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1991. gada BARIKĀDES

Paldies fotogrāﬁju autoriem, kuri dāvināja barikāžu laika attēlus senlietu krātuvei.

Izsludināts kārtējais pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam”

Septiņus gadus Nīcas novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi vietējo projektu
konkursu, kurā finansiāli tiek atbalstītas
Nīcas novada iedzīvotāju idejas. Neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, arī šis
gads nebūs izņēmums. Jau astoto gadu
Nīcas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mēs savam novadam”,
lai kopīgiem spēkiem bagātinātu Nīcas
novada iedzīvotāju ikdienu ar dažādiem
lieliskiem notikumiem, kā arī veicinātu
apkārtējās vides pievilcības uzlabošanu. Pieteikumi jāiesniedz no šā gada
25. janvāra līdz 1. martam, projektu

realizācijai paredzot laika periodu no 1.
aprīļa līdz 30. novembrim. Konkursā
nemainīgi varēs piedalīties gan Nīcas novadā reģistrētas biedrības, gan interešu/
iedzīvotāju grupas, kuras darbojas Nīcas
novadā. Projektu konkursa mērķis ir
finansiāli atbalstīt Nīcas novadam nozīmīgus projektus vides un sociālās dzīves
uzlabošanā, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidē, Nīcas novada
tēla un tradīciju popularizēšanā.
2021. gada projektu konkursā tiek
atbalstītas šādas aktivitātes:
u teritorijas labiekārtošana un ar to saistī-

tā inventāra un/vai pamatlīdzekļu iegāde;
u infrastruktūras uzlabošana un ar to
saistītā inventāra un/vai pamatlīdzekļu
iegāde;
u pasākumu, kas popularizē Nīcas novada tradīcijas, pakalpojumus u.tml.,
rīkošana;
u inventāra/pamatlīdzekļu iegāde
biedrībām to darbības nodrošināšanai.
Ar projektu konkursa nolikumu var
iepazīties Nīcas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.nica.lv, sadaļā “Attīstība”.
Attīstības nodaļas vadītājs
Raivis Kalējs

8. lpp.

Tev, Dieviņ, spēks, varīte,
Tev gudrais padomiņš.
Dod, Dieviņ, spēku, prātu,
Neļauj otra vergam būt.
“GODS TEV UN PATEICĪBA, KA CĒLIES TU PAR TĒVZEMI!” – piemiņas kartītes ar šiem vārdiem visu Nīcas novada ļaužu vārdā
tika nosūtītas 98 Nīcas un Otaņķu
pagasta iedzīvotājiem, kā vīriešiem, tā
sievietēm, kuri no 1991. gada 14. līdz
19. janvārim Rīgā aizstāvēja Latvijas
neatkarību, atrodoties uz barikādēm
pie Latvijas Augstākās Padomes ēkas
un Radio nama. Braucēju skaitā bija
kopsaimniecības “Nīca”, PMK-16
Nīcas iecirkņa strādnieki un speciālisti, Nīcas vidusskolas skolotāji, kalpotāji, Otaņķu kolhoza “Zelta zvaigzne” speciālisti, strādnieki, Rudes
skolas skolotāji un citi.
Godinot 1991. gada janvāra barikādes un tos Latvijas neatkarības
atbalstītājus, kuri aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem, Nīcas kultūras
centrs sadarbībā ar Nīcas un Otaņķu senlietu krātuvēm izveidoja divas
brīvdabas foto kolāžas.
Bildes bija skatāmas no 15. līdz
24. janvārim Nīcā iepretim novada domei un Rudē pie Otaņķu tautas nama.
20. janvāra pēcpusdienā abās vietās
tika aizdedzināti piemiņas ugunskuri.
Pateicamies visiem 1991. gada
janvāra barikāžu vēsturisko liecību
autoriem, kuri dalījās ar saviem atmiņu stāstiem, tādējādi nododot vēstījumu nākamajām paaudzēm, cik grūts
bija ceļš uz brīvību.
Nīcas novada ļaužu atmiņu stāstus par janvāra barikādēm var izlasīt
https://kultura.nica.lv/lv/brivibas-cinas/.
Kultūras pasākumu organizatore
Sandra Skadiņa

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā
Pēc Iedzīvotāju reģistra statistikas datiem, Nīcas novadā ir
3266 iedzīvotāji. Nīcas pagastā – 2502; Otaņķu pagastā – 764.
Iedzīvotāji Nīcas pagastā: līdz darbspējas vecumam –
328; darbspējas vecumā – 1612; pēc darbspējas vecuma –
562. Bērni 0–6 gadu vecumā – 122; 7–18 gadu (neieskaitot)
vecumā – 273.
Iedzīvotāji Otaņķu pagastā: līdz darbspējas vecumam –
101; darbspējas vecumā – 478; pēc darbspējas vecuma – 185
iedzīvotāji. Bērni 0–6 gadu vecumā – 44; 7–18 gadu (neieskaitot) vecumā – 83.
Kopā Nīcas novadā deklarēti – 1672 vīrieši un 1594
sievietes. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, iedzīvotāju
skaits novadā samazinājies par 30 personām.
(Pēc PMLP Iedzīvotāju reģistra statistikas datiem)
Personāldaļas vadītāja Zenta Auza

Domes lēmumi
NOVADA DOMES SĒDĒ
11. janvārī
Piedalās deputāti (ZOOM
platformā): A. Petermanis, R. Kalējs,
I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, D. Siksna, L. Pakule-Krūče.
Sēdē piedalās: A. Šakals, A. Liepa, K. Kopštāle, U. Volkovs.
Protokolē: G.Šime
Deputāti nolēma:
u pasūtīt novērtējumu nekustamiem īpašumiem “Kaņieras mežs”
un “Mednieku un makšķernieku
biedrība”;
u atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalnišķu Baloži” un apstiprināt tā izsoles noteikumus;
u atļaut sadalīt un piešķirt nosaukumu nekustamam īpašumam;
u apstiprināt zemes sadalīšanu
un ierīcības projektu izstrādi nekustamam īpašumam;
u akceptēt 3 izsniegtās izziņas
par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu
izsoles rezultātus, izsolīti tika:
- virpošanas darba galds TB-6
(metālam), 1987. gads;
- virpošanas darba galds
CTB-120 M (kokam),
1987. gads;
- virpošanas darba galds
Tg-120 M (kokam), 1962. gads;
- slīpēšanas darba galds;
- slīpmašīna (divripu), 1964. gads;
- galda urbjmašīna;
- galda zāģis;
- virpošanas darba galds 1 M95,
1967. gads;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Bārtas mežs” 2. kārtas izsoles
nosacīto cenu 81 680 eiro, pārdodot
īpašumu izsolē ar augšupejošu soli;
u precizēt 14.12.2020. Nīcas
novada domes saistošo noteikumu
Nr.11 “Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” izdošanas
tiesisko pamatojumu;
u anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai;
u samazināt 5 saimnieciskās
darbības veicējiem nomas maksu
90% apmērā no 2020. gada 21. decembra līdz noteikto ierobežojumu
atcelšanai. Savukārt vienam saimnieciskās darbības veicējam samazināt nomas maksu 90% apmērā no
2020. gada 21. 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 apstiprināt informāciju par
lauku attīstības konsultantu;
u slēgt sadarbības līgumu ar
Grobiņas novada domi par Liepājas
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Izsoles
rajona Sporta skolas administratīvās
darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu;
u slēgt pašvaldības dzīvokļa
lietošanas īres līgumu uz nenoteiktu
laiku;
u noteikt, ka zvejas rīku nomas
tiesību izsole tiek organizēta Nīcas
novada domes 14.12.2020. lēmuma
“Par zvejas nomas tiesību izsoli”
(prot. Nr.23, pts. Nr.15) noteiktajā
kārtībā;
u apstiprināt Nīcas novada
2021. gada projektu konkursa “Mēs
savam novadam” nolikumu.

NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDĒ
15. janvārī
Piedalās deputāti (ZOOM
platformā): A. Petermanis, R. Kalējs,
I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, A. Sīklis,
D. Siksna, L. Pakule-Krūče.
Sēdē piedalās: A. Šakals, A. Liepa, I. Lapiņa, K. Kopštāle, U. Volkovs.
Protokolē: G.Šime
Deputāti nolēma:
u atļaut nocirst krūmus un kokus uz lauksaimniecības zemes;
u atļaut nekustamā īpašumā
atmežot meža zemi 0,14 ha platībā,
kas nepieciešama lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ierīkošanai;
u organizēt Nīcas ambulances
telpas Nr.17 nomas tiesību izsoli;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1
“Saistošo noteikumu grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos Nr.11
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālajiem
pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā””;
u izdot Nīcas novada domes
2021. gada 15. janvāra saistošos noteikumus Nr.2 “Par Nīcas novada
domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību,
kādā garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var
aizstāt natūrā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”;
u samazināt 2 saimnieciskās
darbības veicējiem nomas maksu
90% apmērā no 2020. gada 21. decembra līdz noteikto ierobežojumu
atcelšanai. Nepiemērot kavējuma
procentus un līgumsodus samaksas
kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem
– elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem;
u apstiprināt izsoles rezultātus
uz 8 reņģu tīkliem, 12 zivju tīkliem
(līdz 100 m), 2 lucīšu murdiem, 4
zivju āķiem (100 gab. – viena vienība).

2021. gada 29. janvāris

Paziņojums par nedzīvojamo
telpu nomas izsoli

Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu nomu Nīcas ambulances ēkā
Skolas ielā 5, Nīcā. Telpas nomas termiņš – 7 gadi.
Izsole telpai Nr.17, kuras platība ir 19,7 km², tiek rīkota 2021. gada 10. februārī plkst. 10.00 Nīcas novada
domē, 14. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā.
Nomas maksas sākumcena 1,17 eiro par kvadrātmetru (bez PVN), izsoles solis – 2,31 eiro par kvadrātmetru (bez PVN).
Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai
juridiska persona (individuālais komersants vai komercsabiedrība), kam nav nodokļu parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nav nekustamā
īpašuma nodokļa parāda par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada
domes 16. kabinetā, kā arī mājaslapā www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 10. februārim plkst. 9.00 Nīcas novada domes ēkā, 2. stāvā,
16. kabinetā.
Kontaktpersona: Nīcas ambulances vadītāja Inata
Štāle, tālrunis 29415662, e-pasts inata.stale@nica.lv.

Paziņojums par neapbūvētas
zemes nomas tiesību izsoli
ar apbūves tiesībām

Nīcas novada pašvaldība 2021. gada 3. februārī
plkst. 9.30, rīko nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 64780070171, neapbūvētas zemes vienības, kadastra apz. 64780070111, platība – 5,14 ha, Nīcas pagastā,
Nīcas novadā, nomas tiesību izsoli (ar apbūves tiesībām).
Zemesgabala turpmākais izmantošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas līguma termiņš
– 30 gadi.
Nekustamais īpašums “Ābeļziedi”, kadastra Nr.
64780070171 (tā sastāvā esošā zemes vienība ar kadastra apz. 64780070111) tiek iznomāts ar apbūves tiesībām reitterapijas nodarbībām personām ar invaliditāti,
kuru fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai ir vajadzīga terapija ar zirgiem. Plānotās būves – stallis (kods
1271), arēna (kods 1265), saimniecības ēka (kods 1274),
āra jāšanas laukums (kods 2112).
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nomas tiesību izsoles sākumcena – 540 eiro. Izsoles solis – 50 eiro.
Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt no 2021.
gada 4. janvāra līdz 2. februārim no plkst. 9.00. līdz
16.00 katru darba dienu, bet 3. februārī līdz plkst. 9.00
Nīcas novada domē, 1. stāvā, 4. kabinetā, Bārtas ielā 6,
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem var lietot un apsaimniekot objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā, kā arī tai nav
nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu
uz 2020. gada 16. novembri par Nīcas novada administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem.

Paziņojums par zemes nomas
tiesību izsoli

Nīcas novada pašvaldība 2021. gada 3. februārī
plkst. 10.00 rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli par
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesībām.
Zemesgabals “Palīgsaimniecības”, kadastra apz.
64800070087, platība – 0,50 ha, atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. Zemesgabala turpmākais izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes nomas
līguma termiņš – 6 gadi.
Nomas tiesību izsoles sākumcena – 28,00 eiro. Izsoles solis – 2,00 eiro.
Pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniegt no 2021.

gada 4. janvāra līdz 2. februārim no plkst. 9.00. līdz
16.00 katru darba dienu, bet 3. februārī līdz plkst. 9.00
Nīcas novada domē, 1. stāvā, 4. kabinetā, Bārtas ielā 6,
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Zemesgabala apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi par tālruni 63452251.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska
persona (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas atbilst prasībām: tām nav
nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām
līgumsaistībām un nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par Nīcas novada administratīvajā teritorijā piederošiem
nekustamiem īpašumiem uz 2020. gada 16. novembri.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Kalnišķu Baloži” izsoli

Nīcas novada dome 2021. gada 25. februārī
plkst. 9.30 rīko pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un ēkas) “Kalnišķu Baloži”, kadastra Nr.
64780220204, sastāv no 502/1000 domājamām daļām,
izsoli. Uz pirmpirkumu tiesīgu personu minētajam
īpašumam nav. Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada
25. februārim plkst. 9.00 Nīcas novada domē, 1. stāvā,
4. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Izsoles veids – pārdošana par nosacīto cenu ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma “Kalnišķu Baloži”,
kadastra Nr. 6478 022 0204, izsoles sākumcena – 1641
eiro. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās
mantas nosacītās cenas – 164,10 eiro. Izsoles solis – 100
eiro. Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles Nīcas
novada domes, reģ. Nr. 90000031531, kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV69HABA0551018868961. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājums dalībai īpašuma
“Kalnišķu Baloži”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsolei”. Zemesgabala turpmākie izmantošanas nosacījumi
ir dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana savrupmāju apbūvei, rindu māju apbūvei, daudzdzīvokļu
māju apbūve. Dabas un apstādījumu teritorijas galvenā
izmantošana: labiekārtota publiskā ārtelpa, mežaparku
vai parku ierīkošana un kopšana; publisku laukumu izbūve un labiekārtošana, gājēju kustības infrastruktūras
ierīkošana, apstādījumu ierīkošana, pludmales labiekārtojuma ierīkošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Bārtas mežs” 2. (otro) izsoli

Nīcas novada dome 2021. gada 25. februārī plkst.
10.30 rīko atkārtotu (otro) pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes) “Bārtas mežs”,
kadastra Nr. 64780110156, platība – 9,88 ha, atrodas
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, izsoli.
Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021. gada
25. februārim plkst. 9.00 Nīcas novada domē, 1. stāvā 4.
kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Uz
pirmpirkumu tiesīgu personu minētajam īpašumam nav.
Atsavināšanas veids – pārdošana par nosacīto cenu ar
augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”,
kadastra Nr. 64780110156, atsavināšanas summa –
81 680 eiro. Izsoles solis – 1000 eiro. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no apstiprinātās otrās izsoles kārtas atsavināšanas summas – 8168 eiro. Nodrošinājuma
maksu ieskaita pirms izsoles Nīcas novada domes, reģ.
Nr. 90000031531, kontā AS “Swedbank”, konta Nr.
LV69HABA0551018868961. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa dalībai īpašuma “Bārtas
mežs” 2. (otrās) kārtas izsolei”. Zemesgabala turpmākie
izmantošanas nosacījumi – mežsaimnieciska izmantošana.
Nekustamo īpašumu apskate individuāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības pārstāvi, iepriekš piesakoties
pie zemes lietus speciālistes Sandras Pļavnieces, tālrunis
63452251, 25425041; e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties Nīcas novada
domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā,
kā arī interneta vietnē www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

2020.gada statistika
u Nīcas novadā 2020. gadā deklarēti 15 piedzimuši bērniņi. No tiem
7 dzimšanas reģistri veikti Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
No Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 15 bērniem
6 ir zēni, un 9 meitenes. Meitenēm vecāki devuši vārdus Elīna, Kendisa,
Marta, Keita, Roberta, Patrīcija, Amēlija, Sāra, Odrija, bet zēniem – Nils,
Mārtiņš, Dang, Thien, Gustavs, Renārs.
Vislabākie novēlējumi 2020. gadā dzimušajiem bērniem un viņu vecākiem!
u Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā reģistrētas 16 laulības.
Lai mīlestība, uzticība un savstarpēja cieņa visām jaunajām ģimenēm!
u Aizvadītajā gadā veikti 18 miršanas reģistra ieraksti.
Personāldaļas vadītāja Zenta Auza

NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
PAVEIKTIE DARBI 2020. GADĀ

u Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Nīcas novada Pašvaldības
policijas darbinieki ir sastādījuši 10 administratīvo pārkāpumu protokolus, 9 lēmumi
ir par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu un 274 lēmumi saistībā ar soda
piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, pamatā par
dabas parku izbraukāšanu.
u Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu ir par tādiem
pārkāpumiem kā atkritumu šķirošanas noteikumu neievērošana, ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana (kūlas veidošanās īpašumā), piekrastes un kāpu zonas aizsargjoslas
noteikumu pārkāpšana un transportlīdzekļu novietošana tam neparedzētās vietās.
u Pašvaldības policijas darbinieki ir nodrošinājuši sabiedrisko kārtību 21 pašvaldības
rīkotā pasākumā, tai skaitā sporta pasākumos. Pašvaldības policijā konkrētajā periodā ir
reģistrēti 25 iedzīvotāju un organizāciju iesniegumi.
Nīcas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Grantiņš

Izmaiņas sociālajā jomā 2021. gadā
Par pārtikas paku saņemšanu

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas mājsaimniecības, kā arī maznodrošinātas mājsaimniecības,
kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs
327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro.
To paredz grozījumi Ministru kabineta darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.–2020. gada plānošanas periodā” noteikumos.
Tiek saglabāts arī līdzšinējais atbalsts mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā.
Pamats atbalsta saņemšanai ir pašvaldības
Sociālā dienesta izziņa.
u Šā gada 1. janvārī valstī stājās spēkā grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā”, kuri paredz šādas izmaiņas:
- trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliek
snis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām
mājsaimniecībā;
- garantētais minimālais ienākumu slieksnis
ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecī-

bā. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu sliekšņa
nodrošināšanai piešķir saskaņā ar Ministru kabineta
17.12.2020. noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu”.
u Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksnis līdz 2020. gada 31. decembrim bija 172
eiro ģimenēm un 300 eiro vientuļajiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti.
Tiek veiktas izmaiņas arī Nīcas novada saistošajos noteikumos par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa palielināšanu. Sekojiet līdzi
informācijai.

Sociālais dienests saka paldies
Viļņa Mačiņa ģimenei par ziedotajiem dārzeņiem, kurus nogādājām trūcīgām ģimenēm un
vientuļajiem pensionāriem.
Paldies arī bērnudārza “Spārīte” audzinātājai
Guntai Barenei un bērniem par sarūpētajām apsveikumu kartītēm, kas iepriecināja daudzus vientuļos
iedzīvotājus.
Sociālā dienesta vadītāja Inese Lapiņa

Nīcas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
rezultāti Dienvidkurzemes reģionā starp astoņiem novadiem
Nīcas novada domes Komunālā pārvalde informē, ka no
2021. gada 1. janvāra palielinās
dabas resursu nodoklis, līdz ar to
palielinās arī sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifs Nīcas
novadā.
Dabas resursu nodoklis palielināsies arī 2022. un 2023. gadā, ko regulators jau ir apstiprinājis. Komunālā
pārvalde vēlreiz uzsver, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas mēneša
izmaksas ir atkarīgas no iedzīvotāju
pašu atbildības. Atgādinām, ka sašķirotu sadzīves atkritumu izvešana Nīcas novadā notiek bez
atsevišķas samaksas, respektīvi, jo
vairāk šķirojam, jo vairāk samazinām
sadzīves atkritumu daudzumu, kas
tiek izvests par samaksu. Tādā veidā
saglabājam esošo ikmēneša sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifu,
un tas nepalielinās. Ja būsim čakli, ir
iespēja samazināt nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzumu un to ikmēneša
izvešanas izmaksas. Ir plānots palielināt atkritumu šķirošanas konteineru
skaitu pašreizējās novietnēs.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana un šķirošana ir atbildīga
lieta, kas ietekmē arī iedzīvotāju
budžetu, tādēļ Komunālā pārvalde
lūdz pārrunāt ar bērniem un ģimenes locekļiem šos jautājumus, lai
veicinātu izpratni par to, kādā veidā
iespējams samazināt atkritumu daudzumu. Atgādinām, ka ļoti būtiski
ir šķirotos atkritumus saplacināt.
Būsim atbildīgi un šķirosim atkritumus, lai veicinātu zaļāku dzīvošanu
savā novadā!
2019. gadā Nīcas novada dome
veica atsevišķu sadzīves atkritumu

apsaimniekošanas iepirkumu, kas
tūdaļ tika kritizēts un nepareizi interpretēts. Daži vietējie iedzīvotāji,
neiedziļinoties Komunālās pārvaldes aprēķinos, pārējos iedzīvotājos
sēja milzīgu paniku. Izvērtās ažiotāža ar naidīgu attieksmi, un tika
pausts uzskats, ka “mēs maksāsim
ļoti daudz, ja ne visvairāk Latvijā,
kas ir 25 eiro par kubikmetru (bez
PVN) līdzšinējo gandrīz 16 eiro vietā”. Taču, izvēloties pareizu stratēģiju, liekot kopā spēkus un atbildību,
Komunālajai pārvaldei sadarbībā ar
novada iedzīvotājiem izdevās attīstīt
atkritumu šķirošanu un noturēt sa-

dzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifu, lai tas nepalielinātos un pat
samazinātos. Komunālā pārvalde
vēlreiz grib uzteikt čaklākos atkritumu šķirotājus, kas dzīvo Otaņķos,
Rudes ciemā, Nīcā, Jūrmalciemā.
Paldies par sapratni un uzticēšanos!
Dienvidkurzemes reģionā starp
astoņiem novadiem Nīcas novads
šobrīd ir izvirzījies līderos ar zemāko maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu – 16,31 EUR par
m3 (t.sk. PVN).
Problēmas bija un vēl tagad ir
ar atkritumiem “Dzintariņa” stāvlaukumā, taču tās nav saistītas ar

Salīdzinājumam astoņu novadu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas par kubikmetru 2020. gadā:
1. Nīcas novads – 16,31 EUR/m3;
2. Aizputes novads – 16,70 EUR/m3;
3. Rucavas novads – 17,46 EUR/m3;
4. Priekules novads – 17,46 EUR/m3;
5. Vaiņodes novads – 17,46 EUR/m3;
6. Grobiņas novads – 17,64 EUR/m3;
7. Pāvilostas novads – 17,64 EUR/m3;
8. Durbes novads – 19,37 EUR/m3.
vietējiem iedzīvotājiem, bet gan
tūristiem, kuri nav vēl tik apzinīgi
kā Nīcas novada iedzīvotāji. Tādēļ,
lai mēs arī tur varētu dzīvot zaļi un

sakoptā vidē, mums vēl priekšā nopietns audzināšanas un izskaidrošanas darbs ar tūristiem.
Komunālās pārvaldes vadītājs
Aigars Veiss
Saplacinot iepakojumu, konteinerā
iespējams ievietot
3–4 reizes vairāk
atkritumu. Tā ir
iespēja izvairīties
arī no sašķiroto
atkritumu novietošanas blakus
konteineriem
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Informācija
par vakcīnu pret Covid-19

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes
www.zva.gov.lv sadaļās “Covid-19 ziņas” un “Fakti par vakcīnām pret Covid-19” regulāri tiek publicēta jaunākā informācija par vakcīnu izstrādi un
apstiprināšanu.
Vietnē pieejama aktuālā informācija par vakcīnu izstrādes cikla vispārējiem posmiem un to, kā notiek vakcīnu vērtēšana un apstiprināšana. Tāpat
vietnē pieejamas izglītojošas infografikas un latviešu valodā pārpublicēta
informācija par Eiropas Zāļu aģentūras aktualitātēm.
Savukārt informācija par vakcinēšanās kārtību un vakcīnas saņemšanu
ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes www.spkc.
gov.lv sadaļā “Vakcīnas pret Covid-19”.
Lasi arī – “Fakti par vakcīnām pret Covid-19: vakcīnu izstrāde turpinās” un “Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pirmo vakcīnu pret Covid-19 “Comirnaty” un šīs vakcīnas apstiprināšanu ES”.

Informācija par pakalpojumu
sniegšanu ārkārtējā situācijā
Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 7. februārim, līdz ar
to Nīcas novada dome un Otaņķu pagasta pārvalde turpina pieņemt
apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta.
Apmeklētāju apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot vajadzīgajiem speciālistiem.
u Domes informatīvais tālrunis: 63469049, 20233837,
e-pasts dome@nica.lv.
u Būvvalde: 63489482, 27863792, e-pasts oskars.dejus@nica.lv.
u Teritorijas plānošana: 63452253, 25425041, e-pasts evita.kaleja@nica.lv.
u Zemes lietu speciāliste: 63452251, 25425041,
e-pasts sandra.plavniece@nica.lv.
u Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļa: 63452257,
e-pats raivis.kalejs@nica.lv.
u Juridiskā nodaļa: 63452260, 25772606, e-pasts anda.liepa@nica.lv.
u Klientu apkalpošanas centrs: 66954831, 29934368,
e-pasts sintija.spakova@nica.lv.
u Sociālais dienests: 63489489, 25449861, e-pasts inese.lapina@nica.lv.
u Bāriņtiesa: 63489499, 25450578, e-pasts iveta.jakobsone@nica.lv.
u Kultūras centrs: 63489495, 26670207, e-pasts ieva.smite@nica.lv.
u Pašvaldības policija: 63489485, 26512661, e-pasts guntis.grantins@nica.lv.
u Komunālā pārvalde: 63452246, 25622860, e-pasts aigars.veiss@nica.lv.
u Otaņķu pagasta pārvalde: 63484550, 28369464,
e-pasts andris.bisofs@nica.lv.
Nīcas un Otaņķu pagasta BIBLIOTĒKAS pieņem apmeklētājus
klātienē, taču netiek sniegti lasītavas un datoru lietošanas pakalpojumi. Nepieciešamības gadījumā zvanīt pa tālruni 26011455 (Nīcas pagasta bibliotēka), 63484554 un 20267954 (Otaņķu pagasta bibliotēka).

Ar 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

Ar 1. janvārī līdzšinējo vairāk
nekā 40 nodokļu kontu vietā visus
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
administrētos iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai
vienu maksājuma uzdevumu. Tas
ievērojami mazina iespēju kļūdas
dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu
tam neatbilstošā kontā.
Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:
u pārskati par aprēķināto izložu
un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz
katra mēneša 15. datumam;
u darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
u pašnodarbinātas personas ziņojums jāiesniedz līdz ceturksnim
sekojošā mēneša 17. datumam;

u elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša
20. datumam.
Visiem VID administrētajiem
regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš
– 23. datums.
Līdz ar vienotā nodokļu konta
ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība,
kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti
saistību segšanai. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā
summa automātiski tiek sadalīta un
novirzīta samaksai – atbilstoši tiem
nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas
senākās saistības (FIFO princips).
Līdz ar to maksājuma uzdevuma
mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas,
kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai
maksājums segtu noteiktu saistību,
obligāti ir jānorāda tikai tādi identifi-

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) informē
Aicinām autovadītājus ņemt
vērā, ka braukšanas apstākļi uz
autoceļiem ar dažādām uzturēšanas klasēm būtiski atšķiras.
Valsts autoceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz uzturēšanas klasi.
Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas
klases – A, A1, B, C un D.
Darbu veikšanas laiks, kas ir
noteikts brauktuves attīrīšanai no
sniega, tiek skaitīts no brīža, kad
sniegs ir beidzis snigt, līdz brīdim,
kad autoceļa brauktuve ir attīrīta no
sniega. A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega jāattīra un
to apstrāde ar pretslīdes materiāliem
jāveic trīs stundu laikā, A1 klasei –
četru stundu laikā, B klasei – sešās
stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic

18 stundās. D uzturēšanas klases autoceļiem laiks netiek normēts.
Sabiedriskā transporta pieturvietu platformas uz A, A1, un B
uzturēšanas klases autoceļiem no
sniega jātīra 24 stundās, ja sniega
biezums ir lielāks par 10 cm. Uz C
un D uzturēšanas klases autoceļiem
laiks netiek normēts.
LAU aicina ceļu lietotājus būt
uzmanīgiem, jo uz grants ceļiem
apstrāde ar pretslīdes materiāliem
vai brauktuves rievošana tiek veikta
tikai satiksmei bīstamākajos posmos
– stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos. Autovadītājiem
jāņem vērā, ka atkalas laikā veiktie kaisīšanas, rievošanas darbi nav
ilglaicīgi, jo lietus nokaisīto smilti
noskalo. Tāpat aicina autovadītājus
izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un

Nīcas novada domes KASES darba laiks:
u pirmdien, otrdien, ceturtdien – no plkst. 9.00 līdz 12.00;
u trešdien, piektdien – SLĒGTS.
Otaņķu pagasta pārvaldes KASES darba laiks – katru dienu no
plkst. 8.00 līdz 16.30.
Aicinām iedzīvotājus norēķinus veikt elektroniski!
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Apmeklētāju apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Zvanīt uz
tālruni 29458532 vai 63489501, rakstīt e-pastu turisms@nica.lv.
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ievērot lielāku distanci līdz priekšā
braucošam transportlīdzeklim.
Autoceļu uzturēšanas darbiem
tiešsaistes režīmā var sekot līdzi
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē www.lvceli.lv, kā arī lietotnē
Waze, kurā iespējams arī informēt
par valsts autoceļu stāvokli.
Par bīstamām situācijām uz
valsts autoceļiem aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
Satiksmes informācijas centru,
zvanot uz diennakts informatīvo
tālruni 80005555.
Valsts autoceļi Nīcas novadā:
V1222 Nīca–Otaņķi–Grobiņa;
V1220 Nīca–Ječi–Peši;
A11 Liepāja–Rucava;
V1232 Skatre–Rolavi;
V1231 Klampji–Jūrmalciems.

Dodies dabā un apskati!

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Uz laiku Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā nenotiek civilstāvokļa
aktu reģistrācija, netiek izsniegtas dzimšanas vai miršanas apliecības. Atgādinām, ka reģistrēt laulību, miršanu vai bērna dzimšanu, kā arī saņemt
atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas.

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību saņemt pakalpojumus klātienē un
izmantot elektroniskās saziņas veidus.
Būsim saprotoši un atbildīgi, ievērosim visus ārkārtējā situācijā pieņemtos drošības
noteikumus, lai pasargātu sevi un apkārtējos no inﬁcēšanās.

katori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.
Informāciju par to, kādi nodokļi
no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes
saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS),
kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.
Pārejas posmā 2021. gadā uz
līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie
maksājumi tiks novirzīti uz vienoto
kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai
kārtībai.
Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties
tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā
“Vienotais nodokļu konts”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

Piemiņas stēla “Tēvijas vanagi” nacionālajiem
partizāniem, kas uzturējās bunkurā, atklāta
2005. gada 9. septembrī.

Nīcas novada Otaņķu pagastā tiek piedāvāts
divu pieturu maršruts “Dunča bunkurs”, kura divi
objekti ir pievienoti militārā mantojuma kartei, kuru
organizē biedrība “Lauku ceļotājs”.
1. pietura – Dunča bunkurs. Apskatāms padziļinājums zemē, kur atradies Dunča bunkurs, latviešu
nacionālo partizānu pretošanās kustības “Tēvijas vanagi”
pirmās apmetnes vieta no 1946. līdz 1947. gadam, kā arī
piemiņas stēla “Tēvijas vanagi” nacionālajiem partizāniem, kas šajā bunkurā uzturējās. Vieta atrodas mežā, un
interesenti jebkurā laikā tai var brīvi piekļūt. Ir pieejama
piknika vieta ar nojumi. Visvienkāršāk aizbraukt, izmantojot telefonā lietotni Google maps un ierakstot – Dunča
bunkurs, jo nekādu norādes zīmju pagaidām nav.
2. pietura – Otaņķu senlietu krātuve. Atrodas bijušās Rudes skolas pagalmā. Gida stāstījums par bunkuru
un tā izveidotājiem, viņu tālāko likteni. Apskatāms bijušās Rudes skolas skolēnu veidots bunkura makets (veidots pēc partizānu stāstījuma) un tā laika meža teritorijas
telpiska karte, kurā atzīmētas atbalstītāju un sakarnieku
mājas. Savākti bunkura sadzīves eksponāti.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26323014 vai epastā lelde.jagmina@gmail.com (kad to atļaus epidemioloģiskie apstākļi valstī).
Otaņķu senlietu krātuves vadītāja
Lelde Jagmina

Projekti

Bernātu dabas parkā izveidotas
septiņas jaunas pastaigu takas

Īpašs ir skatu tornis laivas formā, kas uzstādīts kāpas virsotnē. Torņa smailē virs priežu galotnēm vējrādis ar Bernātu uzrakstu ik pa laikam maina savu virzienu.

Bernātu dabas parkā ir tapušas septiņas jaunas izziņas takas
projektā, kura ieviešanas ceļš
bija gana garš, bet nu ir galā, un
tagad sācies projekta nākamais
cikls – apmeklētāju uzņemšana. Cītīgākie Bernātu dabas parka
apmeklētāji teiks, ka tas nav nekas
jauns un ar dažādiem objektiem aprīkotās takas ir pieejamas jau sen, un
tam ir jāpiekrīt. Kopumā pie takām
izvietots 151 vides objekts, un pirmie
parādījās 2019. gada vasarā, kas nozīmē, ka takas tapa pakāpeniski un daļa
objektu apmeklētājiem tiešām bija
pieejami un apskatāmi jau labu laiku.
2020. gads bija noslēdzošais Bernātu
dabas parka taku labiekārtošanā, līdz
ar to objekts ekspluatācijā nodots
pērn 16. novembrī.
Projekts tika uzsākts 2016. gadā,
kad tika izstrādāta Bernātu dabas
parka labiekārtojuma tehniskā dokumentācija un iesniegts pieteikums.
Tikai 2018. gada 29. jūnijā projektu

apstiprināja un tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta nosaukums
ir “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, un Nīcas
novads ir tikai viens no tā sadarbības
partneriem. Vadošais partneris ir Liepājas pilsētas pašvaldība, pārējie sadarbības partneri – Grobiņas novads,
Pāvilostas novads un Liepājas Svētās
Trīsvienības katedrāles evaņģēliski
luteriskā draudze. Katrs partneris ievieš savus projektus, bet visus vieno
centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas
jūras piekrastes Dienvidkurzemes
reģiona unikālo dabas un kultūras
mantojumu un vēlme kultūrvēsturiskos objektus padarīt par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem un pieejamiem plašai mērķauditorijai.
Nīcas novada projekta ieviešana
noslēgusies ar 151 vides objekta izvietošanu Bernātu dabas parkā, izveidojot septiņas izziņas takas, kas veltītas latviešu mitoloģijas dievībām: ir

Saules (dzeltenā), Laimas (sarkanā),
Dieva (baltā), Pērkona (violetā), Jumja (oranžā), Māras (zaļā) un Mēness
(zilā) taka. Katra taka ir citādāka un
ļauj piedzīvot atšķirīgas sajūtas. Māras taka ir visgarākā (1,4 km), tā ir bagāta ar skaistiem skatiem un dažādu
reljefu. Laimas taka ir parka centrālā
taka, tā izvijas cauri visai parka teritorijai. Uz Saules takas gaida smilšainas
kāpas un skatu tornis laivas formā. Pa
Mēness taku jādodas, ja gribas izšūpoties, pa Jumja taku, ja gribas šķērsot
tiltu, izejot cauri divām iespaidīgām
koka skulptūrām. Pērkona takas ir
divas, katra savā parka galā, asociatīvi
atgādinot divus zibeņus. Un visbeidzot Dieva taka – īsākā, bet varenākā,
jo atrodas ielejā starp divām augstām
kāpām. Pie takas atrodas divi soli, kur
apmeklētājiem apsēsties un, ļaujoties
apcerīgām domām, izbaudīt šīs vietas
skaistumu un varenību.
Starp uzstādītajiem vides objektiem ir 35 norādes jeb taku marķējumi,

Īstenots projekts “Tautastērpa elementu
iegāde Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim”
2020. gada 5. oktobrī tika apstiprināts Nīcas novada attīstības biedrības iesniegtais pieteikums “Tautastērpa elementu iegāde Otaņķu
etnogrāfiskajam ansamblim” Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķ
programmas “Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā. Piešķirts finansējums 1985,00 EUR apmērā ar
mērķi uzlabot materiāli tehnisko bāzi
Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim,
iegādājoties jaunus un autentiskus
tautastērpa elementus. Latvijas Nacionālais kultūras centrs norāda, ka
etnogrāfiskie ansambļi ir galvenie
tradīciju glabātāji un tālāk nesēji, kas
rāda paraugu tautastērpa nēsāšanā.
Nīcas tautastērps jau vēsturiski
tiek izdalīts kā atsevišķa novada tau-

tastērps. Tam ir īpatnējs, no citiem
novadiem atšķirīgs raksturs, un tas ir
ļoti grezns. Nīcas krāšņais tautastērps
ir būtiska latviešu kultūrvēsturiskā
mantojuma sastāvdaļa, un tas ir kļuvis par latviešu nacionālās kultūras
reprezentācijas tērpu ne tikai Latvijā,
bet arī aiz tās robežām. Tautastērpā
atspoguļojas tautas daiļrade, tradīcijas,
vēstures procesi, tas ir arī tautas pašapziņas apliecinājums. Nīcas novads
var lepoties ar diviem etnogrāfiskajiem ansambļiem – Nīcas un Otaņķu,
kas ir Nīcas kultūrtelpas un tradīciju
uzturētāji cauri gadu desmitiem.
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

2019. gada nogalē svinēja 55 gadu
jubileju. Kolektīvs regulāri piedalās
dažādos folkloras festivālos un pasākumos novadā, Latvijā un arī ārpus
tās. Ansamblis palīdz saglabāt novada
kultūrvēsturiskās vērtības un rūpējas,
lai tās nezustu un tiktu nodotas nākamajām paaudzēm.
Lai tautastērpus, kas ir materiālā
mantojuma vērtība, saglabātu nākamajām paaudzēm, kā arī etnogrāfiskā
ansambļa tēls būtu atbilstošs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
mērķim, par piešķirto finansējumu
Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim
tika izgatavoti visvairāk nepieciešamie Nīcas tautastērpa elementi – trīs
samtotas vestes, četri tautiskie krekli,
viens zīļu vainags.
Kultūras centra vadītāja
Ieva Šmite

Katra taka ir veltīta kādai latviešu mitoloģiskai dievībai –
ir Saules, Laimas, Dieva, Pērkona, Jumja, Māras un Mēness
taka. Katra taka sākas un beidzas ar savu simbolu.

3 informācijas stendi pie galvenajām
ieejām, 10 tematiskie stendi, 3 šūpoles,
4 tīklu šūpoles, 3 metāla ainavu rāmji,
3 ainavu rāmji, kuros var iesēsties un
pagriezties dažādos virzienos, 18 taku
vārti, kas norāda uz takas sākumu un
beigām, 31 sols, 30 gružu urnas, 6 granīta akmens skulptūras, 3 lapenes, 1
gājēju tilts un 1 skatu tornis, kā arī vēl
papildu laipas, kāpnes un zaru pinumi
antropogēnās slodzes mazināšanai.
Visus vides objektus veidoja divi tēlnieki, tēvs un dēls – Ģirts Burvis un
Gaits Burvis. Būvdarbus veica SIA
“Normand Enterprises”.
Uz trīs galvenajiem info stendiem izvietotas planšetes ar kartogrāfisko materiālu un visu taku nelielu
aprakstu. Lai plašajā teritorijā būtu
vienkāršāk orientēties, izmantotas

arī mūsdienu tehnoloģijas. Planšetes
apakšējā labajā stūrī iestrādāts QR
kods, kuru noskenējot taku tīklojums
ar visu vides objektu atrašanās vietām
būs redzams apmeklētāja viedierīcē.
Lai karte atvērtos pilnīgi, viedierīcē
jābūt lietotnei Google maps.
Sadarbības
projekts
Nr.
5.5.1.0/17/I/009 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri
gadsimtiem” tiek īstenots, realizējot
atbalsta mērķi 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
mantojumu”, izmantojot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
atbalstu. Bernātu dabas parka taku
izveidei piešķirtais ERAF līdzfinansējums ir 235 294,12 EUR. Kopējās
projekta izmaksas – 270 300 EUR.
Ieva Taurinskaite

Tiks atjaunoti ģimenes ārstu kabineti
un uzlabots tehniskais aprīkojums

Pagājušā gada izskaņā Nīcas
novada dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts
Nr.9.3.2.0/20/A/050 “Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma
uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārstu praksēm”.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību Nīcas novadā, attīstot
veselības aprūpes infrastruktūru un
tehnisko nodrošinājumu divās ģimenes ārstu praksēs Nīcas ambulancē.
Projektā tiks atjaunoti ģimenes ārstu
kabineti, iegādātas medicīnas tehnoloģijas, datortehnika un mēbeles.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16 000 EUR, publiskais finansējums ir 94% no attiecināmajām
izmaksām, kas ir 15 040 EUR (85%
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– ERAF līdzekļi, 9% – valsts budžeta
līdzekļi). Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 6% no attiecināmajām
izmaksām jeb 960 EUR.
Projekts tika iesniegts Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada
plānošanas periodā realizētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 4. atlases kārtas
1. apakškārtas atklātā projektu konkursā.
Attīstības nodaļas vadītājs
Raivis Kalējs
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Nīcas vidusskolā
Lepojamies!

Janvāra sākumā Draudzīgā aicinājuma fonds apkopojis 2020. gada centralizēto eksāmenu rezultātus un izveidojis skolu reitingu.
Šajā reitingā skolas tiek vērtētas četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Tiek apkopoti rezultāti gan
par katru kārtoto centralizēto eksāmenu, gan par visiem eksāmeniem kopā.
Esam ļoti priecīgi un lepni, ka Nīcas vidusskola ierindojusies starp 20 labākajām lauku skolām valstī gan latviešu valodas centralizētajā eksāmenā, gan
kopvērtējumā!
Paldies skolotājiem un absolventiem par motivēto mācību darbu, uzrādītajām zināšanām un konkurētspēju mācībās.
Direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale

Pedagogi piedalās starptautiskā projektā
No 11. līdz 15. janvārim organizācijas “Exchanges for All” ikgadējā projektu plānošana šoreiz notika platformā Zoom. Visas nedēļas garumā tajā piedalījās angļu valodas skolotājas Egita Sideļska un Zane Čirkše kopā ar citiem
pedagogiem un jaunatnes darba speciālistiem no Dānijas, Lietuvas, Zviedrijas
un Somijas.
Galvenais uzdevums bija sagatavot projektus, kuru apstiprināšanas gadījumā starptautiskās nometnēs un tiešsaites pasākumos varētu piedalīties mūsu
skolas 6., 7. un 8. klases skolēni. Tika apspriesti arī jautājumi par turpmākajām mobilitātes iespējām programmās “Norplus” un “Erasmus+”, tostarp
arī skolotāju mobilitāte. Tāpat tika attālināti iepazītas vietas, kurās potenciāli
2021./2022. mācību gadā varētu notikt nometnes.
Īpaši vērtīga bija iespēja iepazīties ar 2015. un 2020. gadā veiktajiem University College Absalon (Dānija) pētījumiem par nometņu nozīmi svešvalodu apguvē, iekļaušanos un motivācijas veicināšanu, citu kultūru iepazīšanu, izpratni
par demokrātiju un cilvēktiesībām, personīgās izaugsmes attīstību, kas balstās
uz mākslas izziņas procesiem.

Mūzikas skolā

Attālinātie konkursi –
ikdiena Nīcas Mūzikas skolā

2020. gada nogalē Nīcas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu sadarbība vainagojās ar kārtējiem sasniegumiem attālinātajos konkursos.
Decembrī Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā norisinājās III Starptautiskais klasiskās mūzikas konkurss “Astana Classic”, kas bija veltīts izcilā krievu
komponista P. Čaikovska 180. dzimšanas dienai. Konkursā varēja piedalīties
visu mūzikas instrumentu solisti – jaunie izpildītāji, dažādu sastāvu instrumentālie ansambļi, kā arī orķestri dažādās kategorijās un vecuma grupās. Tā kā skolā šajā laikā varēja notikt tikai individuālas stundas, tad šajā konkursā mūsu
skolu pārstāvēja tikai solisti. Viņi visi ieguva augstas godalgotas vietas.
Grand Prix diplomu par dalību konkursā saņēma 6. klavierspēles klases
audzēkne Jūlija Vadone (skolotāja Selvija Ozola) un 7. flautas spēles klases
audzēkne Katrīna Filaka (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta
Balode), I pakāpes diplomu saņēma 5. klavierspēles klases audzēkne Elza Šķila
(skolotāja Selvija Ozola), 5. flautas spēles klases audzēkne Evija Latvena (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), 3. sitaminstrumentu
klases audzēkne Marta Radomišķe un 4. sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Patriks Jākobsons (skolotājs Ivars Dejus, koncertmeistare Dina Sleže).
Savukārt 30. decembrī tika paziņoti II Starptautiskā dažādu žanru konkursa “Ziemas vilnis” rezultāti. Konkurss norisinājās attālināti, žūrijai izvērtēšanai
bija jāsūta priekšnesumi video formātā uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku.
Konkursā I pakāpes diplomu saņēma 6. klavierspēles klases audzēkne Jūlija
Vadone (skolotāja Selvija Ozola) un 7. flautas spēles klases audzēkne Katrīna
Filaka (skolotāja Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), II pakāpes
diplomu ieguva 5. klavierspēles klases audzēkne Elza Šķila (skolotāja Selvija
Ozola), 4. akordeona spēles klases audzēkne Monta Amanda Mihailova (skolotāja Kristīne Braže), 5. flautas spēles klases audzēkne Evija Latvena (skolotāja
Sigita Briljonoka, koncertmeistare Monta Balode), III pakāpes diploms – 3.
sitaminstrumentu klases audzēknei Martai Radomišķei un 4. sitaminstrumentu
spēles klases audzēknim Patrikam Jākobsonam (skolotājs Ivars Dejus, koncertmeistare Dina Sleže).
Žūrijas locekļi ir atsūtījuši katra audzēkņa spēles tehniskā, emocionālā, stilistiskā izpildījuma izvērtējuma aprakstu un ieteikumus turpmākai izaugsmei,
veltot pateicības vārdus pedagogiem par audzēkņu teicamu sagatavošanu.
Paldies audzēkņiem un pedagogiem par neatlaidību, ieguldīto papildu darbu, iestudējot un filmējot konkursa uzstāšanās programmas! Vēlam audzēkņiem
neizsīkstošu spēku personības izaugsmē un veiksmi nākamajos konkursos!
Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže
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Sveicam “Otaņķu
dzirnavnieku” 25 gadu jubilejā!

Šī gada janvārī vienam no
Nīcas novada veiksmīgākajiem
uzņēmumiem SIA “Otaņķu dzirnavnieks” aprit 25 gadu jubileja.
Uzņēmums ir viens no topa lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā. Līderis graudu pārvadājumos
Latvijā, organiskā mēslojuma, pārtikas un lopbarības produktu ražotājs – sertificēts daudznozaru uzņēmums. Viena no veiksmes atslēgām
ir pieredzējuši un zinoši darbinieki,
kas ar lielu rūpību un atbildības sajūtu
atrod atbildes uz vissarežģītākajiem
jautājumiem.

Uzņēmuma moto ir “Palīgs vienmēr un visur!”, un tas tiek apstiprināts ne vien ar vārdiem, bet arī ar
darbiem.
Pagājušā gada izskaņā Nīcas
novada Sociālais dienests no SIA
“Otaņķu dzirnavnieks” saņēma dāsnu ziedojumu, pateicoties kuram bija
iespēja aprūpes vajadzībām iegādāties pretizgulējumu matraci un riņķi,
elkoņu kruķus un divus ratiņkrēslus,
kā arī bezkontakta dezinfekcijas stendu. Šīs lietas palīdzēs mūsu cilvēkiem,
kuri nonākuši grūtībās, un atvieglos
viņu ikdienu.
Tāpat uzņēmums atbalsta no-

vada sporta un kultūras pasākumus
un ir ilgstošs FK “Nīca” sadarbības
partneris un atbalstītājs. Tāpēc Nīcas
futbolisti novēl “Otaņķu dzirnavniekam” žilbinošus panākumus, kolosālus ienākumus, satriecošus baudījumus, minimālus zaudējumus. Būt
tikpat neatlaidīgiem, drosmīgiem un
gataviem pieņemt jaunus izaicinājumus, ka arī palikt tikpat atsaucīgiem,
kādi jūs bijāt visus šos gadus.
Nīcas novada vārdā sveicam SIA
“Otaņķu dzirnavnieks”, novēlot panākumus turpmākajā darbā, kā arī
sakām lielu paldies par uzticēšanos,
sadarbību un atbalstu.

Jauniešu centrā
Šis ir laiks, kas no ikviena prasa spēju pielāgoties,
spēju pieņemt un saprast, kas ne vienmēr ir viegli.
Un tas prasa tik daudz enerģijas, kuras jau tā trūkst.
Lai nedaudz atvieglotu jauniešu un bērnu ikdienu,
Nīcas jauniešu centrs aicina ikvienu jaunieti vērsties pēc
palīdzības, ja tāda nepieciešama, pie jaunatnes lietu speciālistes, kura centīsies savas profesionālās kompetences
ietvaros palīdzēt.
Ja jaunietim vai bērnam ir grūtības ar mājasdarbu izpildi, trūkst ideju referātiem, radošajiem darbiem vai nav
pārliecības un ir nepieciešams motivējošs atbalsts, zvaniet
vai rakstiet e-pastā.
Var vērsties arī brīžos, kad vienkārši gribas ar kādu
parunāties, nav pārliecības, kā labāk rīkoties, šķiet, ka viss
apnicis un nepieciešams drošs plecs, kāds cilvēks, kas uzklausa un ir blakus. Saziņa – rakstot Instagram, Facebook vai
Whatsapp Nīcas jauniešu centram. Viss pārrunātais paliks
konfidenciāls un netiks izpausts tālāk. Tāpat iespējams
vienkārši aprunāties par jebkuru jaunietim vai bērnam
interesējošu tēmu – sportu, veselīgu dzīvesveidu, mākslu, foto, kino industriju, sociālo portālu satura veidošanu,
skaistumkopšanu utt.
Piedāvājam arī radošās nodarbības attālināti, ja trūkst
ideju brīvā laika pavadīšanai. Ikviens aicināts sazināties,
un, ja būs nepieciešams, tiks nodrošināti nepieciešamie
materiāli, lai ideju varētu realizēt mājas apstākļos.

Saziņai: Madara Mihelsone, jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 25455173, e-pasts njc@njc.lv, Nīcas jauniešu centra
Instagram, Facebook, TikTok konti.

Noderīga informācija!
u 24. februārī kopiena “Rosinātava” rīkos bezmaksas
konferenci vidusskolēniem, kur katru gadu uzstājas vairākas iedvesmojošas personības, kuras dalās ar savu pieredzi, motivējot un iedrošinot jauniešus. Šogad piedalīsies
Mārtiņš Sesks, Rick Feds, Pēteris Upelnieks u.c. Vairāk
informācijas “Rosinātavas” Facebook lapā.
u Arī šogad tiks organizēta RTU karjeras diena, bet
šoreiz gan virtuāli – 4. martā no plkst. 11.00 līdz 16.00
tiešsaistē www.pasakumi.rtu.lv. Līdzīgi kā klātienes pasākumā, arī virtuālajā Karjeras dienā uzņēmumi veidos savus
stendus, izvietos vakances, sarunāsies ar apmeklētājiem,
sniegs konsultācijas un organizēs aktivitātes.
u Seko līdzi informācijai Nīcas jauniešu centra
Facebook un Instagram profilos, kā arī mājaslapā, kur jaunatnes lietu speciāliste dalās ar vērtīgām atziņām, kas gūtas
apmeklētajās mācībās un semināros, piemēram “Koučinga pieeja labbūtības (wellbeing) veicināšanā”, kuru vadīja
Evija van der Beek, “Es nebaidos no panikas”, kuru vadīja
psiholoģe Katrīna Žaltkovska u.c.
Jaunatnes lietu speciāliste Madara Mihelsone

Bagāts mūžs
MIERVALDIM FINKAM – 90

Miervalža Finka dzimtā puse ir Rucavas novada
Pape, kur audzis sešu bērnu ģimenē. Pēc apprecēšanās
pārcēlies uz sievas dzimtajām mājām Grīnvaltos pie
paša Liepājas ezera.
Ģimene un savstarpējās attiecības jubilāram vienmēr bijušas ļoti svarīgas, viņš vienmēr bijis ģimenes
balsts. Ļoti lolojis sievu, tādēļ 2018. gads un sievas
aiziešana Mūžībā bijis smagu pārdzīvojumu laiks. Tikai divarpus mēnešu pietrūcis līdz kāzu 65. gadskārtai.
Šajā dienā ik gadu bijuši īpaši svētki. Nu tā ir došanās
uz kapiņiem.
Taču labi, ka ikdienā viņš ir kopā ar meitas Antras
ģimeni un māsu. Agrāk M. Finks bija galvenais ģimenes šefpavārs, kas visus sagaidīja ar vakariņām. Tagad
pavāra pienākumus veic pēc pieprasījuma. Viņam ir
divi firmas ēdieni, kuru gatavošanā neviens nespēj līdzināties, – īpašā biešu zupa ar žāvētu desu un aliču
ievārījumu, kas piedod patīkamu garšu, un kartupeļu
sacepums, tautā saukts par rieži vai kuģeli.
“Man nemaz neliekas, ka ir tik daudz gadu,” saka
sirmais kungs. Meita saka, ka tēvs ir dzīvespriecīgs un

darbīgs: “Dūšīgi turas, arī
veselība laba. Pagājušajā
pavasarī papiņš izdomāja, ka vajag pastaigāt – no
depo septiņus kilometrus
gāja kājām. Dūša dikti
liela.” Vasarā viņš dienas
pavada dārzā, ravējot un
laistot dārzeņus. Ieteicies,
ka vajadzētu paplašināt Miervaldis Finks
siltumnīcu, taču no tā gan vienmēr bijis
atrunājuši. Ziemā dienām ģimenes balsts.
ir cits režīms. Pirmais rīta
darbs ir pabarot putniņus, pēc brokastīm jāparūpējas par
suņa maltīti, tad mazliet jāatpūšas. Vēlāk kurina krāsni,
runājas ar māsu, bet vakarpusē gaida atgriežamies mājiniekus.
M. Finks priecājas par savējiem – meitas ģimeni,
trīs mazbērniem un mazmazmeitiņu. Tagad izvirzīts
liels mērķis – ja beigsies pandēmija, šovasar gribētu
braukt ciemos pie mazmeitas uz Zviedriju.
Gunita Šime

Jūrmalciema “Aizjomietēm”
10 gadu jubileja!

“Aizjomietes” pasākumā “Gada novadnieks 2012” tika sveiktas nominācijā “Labais darbs Nīcas
novadam”.

Laikā, kad tika atjaunota
Jūrmalciema skola un izveidots
sabiedriskais centrs, vietējās
Jūrmalciema darbīgās sievas
6. janvārī sanāca kopā, lai apspriestu, kā iedzīvināt renovētās
telpas.
“Katrai no mums piemita kāda
prasme, kuru varētu ierādīt citām,
vienai tie bija rokdarbi, citai pavārmāksla un gardu pīrādziņu cepšana.
Tādēļ ar laiku tapa dažādas meistarklases un radošās darbnīcas, kurās
piedalīties tika aicināts ikviens Jūrmalciema iedzīvotājs. Jau kopš paša
sākuma sešu gadu garumā ik nedēļu centra telpās bija iespēja vingrot
zinošas pasniedzējas vadībā.
Vēlāk sākām rīkot dažādus
pasākumus. Mūsu pirmajā izstādē
varēja aplūkot pašu darinātos rokdarbus. Svinējām Ražas svētkus,
Miķeļdienu un Ziemassvētkus. Uz
svētku pasākumiem, kuros piedalīties aicinājām Nīcas radošos kolektīvus, nāca arī vietējie iedzīvotāji,
kuri ikdienā centru neapmeklēja,”
atmiņās dalās ilggadējā Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja Velga Priede.
2011. gada vasarā jūrmalā tika
iekurts ugunskurs, kur neliela cilvēku kopa aizsāka vienu no skaistākajām tradīcijām Nīcas novadā
– Seno ugunskuru nakti.

“Pirmajā gadā bijām tikai mēs,
“Aizjomietes”, nākamajā vasarā
mūsu pulciņš palielinājās, klāt nāca
pašu ģimenes. Tagad pasākums
ir krietni izaudzis un to palīdz rīkot Nīcas kultūras centrs. Sākumā
mēs bijām 15, tagad esam palikušas
septiņas. Joprojām sanākam kopā.
Tikai tagad viss apstājies ārkārtējā
stāvokļa dēļ, taču ir idejas, kuras vēlamies realizēt.
Pa šiem gadiem ir daudz kas
piedzīvots, un atskatoties saprotam,
ka esam diezgan daudz darbojušās.
Paldies arī Nīcas novada domei, kas
ir mūs atbalstījusi visus šos gadus,”
stāsta V. Priede.
Nīcas novada iedzīvotāji kopas
“Aizjomietes” darbu novērtēja, un
2012. gadā tā tika atzīta par Nīcas
novada labā darba veicēju cildināšanas pasākumā “Gada novadnieks”.
Joprojām godā tiek turēts viens no
“Aizjomiešu” talantiem – tā ir gardās zupas gatavošana, kuru baudījis
ir ikviens Nīcas novada iedzīvotājs
un bez kuras nav iedomājams neviens brīvdabas pasākums!
Liels paldies “Aizjomietēm”
par paveikto, un novēlam stipru
veselību, spēku un iedvesmu, piepildot savas ieceres!
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kristīne Kopštāle

Sports

Jaunajā gadā jauni sākumi
Iepriekšējo futbola sezonu,
par spīti Covid-19 pandēmijai,
mūsu novadniece Karlīna Miksone aizvadīja Islandes klubā
“IBV”, paralēli tam paspējot arī
aizstāvēt savas dzimtenes godu
Latvijas izlasē.
Kopš novembra Karlīna ir atgriezusies Latvijā, atpūtusies un vienlaikus arī trenējusies. Jau tad Karlīna

šaubījās, vai atgriezīsies Islandē, lai
gan piedāvājums papildināt komandas sastāvu palicis spēkā. Viņa
nolēmusi skatīsies, ko liktenis tālāk
piespēlēs. Talantīgā 20 gadus vecā
futboliste saņēmusi vairākus piedāvājumus gan no Krievijas, gan Dānijas
un Šveices klubiem, taču šosezon lēmusi par labu kaimiņvalsts Lietuvas
spēcīgākajai sieviešu futbola koman-

dai Šauļu “Gintra”, kur tad arī tiks
aizvadīts šis gads.
“Gintra” ir labākā sieviešu komanda Baltijā, tajā spēlē daudzu
valstu pārstāves, tai skaitā arī amerikānietes. Komanda vairākus gadus
pēc kārtas bijusi Lietuvas čempione,
sacentusies ar labākajām topa komandām pasaulē, kas ļauj piedalīties
prestižā turnīrā – Čempionu līgā.
Karlīnas turpmākais režīms būs
ļoti saspringts – nedēļā tikai viena
brīvdiena, jo būs gan gatavošanās

sezonai, gan treniņnometnes un,
protams, turnīri, ja vien koronavīruss
neturpinās visu “bremzēt”.
Esam lepni, ka Karlīnu novērtē
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Novēlam viņai lieliskus panākumus jaunajā komandā!
Talantīgā futboliste Karlīna
Miksone sezonu aizvadīs
Lietuvas spēcīgākajā sieviešu futbola komandā Šauļu
“Gintra”.

Iespēju robežās turpinām strādāt

Epidemioloģiskajai situācijai neuzlabojoties, Nīcas novada

sporta iestādes klientiem joprojām ir slēgtas, tikmēr iespēju ro-

bežās norisinās treniņi ārā.
Aizrautība ar futbolu mazajiem

sportistiem dod sparu arī ziemā – par
spīti tam, ka vaigos un degunā kniebj

2021. gada 29. janvāris

sals, bet sniegā kājas slīd un paliek
dažreiz mitras, viņi cītīgi trenējas. FK
“Nīca” četru vecāko grupu jaunieši,
ievērojot visus drošības nosacījumus,
turpina sezonu aizvadīt laukā, lai nezaudētu iemaņas un izmantotu iespēju aktīvi izkustēties.
Arī mūsu talantīgos airētājus
vakaros var atpazīt pēc dzeltenajām
vestēm un lukturīšiem – treniņi Bārtas upē šobrīd nenotiek, bet tiek uzturēta fiziskā forma skrienot.
Ziema šogad lutina – varēja paspēt gan slēpot, gan slidot, doties pastaigās, bērnus sēdināt ragaviņās vai
pašiem laisties no kalna lejup. Galvenais ir parūpēties par atbilstošu apģērbu un siltu tēju termosā. Cerams,
ka no jūras vējiem gūtā izturība un
no mandarīniem uzņemtie vitamīni
rezultēsies ar uzvarētu vīrusu un ierobežojumu mazināšanos.
Sargāsim sevi un apkārtējos arī
turpmāk!
Nīcas sporta halles
administratore Aiva Mače
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Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem
un jauniešiem par drošību ziemā

FEBRUĀRĪ AMBULANCĒ
u Ievērojot epidemioloģisko situāciju un piesardzību, psihiatre Kristīne Balode

februārī Nīcā nepieņems. Informācija par recepšu izrakstīšanu un pierakstu uz
pieņemšanu Liepājā, zvanot uz prakses tālruni 63423191. Pacientus pieņem tikai
stingri pēc pieraksta.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
statistika liecina, ka ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku
ielūst ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir
sagatavojis informatīvo materiālu par drošību ziemā un
bīstamību, atrodoties uz ūdenstilpes ledus.
Šajā ziemā no Latvijas ūdenstilpēm izcelti jau 10 bojāgājuši cilvēki, kuri bija ielūzuši ledū, bet vēl vairāki cilvēki
ir izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot pieaugušos uz
nedrošā ledus, bērni un jaunieši seko viņu piemēram un
dodas uz aizsalušām ūdenstilpēm slidot un pastaigāties.
Sagatavoto materiālu mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus par drošību ziemā. Materiālos sniegta informācija

u 11. februārī plkst. 9.00 – ASINS DONORU DIENA Nīcas kultūras centrā
(pierakstīties pa tālr. 29415662).

u Nīcas ambulancē pie ģimenes ārstiem, zobārsta, uz fizikālās medicīnas

procedūrām ierasties tikai tad, ja ir telefoniski saskaņota pieņemšana!
Ārstu praksēs informācijas sniegšana un konsultēšana notiek attālināti pa tālruni.
Pacientus pieņem tikai stingri pēc pieraksta!
Lūgums lieki neuzkavēties ārstniecības iestādē!
Būsim atbildīgi un piesardzīgi un ievērosim epidemioloģiskās prasības, lai ierobežotu
Covid-19 izplatību!

par bīstamību, atrodoties uz ledus, kā arī padomi par to, kā
rīkoties, ja redz ledū ielūzušu cilvēku, un ko darīt, ja pašam
gadās ielūzt ledū. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem
un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem.
Informatīvie materiāli (prezentācijas, darba lapas,
testi) sagatavoti divām vecuma grupām: 1. – 4. klašu
audzēkņiem, kā arī 5. klašu skolēniem un vecākiem bērniem un jauniešiem. Sagatavotie materiāli interesantā
veidā ļaus izprast svarīgu informāciju par drošību ziemā.
Visi informatīvie materiāli ir pieejami VUGD tīmekļa vietnē https://www.vugd.gov.lv/lv/drosiba-ziema.
Lai interesanti pavadīts laiks, uzzinot vairāk par drošību ziemā! Lai drošiem piedzīvojumiem bagāta ziema!

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU DARBA LAIKI
Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle, tālr. 29415662, 2. stāvs, 15. kab.					
Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse (prakses kods: 6479-00003), 1. stāvs 2., 3. kab.

Katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00
P

O

T

C

Pt

Ģimenes ārste Daiga Birzniece, tālr. 63469693, 26557739, 2. kab.

9.00–13.00

9.00–13.00

9.00–13.00

1. ceturtd.
Jūrmalciema sab. centrs

15.00–19.00

Medicīnas māsa Ināra Laure, tālr. 63469693, 29188102, 2., 3. kab.

8.00–16.00

8.00–16.00

8.00–16.00

8.00–12.00

11.00–19.00

Analīžu nodošana, tālr. 63469693, 3. kab.

8.30–10.00

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta, pediatra prakse (prakses kods: 6479-00005) 1. stāvs, 9.,10. kab.

8.30–10.00

P

O

T

C

Pt

Ģimenes ārste, pediatre Iveta Peremeža, tālr. 63469050, 26426601, 9. kab.

9.00–13.00

14.00–19.00

9.00–13.00

3.ceturtd.
Jūrmalciema sab.centrs

9.00–13.00

Medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 63469050, 26181064
Ārsta palīdze Laura Baltaiskalna, tālr. 63469050, 22429089, 9.,10. kab.

8.00–16.00

11.00–19.00

8.00–16.00

8.00–16.00

8.00–16.00

Analīžu nodošana, tālr. 63469050, 10. kab.

8.00–10.00

Valdas Sisenes zobārstniecības prakse (prakses kods: 6479-00001) 2. stāvs, 18. kab.
Zobārste Valda Sisene, tālr. 63469200, 26388969
NĪCAS LAUKU AMBULANCE

8.00–10.00

P

O

T

C

Pt

9.00–14.00

12.30–17.30

9.00–14.00

9.00–14.00

9.00–14.00

P

O

T

C

Pt

15.00–17.00

8.00–10.00

8.00–10.00

8.00–10.00

15.00–17.00

Fizikālās medicīnas kabinets (ārstniecības iestādes reģistrācijas kods: 6479-00006), 2. stāvs, 21. kab.
Medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 26181064
Medicīnas māsas kabinets (ārstniecības iestādesreģistrācijas kods: 6479-00006) 2. stāvs, 20. kab.
Medicīnas māsa Ieva Aruma, tālr. 26181064
Ināras Laures masiera prakse (prakses kods: 6479-00002), 2. stāvs,16. kab.
Masiere Ināra Laure, tālr. 29188102

P

O

T

C

Pt

15.00–17.00

8.00–10.00

8.00–10.00

8.00–10.00

15.00–17.00

P

O

T

16.00–18.00

16.00–18.00

16.00–18.00

C

Pt

P

O

T

C

P

9.00–13.00

15.00–19.00

9.00–13.00

15.00–19.00

9.00–13.00

Masiere Agija Kaunese, tālr. 28313084
Otaņķu feldšerpunkts
Ilze Eidiņa, tālr. 63484551, 27091380, (prakses kods: 6479-000070,”Pagastmāja”, 1. stāvs, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas nov.

NODERĪGI TĀLRUŅA NUMURI
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – 113

Katru dienu visu diennakti

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – 66016001

Darbdienās no plkst. 18.00 līdz 8.00, svētku dienās un brīvdienās visu diennakti

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvais tālrunis – 80001234

Darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Par bērnu valsts apmaksāto vakcināciju
pret ērču encefalītu 2021. gadā
Nīcas novada pašvaldība ir iekļauta ērču encefalīta endēmisko teritoriju sarakstā, un Nīcas novadā deklarētiem 1–18 gadu veciem bērniem tiek
nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu. Vakcināciju
plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.
Nīcas novadā deklarēto bērnu vecākiem par bērnu vakcināciju
pret ērču encefalītu interesēties sava bērna ģimenes ārsta praksē, jo vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Ierodoties uz vakcināciju, līdzi
ņemt potēšanas pasi (nopērkama grāmatnīcās.)
Ja bērns ir deklarēts endēmiskā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie tāda ģimenes ārsta, kura
prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.
Ģimenes ārstu pamatprakses Nīcas novadā:
u Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse, tālr. 63469693;
u Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse, tālr. 63469050.

8

2021. gada 29. janvāris

Zināšanai
TIEŠSAISTES MĀCĪBAS AUGU AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻU LIETOTĀJU APLIECĪBAS PAGARINĀŠANAI

11. februārī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
(LLKC) Liepājas birojs piedāvā maksas tiešsaistes mācības augu
aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāju apliecības pagarināšanai vai
zināšanu atjaunošanai (2. reģ. klase).
Pirms sezonas sākuma aicinājums lauksaimniekiem pievērst
uzmanību AAL apliecības derīguma termiņam un, ja tas ir
nepieciešams, rast iespēju pagarināt to.
Papildu informāciju par LLKC Liepājas biroja plānotajām
mācībām iespējams iegūt Valsts lauku tīkla mājaslapā http://
www.laukutikls.lv/nozares/lauksaimnieciba/notikumi/202102-11-000000/11022021-llkc-liepaja-aal-lietotaju-apliecibas.
LLKC Liepājas birojs lūdz informēt, ja nevarat pievienoties
tiešsaistes mācībām vai ir nepieciešamas kādas citas apmācības!

NODERĪGA INFORMĀCIJA
MEŽU ĪPAŠNIEKIEM

Mežu īpašnieki Nīcas novada pašvaldības interneta vietnē
var iepazīties ar pagājušā gada pēdējo (4.) informatīvo izdevumu
“Čiekurs”. Tajā iekļauti raksti par meža inventarizāciju, nozares
attīstību nākotnē, zviedru mežsaimnieku modeli, ieteikumiem lauztu
un bojātu koku izvešanai no meža, kokmateriālu cenu tendencēm,
drošības ievērošanu medībās u.c.
Nīcas Pieaugušo izglītības centrā klātienes semināri šobrīd
nevar notikt, taču sekojiet līdzi informācijai par iespējām piedalīties
attālināti.
Ja ir kādi jautājumi saistībā ar mežu inventarizāciju,
ES finansējuma iespējām mežu nozarei u.tml., sazinieties ar MKPC
Dienvidkurzemes mežsaimniecības konsultanti Agritu Šēnbergu,
tālr. 29285111, e-pasts agrita.senberga@mkpc.llkc.lv.

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.

