotu
piesardzības pasākumus. Darbus plānots pabeigt decembra beigās.

JANVĀRĪ AMBULANCĒ

u Turpmāk psihiatre Kristīne Balode uz pieņemšanu Nīcā izbrauks divos mēnešos

vienu reizi. Saņemt informāciju par recepšu izrakstīšanu un pierakstīties Liepājā
uz pieņemšanu var pa prakses tālruni 63423191. Psihiatres K. Balodes nākamā
pieņemšana Nīcā plānota janvārī.
u 8. janvārī plkst.15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662) .

Fotoizstāde Jūrmalciemā
31. oktobrī tīklu mājā “Piestātne” atklāja fotomākslinieka Pētera Jaunzema fotoizstādi “Jūrmalciema piekrastes zvejnieki”. Izstādē
apskatāmas lielformāta fotogrāfijas, kas spilgti atspoguļo zvejnieku ikdienu. Fotogrāfijas ir atlasītas no fotomākslinieka izdotās grāmatas “Piemares
īstenieki”.
Paldies par sadarbību Nīcas kultūras centram, Nīcas Tūrisma un
informācijas centram, Zivsaimniecības sadarbības tīklam un visiem pārējiem,
kas palīdzēja. Liels paldies arī fotomāksliniekam Pēterim Jaunzemam par
brīnišķīgām fotogrāfijām un iespēju tās parādīt plašākai publikai.
Izstāde būs apskatāma sestdienās un svētdienās līdz gada beigām.
Pirms plānotā apmeklējuma zvanīt pa tālruni 26114601.
Aicinām izstādes apmeklētājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus
– distancēties un lietot sejas aizsargmaskas vai sejas vairogus.

Izstāde “Nīcas etnogrāﬁskajam ansamblim 100”
Divas dienas pirms 100 gadu jubilejas, 26. novembrī, Nīcas kultūras
nama Pelēkajā zālē atklāta izstāde par godu lielajai jubilejai, kuru valstī noteikto ierobežojumu dēļ šogad aizvadīsim klusāk, nekā sākotnēji plānots.
Lai godātu Nīcas etnogrāﬁsko ansambli, Nīcas Kultūras centrs ir
izveidojis lielformāta fotogrāﬁju izstādi, kas ļauj ielūkoties dažādos
notikumos, kuri ir iemūžināti šo 100 gadu laikā. Tāpat Kultūras centrs
ir ierakstījis vēl līdz šim neieskaņotas 10 dziesmas profesionālā ierakstu
skaņu studijā. Sešām dziesmām izveidoti video, kurus būs iespēja redzēt
Nīcas mājaslapā www.nica.lv, kā arī oficiālajā Facebook lapā. Savukārt īsfilma
“GADSIMTS NĪCAS TRADĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIEKAM” par
godu Nīcas etnogrāfiskajam ansamblim tiks prezentēta decembra vidū
(prezentācijas datums tiks publicēts www.nica.lv).
Sanita Austere, kultūras darba organizatore

pieņemšanu “Sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas 2014.–
2020. gadam” īstenošanai
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.
8. kārtā pieejamais publiskais ﬁnansējums:
M1/R1 – atbalsts uzņēmējdarbībai un
vietējo produktu realizācijai,
ELFLA ﬁnansējums 269 650,49 EUR;
M2/R1 – atbalsts sabiedriskā labuma
iniciatīvām,
ELFLA ﬁnansējums 41 883,13 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
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Gaidot pavasari
Aktīvā dārzu sezona aizvadīta, bet tie, kam dārza kopšana
ir sirdslieta, par to domā arī ziemā. Ir vadlīnijas, ko vairāk vai
mazāk zina un ievēro teju katrs
dārza saimnieks, bet katram ir
arī savi kniﬁņi, kas gadu gaitā ir
atzīti par gana labiem, lai turpinātu tā strādāt, nedomājot, kas
ir pareizi vai nepareizi. Šoreiz
savā pieredzē dalās daiļdārzniece Sintija Pickēna-Kupše, Nīcas
novada sakopto sētu komisijas
priekšsēdētāja.

Aukstajā sezonā ir lietderīgi
iekopt veselīgo dīgstu dārziņu
uz palodzes

Arī labu gribot,
var kaitēt augiem

ūdensžurkām. Savā dārzā daudz
stādu ziedošos nektāraugus. Tie ir
ne tikai skaisti, bet arī ļoti noderīgi,
jo ir saimniekaugi plēsīgo kukaiņu
sugām. Tādi ir: ežziede, pelašķi, koriandrs, pētersīļi, fenhelis, ķimenes,
pat asteres. Es daudz sēju samtenes, jo samteņu aromāts nepatīk
dažādiem sīkajiem kukaiņiem. No
kokiem labi ir: melnais plūškoks,
grimoņi, krūmmellenes, aronijas,
vilkābeles, ieva, ķirši. To es zinu no
veco laiku gudrībām. Jo vairāk dārzā būs dažādu kukaiņu, jo lielāka
iespēja, ka vairāk būs arī putnu, kas
nolasīs kaitīgos kukaiņus.
Ja iestāda jaunus kociņus, stiepļu pinuma žogu ne tikai apliek apkārt, bet arī 30 cm ierok zemē. Tad
tas pasargās gan no ūdensžurkām,
gan arī stirnām. Viņas mēdz ne tikai grauzt, bet arī kasa savus jaunos
radziņus pret koku stumbriem.
Bet visvislabākais ir kaķis. Mans
kaķis ir ļoti daudz izķēris ūdensžurkas un kurmjus. Arī sunīši, īpaši
taksīši, labi izķer alu iemītniekus.
Es esmu absolūti pret jebkādām indēm, savu zemi nevēlos indēt. Ja kaut ko apgrauž vai kaut kas
iznīkst, daudz nepārdzīvoju, stādu
no jauna. Dabā nekas nenotiek perfekti un sterili. Un nemaz nevajag.

Man patīk viss dabīgais. Es
esmu zaļais eko cilvēks. Lai ielabotu augsni, izmantoju kompostu,
sapļauto zāli, mulču, kūtsmēslus,
kūdru. Es nemēdzu rudenī ļoti rūpīgi no dobēm novākt visas lapas.
Rudenī mārtiņrozes neroku ārā un
nenesu ne siltumnīcā, ne pagrabā,
bet pēc nogriešanas aplieku ar vecajām lapām. Pavasarī tās norušinu,
un viss ir kārtībā.
Visas vasaras garumā jauniestādītiem kociņiem 10 cm no stumbra
apkārt aplieku nopļauto zāli. Satrūdot tā ne tikai pabaro kociņu, bet
arī neļauj nezālēm augt cauri.

Tā var gadīties, ja kūtsmēslus
un vircu liek visiem augiem. Tā
gluži nevar. Kūtsmēsli nederēs tiem
augiem, kas ir skābumu mīloši –
skuju kokiem un tūjām. Par jebkura
veida mēsliem jāatceras, ka tos nedrīkst likt pie paša stumbra, jo var
augu apdedzināt. Labi ir ierušināt,
lai sajaucas ar zemīti.

u Nīcas baznīcā

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī
uz nenoteiktu laiku atceltas regulāri
plānotās mācītāja pieņemšanas
stundas.
Mācītājs būs pieejams, sazinoties
individuāli un saskaņojot tikšanās laiku, kā
arī ir atvērts attālinātai komunikācijai.
Tālrunis 20317574,
e-pasts pauls.bobinskis@inbox.lv.

u SIA “Otaņķu dzirnavnieks” pērk vai
nomā Nīcas un Rucavas novados
lauksaimniecībā izmantojamu zemi.
Tālrunis 29185566,
e-pasts ricards@otankimill.eu.

u ZS “Gruntnieki” vēlas nomāt

lauksaimniecības zemi – pļavu,
aramzemi – Otaņķu pagastā, Nīcas
tuvumā. Par nomas maksu vienosimies
klātienē.
Tālrunis 26016755.

2020. gada 30. novembris

Es nozāģēju līdz pat zemei un
pēc tam samēsloju. Tad skaisti izaug jauni dzinumiņi. Tā esmu atjaunojusi lazdas, ceriņus un jasmīnus.
Tomēr visus krūmus līdz zemei neiesaka zāģēt.
Daži košumkrūmi, piemēram,
jasmīni un baltās spirejas, zied uz
iepriekšējā gada dzinumiem. Ja grib
veidot bumbas, tie jāapgriež uzreiz
pēc noziedēšanas, lai paspēj izveidoties jauni dzinumi, uz kuriem ziedēs.

Cīņa ar dārza
nedraugiem

Ir labie augi, kas lieliski noder. Man pa visu dārzu ir sastādītas lupīnas un fritilārijas. Fritilāriju
sīpoli ir īpaši smirdīgi un nepatīk

siltumnīcā, tās vai nu nav vēl
atvestas, vai arī ir jau izpirktas.
Esmu sapratusi, ka par sēklām
jādomā laikus. Mēdzu rudenī nopirkt arī kūdru, jo veikalos dažkārt
to atved diezgan vēlu.

Dīgsti veselībai

Izmantot dabīgo
un viegli pieejamo

Košumkrūmu
atjaunošana

Zināšanai
u Paziņojums par projektu iesniegumu

Mans sirdsdārzs

Puķu sīpoli un sēklas
Steidzu pirkt sīpolpuķu sīpolus,
narcises un tulpes, kas tagad veikalos
ir par superizdevīgi zemām cenām.
Esmu dažkārt stādījusi pat decembrī,
un pavasarī tās fantastiski uzzied.
Šis ir laiks, kad es parasti
piesēžos un izplānoju, kādus augus
gribēšu stādīt pavasarī, izdomāju,
sazīmēju plānu. Es noteikti sastādu
sēklu sarakstu, kuru papildinu
vismaz desmit reizes, jo mēdzu
kaut ko aizmirst. Pakāpeniski tās
gādāju, jau tagad. Mēdz gadīties,
ka pavasarī, kad gribu sākt sēt

Sapērku arī ēdamās sēklas dīgstu audzēšanai. Aukstajā sezonā
man ir savs veselīgais dārziņš uz
palodzes. Tie dod daudz ko vērtīgu:
papildu enerģiju, uzlabo vielmaiņu,
veicina organisma attīrīšanos, uzlabo gremošanas un nervu sistēmu,
stiprina sirds un asinsvadu sistēmu,
ir lielisks šķiedrvielu, vitamīnu un
mikroelementu avots. Tos ieguvumus var vēl saukt un saukt. Taču uz
sēklu paciņas jāskatās, vai nav kodinātas, tās, protams, nedrīkst ēst.
Man uz maizītēm un salātiņos
ļoti garšo sarkano redīsu dīgsti, saulespuķu dīgsti ir labi, protams, zaļo
zirnīšu un sīpolu. Dzīvokļu kaķi
noteikti novērtēs zaļo zālīti.
Es sēju zemītē, tā ir dabiskāk
un jaukāk. Uz salvetes nediedzēju
– tā, manuprāt, ir tāda augu mocīšana.

Stādu audzēšana
Ir cilvēki, kas gaida, ka viss ātri
sadīgs. Ja pēc nedēļas nav sadīdzis,
tad met ārā, taču ir puķes, kuras nedīgst ātri. Daudz ir atkarīgs no siltuma un gaismas. Arī puķes mēdz
aizgulēties.
Man, piemēram, ļoti ilgi dīga
lavandas. Arī eikaliptu izaudzēšana
no sēkliņas līdz stādam nav viegla.
Gadījies, ka vairākas sēklu paciņas
vienkārši neuzdīgst. Kad stādiņš ir
izaudzis 6–7 cm, tad viss ir kārtībā.
Lavandu un eikaliptu audzēšana ir
mana aizraušanās. Man tie ir visur.
Ir augi, kurus nevajag sēt pārāk
agri. Nevajag pārcensties ar asterēm un samtenēm. Tās sadīgst ātri,
es dažkārt sēju uzreiz dobītē. Arī
tomāti un gurķi sadīgst ļoti, ļoti ātri
un strauji aug. Tomātus es ieteiktu
labāk sēt vēlāk, nekā par agru. Kad
tomāti izdīguši uz palodzes, noteikti vajag izpiķēt. Stumbriņš jāiestāda
dziļāk, jo tomāts no stumbra vēl
dzen saknes, tad stādiņš būs izturīgāks. Cilvēki mēdz sasēt pārāk
agri, tad tie izstīdz un mokās uz palodzes vai sastādīti siltumnīcā, kad
vēl ir auksts. Es ieteiktu labāk vēlāk.
Mans datums ir 15. maijs. Ja turpmākās desmit dienas nesola salnas,
tad stādu visu iekšā.
Sintijas iecienītākais sakāmais ir:
“Ja nezini, kā audzēt augu, tad atceries, ka viņam vajag tieši to pašu, ko
cilvēkam, – ēst, dzert, saulīti, mīlestību un rūpes. Tad viss izdosies.”
Informāciju apkopoja
Gunita Šime

Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
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E-pasts: dome@nica.lv;
kristine.kopstale@nica.lv, www.nica.lv.
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