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Mācību gads ir sācies

1.a klase ar skolotāju Irēnu Freimani.

1.b klases skolēni ar audzinātāju Jolantu Čauri.

Atzīmē Mūzikas skolas jubileju

“Ieklausies, izdzīvo, sajūti! Esi
kā mūzika, skani!” – tie ir vārdi
no Nīcas Mūzikas skolas himnas
(autori G. Jurga un I. Jurga). Ar
šādu moto izskanēja Nīcas Mūzikas skolas 30 gadu pastāvēšanas
jubilejas pasākumi.
Plānotās jubilejas svinības šā gada
aprīlī izjauca Covid-19 pandēmijas
dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija valstī
un attālinātās mācības skolās. Tomēr
31. augustā ar brīvdabas zibkoncertiem Rudes estrādē, Nīcas centrā pie
Tūrisma informācijas biroja un Rucavā radošās darbnīcas “Ligate” pagalmā priecējām klausītājus, iezīmējot
skolas jubileju. Bet Nīcas Mūzikas
skolas jubilejas centrālais pasākums
notika 1. septembrī, Zinību dienā,
Nīcā. Koncertos skanēja mūsdienu
populārā mūzika dažādu kameransambļu un skolas kora izpildījumā.
Kopā muzicēja gan audzēkņi, gan
pedagogi, dziedāšanā iesaistot arī
klausītājus.

Skolas vēsture
sākas 1990. gadā

Mazliet no skolas vēstures. 1990.
gada 18. aprīlī Latvijas PSR Liepājas
rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja pieņem lēmumu Nr.43 –
“lai veicinātu bērnu estētisko un muzikālo audzināšanu”, 1990. gada 15.

augustā atvērt Nīcas Mūzikas skolu
ar filiāli Rucavā. Lūgums valsts saimniecībām “Nīca” un “Rucava” sniegt
nepieciešamo finansiālo palīdzību,
bet Liepājas Mūzikas vidusskolai
nodrošināt skolu ar kvalificētiem pedagogiem. Kontroles funkcijas tiek
nodotas Liepājas rajona Kultūras nodaļas vadītājai Ilgai Skābardei, bet par
skolas direktoru izvēlēts Aldis Jurga.
Sākotnēji audzēkņi Nīcas Mūzikas skolā var apgūt klavierspēli, akordeona, vijoles, ģitāras, kokles spēli,
pūšaminstrumentus, vokālo dziedāšanu un mūzikas teorētiskos priekšmetus.

Dodas koncertturnejā
uz Franciju

No 2000. gada septembra līdz
2013. gada augustam skolu vada direktore I. Rītiņa. Šajā laikā skola iegūst
profesionālas ievirzes izglītības iestādes statusu, izejot vairākas akreditācijas. Nīcas Mūzikas skola tiek arī pie
jaunām telpām Nīcas novada domes
ēkas 3. stāvā, savukārt Rucavas filiāle
darbojas Rucavas saieta namā. Skolā
strādā pedagogi D. Jurga, S. Rabuško (Ozola), S. Briljonoka, D. Čirkše,
I. Jaunciema, K. Kūma (Varažinska), D. Sleže, I. Rītiņa, I. Neimane,
L. Volkova (Nelsone), A. Meļņikova, L. Rozentāle, Z. Fogele (Ēķupe),

L. Trumpika, L. Breča, S. Jašina. 2006.
un 2007. gada vasarā mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi dodas trīs nedēļu koncertturnejā pa Eiropu ar
Kurzemes tautas dziesmu, tradicionālo tautas deju un tautas muzicēšanas
programmu. Tas ir brīnišķīgs piedzīvojums, iespēja iepazīt slavenākās Eiropas pilsētas – Parīzi, Venēciju, Bordo, Biarici, Kannas, Nicu, Monako,
Lurdu, Vīni, Zalcburgu, Berlīni, Alpu
un Pireneju kalnus un priecēt vietējos iedzīvotājus ar bagātajām Latvijas
kultūras mantojuma tradīcijām, tautas
tērpiem, tautas mūziku.

sionālo kompetenci, veidot labu sadarbību ar dažādu jomu sadarbības
partneriem. Rucavas mācību punkts
tiek pārcelts uz Rucavas pamatskolu,
kur to draudzīgi pieņem skolas direktore Liena Trumpika. Skolas 20 gadu
jubilejas koncerts iezīmējās ar spilgtiem instrumentāliem solo priekšnesumiem, visu audzēkņu iesaistīšanu
kopējā orķestrī direktores vadībā, kopīgām kora dziesmām un bijušo absolventu priekšnesumiem. Pasākumā
pirmatskaņojumu piedzīvoja bijušā
audzēkņa Ginta Jurgas un Ievas Jurgas skolas himna “Mūzika”.

Skolai jauna direktore
un sava himna

Audzēkņi gūst panākumus
pat starptautiskos
konkursos

2013. gada augustā Nīcas Mūzikas skolas kolektīvs no sava vidus
par direktori izraugās ilggadējo kolēģi, klavierspēles skolotāju Dinu Sleži.
Skolotāja sevi pierādījusi kā aktīvu, radošu, atsaucīgu, atbildīgu personību,
profesionālu pedagoģi, tāpēc viņas
kandidatūra tiek apstiprināta Nīcas
novada domē. Direktores mērķis
ir nodrošināt skolā augstā kvalitātē
profesionālās ievirzes izglītības satura
apguvi, gādāt par audzēkņu sasniegumiem, izkopjot talantu, veidot skolu
tādu, ko atpazīst Latvijā un ārpus tās
robežām, ar saliedētu, profesionālu
kolektīvu, kas pilnveido savu profe-

Laikā no 2013. līdz 2020. gadam
mūsu skolas audzēkņi guvuši vērā
ņemamus panākumus starptautiskos,
Latvijas un reģionāla mēroga konkursos. Audzēkņi piedalījušies meistarklasēs pie pasaules līmeņa izpildītājmāksliniekiem un pedagogiem.
Audzēkņu veikumu un skolotāju ieguldīto darbu novērtē arī Nīcas novada dome, katra mācību gada noslēgumā piešķirot naudas balvas konkursu
un festivālu dalībniekiem.
Mūsu skolā liels uzsvars tiek likts
uz audzēkņu kolektīvās muzicēšanas
kompetenču attīstīšanu, sadarbības

prasmju veidošanu, tāpēc 2015. gadā
skolā tiek iedibināta jauna tradīcija,
organizējot mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu
un mazo kameransambļu konkursufestivālu. Atsaucība ir ļoti liela, un ar
katru gadu pieaug ne tikai kolektīvās
muzicēšanas ansambļu dalībnieku
skaits, bet arī konkursa priekšnesumu
kvalitāte. To atzinīgi novērtē arī mūzikas jomas speciālisti – žūrijas locekļi
no Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Liepājas Simfoniskā orķestra. Pateicoties ciešajai
audzēkņu un pedagogu sadarbībai,
mūsu skolas ansambļi ieguvuši daudzas godalgotas vietas konkursā.

Koncertē tuvu un tālu
Viens no stūrakmeņiem kompetencēs balstītā mācību procesā
ir plašas koncertēšanas iespējas, ko
nodrošina Nīcas Mūzikas skola. Bieži viesi esam Nīcas Kultūras centrā,
Rudes tautas namā, Rucavas kultūras namā, Nīcas vidusskolā un PII
“Spārīte”, Rucavas pamatskolā un PII
“Zvaniņš”, Nīcas Tūrisma informācijas centrā un senlietu krātuvē, Nīcas,
Rucavas, Jūrmalciema ev. luteriskajās
baznīcās, Liepājas Jāzepa Romas katoļu katedrālē, Sv. Trīsvienības baznīcā un Liepājas Krusta baznīcā.
(Nobeigums 4. lpp.)

Domes lēmumi

Izsoles

NOVADA DOMES SĒDĒ
14. septembrī

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Smilšu liedags” izsoli

Piedalījās deputāti: R. Kalējs, R. Latvens, I. Lībeka, D. Siksna, A. Sīklis,
I. Skrode, T. Šēfers.
Klātesošie: A. Šakals, K. Kopštāle.
Protokolēja: I. Reķēna.
Deputāti nolēma:
u apstiprināt 6 administratīvos aktus par nekustamo īpašumu sadalīšanu un
jaunu nosaukumu piešķiršanu, adreses likvidēšanu, īpašumu atsavināšanas ierosināšanu, zemes lietošanas mērķa maiņu;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Smilšu liedags” izsoles nosacīto cenu 8400
eiro, pārdodot īpašumu izsolē ar augšupejošu soli;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie Nācaretes baznīcas” izsoles nosacīto
cenu 2000 eiro;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Zemarāji” izsoles nosacīto cenu 11 200 eiro;
u pagarināt 3 zemes nomas līgumus augļu un sakņu dārza vajadzībām;
u slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem par pašvaldībai piekritībā esošo ½
domājamo zemi “Bernātu mednieki”;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi;
u apstiprināt komisijas izdotās izziņas par pirmpirkuma tiesībām nekustamiem īpašumiem;
u apstiprināt iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
u slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par finansējuma piešķiršanu treneru atalgojumam;
u atbalstīt dalību Latvijas minirallija čempionāta posmos “Karosta” un “Latvija”;
u apstiprināt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības;
u apstiprināt degvielas normu Nīcas novada domes autotransportam;
u apstiprināt Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksas;
u organizēt sauszemes nomas tiesību izsoli laivu piestātnes vietas izveidei nekustamajā īpašumā Reiņi-1, Pērkonē, platība 0,1983 ha;
u atbrīvot no mācību maksas 4 Nīcas novada futbola grupas futbolistus līdz
2021. gada 30. septembrim;
u nepārņemt Nīcas novada domes īpašumā VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
pārvaldīto, zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā
ierakstīto nekustamo īpašumu “Zeltnieki”, Jūrmalciemā;
u apstiprināt Nīcas novada domes priekšsēdētāja A. Petermaņa atvaļinājumu
no 15. līdz 22. septembrim;
u uz iesnieguma pamata atbrīvot Smaidu Rubezi no Nīcas novada domes Tūrisma komisijas locekles pienākumiem;
u apstiprināt Kurzemes rajona tiesas spriedumu īpašumu jautājumā;
u apstiprināt grozījumus nolikumā “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”;
u atsavināt pašvaldībai piederošo kustamo mantu – virpošanas darbgaldu
1M95 (1967. gads), piemērojot atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu,
rīkojot tiesību izsoli.
Nākamā sēde 12. oktobrī.

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes) “Smilšu liedags”, kadastra Nr. 6478 003 0058 (kadastra apzīmējums
64780030057), platība 0,3493 ha, atrodas Grīnvaltos,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada
domē (1. stāvā, 4. kabinetā), Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas
pagastā, Nīcas novadā, vai elektroniski mājaslapā www.
nica.lv/pasvaldība/izsoles.
Izsole notiks 17. novembrī plkst. 9.30 Nīcas novada
domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Pieteikumu izsolei iesniegt līdz 17. novembrim plkst.
9.00 Nīcas novada domē (1. stāvā, 4. kabinetā), Bārtas
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Nekustamā īpašuma “Smilšu liedags”, kadastra Nr.
6478 003 0058 (kadastra apzīmējums 6478 003 0057),
izsolāmās mantas nosacītā cena ir 8400 eiro. Izsoles solis
100 eiro.
Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 840 eiro. Nodrošinājuma maksa jāieskaita pirms izsoles Nīcas novada domes, reģ.
Nr. 90000031531, kontā AS “Swedbank”, konta Nr.
LV69HABA0551018868961.
Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma “Smilšu liedags”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsolē”.
Pirmpirkuma tiesīgu personu nav.
Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251.
Zemesgabala “Smilšu liedags”, kadastra Nr.
64780030058, turpmākie izmantošanas nosacījumi ir kūrorta teritorija, kurā atļauts izmantot zemi tūrisma un ar
atpūtu saistītu objektu attīstībai un teritorijas labiekārtošanai. Galvenā atļautā izmantošana – tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu, t. sk. kūrorta ārstniecības iestāžu, kā arī sporta būvju un kultūras
iestāžu apbūve.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska
persona, kurai nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem
nekustamiem īpašumiem 2020. gada 17. augustā.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta
divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes
2020. gada 13. jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.13).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
“Grozījumi Nīcas novada domes 09.12.2010.
saistošajos noteikumos Nr.15
“Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā””
Izdoti saskaņā ar “Atkritumu
apsaimniekošanas likuma”
8. panta pirmās daļas 3. punktu.

Izdarīt Nīcas novada domes 2010. gada 9. decembra saistošajos noteikumos
Nr.15 “Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
šādus grozījumus:
1. 30. punktu izteikt šādā redakcijā:
“30. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas
jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie
administratīvās atbildības saskaņā ar attiecīgo nozari regulējošajiem normatīviem
aktiem.”
2. Izslēgt 31. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas
novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks R. Latvens

2

2020. gada 30. septembris

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Pie Nācaretes baznīcas” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Pie Nācaretes baznīcas”, kadastra Nr.
64780190211, platība 0,278 ha, atrodas Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli.
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā, ir – “Jaunie Šķici”, kadastra Nr. 64780190213; Nīcas pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 100000253966, “Ciesas”, kadastra Nr.
64780190022 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 64780190022), Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000126355, “Pirči”, kadastra Nr.
64780190035 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 64780190035); Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000179669, un “Nācaretes baznīca”, kadastra Nr. 64780190153, Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 10000022463.
Pirmpirkuma tiesīgām personām pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 17. novembrim plkst. 9.00 Nīcas
novada domē (1. stāvā, 4. kabinetā), Bārtas ielā 6, Nīcā,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Izsole notiks 17. novembrī plkst. 10.00 Nīcas novada
domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Nekustamo īpašumu “Pie Nācaretes baznīcas”,
kadastra Nr. 64780190211, atsavina par nosacīto cenu
2000 eiro. Izsoles solis 50 eiro.

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 200 eiro.
Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.
Nodrošinājuma maksa jāieskaita pirms izsoles Nīcas
novada domes, reģ. Nr. 90000031531, kontā AS ”Swedbank”, konta Nr. LV69HABA0551018868961.
Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa par īpašuma ”Pie Nācaretes baznīcas”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli”.
Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251.
Zemesgabala turpmākie izmantošanas nosacījumi
ir kūrorta teritorija, kurā atļauts izmantot zemi tūrisma
un atpūtu saistītu objektu attīstībai un teritorijas labiekārtošanai.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/
pasvaldiba/izsoles.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu
nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Zemarāji” izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes) “Zemarāji”,
kadastra Nr. 64800080055, platība 2 ha, atrodas Otaņķu
pagastā, Nīcas novadā, izsoli.
Pirmpirkuma tiesīgās personas, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā, ir – “Urbiņi”, kadastra
Nr. 64800080027 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 64800130051), Otaņķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 208, “Drāznieki”, kadastra Nr. 64800060036 (tā sastāvā esošā zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 64800130049), Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 84, “Deģi”, kadastra
Nr. 64800080022 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64800080054), Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 153, “Ceļnieki”, kadastra
Nr. 64800070028 (tā sastāvā esošām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 64800080056 un 64800080217),
Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100,
“Pabērzi”, kadastra Nr. 64800080060, Otaņķu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 73, “Imantas”, kadastra
Nr. 64800080058, Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 208.
Pirmpirkuma tiesīgām personām pieteikums jāiesniedz līdz 17. novembrim plkst. 9.00 Nīcas novada domē
(1. stāvā, 4. kabinetā), Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Izsole notiks 17. novembrī plkst. 10.30 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas
novadā.
Nekustamo īpašumu “Zemarāji”, kadastra Nr.
64800080055, atsavina par nosacīto cenu 11 200 eiro.
Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli.
Izsoles solis 200 eiro.
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 1120 eiro. Nodrošinājuma
maksa jāieskaita pirms izsoles Nīcas novada domes, reģ.
Nr. 90000031531, kontā AS ”Swedbank”, konta Nr.
LV69HABA0551018868961.
Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa īpašuma ”Zemarāji”, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā,
izsolei”.
Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251.
Zemesgabala turpmākie izmantošanas nosacījumi –
mežsaimnieciska izmantošana.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē klātienē vai elektroniski mājaslapā www.nica.lv/
pasvaldiba/izsoles.
Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta
divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
Sandra Pļavniece, zemes lietu speciāliste

Jānojauc nelikumīgi uzceltās būves
Nīcas novada dome lūdz atbrīvot un nojaukt uz pašvaldības zemes Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, ar nosaukumu “Mednieku makšķernieku biedrība” (kadastra apzīmējums 64780060179) nelikumīgi uzceltās būves
un atjaunot zemes īpašumu iepriekšējā stāvoklī līdz 2020. gada 30. oktobrim.
Pēc 30. oktobra visas nelikumīgi uzceltās būves, no kurām nebūs atbrīvots minētais zemesgabals, tiks nojauktas.

Pensiju 2. līmenis un tā izvēles iespējas

No 2020. gada 1. janvāra pensiju
2. līmeņa dalībniekam, kurš nav vēl
pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības
izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst līdz vecuma
pensijas piešķiršanai.
Izvēles iespējas ir:
u ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
u pievienot norādītās personas
pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam;
u atstāt mantojumā Civillikumā
noteiktajā kārtībā.
To, vai esat pensiju 2. līmeņa
dalībnieks un cik liels ir uzkrātais
kapitāls, var noskaidrot portālā www.
latvija.lv → “Valsts fondēto pensiju
shēmas dalībnieka konta izraksts”.
Iesniegumu par pensiju 2. līmenī
uzkrātā kapitāla izmantošanu nāves

gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas var iesniegt:
u elektroniski portālā www.latvija.
lv, izvēloties iesniegumu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla
izmantošanu nāves gadījumā pirms
vecuma pensijas piešķiršanas”;
u nosūtot ar drošu elektronisku
parakstu parakstītu iesniegumu uz epasta adresi edoc@vsaa.gov.lv;
u klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Nīcas novada domes 1. stāvā.
Savu izvēli pensiju 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu. VSAA ņems vērā pēdējo
izvēli.
Sintija Špakova,
klientu apkalpošanas speciāliste

Projekti

Apstiprināts projekts Jūrmalciema
“Tīklu mājas” pilnveidošanai

Šā gada 11. septembrī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta
dienesta Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts
“Jūrmalciema “Tīklu mājas”
iedzīvināšana”, Nr.20-02-FL03F043.0207-000001.
Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema “Tīklu
māju” ar apskaņošanas sistēmu jeb
audioiekārtu, saliekamiem galdiem,
sadzīves tehniku un datortehniku, lai ēka kļūtu par pilnvērtīgu un
multifunkcionālu vietu zvejniecības
kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju glabāšanai un iedzīvināšanai,
kā tas bija paredzēts ēkas attīstības
un Jūrmalciemā pievadāto pakalpojumu pilnveides sākumā. Šī projekta
mērķis ir aprīkot telpas tā, lai tās būtu
piemērotas dažādām ekspozīcijām,
pasākumiem, meistarklasēm, kas veicinās sadarbību starp jaundibināto

biedrību “Jūrmalciema valgums”, kas
apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību.
Projekta mērķa grupa, kura būs
ieguvēja no iegādātajām lietām, ir visi,
kuri apmeklēs “Tīklu māju”, izmantos tur piedāvātās iespējas, apmeklēs
pasākumus utt. Te pieskaitāmi gan
zvejnieki, gan tūristi un vietējie iedzīvotāji. Projekta rezultāts ir investīcijas
ēkā tās darbības nodrošināšanai neatkarīgi no tās apsaimniekotāja. Projektu plānots ieviest līdz 2021. gada
pavasarim.
Projekta “Jūrmalciema “Tīklu
mājas” iedzīvināšana” plānotās kopējās izmaksas ir 5824,16 eiro (t. sk.
PVN 21%), publiskais finansējums

ir 85% no attiecināmajām izmaksām
jeb 4950,53 eiro. Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb 873,63 eiro.
Projekts tika iesniegts “Liepājas rajona partnerības” izsludinātajā
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda Latvijas rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam apakšpasākumā 43.02.
“Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju īstenošana”.
EJZF fonda administrējošās
iestādes – Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests. Eiropas
Komisijas tīmekļa vietne par EJZF
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/
index_lv.htm

Uzsākta Bernātu “Tālā stāvlaukuma”
Pārmaiņas “Spārītē” atpūtas vietas atjaunošana
2019. gada 14. oktobrī Nīcas no- tādus teritorijas apsaimniekošanas stendi ar ilustratīvu un bērniem sais-

PII “Spārīte”

Bērniem drošs un glīts bruģakmens klājums.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” aizvadīta darbīga
vasara, kuras laikā notika vairāki
darbietilpīgi remonta un labiekārtošanas darbi. Vizuālas pārmaiņas
redzamas iestādes teritorijā. Vecais
asfalta segums nomainīts ar bērniem
drošu un glītu bruģakmens klājumu,
kurā ierīkotas lietusūdens noplūdes
vietas. Darbus veica SIA “Taigers”,
izremontējot arī sešas iekštelpas. Izremontēts medmāsas, vadītājas un
mūzikas kabinets, veļas mazgātava un
divas palīgtelpas. Šīm telpām iegādātas arī jaunas mēbeles.
SIA “Sanix Pro” veica kanalizācijas un ūdensvadu sistēmas pārbūvi,
veļas mazgātavā uzstādīja veļas žāvētāju, bet grupās trauku mazgājamās
mašīnas. Tas viss garantē higiēnisko
normu ievērošanu. Vairākās grupās
nomainītas bērnu mēbeles. Iegādāti
galdiņi un krēsliņi, kuriem pēc nepieciešamības var regulēt augstumu. 2.
un 3. grupā tagad ir jauni, funkcionāli
rotaļlietu un mācību materiālu plaukti.
Labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi.
Atjaunota guļbaļķu nojume, laukumi
papildināti ar jaunām rotaļu celtnēm.
Paldies mūsu aktīvajiem 3. grupas bērnu vecākiem, un īpaši viņu rosinātājai

un ideju autorei Evitai Kalējai, kas laukuma labiekārtošanā iesaistīja ne tikai
grupas vecākus, bet arī savu ģimeni.
Iegādāti skaisti krēsli zālei. Mūzikas kabinetā tagad būs jaunas digitālās klavieres, bet piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai izmantosim mūsdienīgus
interaktīvos ekrānus.
Īpašu paldies “Spārītes” saime
saka Nīcas novada Komunālajai pārvaldei. Aigars Veiss kopā ar saviem
darbiniekiem aktīvi iesaistījās mūsu
bērniem drošas un estētiskas vides
veidošanā – pie iestādes izveidoti ātrumu ierobežojošie aizsargvaļņi, ierīkots apgaismojums rotaļu laukumos
un pagalmā. Bērnudārzs mainījies ne
tikai vizuāli, bet arī skaitliski. 1. septembrī “Spārītē” bija 122 bērni. No
1. augusta par savējiem saucam arī
Rudes pirmsskolas audzēkņus, jo tur
tagad ir PII “Spārīte” filiāle. Pašreiz
Rudē darbojas viena bērnu grupiņa, bet no 1. oktobra plānots atvērt
grupu bērniem no 1,5 gadu vecuma.
Tas nozīmē, ka būsim vēl vairāk. Remonts jau pabeigts, gādājam inventāru un visu nepieciešamo, lai Rudes
paši mazākie bērni varētu rotaļāties
un mācīties skaistā, attīstošā vidē.
Daira Eglīte, PII “Spārīte” vadītāja

vada dome saņēma Lauku atbalsta
dienesta Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts
“Multifunkcionālas atpūtas vietas
izveide Bernātu dabas parkā”,
Nr.19-02-AL13-A019.2203-000002.
Projekta galvenais mērķis ir labiekārtot visapmeklētāko dabas parka
atpūtas vietu “Tālais stāvlaukums”,
izveidojot to par multifunkcionālu
vietu, kas veic gan rekreatīvo, gan izklaides un izglītojošo funkciju, īstenot

pasākumus, kuri būtiski samazinās
šobrīd ļoti augsto antropogēno slodzi
uz kāpu un mežu biotopiem konkrētajā teritorijā, saglabās un aizsargās
bioloģisko daudzveidību dabas parkā
“Bernāti”, vienlaikus nodrošinot teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvo resursu saudzīgu izmantošanu.
Projektā tiks labiekārtotas divas ugunskura vietas ar soliem un
galdiem, izbūvēta lapene ar malkas
nojumi, izveidots bērnu laukums un
izvietoti trīs izglītojoši informācijas

tošu informāciju par dabas aizsardzību un tās vērtībām. Šobrīd darbi jau
uzsākti, un plānots tos pabeigt līdz šā
gada decembrim, tāpēc lūdzam iedzīvotājus neplānot piknikus šajā atpūtas
vietā, jo tur notiek būvdarbi.
ELFLA fonda administrējošās
iestādes – Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne
par ELFLA http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
index_lv.htm

Nīcas novada pludmali turpina labiekārtot
ar kompozītmateriāla elementiem

Latvijas Pašvaldību savienība
(LPS) kā projekta vadošais partneris
ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, tai skaitā Nīcas novadu, ir īstenojusi nacionālas nozīmes projektu
“Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana”.
Projekts tika realizēts jau trešo gadu
pēc kārtas Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”.
Arī šogad Nīcas novadam piešķirtais
atbalsts nemainījās, tas bija 7796,00
eiro.
Par šogad piešķirto dotāciju ir
iegādātas laipas 152 metru kopgarumā un trīs soliņi. Visi labiekārtojuma
elementi nemainīgi ir no kompozītmateriāla, tādā veidā nodrošinot
ilgtspējību un samazinot uzturēšanas
izmaksas. Laipas tiks izklātas tikai

vasaras sezonā, bet pirms aukstā perioda tās noņems. Soliņi tiks izvietoti
Jūrmalciemā, savukārt laipas lielākajās pludmales apmeklētāju plūsmas
vietās. Kopējās projekta izmaksas ir
7826,00 eiro.
Šī projekta mērķis ir veikt labu
piekrastes pārvaldību un nodrošināt
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras
piekrastē. Šo mērķi, ieguldot līdzfinansējumu, Nīcas novada dome arī īsteno.
2018. gadā tā izvietoja:
u 18 norādes ar informāciju par
tuvākajām apdzīvotajām vietām un
izejas punktiem;
u 5 lielformāta informatīvos
stendus;

2020. gada 30. septembris

u 8 informatīvas plāksnes pie
pārģērbšanās kabīnēm, kur ir ziņas
par Nīcas novadu, apkārtnē esošām
dabas un kultūras vērtībām, ugunskuru kurināšanas, telšu celšanas un
atkritumu savākšanas noteikumi u.c.
noderīga informācija;
u 3 pārģērbšanās kabīnes;
u 6 atkritumu tvertnes;
u 19 solus.
2019. gadā labiekārtojuma infrastruktūra papildināta ar ilgtspējīgiem
risinājumiem – kompozītmateriāla
saliekamu laipu un galdu/solu komplektu. Šogad iegādāti vēl 152 metri
saliekamās kompozītlaipas un trīs soli.
Ieva Taurinskaite,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Nīcas Mūzikas skolai – 30

Atzīmē Mūzikas skolas jubileju

Mūzikas un mākslas skolas flautas
spēles skolotāju Lauru BaltaiskalnuEglīti. Mūsu skolā par klavierspēles
skolotāju pēc Liepājas Mūzikas vidusskolas un Liepājas Universitātes absolvēšanas strādāja Linda (Volkova)
Nelsone. Šogad pēc LMMDV beigšanas mācības J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā turpina mūsu flautiste
Alīda Trumpika, bet LMMDV mācās
pianisti Krista Otaņķe, Valts Vecbaštiks, Elīna Ķuņķe, altiste Māra Vēliņa,
flautiste Sintija Biteniece, vokāliste
Justīne Siksna, saksofonists Emīls
Knubis. Annija Dita Stanga Liepājas
Universitātē studē kultūras vadību,
Justīne Siksna – mūzikas pedagoģiju.

mācību, audzināšanas jautājumos,
skolas pasākumu organizēšanā, skolas padomes darbā, visiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem, īpaši
Nīcas un Rucavas domei, LNKC,
Nīcas vidusskolai, Rucavas pamatskolai, Nīcas PII “Spārīte”, Rucavas
PII “Zvaniņš”, Rudes sākumskolai,
Nīcas Kultūras centram, Rudes tautas namam, Rucavas kultūras namam,
Nīcas, Rucavas, Jūrmalciema ev. luteriskajām baznīcām, biedrībai “Cerību
krāsa”, Nīcas senlietu krātuvei, Nīcas
Tūrisma informācijas centram, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolai, Liepājas reģiona mūzikas
un mākslas skolām u. c.
Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Kalējs sveica
skolu jubilejā, pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinību. Īpaši
godinājām skolotāju Dainu Jurgu par
ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas skolā, sadarbības
veicināšanu ar citām kultūras un izglītības iestādēm, jauno talantu izglītošanu mūzikas teorētiskajos priekšmetos
un audzināšanu par kulturālām personībām, skolotāju Selviju Ozolu par
ilggadēju, radošu pedagoģisko darbību Nīcas Mūzikas skolā, augstiem
audzēkņu sasniegumiem starptautiskos, valsts un reģionālos konkursos,
klavierspēles metodiskās komisijas
vadīšanu, jauno talantu izglītošanu
klavierspēlē un kolektīvās muzicēšanas ansambļos, mērķtiecīgu audzēkņu virzīšanu tālākai mūzikas apguvei
vidējās izglītības pakāpē un skolotāju Sigitu Briljonoku par ilggadēju,
radošu pedagoģisko darbību Nīcas
Mūzikas skolā, augstiem audzēkņu
sasniegumiem starptautiskos, valsts
un reģionālos konkursos, pūšam
instrumentu un sitaminstrumentu
metodiskās komisijas vadīšanu, jauno
talantu izglītošanu flautas spēlē un
kolektīvās muzicēšanas ansambļos,
mērķtiecīgu audzēkņu virzīšanu tālākai mūzikas apguvei vidējās izglītības
pakāpē, pasniedzot Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības.

Mācīties mūziku
var arī pieaugušie

Sācies atkal
jauns mācību gads

Nīcas Mūzikas skolas kolektīvs 2020. gadā.

(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)
Sadarbībā ar Nīcas Sociālo dienestu piedalāmies labdarības koncertos Rokaižu veco ļaužu namā,
kopīgus koncertus esam rīkojuši ar
Liepājas POP/ROK skolu, esam piedalījušies LOC organizētajās Liepājas
uzņēmēju dienās. Īpaša sadarbība
mūs saista ar biedrību “Cerību krāsa” un tās vadītāju Ausmu Dzintari,
esam koncertējuši pasākumā “Satiec
savu meistaru!” Liepājas muzejā. Neiztrūkstoši esam “Muzeju nakts” un
“Baznīcu nakts” koncertu dalībnieki.
Sadraudzības koncerti organizēti ar
LMMDV, Grobiņas MMS, Liepājas
2. MS, Aizputes MS, Kalētu MMS,
Olaines MMS, E. Balsis mākslu ģimnāziju Klaipēdā u.c. Un, protams,
Latvijas 100. dzimšanas dienas svinības – ar patriotiskām jūtām pret savu
zemi Latviju izdziedājām un izspēlējām tautasdziesmas, latviešu komponistu kompozīcijas vairākos koncertos “Tautasdziesma manai Latvijai”,
“Latvija, tu esi skaista visos gadalaikos!”, “Es esmu Latvija”.

Piedalās folkloras
festivālā Čehijā

Brīnišķīga, piepildīta un piedzīvojumiem bagāta mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem izvērtās 2018.
gada vasara, jo kā vienīgie dalībnieki
pārstāvējām Latviju, Nīcas un Rucavas novadu folkloras festivālā “Prāgas
folkloras dienas 2018” Čehijā. Audzēkņi kopā ar pedagogiem festivālam gatavoja 30 minūšu programmu
“Tautasdziesma manai Latvijai”, kurā
paši dziedājām, spēlējām Nīcas, Rucavas un latviešu skanīgās tautasdzies-

4

mas, izdejojām Kurzemes tradicionālos dančus. Ar lepnumu tērpāmies
krāšņajos Nīcas un Rucavas tautastērpos, piedalījāmies dalībnieku gājienā,
uzstājāmies ielu koncertos, iepazinām
citu tautu kultūras tradīcijas, devāmies
ekskursijās pa Prāgu, iepazīstot seno
arhitektūru, pabijām kalnos, apskatījām Varšavu un F. Šopēna pieminekli.
Autobusā dziedājām un priecājāmies
par redzēto un dzirdēto brauciena
laikā, apmainījāmies ar iespaidiem,
koncertu videoierakstiem un foto galerijām. Šis pasākums lieliski saliedēja
kolektīvu. Skolotāju un audzēkņu kopīgā muzicēšana un sadarbība ir labs
atspēriens turpmākiem radošiem projektiem, audzēkņu profesionālajai un
skolas izaugsmei.

Skolu atzinīgi novērtē
akreditācijas komisija

To pierādīja arī 2019. gada aprīlī organizētā profesionālās ievirzes
izglītības programmu, skolas un direktores akreditācija. Akreditācijas
komisija viennozīmīgi atzīmēja mācību procesa augsto kvalitāti, audzēkņu
sasniegumus, sadarbību ar vecākiem
un plašu sadarbības partneru loku,
pedagogu kompetenci, skolas iesaisti
novadu kultūras dzīvē, plašās audzēkņu koncertprakses iespējas, karjeras
izglītību. Skola īsteno septiņas akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas: taustiņinstrumentu
spēli – klavierspēli, akordeona spēli,
stīgu instrumentu spēli – vijoles spēli,
ģitāras spēli, pūšaminstrumentu spēli – flautas spēli, saksofona spēli un
sitaminstrumentu spēli. Metodiskais
darbs tiek organizēts četrās metodis-

2020. gada 30. septembris

kās komisijās, kuras vada S. Ozola,
L. Ločmane, S. Briljonoka un D. Jurga, apvienojot pedagoģiskajā padomē
12 skolotājus: klavierspēle – S. Ozola,
M. Balode, D. Sleže, akordeona spēle
– K. Braže, vijoles spēle – L. Ločmane, ģitāras spēle – H. Audars, flautas
spēle – S. Briljonoka, L. Trumpika,
saksofona spēle – D. Sproģe, sitaminstrumentu spēle – I. Dejus, mūzikas teorētiskie priekšmeti – D. Jurga,
J. Siksna. Skolas darbs nav iedomājams bez atbalsta personāla – lietvedes
S. Špakovas un apkopējas A. Čirkšes.

Skola lepojas
ar saviem audzēkņiem

Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kas pēc pamatizglītības ieguves
turpina mācīties mūzikas vidusskolā,
augstākajās mācību iestādēs, kļuvuši
par izpildītājmāksliniekiem vai mūzikas pedagogiem. Pirmā mūsu skolas
izlaiduma absolvents Renārs Juzups
mācījies E. Melngaiļa LMV, pēc tam
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,
tagad vada Durbes sieviešu kori un
strādājis vairākās PII un vispārizglītojošajās skolās par mūzikas pedagogu.
Laba sadarbība izveidojusies ar mūsu
absolventi Līgu Dejus, pianisti, ērģelnieci, Ādažu Mūzikas un mākslas
skolas klavierspēles skolotāju. Viņas
vadībā 2018. gadā noritēja meistarklases ērģeļspēlē Kurzemes reģiona
mazajā ērģeļmūzikas festivālā “Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē”, viņu aicinājām arī žūrijā mūsu organizētajā
kameransambļu konkursā. Kopīgus
sadarbības projektus – meistarklases
un koncertus – organizējam ar mūsu
skolas absolventi, tagad Grobiņas

2019./2020. mācību gadā skolas
telpas ir svaigi izremontētas, klašu
telpas aprīkotas ar datoriem, mūzikas
teorijas klasē uzstādīts interaktīvais
ekrāns un iegādāti planšetdatori mācību procesa modernizācijai. Skolā
mācās 88 audzēkņi. Bez profesionālās
ievirzes izglītības programmām piedāvājam apgūt arī interešu izglītības
programmu “Sagatavošanas klase”
5–8 gadus veciem bērniem un pieaugušo izglītības programmu “Mūzika” interesentiem, kas grib mācīties
mūzikas instrumentu spēli vai vokālo
dziedāšanu.

Svētkos saka paldies
Svētku reizē paldies par ieguldīto darbu teicām pedagogiem, skolas
direktoriem, audzēkņiem par radošu
sadarbību, sevis pilnveidošanu mūzikas jomā, vecākiem par sadarbību

2020./2021. mācību gadā Nīcas
Mūzikas skolā ir 88 audzēkņi. Zinību
dienas un jubilejas pasākumā nākamie skolas beidzēji ienesa jauno Nīcas
Mūzikas skolas karogu, kopā dziedājām skolas himnu, jaunos Nīcas Mūzikas skolas audzēkņus iepazīstinājām
ar skolu un skolotājiem un pasniedzām viņiem nošu burtnīcas ar skolas
logo. Skolas direktore audzēkņiem
novēlēja būt zinātkāriem, uzcītīgiem,
jautriem, radošiem, izpalīdzīgiem un
lepniem par to, ka mācās mūzikas
skolā, vecākiem būt atbildīgiem un
klātesošiem savu bērnu gaitām mūzikas skolā, skolotājiem – būt radošiem,
ar vēlmi nepārtraukti izglītoties un
pilnveidoties profesionāli. Nīcas Kultūras centrā apskatāma fotoizstāde
par Nīcas Mūzikas skolas darbību.
Dina Sleže,
Nīcas Mūzikas skolas direktore

Mans sirdsdārzs

Gūst idejas cits no cita

Konkursa “Sakoptākā Nīcas
novada viensēta 2020” dalībnieki 12. septembrī ciemojās cits pie
cita, gūstot jaunas ierosmes un
daloties pieredzē. Dienas moto –
“Man jau te nekā nav!”, bet patiesībā ikvienā dārzā varēja izbaudīt
ainavu, jaukos stūrīšus un novērtēt
milzīgo darbu un mīlestību, kas
ieguldīta, to visu radot.
Dārzu saimnieki izteica vēlmi turpināt novada puķu draugu aktivitātes,
piesaistot arvien jaunus “puķu mīļus”
un draudzējoties ar līdzšinējiem. Kā?
Vietnē Facebook ir izveidota slēgtā

grupa “Nīcas novada puķu draugi”,
kurā var dalīties ar savām idejām, lūgt
padomu un piedāvāt stādus, kam
pašu dārzā palicis par maz vietas. Lai
pievienotos šai grupai, jāzvana pieaugušo izglītības metodiķei Gunitai Šimei pa tālruni 29105652. Pēc portāla
Delﬁ aicinājuma sadaļā “Mans dārzs”
būs skatāmas Nīcas novada dārzu
fotogrāfijas un informācija. Ziemas
sezonā Pieaugušo izglītības centrā tiks
organizētas mācības. Nākamajā gadā
plānosim kopīgus izbraukumus. Droši nāciet ar savām idejām! Centīsimies
kopā rast tām risinājumu.

ir sauss, var rakt vēlāk. Ja kāds gums
sācis pūt, tas jāmet ārā.

jas ilgāk, kamēr vien tas ir iespējams,
pat Ziemassvētkos. Aerācija un lielā
grābšana ir pavasarī. Mēs gan aerāciju
nekad neesam veikuši, tikai regulāri
pļaujam. Rudens lapas, īpaši lielās,
zālienā tomēr labāk neatstāt, jo var
sākt sust. Ja augam ir veselīgas lapas,
nav bijuši kaitēkļi, tās noteikti var likt
kompostā, taču, ja augam ir bijušas
slimības, īpaši kastaņiem, tad labāk
lapas sadedzināt. No rudens lapām
var iegūt ļoti labu mulčējamo materiālu. Lapas sagrābj čupiņās un uzmanīgi uzbrauc ar zāles pļāvēju, kam ir
grozs. Izveidojas masa, ko biezā kārtā
var likt uz dobēm. Es rudenī, kad viss
ir novākts, dobēm beru virsū kūdru
kā mulčējamo materiālu. Skats ir glītāks, un arī kopšana pavasarī vieglāka. Kaut arī kūdra ir skāba, mani augi
neprotestē. Rudenī dobēm apduru
apdobes.

Rudens darbi košumdārzā

Šī gada košākais laiks dārzos
tuvojas noslēgumam. Lai augi iespējami veiksmīgāk varētu aizvadīt
ziemu un priecētu atkal nākamgad, par tiem jāparūpējas rudenī.
Par svarīgākajiem rudens darbiem
pastāstīja daiļdārzniece, Nīcas novada sakoptās vides komisijas pārstāve IVETA REINFELDE.

Sīpolpuķes
Septembra beigās jāsteidz iestādīt
lilijas. Pārējām sīpolpuķēm vēlamais
stādīšanas laiks ir līdz oktobra vidum.
Nevajadzētu iestādīt pārāk agri – kad
gaisa temperatūra vēl ir augstāka par 8
grādiem. Ja iestāda pārāk ātri, sāk augt
dzinumi un puķes var apsalt. Tulpes
var stādīt, kamēr vien zeme nav sasalusi, pat Ziemassvētkos. Kailsals
augiem ir pats sliktākais. Zālienā labāk
jutīsies krokusi un narcises, dobēs –
narcises, tulpes un citas sīpolpuķes.
Stādīšanas dziļums – no sīpola trīs
sīpolu dziļumā. Lielāki sīpoli jāstāda
dziļāk, mazāki – seklāk. Es sīpolpuķes vispār neroku ārā un nepārstādu.
Ir cilvēki, kas katru gadu sīpolus rok
ārā, ir, kas to dara pēc trīs gadiem, es
neroku ārā vispār. Sīpolpuķēm labāk
patiks saulainas vietas. Ir gadījies, ka
sīpolus notiesā ūdensžurkas vai citi
grauzēji. Dārzkopības veikalos var
nopirkt speciālas miniatūras plastmasas kastītes – gan apaļas, gan četrstūrainas, kurās ieliek sīpolu, tad ir droši,
ka sīpols ziemā netiks apēsts.

Ziemcietes
Ir cilvēki, kas ziemcietes negriež

ar domu, ka augs labāk pārziemos.
Daļēji tā ir taisnība, augam saglabāsies mitrums, taču, ja augam ir kāda
slimība vai arī daudz gliemežu, labāk
nogriezt. Es visu nogriežu līdz pirmajām salnām un daru to ar lielajām
dzīvžoga šķērēm. Pēc sala griezt ir
grūtāk, jo lapas kļuvušas mīkstas.
Es griežu visas ziemcietes, izņemot
graudzāles, heihēras, bergēnijas un
lavandas, kas arī ziemā izskatās skaisti. Par laimiņiem, tautā sauktiem par
čīkstenēm, domas dalās. Es griežu.
Pavasarī tāpat ir daudz darāmā.

Viengadīgo puķu
sēklu ievākšana

Var vākt puķu sēklas. Veiksmīgāk
izdosies samtenes, saulespuķes, asteres, cinnijas. Tās var apžāvēt saulainā
vietā, piemēram, uz palodzes. Glabāt
vajadzētu papīra maisiņos, lai sēklas
elpo, plastmasas maisiņi neder. Ar
tādām puķēm kā begonijas, petūnijas,
balzamīnes vai kannas ir smalkāka
darīšana. To sēklas tomēr vieglāk ir
nopirkt veikalos. Redzot kādā dārzā
skaistas puķes un paņemot no tām
sēklas, nav garantijas, ka tieši tādas
pašas nākamajā gadā būs arī jūsu
dārzā. Iegādājoties sēklas, vajadzētu rūpīgi apskatīt paciņu. Ja uz tās ir
simbols F1, tas norāda, ka auga īpašības piemīt tikai vienu gadu, nākamajā
gadā var nebūt tāds pats izskats.

Viengadīgās puķes
divus gadus

Gadās, ka viengadīgās puķes
priecē arī otrā gadā. Man dārzā pa-

tīk eksperimentēt. Pagājušajā rudenī
lauvmutītes ilgi bija skaistas, tādēļ tās
neaiztransportēju uz kompostu, bet
atstāju. Pavasarī mazliet apgriezu, un
tās arī šogad skaisti ziedēja no pagājušā gada auga. Līdzīgi ir ar krustainēm
jeb cinerārijām. Arī tās skaitās viengadīgs augs, taču, ja atstāj un tās pārziemo, nākamgad var sagaidīt dzeltenus
ziediņus. Ziemā krustaines gan izskatās mazliet sagurušas. Pavasaros mūs
agri priecē atraitnītes. Lai tās ziedētu
īpaši agri, stādīt var jau septembrī vai
oktobrī. Tās pārziemos, vajadzēs tikai
noņemt kādu sabrūnējušu lapiņu. Lai
tiktu pie stādiņiem, augustā vajadzētu
sēt sēkliņas uz lauka vai siltumnīcā.

Puķes ar gumiem
Kannas un dālijas pēc pirmajām salnām apgriežu, atstājot 10 cm
stumbenīti, drošības zonu, lai neiekļūst puves vai sēnītes. Tad roku ārā,
mazliet nopurinu zemi un lieku stingrā plastmasas maisā, lai visa zeme
nenobirst. Maisa galu atstāju vaļā.
Kamolbegonijām nekādu stumbenīti
neatstāju, atdalu tikai gumus. Neko
neskaloju un saulītē nežāvēju. Salieku
koka kastē vienā kārtā, lai augs var elpot. Man ir vairākas kastes, tās salieku vienu virs otras un līdz pavasarim
glabāju istabas temperatūrā (12–20
grādi). Ja ziemā kāda lapiņa izspraucas ārā, to nolaužu vai nogriežu, lai
neuzmetas laputis. Pavasarī gumus
lieku podos. Ja vajag dalīt, to daru pavasarī. Vēl gribu piezīmēt, ja rudens
ir mitrs, kamolbegonijas jārok ārā agrāk, lai gumi nesāk pūt, bet, ja rudens

Vai rudenī mēslot puķes?
Var, taču rudenī vajadzētu izmantot mēslojumu, kur vairāk ir kālijs, kas
stiprina sakņu sistēmu. Uz minerālmēslu iepakojuma ir norādīti simboli N, P, K – slāpeklis, fosfors, kālijs.
Slāpeklis dod zaļo masu, fosfors ir
ziediem. Tie rudenī nav nepieciešami.
Var būt klāt arī citi minerālmēsli. Es
savas dobes rudenī nemēsloju, daru
to pavasarī. Runājot par kūtsmēsliem,
puķes priecāsies, ja kūtsmēsli būs pastāvējuši un patrūdējuši divus trīs gadus, kļūstot līdzīgi melnzemei. Rozes
ir vienīgās, kas pacieš svaigus kūtsmēslus, taču tie jāierok zemē mazliet
tālāk no paša auga. Ar putnu mēsliem
ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tie ir ļoti spēcīgi. Gribu piebilst par rododendriem.
Tie pirms ziemas ir kārtīgi jāsalaista
neatkarīgi no tā, vai rudens ir sauss vai
mitrs. Es mēsloju augus pavasarī un
vasarā pirms Jāņiem.

Zāliens
Mēs zālienu pļaujam pēc iespē-

Nīcas etnogrāfiskajam
ansamblim – 100

Saulaina, silta un notikumiem bagāta bija šī diena Nīcas
etnogrāﬁskajam kolektīvam.

Šogad Nīcas etnogrāfiskais ansamblis atzīmē savu 100 gadu pastāvēšanas jubileju.
Par godu šim skaistajam notikumam Nīcas Kultūras centrs plāno svinības ar vērienu. Lai gan jubileja ir 28. novembrī, jau šobrīd noris aktīva gatavošanās. Saistībā ar jubileju Nīcas etnogrāfiskais ansamblis profesionālā skaņu
studijā ir ierakstījis 11 dziesmas, ar ko iepriecināt klausītājus. Piecām dziesmām tiek veidots arī video, kur Nīcas etnogrāfiskais ansamblis būs redzams
novada skaistākajās vietās, kas simboliski ataino iedziedātās dziesmas.
Plašāka informācija par gaidāmajām jubilejas svinībām sekos.

2020. gada 30. septembris

Pārziemošana
Par rozēm. Es jau vairākus gadus
rozes neieziemoju, nelieku skujas, jo
ziemas kļuvušas maigākas, gluži kā
Anglijā. Sirdsmieram var uzbērt 5–7
cm kūdras slānīti, lai neciestu snaudošie pumpuri, ja uznāk sals. Rudenī
apgriežu minimāli, lielāku apgriešanu
atstāju uz pavasari. Tagad ļoti populāras ir hortenzijas. Ir tādas, kas labi
pārziemo, un ir, kas mazliet jāpiesedz.
Ziedus griež, kā pašiem patīk, es – kā
kurai. Fuksijas pārzieminu siltumnīcā. Podiņu vienkārši nolieku, neieroku. Nevajag bīties, ja, ienesot iekšā, augu lapas nobirst, arī augiem ir
rudens. Eņģeļtaures un pelargonijas
pārzieminu telpās. Pavasarī apgriežu
un nesu ārā. Jo vairāk apgriezīs, jo
spēcīgāks būs krūmiņš.
Informāciju apkopoja
Gunita Šime
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Bagāts mūžs
ŽANIM KLĀSONAM – 95

Otaņķnieks Žanis Klāsons pašvaldības vārdā
godināts un novada avīzē pieminēts gan pirms
desmit, gan pieciem gadiem. Šoreiz satiekoties
sirmais vīrs moži nosaka: “Nekas nav mainījies,
ar nūju vēl neeju un brilles vēl nevajag, tikai viens
mazmazmazdēls gan ir klāt.” Sarēķinājuši, ka tagad dzimtā kopā ir trīs meitas, seši mazbērni, divpadsmit mazmazbērni un trīs mazmazmazbērni.
Bērni sarīkojuši jaukas dzimšanas dienas Žanim Klāsonam
svinības. Visi devušies uz Rucavu, kur senajā vēl nevajag ne
“Zvanītāju” sētā bijis mielasts ar riezi (kartupeļu briļļu, ne nūjas.
sacepumu) un balto sviestu, klausījušies koncertu, gājuši rotaļās, bet noslēgumā apskatījuši atjaunotās Rucavas dzirnavas. Ž. Klāsons atklāj, ka viņš
dzimšanas dienu var svinēt divas reizes – 6. un 8. septembrī. Piedzimis esot
sestajā, bet mamma pierakstījusi astotajā, un tā arī dokumentos iegrāmatots.
Kaut arī kalēja darbam nu metis mieru, ar gandarījumu atceras laiku, kad
ne vien apkalis zirdziņus, bet arī gatavojis žogiem dekoratīvus vārtus, durvīm
apkalumus, kapsētām noformējumus. Un kur tad vēl neskaitāmie kapļi un
kašeļi! Kā joku pieredzējušais vīrs stāsta atgadījumu, kad Grobiņas kapsētā pamanījis glītu kalumu un gājis tuvāk, lai rūpīgāk papētītu, bet tad attapies: “Tas
taču manis paša darināts!” Ž. Klāsons strādājis arī par Otaņķu pasta vadītāju.
Lai nodzīvotu tik garu mūžu, viņaprāt, svarīgi ir ēst rupjmaizi un speķi.
Jubilārs arī priecājas par dzīvi laukos. Dārzā vēl pats izaudzē visu nepieciešamo un rūpējas par bitēm. Nekā netrūkstot. Dienas paiet ātri, nemanot.
Viņam arī svarīgi sekot līdzi visam, kas notiek, tādēļ allaž gaida pastnieku,
lai izlasītu avīzēs jaunākās ziņas. Pieredzes bagātais kungs vērtē, ka dzīvē
galvenās vērtības ir saticība un mīlestība: “Tad viss turas kopā.”

AUSMAI ZVIRBULEI – 85
Kaut arī veselība palaikam dara raizes,
kalnišķniece Ausma Zvirbule (dzimusi Mieme)
moži saka: “Es nepadodos!” Dārzā koši zied
saimnieces aprūpētās puķes, dobēs izaudzēti dārzeņi pašu tiesai, sētā gozējas kaķīši. No gotiņas
gan šķīrusies pirms astoņiem gadiem, tās kopšana kļuvusi par grūtu.
Dzīves sākums bijis Rucavas pagastā, bet vēlāk
ģimene
pārcēlusies uz Brušvitiem. Ausma ģiAusma Zvirbule
menē
no
sešiem
bērniem bijusi vecākā, bet nu no
katru cilvēku pievisiem
palikušas
vairs
tikai divas ar māsu.
min ar labu vārdu.
Darba gaitas sākusi agrā jaunībā, četrpadsmit
gados, kad Kalnišķos nodibināts kolhozs. Kopusi zirgus, stādījusi priedītes,
bet visilgāk strādājusi fermā pie slaucamajām govīm un jaunlopiem. Viņa atceras, ka kādu laiku vedusi privāto saimniecību pienu un cilājusi 40 litru kannas. “Tā mēs te mujāmies,” nosaka sirmgalve. Viņas valodā ir daudz senu vārdu, kas skan mazliet savādi, bet jauki. Katru cilvēku viņa piemin ar labu vārdu.
Ar vīru apprecējušies 1958. gadā. Vīrs bijis labs, saticīgs, nedzēris, bet
jau 20 gadi pagājuši, kopš miris. Arī abiem dēliem un četriem mazbērniem
tiek veltīti mīļi vārdi, prieks par mazmazmeitiņu. Mazbērnus savulaik daudz
līdzējusi pieskatīt. Kad Nīcas vidusskolā aicināta uz Vecmāmiņu pēcpusdienu, vienmēr braukusi. Kopš Kalnišķos vairs nav ne veikala, ne pasta, savējie
vienmēr parūpējas, lai viņai nekā netrūktu. Māmuļa tikai sagatavo sarakstu
ar nepieciešamajiem pirkumiem.
Ne jaunībā, ne vēlākajos gados izklaidēm daudz laika neatlika, jo agri
rītos bija jāiet slaukt govis, arī brīvdienu nebija. Toties mūža nogalē viņa ļoti
novērtē iespēju apmeklēt pasākumus Kalnišķu sabiedriskajā centrā. “Esmu
ar savu dzīvi apmierināta,” saka A. Zvirbule.
Gunita Šime

Baznīcas zvana skaņas
var dzirdēt plašā apkārtnē

Noslēdzies Jūrmalciema ev. lut. draudzes īstenotais projekts
“Torņa logu žalūzijas Jūrmalciema Nācaretes baznīcai”, ko atbalstīja
Nīcas novada dome konkursā “Mēs savam novadam”.
Līdz šim Jūrmalciema baznīcas zvana skaņas tika slāpētas un bija dzirdamas tikai ēkas iekšpusē. Tagad baznīcas torņa logiem piestiprinātas žalūzijas
un zvanīšana dzirdama plašā apkārtnē, radot svinību un svētku sajūtu. Žalūzijas, tāpat kā baznīca, ir no koka un labi papildina ēkas izskatu. Projektu
vadīja draudzes ērģelniece Ieva Birule-Bobinska, darbus veica SIA “Dekorāciju darbnīca” Oskara Plataiskalna vadībā. Idejas autore un neatsverams palīgs
projekta īstenošanā bija Jūrmalciemā dzīvojošā māksliniece Kristīne Jurjāne.
Gita Vanaga, draudzes priekšniece
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5. septembris Rudē bija daudzveidīgām
aktivitātēm bagāta diena
Pasākums “Meistars un meistardarbs” sākās ar Lias Ģibietes
lekciju “Nīcas vainaga vēsture un
tā etnogrāfiskās vērtības saglabāšanas iespējas un nozīme”, kam
sekoja Nīcas vainagu darināšanas
meistarklase Margaritas Muntagas vadībā. 15 čaklas dāmas strādāja
vairāku stundu garumā, un tas bija tikai sākums. Vainaga darināšana ir ļoti
smalks un sarežģīts darbs, kas prasa
lielu pacietību. Izstādē varēja aplūkot
studijā “Latva” darinātās galvassegas
un vērot, kā meistare Velta Dilēviča
darina Nīcas tautastērpa jakas aizdari.
Savus meistardarbus izrādīja arī dzintara apstrādes meistari Skriederu ģimene
un rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces, bet no vietējiem ražotājiem
varēja iegādāties gardumus un maizi.
Pēcpusdienā notika interešu kopas “Rude” dalībnieces Birutas Vāgneres īstenotā projekta “Dedzi gaiši,
uguntiņa!” aktivitātes, atklājot jauno
ugunskura vietu un turpinot daudzināt maizīti. Jaunā ugunskura vieta ir
kā sava veida pavards, kas ienes jaunu
akcentu Rudes centrā. Pie tā varēs gan
rīkot jauku pasēdēšanu draugu pulkā,
gan izmantot vietu, organizējot tradicionālus pasākumus. Projekts tika īstenots ar Nīcas novada domes finansiālu atbalstu, darbus veica z/s “Viļņi”
vīri. Simboliski atklāšanas pasākums
notika Uguns dienā, kad visi dabas

Rudes centrā ir tapusi jauna ugunskura vieta, kas būs
pieejama ikvienam iedzīvotājam.

spēki palīdz vairot veiksmi, ja tiek iekurta uguns. Ugunskuram B. Vāgnere
veltīja īpašus ugunsvārdus. Sanākušos
nenobaidīja pat rudenīgā lietus šalts.
Interešu kopa “Rude” reizē ar
ugunskura iedegšana turpināja pagājušajā gadā aizsākto Maizes svētku
tradīciju. Pasākuma apmeklētājiem
bija iespēja turpat pie pagastmājas
iekāpt Ivara Silenieka kombainā, lai
izbaudītu, kāds ir maizes ceļa sākums
mūsdienās. Lietus dēļ ugunskurā
maizīti cept neizdevās, taču no sald
skābmaizes mīklas gatavotos kukulīšus aizveda pie pagājušā gada goda
saimnieces Alīdas Vārnas, lai tie izceptos īstā maizes krāsnī. Bija iespēja
mācīties kult sviestu, pavalgu maizes

“Māmiņu rīti” Nīcā
Pieci “Māmiņu rīti” ceturtdienās Nīcā! No 17. septembra
tiksimies pulksten 11.00 Nīcas
Jauniešu centrā. Dūla Ilze Veske
vadīs divu stundu garas nodarbības,
kurās mammām būs iespēja uzzināt
ko jaunu un patīkamā gaisotnē jauki
pavadīt laiku, savukārt bērni varēs

spēlēties un draudzēties.
Aicinām uz nodarbībām mammas kopā ar bērniem līdz divu gadu
vecumam, arī grūtniecēm šīs nodarbības būs interesantas, tāpēc droši piesakieties, zvanot pa tālruni 27737888.
Nodarbībās būs tēmas par bērnu
attīstību, temperamentu, uzvedību

riecienam, un nogaršot Sandras Rātes no rupjmaizes sausiņiem gatavoto
kvasu. Bērni varēja no koka un upes
niedrēm gatavot kukaiņu viesnīcas.
Pasākumu kuplināja deju kolektīvs “Labākie gadi”, deju kopa
“Teiksma” un Otaņķu etnogrāfiskais
kolektīvs. Ieceres īstenot darbīgajai
projekta vadītājai B. Vāgnerei palīdzēja Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, Nīcas Jauniešu
centra vadītāja Madara Mihelsone ar
jauniešiem, Kultūras centra un Komunālās pārvaldes darbinieki.
Sanita Austere,
kultūras darba organizatore,
Biruta Vāgnere, projekta
“Dedzi gaiši, uguntiņa!” īstenotāja
un dažādām audzināšanas metodēm.
Runāsim par bērna ēdināšanu, miedziņu, raudāšanu, podiņmācību un
citām, mammām aktuālām tēmām.
Nodarbības ir bez maksas, jo tās
notiek ar Nīcas novada domes finansiālu atbalstu. Ģimeņu centrs “Liepa”
realizē projektu “Zināšanas – Nīcas
novada spēks! Izglītojošas nodarbības ģimenēm un pedagogiem”.

Jauniešu centrā
DEZINFEKCIJAS NODROŠINĀŠANA JAUNIEŠU CENTRĀ
Saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem tika
izstrādāta profilaktisku pasākumu sistēma, kas ietver telpu
vēdināšanu un koplietojamo priekšmetu dezinfekciju. Telpas
tiek dezinficētas trīs reizes dienā pēc grafika: 14.30–14.50,
15.50–16.10, 18.50–19.10. Telpu dezinfekcijas laikā jaunieši
un bērni pamet telpas un atgriežas tajās pēc pārtraukuma.

OLIMPISKĀ DIENA 18. SEPTEMBRĪ

ATBILDAM UZ JAUTĀJUMU
“KAS JŪS ESAT UN KO DARĀT?”

Esam Nīcas novada domes struktūrvienība, atrodamies
aiz skolas pie bērnu laukuma, mūsu darba laiks no plkst.
13.00 līdz 19.00. Ja ir pasākumi, darba laiks var tikt mainīts.
Jauniešu centrs ir piemērots apmeklētājiem no astoņiem līdz 25
gadiem. Jauniešu centrā ikviens var atrast sev kādu aktivitāti
– galda spēles, gaisa hokeju, tenisu, xbox, novusu, var risināt
sarunas ar draugiem, šeit ir pieejama virtuve, kur katrs var
pagatavot tēju vai kakao. To visu nodrošinām mēs.
Aktivitātes tiek sadalītas atbilstoši vecuma grupām, ir
pasākumi, kas paredzēti 8+ grupai, bet atsevišķi pasākumi
paredzēti jauniešiem vecumā 14+, tāpēc svarīgi sekot līdzi
afišās norādītajām vecuma grupām (afišas skatīt vietnēs Facebook, Instagram, skolā u.c.) Katru piektdienu tiks organizēti
filmu vakari: skatītājiem vecumā 8+ mēneša pirmās un trešās
nedēļas piektdienā, bet skatītājiem vecumā 14+ otrās un
ceturtās nedēļas piektdienā.

5.–12. klašu skolēni Olimpiskās dienas kustību godināja projektā “Aktīvs=laimīgs”.
Interešu grupa “Nīcas jaunieši” 18. septembrī realizēja
vietējā projektu konkursā atbalstītu projektu ar nosaukumu
“Aktīvs=laimīgs”. Pasākumā piedalījās Nīcas vidusskolas
5.–12. klašu skolēni. Viņi sportiskā gaisotnē sacentās savā
starpā, pildot interesantas un jautras stafetes. Stafetes
nodrošināja uzņēmums “LGK” no Siguldas, kas šajā projektā
bija sadarbības partneris. Projekta mērķis bija parādīt
jauniešiem, ka, esot aktīviem un sportojot ikdienā, uzlabojas
pašsajūta un ka sports nebūt nav garlaicīgs, bet ir interesants
veids, kā pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem un mazināt
viedierīču bezmērķīgu izmantošanu.
Madara Mihelsone, jaunatnes lietu speciāliste

KAM ŠOGAD TEIKSIM PALDIES

Tradicionāli 17. novembrī tiks sveikti tie cilvēki, kuri ar savu darbu, zināšanām un
degsmi nes Nīcas novada vārdu Latvijā un pasaulē, kuri vienmēr ir klāt brīžos, kad vajag sajust stingru plecu, maigu roku un atvērtu sirdi, kuri veic ko labu, negaidot par to
pretī uzslavas un atalgojumu. Šis gads mums visiem ir nesis jaunus izaicinājumus. Arī
pasākums “Gada novadnieks 2020” šogad noritēs mazliet citādāk nekā līdz šim.
Šogad aicinām pieteikt darbīgākos cilvēkus sešās kategorijās:
u “Par mūža devumu Nīcas novadam” – piešķir personai par īpašiem nopelniem
vairāku gadu garumā Nīcas novada sabiedrības labā.
u “Gada jaunietis” – piešķir personai vecumā no 13 līdz 25 gadiem par sasniegumiem
mācībās un ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību aktivitātēs, pārstāvot
Nīcas novadu.
u “Gada cilvēks savā amatā” – piešķir personai par godprātīgu attieksmi pret veicamo
darbu, savu novadu, sabiedrību (izglītības, veselības, apkalpojošajā sfērā strādājošs
darbinieks u.c.).
u “Gada balva uzņēmējdarbībā” – piešķir uzņēmumam, mājražotājam vai amatniekam par ieguldījumu uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, infrastruktūras attīstībā.
u “Gada balva kultūrā” – piešķir kolektīvam, biedrībai vai personai par radošu, aktīvu
darbību kultūras jomā, popularizējot Nīcas novadu.
u “Gada balva sabiedriskajā darbībā” – piešķir personai, biedrībai vai kolektīvam par
aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Nīcas novada attīstībā.
Esiet atsaucīgi! Ja arī jūsu ieteiktais cilvēks šoreiz nesaņems kādu no nominācijām, par
viņa paveikto ikviens varēs uzzināt “Nīcas Novada Vēstīs” un pašvaldības interneta
vietnē. Tas noteikti viņu iepriecinās.
KAD UN KUR?
Pieteikuma anketas novada iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas aicināti iesniegt līdz 18. oktobrim Nīcas novada domē, Otaņķu pagasta pārvaldē, Nīcas Tūrisma informācijas centrā,
Nīcas vidusskolā, Nīcas ambulancē, PII “Spārīte”, veikalā “Auda T”, kā arī Jūrmalciema,
Kalnišķu un Grīnvaltu sabiedriskajos centros izvietotajās ierosinājumu kastītēs, savukārt
elektroniski to iespējams izdarīt vietnē www.nica.lv un Facebook @nicasnovadadome,
aizpildot aptaujas anketu.
APTAUJAS ANKETA
Līdzās ierosinājumu kastītēm atrodas aptaujas anketas, kur ierakstīt prasīto informāciju.
Noteikti jāpievieno pamatojums, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam varētu
paziņot par laimestu.
VĒSTULE
Savu ierosinājumu var rakstīt brīvā formā uz papīra lapas, iekļaujot nepieciešamo
informāciju. Sagatavoto vēstuli iemet kādā no ierosinājumu kastītēm.
INTERNETA VIETNE
Vietnes www.nica.lv apakšā ir ievietota elektroniska aptaujas anketa, kurā tāpat ir ne
vien jāieraksta jūsu ieteiktais pretendents, bet arī jāsniedz pamatojums un jāpievieno
jūsu tālruņa numurs.
Pretendentu var pieteikt arī vienai vai divām nominācijām, nav obligāti jāraksta par visām.
Izlozes kārtībā viens no anketas iesniedzējiem saņems pārsteiguma balvu!

Nīcas vidusskolā
“Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā!”

16. septembrī tika īstenots interešu grupas “Svinam svētkus kopā” projekts
“Aktīvs es, aktīvs tu, aktīvi visi kopā!” (projektu atbalsta Nīcas novada dome),
kurā Nīcas vidusskolas 1.–4. klašu skolēni, izbaudot arī vienu no skaistākajām
šī rudens dienām laikapstākļu ziņā, aktīvi darbojās skolas stadionā, veicot dažādus jautrus un netradicionālus uzdevumus. Azarts, cīņas spars, ātrums, veiklība,
spēks, lokanība, stratēģija – ikviens varēja pārbaudīt, cik daudz viņam piemīt šīs
spējas, bet ne tikai. Svarīgākais, ka tika gūtas pozitīvas emocijas, bija iespēja klasēm
pavadīt laiku kopā, aktīvi sportojot, kopīgi darbojoties, tika stiprinātas sadarbības prasmes, savstarpējā komunikācija, uzticēšanās, kas veicina klases saliedētību un dod pārliecību par savām un klases spējām. Savukārt 5.–12. klašu skolēni
Olimpisko dienu aizvadīja 18. septembrī, un kopā ar viņiem virtuāli piedalījās arī
Olimpiskās dienas vēstnese Monta Lībeka projektā “Aktīvs = laimīgs”.
Dažādās projekta aktivitātes nodrošināja SIA “Ūdensputni”. Aktivitāšu organizētāji bija parūpējušies arī par balvām, turklāt cītīgi vēroja un vērtēja klases,
lai noteiktu pašu labāko no labākajām, novērtējot sasniegumu sportiskajās aktivitātēs, labāko spēju izrādīšanā. Un titulu “Labākā no labākajām” saņēma 4.b
klase. Esam pateicīgi “Ūdensputnu” komandai par sadarbību.
Visi skolēni tika arī pie saldumu balvas, par ko parūpējās izglītības speciāliste Inguna Lībeka. Ikvienam bija iespēja piedalīties izlozē, veiksmīgākajiem
– Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas suvenīri.

Sports
Atsākušās grupu vingrošanas
nodarbības
Līdz ar rudens iestāšanos ir atsākušās grupu vingrošanas nodarbības:
• ārstnieciskā vingrošana pirmdienās plkst. 18.00
pie treneres Madaras Bergas (tālr. 26527862);
• pilates, sākot ar oktobri, pirmdienās un trešdienās
plkst. 19.00 pie treneres Innas Antonovas (tālr. 29491999);
• vingrošana otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00
pie fizioterapeites Sigitas Frankas (tālr. 29456861).

MTB velosportā gan kāpumi,
gan kritumi

19. septembrī notika pēdējais Lejaskurzemes
MTB posms, kurā slavas laurus plūca arī
mūsu velosportisti.

Ļoti labus un pat teicamus rezultātus Nīcas MTB
velosportisti uzrādīja Lejaskurzemes MTB 2. posma
braucienā “Kazdangas ELPA 2020” – godalgotas vietas savās vecuma grupās izcīnīja Marta Radomišķe, Una
Lagzdiņa, Linsija Sila, Matīss Meijers, Rolands Kokins
un komandas treneris Aivis Karzons. Savukārt velokrosā
“Sēlijas pērle” 1. vieta U. Lagzdiņai un 3. vieta A. Karzonam.
Ne tik veiksmīgs izrādījās piektais “Vivus.lv” MTB
maratona posms Apē – vairāki komandas dalībnieki saskārās ar tehniskām problēmām, kā arī gadījās nomaldīties
trasē. Komandu braucienā “MTB Nīca” šajā posmā ierindojās 10. vietā.
19. septembrī Izriedē norisinājās pēdējais Lejaskurzemes MTB posms “Izriedes muižas kauss 2020”, kurš
noslēdza šo sezonu.
Visi dalībnieku individuālie rezultāti atrodami Nīcas
novada mājaslapā, sporta halles un MTB velosporta Facebook lapās.
Sportistiem vēl atlikuši divi posmi “Vivus.lv” MTB
velomaratonā.

Ātrākās airētājas Latvijā nāk no Nīcas
Airētāju ieguldītais darbs, smagie treniņi pat piecas
reizes nedēļā atmaksājas – 12. septembrī Mēmeles upē
pie Bauskas norisinājās LKF rīkotais Latvijas čempionāts
airēšanas slalomā, kurā individuāli startēja arī Nīcas airēšanas slaloma grupas jaunieši.
U18 grupā Loretai Cinkus 5. vieta, Raienam Ronim
6. vieta, Dāvim Jaunzemim 8. vieta. Savukārt lielākais
gandarījums, ka Nīcas novadā dzīvo divas no ātrākajām
airētājām Latvijā – K1w Open laivu klasē bronzas medaļu
izcīnīja Nīcas airēšanas slaloma grupas dalībniece Laura
Vecbaštika, bet mūsu novadniece Elīza Šēfere ieguva zelta
medaļu. No sirds lepojamies!

Nīcas basketbolisti paceļ laktiņu
Jaunajā sezonā Nīcas basketbola komanda metusi sev
jaunu izaicinājumu un šogad startēs Reģionālajā basketbola līgā (iepriekš LBL3). Līdz šim nīcenieki bijuši trīskārtēji
Rietumu līgas čempioni, divas reizes pēc kārtas triumfējuši
Liepājas pilsētas čempionātā.
Šogad Reģionālajā līgā kopumā startē 26 komandas,
kas sadalītas Austrumu un Rietumu zonā. Turnīrs tiks izspēlēts divos apļos, un katras zonas astoņas labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā.

Ierasto Nīcas komandas sastāvu papildinās vairāki jauni un perspektīvi spēlētāji, starp tiem arī nīcenieks
Toms Malkevičs un talantīgais Arnis Ate.
Pirmā Reģionālās līgas spēle plānota 2. oktobrī plkst.
20.00 savā laukumā Nīcas sporta hallē, viesos uzņemot
LLU komandu.

Noslēdzas vasaras futbola sezona
Septembrī noslēdzās Kurzemes zonas čempionāts
un Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā jauniešiem –
dažiem veicās labāk, citiem ne tik labi, bet ir gūta kārtējā pieredze, šogad mazliet citādāka, jo koronavīruss
mūsu ikdienā un arī futbolistu dzīvē ir ieviesis daudzas
izmaiņas.
FK “Nīca” U14 grupas komanda šajā sezonā startēja
Latvijas Jaunatnes čempionātā, kur visu sezonu ieņēma
izteiktas līderpozīcijas. Jaunieši Spēlēja C Attīstības grupā,
kurā pārliecinoši izcīnīja 1. vietu, kas dod iespēju cīnīties
par iekļūšanu Meistarības grupā. Rezultatīvākie komandas
spēlētāji – Daniels Buks un Valters Mūrēns.
Kurzemes zonas čempionātā FK “Nīca/LRSS” šogad startēja U8, U9, U10, U11 un U12 grupās – kamēr
jaunākajiem censoņiem svarīgākā ir spēlēs gūtā pieredze,
nevis rezultāts, tikmēr vecākajām grupām pat ir godalgotas vietas. Īpaši jāuzteic U11 grupa, kas ar sešām uzvarām
un vienu zaudējumu ierindojās 1. vietā Elites grupā.
Pamazām notiek gatavošanās telpu futbola sezonai.
Ceram, ka situācija valstī nepasliktināsies un spēsim pielāgoties visām prasībām, lai jau novembrī varētu aizvadīt
spēles gan Nīcas sporta halles laukumos, gan izbraukumos.

FK “Nīca/BL Inženiertīkli”
no Tukuma pārved sudrabu

Augusta izskaņā Tukumā norisinājās Latvijas minifutbola čempionāta finālturnīra posms, kurā piedalījās arī
FK “Nīca/BL Inženiertīkli” komanda. Kopumā turnīrā
piedalījās astoņas komandas, kas, sadalītas divās apakšgrupās, izspēlēja riņķi un tikai divas labākās no katras grupas
turpināja cīņu par medaļām.
Nīcenieki jau pirmajā spēlē tikās ar saviem nesamierināmajiem pretiniekiem – FC “Nikers” komandu no Kuldīgas, kas ar rezultātu 4:1 šajā spēlē tika uzvarēta. Otrajā
spēlē ar rezultātu 2:1 tika pārspēta Madonas komanda.
Apakšgrupas pēdējā spēlē pret komandu “Zvejnieks” iegūto pārsvaru neizdevās nenoturēt, un rezultātā neizšķirts
2:2.
Pusfinālā FK “Nīca/BL Inženiertīkli” tikās ar Pūres
komandu, pret kuru pārliecinoša uzvara 6:0, bet finālā pretī atkal stājās FC “Nikers”. Finālcīņa jau izvērtās sīvāka.
Diemžēl šajā spēlē nīceniekiem sāpīgs zaudējums 0:1, līdz
ar to turnīrā izcīnīta 2. vieta. Jāpiebilst, ka tā līdz šim ir
augstākā šajā čempionātā.
Rezultatīvākie spēlētāji – Raivis Svilis, Aleksis Kristaps
Rozenbergs, Edgars Miķelis Kovaļskis un Rihards Konovalovs. Turnīra labākais uzbrucējs – Aleksis Kristers Rozenbergs, turnīra labākais aizsargs – Rihards Konovalovs.

Startē Nīcas kausa izcīņa
telpu futbolā

Septembra izskaņā startēja telpu futbola turnīrs “Nīcas kauss 2020”. Nīcas kausa izcīņa norisinās kopš halles atklāšanas. Šogad tajā piedalās astoņas komandas, kas

tika salozētas divās apakšgrupās:
A grupā – “Medze”, “A.B.A. kompānija”, “Liepājas
Centra draudze” un “Zvejnieks”.
B grupā – mājinieki FK “Nīca”, “Blaķene Barber
Shop”, “Eko Kurzeme” un FC “Nikers” no Kuldīgas.
No katras apakšgrupas tikai divas labākās komandas
cīnīsies tālāk par šī gada čempionu titulu. Turnīrs norisināsies līdz oktobra beigām – katru nedēļas nogali. Šogad
turnīru atbalsta “Joma Sport”.
Grupu spēles plānotas 4. un 10. oktobrī, savukārt 18.
oktobrī pusfināla spēles, bet 24. oktobrī tiks noskaidroti šī
gada Nīcas kausa ieguvēji.
Aiva Mače,
sporta halles administratore

2020. gada 30. septembris
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AMBULANCĒ

OKTOBRĪ

Pieaugušo izglītības centrā

30.10. plkst. 15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662),
28. kab.

NOVEMBRĪ

10.11. no plkst. 10.00 līdz 12.00 – ārste psihiatre Kristīne Balode (rindas
kārtībā), 15. kab.
10.11. plkst. 11.00 – Mobilā veselības aprūpes centra (MVAC) un Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas speciālisti:
u bērnu okuliste Marija Krūmiņa;
u bērnu neiroloģe Sarma Lindenberga;
u bērnu mikrologopēde Anastasija Irbe.
Informācija un pieraksts, zvanot pa tālruni 29415662.
26.11. plkst. 9.00 – Asins donoru diena (pierakstīties pa tālr. 29415662)
kultūras namā.

Latvju danči un rotaļdejas
Piedāvājam iespēju lieliem un maziem bez vecuma ierobežojuma
iesaistīties jaunā Nīcas k/n amatiermākslas kolektīvā
“LATVJU DANČI UN ROTAĻDEJAS”
kopā ar divām kolorītām dāmām – vadītāju Solveigu Mačiņu
(tālr. 29459849)
un akordeonisti Indru Štubi.
Pirmā tikšanās trešdien, 7. oktobrī, plkst. 18.00 Nīcas k/n.
Lūgums līdzi ņemt maiņas apavus.
Uz tikšanos!

Pasākumi
u Fotoizstāde “Divpadsmit mirkļi “
apskatāma Nīcas k/n Pelēkajā zālē visu oktobri.
u 3. oktobrī plkst. 14.00 senioru tikšanās “Kastaņu brieduma
laikā”.
u
23. oktobrī plkst. 14.00 Nīcas kultūras nama Baltajā zālē
paredzēta tikšanās ar rakstnieci, politiķi Marinu Kosteņecku.
Pasākumu vadīs Karina Pētersone.

Zināšanai
u SIA “Otaņķu dzirnavnieks”
(42103015892) aicina darbā kravas
automobiļa vadītājus (ar 95 kodu).
Darbs gan Baltijā, gan Eiropā.
Iepriekšēja darba pieredze nav obligāta.
Darba alga 1500–2500 EUR (bruto).
CV sūtīt vakance@otankimill.eu vai
zvanīt pa tālruni 22324234.
***

u Nomā vai pērk Nīcas un Rucavas

novadā lauksaimniecībā izmantojamu
zemi.
E-pasts ricards@otankimill.lv,
tālr. 29185566.
***

u SIA “Piejūra serviss”

(42103088133) aicina darbā sētnieku
uz pilnu slodzi.
Darba laiks: 5 dienas nedēļā 8 h dienā.
Darba alga pārbaudes laikā, sākot ar
3,00 EUR stundā.
Darba pienākumi: teritorijas sakopšana
pēc vienošanās ar darba devēju.
Pieteikšanās, zvanot uz tālruni
27722665.
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***

u Nīcas ambulance aicina darbā

apkopēju
Prasības pretendentiem:
- vidējā izglītība;
- atbildīgi un akurāti veikt darbu;
- spēja strādāt patstāvīgi.
Galvenie amata pienākumi:
- uzkopt un uzturēt kārtībā telpas;
- veikt vienkāršus un standartizētus
darba uzdevumus;
- kabinetu uzkopšana atbilstoši ārstniecības iestāžu tīrīšanas plānam;
- ēkas teritorijas uzkopšana un uzturēšana kārtībā.
Darbavietas adrese: Nīcas ambulance,
Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas
novads, LV-3473.
Atalgojums – 520,00 EUR (bruto)
Pieteikšanās amata vakancei:
pieteikumu iesniegt līdz 2. oktobrim
(ieskaitot) elektroniski
inata.stale@nica.lv vai personīgi darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Nīcas
ambulancē, 15. kabinetā.
Kontaktpersona: Nīcas ambulances
vadītāja I.Štāle, tālr. 29415662.

2020. gada 30. septembris

UZZINA PAR SADARBĪBAS IESPĒJĀM
AR LIEPĀJAS BIZNESA INKUBATORU

LIAA Liepājas Biznesa inkubatora INFO STUNDA
Nīcas pieaugušo izglītības centrā nebija ļoti kupli
apmeklēta, taču inkubatora vadītāja Ginta Reķēna
sniegtā informācija par Biznesa inkubatora atbalsta
veidiem, daudzveidīgajām apmācībām, uzņemšanu
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās bija
rosinoša. G. Reķēns centās kliedēt mītus par to,
kas dažkārt cilvēkus attur no sadarbības ar Biznesa
inkubatoru. Uzņemšana inkubācijas programmā jau ir
noslēgusies, taču, ja ir ideja savam biznesam, vēl var
paspēt pieteikties pimsinkubācijas programmai (ar 1.
oktobri), kur tiek piedāvātas daudzveidīgas apmācības
un konsultācijas.
---------------------------------------------

Rudenim sākoties, Nīcas Pieaugušo izglītības
centrā atsākusies aktīva rosība.
Šobrīd aicinām apmeklēt:
u nodarbību “IDEJU FITNESS”
trešdien, 7. oktobrī, plkst. 14.00–17.00.
Radošās domāšanas prasmju, zināšanu, metožu
apguve un attīstīšana.
Vada Ideju un inovāciju institūta vadītāja, ideju
fitnesa trenere Elīna Miķelsone.
u PIRTS SKOLU dāmām
svētdien, 11. oktobrī, plkst. 11.00–16.00.
Bernātos, viesu nama “Ērgļi” pirtiņā.
Vada pirtniece Māra Tīmane.
u GLEZNOŠANAS KURSU 1. nodarbību
pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 18.00–21.00.
Vada mākslinieks Didzis Krūmiņš.
Līdzi ņemt akrila vai guaša krāsas, papīru vai
kartonu, otas.
Ja būs pietiekams interesentu skaits, nodarbības
notiks gan Nīcā, gan Rudē.
u semināru ar došanos dabā
“Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana
privātajos mežos” mežu un lauksaimniecības zemes
īpašniekiem sestdien un svētdien, 24. un 25. oktobrī,
plkst. 10.00–17.00.
Vada Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Mācības notiek projektā un ir bez maksas. Iepriekš
būs jāaizpilda projekta dokumentācija, norādot
īpašuma kadastra numuru. Mācībās var piedalīties arī
meža vai lauksaimniecības zemes īpašnieka radinieki.
Pēc kursa pabeigšanas katrs dalībnieks saņems
apliecinājumu, kas dod papildu punktus, iesniedzot
projektus.
u radošu DEKUPĀŽAS nodarbību “Stikla vāzes
ačgārnajā tehnikā”
ceturtdien, 29. oktobrī, plkst. 18.00–20.30.
Visi materiāli nodarbības vadītājai.
Vada Kristīne Zaldeniece.
u radošu nodarbību “SPĒKA ZĪMES” sietspiedes
tehnikā. Kokvilnas iepirkumu maisiņu apdruka.
sestdien, 7. novembrī, plkst. 11.00–14.00.
Materiāli nodarbības vadītājai. Līdzi vēlams ņemt
šķēres, papīra nazi, fēnu.
Vada tekstilmāksliniece Lilita Bauģe.
Vietu skaits ierobežots.
Uz visām nodarbībām pieteikties ne vēlāk kā trīs
dienas iepriekš pie pieaugušo izglītības metodiķes
Gunitas Šimes, zvanot 29105652 vai rakstot.
Vairāk informācijas www.nica.lv/sabiedrība/
pieaugušoizglītība un Facebook @nicaspic.
Aicinām iedzīvotājus piedāvāt idejas, ko vēlētos
šajā sezonā apgūt!

VECĀKIEM, VECVECĀKIEM UN
PEDAGOGIEM

Ar Nīcas novada domes atbalstu oktobrī trīs otrdienu vakaros Pieaugušo izglītības centrā notiks biedrības
“Ģimeņu centrs “Liepa”” nodarbības vecākiem,
vecvecākiem un pedagogiem projektā “Zināšanas –
Nīcas novada spēks!”.
u 13. oktobrī plkst. 18.00 notiks uzvediba.lv lektores Līgas Bērziņas lekcija “Mūsdienu bērni motivācijas
labirintos”. Arvien biežāk no vecākiem un skolotājiem
dzirdam, ka bērniem nav motivācijas censties un
mācīties. Lekcijā varēsim gūt idejas, kā palīdzēt bērniem
atgūt motivāciju darīt arī grūtākas lietas. Nodarbība notiks tiešsaistē platformā Zoom, to varēs skatīties mājās,
bet būs iespēja skatīties arī uz vietas Nīcas Pieaugušo
izglītības centrā.
u 20. oktobrī plkst. 18.00 nodarbībā “Riti raiti,
valodiņa!” logopēde Vaida Kupše pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērnu vecākiem un vecvecākiem
rādīs, kā ar rotaļām un ikdienas darbībām var palielināt
bērnu vārdu krājumu un veicināt lasītprasmes attīstību.
u 27. oktobrī plkst. 18.00 nodarbībā “Bērnu
niķi un dusmas: ceļš uz izpratni un sadarbību” vecāku
atbalsta grupu vadītāja Ilze Veske visu vecumu bērnu
vecākiem stāstīs, kā izprast bērnu uzvedību, kā viņus
disciplinēt un kā sadarboties.
Pieteikties, zvanot pa tālruni 20078475 vai rakstot
uz centrsliepa@gmail.com. Visas trīs nodarbības ir
bez maksas, bet svarīgi pieteikties iepriekš, lai varam
nodrošināt pietiekami daudz vietas un izdales materiālus.
Līga Vasara-Brakmane, projekta vadītāja

IZSLUDINĀTA
5. KĀRTA PIEAUGUŠO APMĀCĪBĀM

22. septembrī uzsākta pieteikšanās piektajai kārtai
Eiropas Savienības fondu atbalstītajā pieaugušo izglītības
projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības
aģentūra. Šajā kārtā strādājošajiem no 25 gadu vecuma
ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības
programmās. Pieteikšanās notiek līdz 22. oktobrim, bet
grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrī.
Mācībās tiek aptvertas 11 tautsaimniecības
nozares: uzņēmējdarbība, būvniecība, drukas un mediju
tehnoloģijas, elektronisko un optisko iekārtu ražošana,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ēdināšanas
pakalpojumi un tūrisms, enerģētika, kokrūpniecība,
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, pārtikas
rūpniecība un lauksaimniecība, tekstilizstrādājumu,
apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, transports un loģistika.
Tā ir iespēja, ieguldot minimālus līdzekļus (5
vai 10%), apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savu
profesionālo kompetenci.
Plašāka informācija par uzņemšanas
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī
visu mācību saraksts publicēts tīmekļa vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.

GATAVO PIRTS SKRUBĪŠUS

Interese par pirts skrubīšu meistarklasi bija
liela. Cilvēki ir novērtējuši pirts un dabīgo līdzekļu
lomu veselības uzlabošanā. Pirtniece Māra Tīmane
izskaidroja dažādu vielu iedarbību uz organismu,
piedāvāja vairākas skrubīšu receptes. Mājup katrs
apmeklētājs devās ar diviem gataviem skrubīšiem un
noderīgām zināšanām. Ja būs iedzīvotāju interese,
šāda nodarbība varētu notikt vēlreiz.

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

