
Šajā numurā:
u Izsoles – 3. lpp. 

u SIA “Clean R” 
informē –

6. lpp.

u Saka paldies  
draugiem –

6. lpp.

Nīcas ambulance tika izlo-
lota un uzbūvēta kā ārstniecības 
iestāde, lai nodrošinātu iedzīvo-
tājiem plašu veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstu. 

Ambulances būvdarbu labvēlī-
gu iznākumu sekmēja saimniecības 
“Nīca” direktora Jāņa Vilsona iein-
teresētība un ārstes Ņinas Vecvaga-
res ieguldītais lielais darbs un azarts. 
Viņi vēlējās, lai Nīcas ambulances 
telpas būtu plašas un gaišas, tādas, 
kur arī mediķiem patīkami strādāt. 
Nu jau 30 gadus Nīcas ambulancē 
tiek nodrošināts plašs veselības ap-
rūpes pakalpojumu piedāvājums. 

Dažādo veselības aprūpes re-
formu ietekmē tas nedaudz mainīts, 
lai atbilstu Latvijas Republikas liku-
miem un Ministru kabineta noteiku-
miem. Ambulances ēkā 2020. gadā 
pacientiem ir pieejams Nīcas no-
vada domes Nīcas lauku ambulan-
ces fizikālās medicīnas kabinets un 
medicīnas māsas kabinets, kur pro-
cedūras veic medicīnas māsa Ieva 
Aruma, Daigas Birznieces  ģimenes 
ārsta prakse – ārste Daiga Birzniece, 
medicīnas māsa Ināra Laure, Ivetas 
Peremežas ģimenes ārsta prakse 
–  ārste Iveta Peremeža, medicīnas 
māsa Ieva Aruma un ārsta palīdze 
Laura Baltaiskalna, Valdas Sisenes 
ārsta prakse zobārstniecībā –  ārste 
Valda Sisene, Ināras Laures masieres 
prakse – masieres Ināra Laure un 
Agija Kaunese. Ambulancē regulāri 
tiek nodrošinātas ārstu-speciālistu 
konsultācijas – pacientus pieņem 
acu ārste Ruta Ābelīte, psihiatre 
Kristīne Balode, notiek “Veselības 
centra 4” mobilās mamogrāfijas 
izmeklējumi, par bērnu veselību 
rūpējas “Mobilais veselības aprū-
pes centrs” un Bērnu klīniskās uni-
versitātes speciālisti, konsultācijas 
sniedz alergoloģe-pulmonoloģe Ita 
Pakalna, “Rīgas izbraukuma opti-
ka” nodrošina optometrijas pakal-
pojumu. Katru gadu notiek asins 
donoru dienas, ko nodrošina Valsts 
asinsdonoru centra Kurzemes no-
daļa un ārste Guna Zeme ar medi-
ķu komandu. 

Nīcas ambulancei  
28. decembrī skaista jubileja – 30!

Jau vairākus gadus Nīcas 
novada skolu skolēni, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
bērni tiek aicināti piedalīties 
Ziemassvētku kartītes zīmē-
jumu konkursā. Šogad tika 
iesniegti 10 darbi. 

Paldies skolēniem un viņu 
skolotājiem! Izvēli izdarīja 
Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas 
deputāti. 

Šā gada rūpnieciski izga-
tavoto kartīti, kas pašvaldības 
vārdā tika sūtīta svētkos 
iestādēm un privātpersonām, 
rotā Nīcas vidusskolas 8. kla-
ses skolnieces Kates Cibules 
zīmējums. 

Visi konkursa darbi aplū-
kojami izstādē Nīcas Tūrisma 
informācijas centrā.

(Nobeigums 6. lpp.)

Nīcas novada īpašās 
kartītes zīmējuma autore 
– Nīcas vidusskolas 
skolniece Kate Cibule.
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Domes lēmumi

NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
25. novembrī

Piedalījās deputāti (ZOOM 
platformā): A. Petermanis, R. Kalējs, 
I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, A. Sīklis, 
D. Siksna, L. Pakule-Krūče.

Protokolē: G. Šime.

Deputāti nolēma:
u aizpildīt balsošanas zīmi “Par 

jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 
novada Vēlēšanu komisijas kandi-
dātu un komisijas priekšsēdētāja 
apstiprināšanu 2021. gada 5. jūnija 
pašvaldību vēlēšanās”;

u apstiprināt Nīcas novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Zemarāji” izsoles rezultātus;

u apstiprināt Nīcas novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Smilšu liedags” izsoles re-
zultātus; 

u apstiprināt Nīcas novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Pie Nācaretes baznīcas” izsoles 
rezultātus; 

u piedalīties biedrības “Nīcas 
novada attīstības biedrība” projektā 
“Volejbola un pludmales tenisa ap-
rīkojuma iegāde un divu publisko 
volejbola laukumu labiekārtošana 
Nīcā, Skolas ielā 14”;

u atļaut Nīcas novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam R. Kalē-
jam savienot priekšsēdētāja vietnie-
ka amatu ar Nīcas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja pienāku-
mu izpildi.

NOVADA DOMES SĒDĒ
14. decembrī

Piedalījās deputāti: A. Peter-
manis, R. Kalējs, I. Lībeka, I. Skrode, 
T. Šēfers, A. Sīklis, D. Siksna, L. Pa-
kule-Krūče.

Protokolē: G. Šime

Deputāti nolēma:
u apstiprināt Nīcas novada paš-

valdībai piederošā nekustamā īpašu-
ma “Reiņi 1” nomas tiesību izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem nomas 
tiesības uz diviem gadiem iegūst SIA 
“Juridiskais birojs 9”;

u apstiprināt dzīvokļa nosacī-
to cenu 8000 EUR (astoņi tūkstoši 
euro) un kopējos pašvaldības izdevu-

mus saistībā ar dzīvokļa atsavināša-
nu;

u apvienot divus dzīvokļa īpa-
šumus;

u atļaut sadalīt un piešķirt no-
saukumu pieciem nekustamiem īpa-
šumiem;

u pagarināt divus zemes nomas 
līgumus par augļu un sakņu dārzu;

u apstiprināt nomai pieejamo 
sarakstu ar iznomājamiem zemes-
gabaliem mazdārziņu vajadzībām 
Nīcas novadā (Nīcas pagastā) ar pie-
teikšanos līdz 29. janvārim;

u slēgt līgumu ar Mednieku 
klubu “Īve” par medību tiesību no-
došanu uz vienu gadu pašvaldībai 
piekrītošā zemes vienībā “Kalnišķu 
Kastaņi”;

u organizēt neapbūvētā nekus-
tamā īpašuma “Ābeļziedi” tiesību 
izsoli  ar apbūves tiesībām;

u organizēt nekustamā īpašuma 
“Palīgsaimniecības” nomas tiesību 
izsoli;

u apstiprināt zemesgabala “Ka-
ņieras” nomas tiesību izsoles rezul-
tātus;

u apstiprināt zemes sadalīšanu 
un zemes ierīcības projektu izstrādi 
12 nekustamiem īpašumiem;

u pievienot nekustamo īpašu-
mu “Jaunprieduļi–Stūrmaņi” pie 
nekustamā īpašuma “Dzintariņš–
Baltijas jūra” (ceļi);

u pievienot nekustamo īpašu-
mu “Ievas–Ulpēni” pie nekustamā 
īpašuma “Zivju kūpinātava – Mols” 
(ceļi);

u apstiprināt Nīcas novada paš-
valdības saistošos noteikumus “Par 
Nīcas novada pašvaldības pabalstu 
ārkārtējā situācijā saistībā ar Co-
vid-19 izplatību”;

u apstiprināt brīvprātīgā darba 
nolikumu un tā saistošo dokumen-
tāciju;

u anulēt ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu vienai personai;

u apstiprināt Nīcas ambulances 
telpas Nr.17  nomas tiesību izsoles 
rezultātus;

u samazināt diviem saimnie-
ciskās darbības veicējiem nomas 
maksu 90% apmērā no 2020. gada 
9. novembra līdz 6. decembrim, ne-
piemērojot kavējuma procentus un 
līgumsoda samaksu kavējuma gadī-
jumā, izņemot naudu par patērēta-
jiem pakalpojumiem – elektroener-

ģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un 
citiem īpašuma uzturēšanas pakal-
pojumiem;

u piešķirt dotāciju 1500 eiro 
apmērā Kurzemes plānošanas re-
ģionam  2021. gadā;

u apstiprināt Nīcas novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. 
gadam investīciju plāna 2021. gada 
redakciju;

u iesniegt projekta pieteikumu 
“Ceļa seguma pārbūve un rekons-
trukcija piekļuvei pie jūras Ber-
nātos” biedrības “Liepājas rajona 
partnerība” izsludinātajā projektu 
konkursā un līdzfinansēt projektu 
10% apmērā;

u akceptēt 10 izsniegtās izziņas 
par atteikumu no pirmpirkuma tie-
sībām;

u apstiprināt izsoles nolikumu 
“Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa 
zvejas tiesību nomas Baltijas jū-
ras piekrastes ūdeņos izsoles noli-
kums”;

u pagarināt dzīvokļa īres tiesību 
līgumu līdz 2021. gada 31. decem-
brim;

u pagarināt trīs īres līgumus par 
sociālā dzīvokļa lietošanas tiesībām 
uz laiku līdz 2021. gada 30. jūnijam;

u noteikt viena kalendāra pār-
došanas cenu 6,65 EUR (ieskaitot 
PVN);

u nodrošināt pārtikas paku pie-
gādi mājās līdz ārkārtējās situācijas 
beigām Nīcas vidusskolas skolē-
niem (novadā deklarētajiem un citās 
pašvaldībās deklarētajiem), kuriem 
noteikts attālinātais mācību process;

u apstiprināt izsoļu noteikumus 
kustamās mantas – darba galdu – at-
savināšanai;

u atbalstīt trīs asfaltbetona ātru-
ma ierobežojošo vaļņu uzstādīšanu 
uz ceļa “Šoseja–Vērbeļnieki”;

u atbalstīt apgaismojuma ierī-
košanu gar ietvi no “Rītu” daudz-
dzīvokļu mājas līdz Otaņķu pagasta 
pārvaldei, kā arī sakārtot apgaismo-
jumu autobusu pieturā pie Rudes 
skolas;

u atbalstīt āra apgaismojuma ie-
rīkošanu gar Nīcas vidusskolas kor-
pusu līdz Nīcas sporta hallei;

u akceptēt bezatlīdzības līgu-
ma noslēgšanu starp Nīcas novada 
domi un sabiedriskā labuma orga-
nizāciju “Nīcas novada attīstības 
biedrība”.

Saistošie noteikumi

“Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā 
sakarā ar Covid-19 izplatību”

Apstiprināti ar Nīcas novada domes 
2020. gada 14. decembra

sēdes lēmumu (prot. Nr.4).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu, “Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro un 
ceturto daļu, “Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 
37. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk tekstā – pabalsts), tā saņemšanas kārtību, apmēru 
un personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu piešķir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā.

3. Nīcas novada Sociālais dienests izskata personas atbilstību pabalsta piešķiršanas 
kritērijiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

II. Pabalsts krīzes situācijā
4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta 

ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās 
situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā 
nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (tajā skaitā persona 
atrodas bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarb-
nieka statuss, bet tā vēl nav saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbināta vai uz 
uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbināta persona – pakalpojumu 
sniedzējs – zaudējusi ienākumu avotu, personai atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto 
ierobežojumu dēļ persona nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (tajā skaitā personas ienākumi 
un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.), ko persona apliecina ar 
attiecīgiem dokumentiem;

4.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ko persona 
apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

5. Vienai personai pabalsta apmērs ir 80 EUR (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī, 
nepārsniedzot triju mēnešu periodu.

6. Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, aprūpē ir bērns līdz 
18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 EUR (piecdesmit 
euro 00 centi) mēnesī par katru bērnu.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem 
kritērijiem izskata un pabalstu piešķir Nīcas novada domes Sociālais dienests, saņemot 
personas iesniegumu (1. pielikums) un dokumentus, kas pierāda pabalsta krīzes situācijā 
izmaksas nepieciešamību.

III. Noslēguma jautājums
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas 

likuma” 24. panta otrajā daļā noteiktajā kartībā. 
Domes priekšsēdētājs A. PETERMANIS

Neizbēgami arī Nīcas novadā ir saslimušie ar 
Covid-19, un tiek darīts viss nepieciešamais, lai ie-
robežotu vīrusa izplatību un iedzīvotāju saslimstī-
bu. Pašvaldības iestādes, kā arī ģimenes ārstu prakses 
veic visas nepieciešamās darbības, kas noteiktas Slimī-
bu profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātajās 
vadlīnijās un algoritmos. Ikvienam cilvēkam lūgums būt 
atbildīgam, saprotošam un ievērot valsts galveno epide-
miologu noteiktās prasības – distancēšanos, roku maz-
gāšanu, dezinfekciju, deguna un mutes aizsargmaskas 
lietošanu telpās. 

Visa informācija par Covid-19 publicēta SPKC 

mājaslapā www.spkc.gov.lv, tai skaitā statistika par saslimstī-
bu citās valstīs. Informāciju vietnē atjauno katru piekt-
dienu.

Informāciju par saslimstību ar Covid-19 pa admi-
nistratīvajām teritorijām meklējiet vietnēs www.data.gov.lv 
un www.spkc.gov.lv.

Lai rastu atbildes uz jautājumiem par Covid-19, 
zvaniet uz bezmaksas vienoto tālruni 8345 jebkurā dien-
nakts laikā.

Ja ir jautājumi par saslimšanu ar Covid-19, profilak-
si, pašizolāciju un karantīnu, zvaniet uz SPKC tālruni 
67387661 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm 
Tā kā ziediem debess laukā plaukt. 
Zaļo egļu zaros svecēm 
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt. 
Lūgsim Ziemassvētku naktij 
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet. 
Iesim Ziemassvētku naktī 
Mieru, mīlestību savās dvēselēs smelt!

                  (Vēsma Kokle-Līviņa)

Nīcas novada bāriņtiesa  
un Sociālais dienests novēl sirds 

siltuma pilnus Ziemassvētkus  
un veiksmīgu 2021. gadu!

Arī Nīcas novadā saslimušie ar Covid-19

Detālpānojuma “Lejezeri” (kad. Nr. 64780050121) un “Piļķa 
Beļļas” (kad. Nr. 64780030028) apstiprināšana

Nīcas novada domes 2020. gada 14. decembra sēdē ir apstipri-
nāts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Lejezeri” (kad. Nr. 
64780050121) un “Piļķa Beļļas” (kad. Nr. 64780030028), Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties vietnēs www.nica.lv un 
geolatvija.lv.
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Izsoles

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nomas izsoli  

Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu 
nomu Nīcas ambulances ēkā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā. Telpu nomas termiņš – 7 gadi.

Izsole tiek rīkota telpai Nr.8 ar platību 14,8 m² 2021. gada 28. janvārī 
plkst. 10.00 Nīcas novada domes 14. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā. 

Izsoles sākumcena 1,17 EUR (viens euro septiņpadsmit centi) par kvad-
rātmetru bez PVN ar izsoles minimālo soli 0,12 EUR (divpadsmit centi) par 
kvadrātmetru bez PVN. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domes 16. kabinetā, kā 
arī mājaslapā www.nica.lv/pašvaldība/izsoles.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 28. janvārim plkst. 9.00 Nīcas no-
vada domē (2. stāvā, 16. kabinetā), Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā.

Par izsoles dalībnieku var kļūt tās fiziskās vai juridiskās personas (individu-
ālais komersants vai komercsabiedrība), kas atbilst šādām prasībām: tām nav 
nodokļa parādu Nīcas novada domei saskaņā ar citām līgumsaistībām un nav 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par Nīcas novada administratīvajā teritori-
jā piederošiem nekustamiem īpašumiem uz 2020. gada 16. novembri.  

Kontaktpersona: Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle, tālrunis 29415662, 
e-pasts inata.stale@nica.lv.

Paziņojums par rūpnieciskās zvejas –  
pašpatēriņa zvejas nomas tiesību Baltijas jūras  
piekrastes ūdeņos izsoli

Nīcas novada dome rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašpatēriņa 
zvejas nomas tiesību Baltijas jūras piekrastes ūdeņos piešķiršanai Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā. 

Pieteikumus izsolei pieņem līdz 2021. gada 8. janvārim plkst. 15.00.
Pašpatēriņa zvejas nomas tiesības šādiem zvejas rīkiem:
u    8 (astoņi) reņģu tīkli, līdz 100 m garumā;
u    12 (divpadsmit) zivju tīkli, līdz 100 m garumā;
u    2 (divi) lucīšu murdi;
u    400 (četri simti) zivju āķi – 4 vienības zivju āķu, katrā 100 gab.
Izsole tiek rīkota 2021. gada 12. janvārī plkst. 14.00. Nīcas novada domē 

Bārtas ielā 6 (kultūras nama zālē), Nīcā. Reģistrēšanās izsolei no plkst. 12.30 
līdz 13.45.

Pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi pieejami Nīcas novada domes 
7. kabinetā, kā arī mājaslapā www.nica.lv /pašvaldība/izsoles.

Ja Latvijas Republikā izsoles dienā joprojām ir ārkārtējā situācija, tad izsole 
nenotiek. Šādā gadījumā par izsoles organizēšanas dienu tiek pieņemts atse-
višķs domes lēmums.

Kontaktpersona: Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga, tālrunis 
27843390, 63489487, e-pasts liga.roga@nica.lv.

UZ LAIKU DZIMTSARAKSTU NODAĻAS  
PAKALPOJUMUS VAR SAŅEMT CITVIET 

Uz laiku Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļā netiks veikta civil-
stāvokļa aktu reģistrācija, izsniegtas dzimšanas un miršanas apliecības. 
Atgādinām, ka reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, 
kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu 
nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Tuvākās Dzimtsarakstu nodaļas:
Liepājā – Lielajā ielā 1a, e-pasts nodala@liepaja.lv, tālrunis 63426350;
Rucavā – Rucavas novada domes ēkā, 2. stāvā, 27. kabinetā,  

e-pasts dzimtsaraksti@rucava.lv, tālrunis 29143718;
Grobiņā – Lielajā ielā 76, e-pasts dzimts@grobinasnovads.lv,  

tālrunis 63459156.

Florbolistiem iegādāts jauns aprīkojums

Projekti

2020. gadā novada vietējā pro-
jektu konkursā tika iesniegts re-
kordliels pieteikumu skaits – 19. 
Kopējais pieprasītais Nīcas no-
vada domes līdzfinansējums bija 
10 734,79 EUR. Konkursa komisi-
ja izvērtēja un apstiprināja 11 pro-
jektus. No aprīļa līdz decembrim 
notika projektu aktivitāšu īsteno-
šana. 10 projektu ieviesēji iekļāvās 
noteiktajos termiņos un sasniedza 
izvirzītos mērķus, diemžēl viens 
projekts netika īstenots valstī no-
teikto ierobežojumu dēļ. 2020. 
gada projektu konkursa kopējais 
budžets bija 6000,00 EUR, un 
vienam projektam maksimāli pie-
ejamais finansējums tika noteikts 
600,00 EUR apmērā. Šogad vietējā 
projektu konkursā apgūtais Nīcas 
novada domes līdzfinansējums ir 
5384,79 EUR.

Projektos realizēti  
šādi labie darbi:

1. “Lai skan Bernāti!”. 
Projektā iegādāta apskaņošanas 
aparatūra, kas uzlabos pasākumu 
organizēšanas iespējas un kvalitāti 
Bernātos. Vasaras izskaņā Bernātos 
tika organizēts brīvdabas kino va-
kars, kur jaunā aparatūra tika iemē-
ģināta. (Projektu īstenoja biedrība 
“Mēs Bernātiem”)

2. “Torņa logu žalūzijas 
Jūrmalciema Nācaretes baznī-
cai”.  Sakārtots Jūrmalciema Nā-
caretes baznīcas zvanu tornis, caur 
žalūzijām ir labāka skaņas caurlaidī-
ba baznīcas tornī, un svētbrīži var 
norisinātos svinīgākā un skanīgākā 
vidē. (Projektu īstenoja Jūrmalcie-

ma evaņģēliski luteriskā baznīca)
3. “Zināšanas – Nīcas 

novada spēks! Izglītojošas no-
darbības ģimenēm un pedago-
giem”. Projektā notika izglītojošas 
lekcijas vecākiem un pedagogiem 
par dažādām tēmām, piemēram, 
bērnu un pusaudžu motivēšanu, 
emocionālās attīstības veicināša-
nu, vārdu krājuma paplašināšanu, 
lasītprasmes attīstīšanu. (Projektu 
īstenoja biedrība “Ģimeņu centrs 
“Liepa””)

4. “Maza apstāšanās lai-
ka vidū”. 30. maijā un 15. augus-
tā novada iedzīvotāji un kolektīvi 
tika aicināti uz ikgadējo meistaru 
tikšanās pasākumu, lai aktualizētu 
vietējo kultūrvēsturisko vērtību 
un amatniecības pēctecību. (Pro-
jektu īstenoja biedrība “Cerību 
krāsa”)

5. “Sports jebkuros ap-
stākļos”. Iegādāta telts ar Nīcas 
novada simboliku, kas jau izmanto-
ta gan dažādu sacensību, gan kul-
tūras un citu sabiedrisko pasākumu 
norisē. (Projektu īstenoja “Nīcas 
novada attīstības biedrība”)

6. “Pasākums “Aktīvs = 
Laimīgs””. Projektā tika organi-
zētas sportiskas aktivitātes/stafe-
tes skolu audzēkņiem, izmantojot 
piepūšamo atrakciju pakalpojumu. 
(Projektu īstenoja interešu grupa 
“Nīcas jaunieši”)

7.  “Sarkanais paklājs 
un romantiska fotografēšanās 
zona”.  Labiekārtota Nīcas evaņ-
ģēliski luteriskās baznīcas piegulošā 
teritorija. Iegādātas un uzstādītas 
šūpoles, laternas, puķu kastes un 
paklājs. (Projektu īstenoja Nīcas 

evaņģēliski luteriskā baznīca)
8. “Aktīvs es, aktīvs tu, 

aktīvi visi kopā!”. Projektā tika 
organizētas netradicionālas un ra-
došas sportiskās aktivitātes Nīcas 
vidusskolas 1.–4. klašu skolēniem. 
Aktivitātes norisinājās atbilstoši 
bērnu vecumam, tās notika sadar-
bībā ar SIA “Ūdensputni”. (Projek-
tu īstenoja interešu grupa “Svinam 
svētkus kopā”)

9. “Dedzi gaiša, ugun-
tiņa!”. Iekārtota glīta ugunskura 
vieta pie Otaņķu pagasta pārval-
des ēkas Rudē, kas tiek izmantota 
dažādos pasākumos un svētkos. 
(Projektu īstenoja interešu grupa 
“Rude”)

10. “Kokļu spēles meis-
tarklase ar Ansi Jansonu”. Pro-
jektā popularizēta kokles spēle kā 
muzikālās daiļrades veids. Inte-
resentiem bija iespēja pilnveidot 
muzikālās prasmes, apgūt jaunu 
repertuāru, veidot muzikālo pava-
dījumu latviešu tautas dziesmām. 
Pasākuma noslēgumā bija kopīgs 
sadziedāšanās koncerts. (Projektu 
īstenoja interešu kopa “Folkloristi 
koklētāji”)

Paldies visiem, kas piedalījās pro-
jektu īstenošanā! 

Informējam, ka notiek darbs 
pie nākamā gada projektu konkursa 
nolikuma. Kārtējo projektu kon-
kursu plānots izsludināt nākamā 
gada 1. ceturksnī. Aicinām visus 
novada iedzīvotājus sekot līdzi jau-
numiem un jau savlaicīgi domāt par 
jaunām un dzīvotspējīgām idejām. 

Attīstības nodaļas vadītājs 
Raivis Kalējs

Katrs cilvēks ir vislielākais dārgums  
uz zemes, jo tikai viņš spēj māju piepildīt  
ar siltumu, pasauli – ar labestību, cilvēkus – 
ar mīlestību.

Sirsnīgu, veselīgu un prieka pilnu 
2021. gadu jums novēl

Andris Bišofs, 
Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Nīcas novada dome realizējusi 
Lauku atbalsta dienesta Dienvid-
kurzemes Reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes apstiprināto 
projektu “Florbola aprīkojuma 
iegāde Nīcas novadam”, Nr.20-
02-AL13-A019.2203-000002. 

Projektā tika iegādāts florbola 
aprīkojums (borti un vārti), lai da-
žādotu aktīvās atpūtas un sporto-
šanas iespējas Nīcas novadā un tu-
vākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Šo aprīkojumu varēs 
izmantot arī skolas sporta stundās 
sporta programmas pilnvērtīgākai 
apguvei. Pēc projekta īstenošanas 
varēs notikt pilnvērtīgi un kvalita-
tīvi florbola treniņi, būs iespējams 
rīkot sacensības un nometnes. 

Projekta ilgtspēju nodrošinās 
florbola entuziasti, komandas spē-

lētāji, kā arī Nīcas sporta halle, po-
pularizējot šo sporta veidu un tur-
pinot organizēt gan turnīru “Nīcas 
nūja”, gan Lejaskurzemes čempio-
nāta posmus. Florbols Nīcas nova-
dā un apkārtnē jau bija sasniedzis 
līmeni, kurā nepieciešami jauni un 
atbilstoši florbola borti un vārti, 
kas noteikti palīdzēs turpmākai 
florbola attīstībai un aktīvās atpūtas 
dažādošanai. 

Projekta kopējās izmaksas pēc 
atkārtotas cenu izpētes ir 5109,10 
EUR (t.sk. PVN 21%). Projekta 
attiecināmās izmaksas ir 5060,71 
EUR. Publiskais finansējums ir 
65% no attiecināmajām izmaksām 

jeb 3289,46 EUR. Nīcas novada 
domes līdzfinansējums –1819,64 
EUR. 

Projekts tika iesniegts “Liepā-
jas rajona partnerības” izsludinātā 
projektu konkursā Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-
mā 2014.–2020. gadam. Apakšpa-
sākums: 19.2. “Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējas attīstības stratēģiju”.

ELFLA fonda administrējošās 
iestādes ir Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests. 

Attīstības nodaļas vadītājs  
Raivis Kalējs

 “Vietējo projektu konkurss – 2020” noslēdzies 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA https://ec.europa.eu/info/
food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.
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Nīcas vidusskolā

Nīcas vidusskolai jauni datori
Lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu vispārējās izglītības 

iestādēs un mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo ietekmi uz 
izglītības nozari, Izglītības un zinātnes ministrija skolām piešķīru-
si IT ierīces, tai skaitā 20 klēpjdatorus Nīcas vidusskolai. 
Pieņemts lēmums klēpjdatorus attālināto mācību laikā nodot 
Nīcas vidusskolas 10. klasei, lai veiksmīgāk tiktu īstenota jauno 
kompetenču pieeja izglītībā.

Projekts “Latvijas skolas soma”

Latvijas valsts simtgadē tika aizsākta programma “Latvijas 
skolas soma”, kas ļāvusi skolu jaunatnei piedzīvot kultūras noti-
kumus, vērt teātru, koncertzāļu, muzeju un daudzu citu iestāžu 
durvis. Taču šogad Covid-19 izplatība jau no pavasara liedza 
iespēju klātienē baudīt kultūras norises, tomēr, neraugoties uz to, 
programma tiek turpināta, tikai nedaudz citādi. 

Šajā pusgadā (2020./2021. mācību gada 1. semestrī) Nīcas 
vidusskolēniem piedāvātās aktivitātes:

1. Atraktīvas nodarbības 1.–6. klašu skolēniem 13. novembrī. 
Tajās ikviens skolēns papildināja savas zināšanas par Latviju, 
iepazina tās daudzveidību. Nodarbību laikā tika spēlēta lielfor-
māta spēle “Mūsu Latvijas noslēpumi”, pildīti dažādi uzdevumi 
par Latvijas “noslēpumiem”, kā arī veidoti “noslēpumu” ceļveži, 
kas palika dalībnieku rīcībā.  Nodarbības piedāvāja biedrība “Cita 
Rīga”.

2. Visam mācību gadam iegādāta kinofi lmu programma, kurā 
iekļautas 13 fi lmas (pamatskolai un vidusskolai) un 12 animācijas 
fi lmas (pamatskolai un sākumskolai). Filmas palīdz apgūt mācību 
saturu. 7. klases skolēni noskatījās fi lmu “Nāves ēnā”, papildinot 
zināšanas par R. Blaumaņa noveli “Nāves ēnā”, 9. klase iepazina 
pirmo Latvijas Republikas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meie-
rovicu, vērtēja viņa devumu Latvijas labā. Visaktīvāk programmu 
izmantoja 4. klases skolēni. Viņi noskatījās fi lmas “Pavasaris 
Vārnu ielā”, “Puika”, “Meža sargi” un “Projām”.

3. Koncertprogrammu “Ziemassvētki apkārt pasaulei” 
visi Nīcas vidusskolas skolēni digitāli skatījās 17. decembrī. Šī 
koncertprogramma ir veidota kā koncertstāsts, kas mūzikas 
valodā atklāj Ziemassvētku tradīciju daudzveidību visā pasaulē. 
Mēs zinām, kā svētkus svin pie mums, Latvijā, kādas tradīcijas ir 
ģimenē, bet vai zinām, ka Ziemassvētki Portugālē, Austrālijā un 
Argentīnā nebūt nav tādi paši? Koncertstāstu papildina īpaši šai 
programmai sagatavoti videomateriāli. Koncertlekcijā piedalās 
dziedātājs Mikus Abaroniņš un multiinstrumentāliste Arta Aba-
roniņa (čells, basģitāra, klavieres).

Lai Ziemassvētku koncerts skolēniem dāvā svētku sajūtu! Lai 
ikvienā ģimenē Ziemassvētkos ienāk prieks, sirsnība un labestība!

Direktores vietniece audzināšanas darbā 
Iveta Rone 

Glītrakstīšanas konkurss
2020./2021. mācību gadā pedagogi par prioritāti metodis-

kajā darbā izvirzīja uzdevumu attīstīt skolēnu lasītpratību un 
rakstītpratību, akcentējot rakstu darbu kultūru. Tāpēc novem-
brī 1.–6. klašu skolēniem notika glītrakstīšanas konkurss, kura 
mērķis bija mudināt skolēnus lielāku uzmanību pievērst precīzai 
drukāta teksta norakstīšanai, rakstu darba kultūrai un salasāmam 
rokrakstam.

Galvenie kritēriji, vērtējot skolēnu darbus, bija – precīzs lielo 
burtu un pieturzīmju lietojums, rindkopu un līniju ievērošana, 
pareizs burtu savienojums vārdā, svītrojumi tekstā, darba kultūra 
kopumā.

Vislielākais prieks, ka tieši 1. un 2. klases skolēnu rokrak-
sti bija paši rūpīgākie un precīzākie. Vairāk par sava rokraksta 
un darba precizitāti jāpiedomā 5. klases skolēniem. Pavasarī 
plānojam līdzīgu konkursu, lai skolēniem būtu iespēja uzlabot 
rezultātus un apliecināt izaugsmi. 

Šādu konkursu plānojam arī 7.–12. klašu audzēkņiem.
Aicinu skolēnus uzrakstīt vismaz vienu Ziemassvētku apsvei-

kumu saviem tuvākajiem glītā rokrakstā, gaumīgi izkārtotu un ar 
pareizām pieturzīmēm! Sirsnīgus svētkus!

Direktores vietniece mācību darbā Antra Šakale 

2020. gada kopsavilkums
LIELISKI PASĀKUMI
     

u Eglona Brūna grāmatas “Ābeļu se-
lekcijā” atklāšanas svētki.
u Futbola festivāls “3x3” mazajiem 
futbolistiem.
u Kalnišķu svētdienas skola atzīmē 10 
gadu jubileju.
u PII “Spārīte” dodas sportiskā pārgā-
jienā pa Bernātu meža takām.
u Ziemas sporta spēles.
u Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznī-
cā Nīcas vīru koris un Liepājas jauktais 
koris “Līva” ar diriģentu Jēkabu Ozoli-
ņu atzīmē Valda Vikmaņa 150. jubileju.
u Nīcas novadā nosvin desmito Jau-
niešu dienu.
u Bernātos pie Zaļā stara ierakts sim-
bolisks projekta “1836” robežstabiņs, 
iezīmējot ceļu dabā.
u Noskaņu muzikālie vakari Nīcā, 
Rudē un Bernātos.
u Jāņu ielīgošanas koncerts pie Bārtas 
upes.
u Zvejnieksvētki Jūrmalciemā.
u Sporta sacensības “Čiekurkauss 
2020” Bernātos.
u Nīcas “Karaļa kauss” pludmales vo-
lejbolā.
u Rudes skola atzīmē 145 gadu jubileju.
u Kalnišķu sabiedriskajam centram 
aprit 15 gadi.
u Brīvdabas koncerts Bernātos.
u Seno ugunskuru nakts Jūrmalciemā.
u Latviskā kultūrmantojuma pasā-
kums “Maza apstāšanās laika vidū”.
u Nakts koncerts “Ausma” Bārtas upē.
u Nīcas Mūzikas skolas 30 gadu jubile-
jas zibkoncerti.
u Konkurss “Sakoptākā Nīcas novada 
viensēta 2020”.
u Tūrisma festivāls “Bārtas rudens 
2020”.
u Aktīvās atpūtas pasākums FK 
“Nīca” klubā.
u Mežgalciema draudzei – 100.
u Meistaru un ugunskura diena Rudē. 
u Senioru satikšanās “Kastaņu briedu-
ma laikā”.
u Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kos-
teņecku.
u Nīcas vidusskola atzīmē 85 gadu ju-
bileju.
u Tūrisma informācijas centram aprit 
10 gadi.
u Nīcas kausa izcīņa telpu futbolā.
u Jūras spēku orķestra grupas “Vai-
rogs” koncerts, kas tika sniegts attālināti.
u Latvijas 102. dzimšanas dienas svēt-
ku sarīkojums “Visi mēs vienā kamolā 
satīti” un nomināciju “Gada novad-
nieks 2020” pasniegšana kopā ar Latvi-
jas teātru tenoriem.

 MŪSĒJIE STARO
u  Sondra Stalta piedalās erudīcijas 
šovā “Gudrs, vēl gudrāks”.
u  Airēšanas vispārējās fi ziskās sagata-
votības sacensībās savā vecuma grupā 
un kopvērtējumā Laurai Vecbaštikai un 
Rolandam Kokinam 1. vieta, Raienam 
Ronim – 3. vieta. Patriks Jākobsons 
U12 vecuma grupā izcīna 1. vietu.
u Futboliste Karlīna Miksone paraksta 
ofi ciālu līgumu ar Islandes klubu.

u Nīcas vidusskolas komanda “NRP” 
– Justs Vadonis, Ģirts Sīklis, Leonards 
Lucis, Alekss Robežnieks, Markuss 
Leilions – izcīna 1. vietu starptautiskās 
“FIRST LEGO League” sacensībās.
u FK “Nīca” U12 grupas jaunieši iegūst 
2. vietu Kurzemes zonas čempionātā.
u Nīcas Mūzikas skolas trio – Katrīna 
Filaka (fl auta), Jūlija Vadone (klavie-
res) un Līga Lapiņa (vijole) – ieguva 
1. vietu žūrijas vērtējumā un kompo-
nistes Marinas Gribinčikas ceļojošo 
“Jaunrades balvu”, piedaloties koncer-
tā par godu Grobiņas pilsētas dzimša-
nas dienai.
u Futbolists Gatis Lūks futbola sezo-
nu uzsāka FK “Tukums 2000/TSS” 
sastāvā.
u Artūrs Vecbaštiks Latvijas čempio-
nātā vieglatlētikā 60 m barjerskrējienā 
iegūst 4. vietu, savukārt fi nālskrējienā – 
3. vieta un personīgais rekords.
u Starptautiskā pūšaminstrumen-
tu spēles jau no izpildītāju konkursā 
“Wind Stars” Evija Latvena iegūst 
1. vietu un Alise Pelnēna 2. vietu.
u Airētāji Valmierā sacensībās “Gaujas 
kauss” iegūst 3. vietu.
u Velosporta “MTB Nīca” komandas 
dalībnieks Ģirts Knubis izcīna 1. vietu 
“MTB Žemaitijos toure 2020” Šauļos 
savā vecuma grupā.
u FK “Nīca” jauniešu grupas spēlētāja 
Gabriela Annija Andersone uzaicināta 
uz Latvijas WU15 meiteņu izlases tre-
niņnometni.
u LKF rīkotajā Latvijas čempionātā 
airēšanas slalomā Laura Vecbaštika iz-
cīna bronzas medaļu.
u Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
rangā komanda “MTB Nīca” ierindo-
jas 3. vietā. 
u Zemnieku saimniecība “Oskars” ie-
gūst gada balvu zivsaimniecībā “Lielais 
loms 2020” nominācijā “Gada uzņē-
mums jūras piekrastes un iekšējo ūde-
ņu zvejniecībā”.
u Eglons Brūns saņem Zemkopības 
ministrijas balvu “Sējējs 2020” nomi-
nācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība”.
u Nīcas vidusskolas fi zikas un eko-
nomikas skolotāja Agita Mače saņem 
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzi-
nības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu 
pedagoģiskajā darbā.
u Nīcas sieviešu kora un Nīcas vidus-
skolas kora diriģentei un vadītājai Līgai 
Amerikai-Ansiņai pasniegts Latvijas 
Nacionālā kultūras centra Goda raksts.

 PIE MUMS VIESOJĀS
u  Latvijas Valsts prezidents Egils Le-
vits, Kristaps Porziņģis, Jānis Lūsēns, 
Zigfrīds Muktupāvels, Marina Koste-
ņecka, Edgars un Kristaps Pujāti, Lat-
vijas teātru tenori.

 PIRMO REIZI… 
u Tapusi virtuāla ekskursija Otaņķu 
senlietu krātuvē.
u Nīcā un Rudē pie laternām uzstādīti 
karogi ar senajiem Nīcas rakstiem.
u FK “Nīca/OtankiMILL.eu” LTFA 
1. līgas čempionātā izcīna 3. vietu.

 

u Māmiņu rīti Nīcas Jauniešu centrā.
u Nīcas novada pašvaldības balvu 
“Nīcas novada cerība” saņēma Nīcas 
vidusskolas absolvents Artūrs Vecbaš-
tiks, balvu “Par mūža devumu Nīcas 
novadam” – Eglons Brūns. 
u Veiksmīgi aizvadīta Nīcas novada 
bibliotēku akreditācija. 
u Brīvprātīgā darba apliecinājumu 
saņēma aktīvi Nīcas Jauniešu centra 
jaunieši – Sondra Stalta, Ilze Elizabete 
Tapiņa, Sanija Eglīte.
u Airētāji visas sezonas garumā guva 
atzīstamus sasniegumus airēšanas sla-
loma trasēs. 
u FK “Nīca/OtankiMILL.eu” izcīna 
Liepājas pilsētas čempionu titulu.
u Lejaskurzemes tūrisma forumā 
balva “Lejaskurzemes tūrisma mag-
nēts” piešķirta Bernātu dabas par-
kam.
uBasketbola komanda “LPPP/Nīca” 
kļūst par trīskārtēju “Rietumu līgas” 
čempioni un iegūst 2. vietu Liepājas 
pilsēta čempionātā.
u  Nīcas Mūzikas skola ar labiem pa-
nākumiem piedalās vairākos starptau-
tiskos konkursos.  
u Izdota Gitas Vanagas apkopoto 
stāstu grāmata “Dzimtu rakstos Nīcas 
novada atmiņu stāsti”. 
u PII “Spārīte” fi liālē Rudē atvērta 
grupiņa bērniem no 1,5 gadu vecuma.

 PROJEKTU IEGUVUMI
u Izveidota mezolīta laika aļņa raga 
cirvja reprodukcija.
u Piedaloties vietējo projektu kon-
kursā “Mēs savam novadam”, iedzī-
votāji īstenoja 11 projektus.
u Bārtas upē tika ielaisti 30 000 vē-
dzeļu mazuļu.
u Airētāji tiek pie jaunām K-1 slaloma 
laivām.
u Tiek pilnveidota Jūrmalciema “Tīk-
lu māja”.
u Uzsākta Bernātu tālā stāvlaukuma 
atpūtas vietas atjaunošana.
u Bernātos izbūvēta nobrauktuve.

 VIDES UZLABOJUMI
u Aktivizējusies Rudes daudzdzīvok-
ļu māju dzīvokļu īpašnieku kustība, 
uzņemoties rūpes par savu māju ap-
saimniekošanu. 
u PII “Spārīte” pagalmā jauns bruģis 
un apgaismojums.
u Rudes ciemā atjaunots ielu un pa-
galmu apgaismojums.
u Sakopta Otaņķu pasta teritorija.
u Pārbūvēts ceļš “Nīca–Mācītājmui-
ža”.
u Nīcas ambulances ēkai veikta jumta 
nomaiņa un bēniņu pārseguma siltinā-
šana.
u Bernātos uzstādīta universālā zaļā 
tualete. 
u Nīcas Jauniešu centrā veikts telpu 
remonts.
u Nīcas vidusskolas jauno bruģēto 
pagalmu rotā skaista Saules zīme.
u Nīcas parkā atjaunotas taciņas.

 PRIECĀJAMIES
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Mūzikas skolā

Gūst panākumus starptautiskā ansambļu konkursā Kazahstānā
30. novembrī Kazahstānas 

galvaspilsētā Nursultanā attāli-
nāti norisinājās starptautiskais 
ansambļu un orķestru konkurss 
“Astana Symphony”, kuru rīko-
ja starptautiska festivālu orga-
nizācija “Astana Stars”. 

Konkursā varēja piedalīties 
gan mūzikas skolu, gan mūzikas 
vidusskolu, gan interešu izglītības 

programmu audzēkņi, gan profe-
sionāļi, startējot dažādās vecuma 
grupās un dažādās nominācijās.

Nīcas Mūzikas skolu klasisko 
instrumentu ansambļu grupā pār-
stāvēja flautu trio Evija Latvena, 
Evita Cābele un Katrīna Filaka 
skolotājas Sigitas Briljonokas va-
dībā. Mūsu meitenes ieguva Gran 
Prix diplomu un uzklausīja pa-

teicības un atzinības vārdus no 
žūrijas par lielisko ansambļa sa-
spēli. Konkursam video formātā 
bija jāiesūta divi dažāda rakstura 
skaņdarbi, apvienojot tos vienā 
priekšnesumā.

Skolotāja Sigita Briljonoka at-
zīst, ka attālinātajiem konkursiem 
ir gan plusi, gan mīnusi: “Diezin 
vai mums būtu iespēja aizbraukt 

uz tik tālu vietu kā Kazahstāna 
un piedalīties konkursā klātienē, 
bet video iesūtīšana paver iespējas 
piedalīties konkursā jebkurā pa-
saules malā. Tas ir ļoti liels stimuls 
audzēkņiem, ja ir skaidri mērķi, uz 
ko tiekties. Savukārt, lai uzfi lmētu 
kvalitatīvu ierakstu, nepieciešama 
laba akustiskā telpa, bez ārējiem 
trokšņiem, kvalitatīvas tehnoloģi-

jas. Arī no audzēkņiem tas prasa 
lielu koncentrēšanos un atdevi, lai 
ierakstītu iespējami labāko varian-
tu.”

Skola patiesi lepojas ar au-
dzēkņu un skolotāju ieguldīto 
darbu un neatlaidību ceļā uz pa-
nākumiem!

Nīcas Mūzikas skolas direktore 
Dina Sleže

Sports

u  Ingars Kalējs, Sporta centra vadītājs: – 2020. gads. 
Pārbaudījumu, izaicinājumu un pārvērtējumu gads. Mainās 
mūsu dzīves ritējums, ierastās lietas... brūk plāni, rodas jau-
ni... Bet nemainīga (uz augšu ejoša) ir Nīcas sporta attīstība. 
Pirmo reizi esam sasnieguši tik augstvērtīgus rezultātus! FK 
“NĪCA/OtankiMill.eu” komanda Latvijas 1. līgas čempio-
nātā telpu futbolā izcīnīja 3. vietu, “MTB Nīca” komanda 
Latvijas riteņbraukšanas ranga kopvērtējumā ieguva augst-
vērtīgo 3. vietu, Ģirts Knubis individuāli savā vecumu grupā 
arī 3. vietā, Linsija Sila, Rolands Kokins, Una Lagzdiņa un 
Aivis Karzons pavisam tuvu goda pjedestālam. FK “NĪCA/
Bl inženiertīkli” Latvijas minifutbola čempionāta fi nālturnīrā 
ieguva 2. vietu. Arī jaunie futbolisti turpina izaugsmi un gūst 
panākumus: Latvijas čempionāta (U14) Attīstības C grupā 
iegūta 1. vieta (aiz sevis atstājot FK “Liepāja”, “Grobiņas 
SC”, Liepājas Futbola skolas u.c. komandas), kā arī Kurze-
mes čempionāta (U11) Elites grupā jaunie nīcenieki tikai 
sliktākas vārtu attiecības dēļ palaida priekšā Liepājas Futbola 
skolu un Ventspils komandu, ierindojoties 3. vietā. Airētājiem 
saraustītā sezona vairākos mačos nav liegusi iegūt godalgotas 
vietas, taču īpašs prieks par Loretu Cinkus, kura beidzot Lat-
vijas Jaunatnes čempionātā (U18 grupā) tika pie savas pirmās 
medaļas (3. vieta). 

Jaunus izaicinājumus šogad uzlika basketbolistu koman-
da, kas pirmo reizi veiksmīgi uzsāka startu Latvijas (LBL3) 
Reģionālajā čempionātā – tikai uzvaras nodrošināja līderu 
godu, taču Covid-19 pandēmija pārtrauca šo veiksmīgo skrē-
jienu. Sadarbībā ar Liepājas rajona Sporta skolu un Nīcas vi-
dusskolu esam uzsākuši atjaunot kādreizējās sporta tradīcijas 
galda tenisā.

Iespēju robežās esam centušies attīstīt sporta infrastruk-
tūru un iespējas sportot: airētājiem iegādātas modernas, kon-
kurētspējīgas laivas, īstenojot projektu, fl orbolisti tikuši pie 
jauniem bortiem. Ceram, ka līdz gada beigām airētāji vēl tiks 
pie uzlabotas airēšanas trases Bārtā pie “Upeskrastiem”.

Gribu pateikt LIELU PALDIES treneriem un sporta 
darbiniekiem par pacietību un ieguldīto darbu, sportistiem – 
par izturību, neatlaidību un vēlmi būt labākajam, vecākiem 
– par sapratni, ieinteresētību un atsaucību. Un, protams, LIE-
LU PALDIES visu sportistu vārdā gribu pateikt Nīcas nova-
da domei par atbalstu, ka varam nodarboties ar to, kas mums 
patīk. Un visiem mūsu atbalstītājiem šajā grūtajā kovida laikā 
LIELS PALDIES, ka bijāt saprotoši, atsaucīgi, ieinteresēti un 
pretimnākoši. 

Jaunajā gadā visiem novēlu veselību, būt kopā ar sev mī-
ļiem cilvēkiem, realizēt kaut vienu no saviem mērķiem. Lai 
nākamgad mums katram ir iespēja augt kā personībai! Ticiet 
sev un citiem!

Laimīgu un iespējām bagātu jauno 2021. gadu!

Lielais pārbaudījumu gads ir galā!

Nīcas sporta halles administratore Aiva Mače

u  Rendijs Lukovičs, trenera asistents: – 
Vēlos pateikt, lai arī kāds bija šis gads, kādam izde-
vies, kādam ne, galvenais ir uzstādīt savus mērķus, 
pēc kā tiekties. Ne vienmēr viss izdosies, kā bija 
iecerēts, galvenais ir nepadoties, viss iecerētais reiz 
piepildīsies! Jaunajā 2021. gadā novēlu nepadoties, 
nedomāt, ka kovida dēļ atkal nesanāks piepildīt to, 
ko vēlaties, bet iet un darīt, lai viss iecerētais pie-
pildās, jo, ja gribasspēks būs liels, tad jūs neviens 
neapturēs un jūs sasniegsiet savus mērķus!

 Cik daudz gaismas uz ceļa,
 Pa kuru mums jāiet...
 Iesim
 Saņemt un starot
 Un dot.
    (O. Vācietis)
Katras beigas iezīmējiet kā jaunu sākumu, 

saglabājiet apņēmību, izturību un sportisko garu 
sevī! Lai Ziemassvētku noskaņa atnes mieru, ticību 
un mīlestību! Uz tikšanos 2021. gadā!

u  Edgars Miķelis Kovaļskis, trenera 
asistents: – Ļoti žēl, ka citi nevarēja pabeigt se-
zonu, citi nevarēja to iesākt, bet 2021. gadā mēs, 
FK “Nīca”, būsim daudz spēcīgāki. Sargiet sevi, 
un Dievs jūs sargās! Novēlu visiem priecīgus un 
gaišus svētkus!

u  Ingus Lukovičs, FK “Nīca” jaunatnes tre-
neris: – Novēlu Nīcas iedzīvotājiem priecīgus un lus-
tīgus svētkus un laimīgu 2021. gadu. Lai jaunajā gadā 
visiem ir lieli izaicinājumi, ko realizēt, gūstot no tā 
gandarījumu! Futbolistiem – lielu azartu treniņos un 
sacensībās. Vecākiem – pacietību un mīlestību! Lai vi-
siem priecīgi svētki!

u  Janeks Kreitāls, FK “Nīca/OtankiMill.eu” trene-
ris: – Novēlu līdzsvarotību sevī un spēju saskatīt saulaino pusi 
ikvienā dzīves situācijā! Možu garu un labu veselību, bet vis-
vairāk par visu novēlu ikvienam nīceniekam iespēju būt kopā 
ar savu ģimeni, saviem mīļajiem!

u  Ģirts Novickis, komandas “Nīca/Bl inže-
niertīkli” treneris: – Novēlu šajā laikā saglabāt opti-
mismu, ticību un cerību. Aiz mākoņiem vienmēr ir sau-
le, un drīz tā spīdēs vēl spožāk nekā agrāk. Lai visiem 
veselība un laime! 

Paldies par atbalstu mūsu komandai, mūsu spēlētā-
jiem gan klātienē, gan domās. Jūsu atbalsts ir nenovēr-
tējams, un cerams, ka jau drīzumā varēsim atkal prie-
cāties visi kopā! Lai priecīgi Ziemassvētki un laimīgs 
Jaunais gads!

u  Agrita Kalēja, Rudes sporta nama adminis-
tratore: – Lai Ziemassvētku mirdzums ienes prieku 
jūsu sirdīs un mājās! Lai sirsnīgs vārds, labs darbs un 
laikus pasniegta roka sasilda sirdi un dod spēku visa 
nākamā gada garumā!

Esam aizvadījuši vēl vienu gadu – šoreiz daudz citādāku, nekā bija ierasts. Piedzīvojām dienas, kad halles 
gaiteņos un zālēs bija pilns ar sportot gribētājiem, tribīnes pildīja kupls skaits atbalstītāju, laukumā notika gan 
treniņi, gan sacensības, bet bija arī laiks, kad halles durvis bija aizslēgtas, telpās valdīja mulsinošs klusums un 
darbinieku sirdīs – ilgas pēc vecajiem laikiem. Tas mūs visus ir vienojis un darījis vien dzīves gudrākus un garā 
spēcīgākus. Tādēļ, gadam aizejot, visi Nīcas Sporta centra darbinieki vēlas jums teikt ko svarīgu!

u  Dainis Pūce, trenažieru zāles instruktors: – Ir 

noteikti mēneši gadā, kad sporta zālēs vērojams ļaužu pie-

plūdums – pēc tam, kad labi pasēdēts pie bagātīgi klāta galda 

svētkos, pirms pludmales sezonas vasarā un arī janvārī, kad 

cilvēki tikko apņēmušies sākt jaunu, labāku dzīvi. Novēlu, lai 

ikviens atceras par laiku sev, sāk vingrot un veselīgāk dzīvot, 

negaidot nekādu īpašu datumu, jo vislielākā uzvara ir pārvarēt 

pašam savu neticību un nevarēšanu.
Sūtu sveicienus trenažieru zāles klientiem – gan tiem, kas 

nāk regulāri, gan tiem, kas ierodas tikai pa retam. Lai visiem 

laimīgs Jaunais gads!

u  Ieva Škubure, Nīcas airēšanas slaloma gru-pas trenere: – Liels paldies jauniešiem par ieguldīto laiku treniņos, par sniegumu sacensībās, paldies vecākiem par atbalstu un sapratni, paldies novada domei par jaunajām laivām. Paldies visiem, kuri domās ir kopā ar mums. Lai-mīgu Jauno gadu!

u  Jānis Segliņš, FK “Nīca” jaunatnes 
treneris: – Nīcas futbols ir audzis gadu no 
gada. Augšana un progress notika, pateicoties 
tam, ka vienmēr cīnījāmies, nepadevāmies un 
gājām uz priekšu, neraugoties ne uz kādām 
grūtībām. Šodienas situācija pasaulē liek spēlēt 
pēc jauniem noteikumiem. Aicināsim ikvienu 
darīt tā, kā darām mēs, – cīnīties, nepadoties 
un iet uz priekšu!

u  Aivis Karzons, “MTB Nīca” treneris: – 

Novēlu nepazaudēt savu mērķi!
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SIA “CLEAN R” informē
23. novembrī Saeima ir pieņēmusi izmaiņas “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka 

dabas resursu nodokļa (DRN) likme par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu ar 2021. gada 
1. janvāri tiek noteikta 65,00 EUR apmērā līdzšinējo 50,00 EUR vietā. Turklāt DRN likme par vienas 
sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu pieaugs katru gadu līdz 2023. gadam.

Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39. panta 12. punktam, atkritumu apsaimniekotājs ie-
kļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. Atkritumu poligona 
“Ķīvītes” izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu paliek nemainīgas, taču sakarā ar likumā 
ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam, 
un tā apmērs no 2021. gada 1. janvāra būs 60,67 EUR/t bez PVN (līdz 31.12.2020. – 54,96 EUR/t). Tādējādi, 
palielinoties DRN likmei, kas tiek iekļauta tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu, pieaug arī kopējā pakal-
pojuma maksa. Līdz ar to, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, tā noteikta šādā apmērā:

Nīcas novadā ar 2021. gada 1. janvāri tiek noteikta maksa par viena kubikmetra lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanu – 20,42 EUR (ieskaitot PVN).

Ja rodas jautājumi saistībā ar sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar Klientu apkal-
pošanas centru, zvanot uz tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv.

Atgādinām, ka atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likumam” maksu par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu veido divas komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbī-
bām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabā-
šanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek apstiprināts cits tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu 
apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

SIA “Clean R”

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
aicina būt piesardzīgiem, jo ledus kārta joprojām ir ļoti 
plāna un atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami! Ik 
gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū 
un noslīkst. 

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveido-
jas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdens-
tilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži rodas 
maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs.

KO DARĪT, JA TOMĒR ESI IELŪZIS LEDŪ:
u saglabāt mieru;
u turēt galvu virs ūdens – var galvu mazliet at-

mest atpakaļ;
u nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus, tā 

vietā vienmērīgi kustināt kājas, it kā griežot velosipēda 
pedāļus;

u elpot pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
u ja iespējams, skaļāk saukt palīgā;
u ja soma vai smags mētelis velk jūs uz leju, var 

mēģināt noņemt tos;
u ledus ir plāns vietā, kur jūs ielūzāt, bet tajā vietā, 

kur stāvējāt pirms iekrišanas, tam jābūt noturīgākam;
u pagriezieties ar seju uz to vietu, no kurienes jūs 

atnācāt, un nolieciet rokas uz ledus, izstiepiet tās, cik 
vien iespējams, mēģiniet uzgulties uz ledus malas ar 
krūtīm un izstumt sevi no ūdens;

u nevajag uzreiz celties kājās, labāk ritināties 
prom no bīstamās vietas, rāpot uz krastu pa to pašu 
ceļu, pa kuru atnācāt;

u tiekot krastā, neapstāties, bet skriešus doties uz 
tuvāko silto vietu.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķerniekiem ietei-
cams ņemt līdzi dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus 
vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi 
izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns makšķerēšanas 
tērps, kuram ir peldfunkcija, vai glābšanas veste, kas 
ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu.

KO DARĪT, JA REDZAT, 
KA KĀDS CILVĒKS IR IELŪZIS LEDŪ:

u jāzvana uz 112, jānosauc adrese vai jāizskaidro, 
kā piebraukt pie notikuma vietas, jāatbild uz visiem 
dispečera jautājumiem;

u lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai gu-
ļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai; 

u ielūzušajam no 2–5 metru attāluma jāpamet 
aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits 
priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no 
otra jāatrodas 2–3 metru attālumā;

u izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot 
uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz 
krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem, 
neriskēt ar savu veselību un dzīvību, kā arī nepaiet 
vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai jaunieši sli-
dinās pa nedrošu ledu. Brīdiniet viņus par situācijas 
bīstamību! Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgā-
juši pārāk tālu no krasta vai cilvēks ir ielūzis ledū, 
nekavējoties zvaniet uz 112!

No sveču liesmām, 
No egļu zaru smaržas
Ņemiet gaismu rītdienai
Un spēku visam gadam!

Nīcas ambulancei 
28. decembrī skaista jubileja – 30!
(Nobeigums. Sākums 1. lpp.)

Ilgus gadus konsultācijas snie-
dza ginekoloģe Larisa Kovaļenko, 
bet šogad ārste devās pelnītā atpū-
tā un praksi slēdza. Iedzīvotājiem 
liels ieguvums ir tas, ka katru darba 
dienu Nīcas ambulancē darbojas 
SIA “Retējs” aptieka, kur strādā 
farmaceite Inta Mera. Nīcas ambu-
lancē izveidotais Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības punkts rada 
drošības sajūtu, ka neatliekamās 
situācijās palīdzība tiks sniegta ātri 
un kvalitatīvi.

Nīcas ambulances ēka ir gana 
plaša, tāpēc tās telpās darbojas arī 
skaistumkopšanas speciālistes: fri-
zieres Iveta Stase, Līga Žvaģina un 
Ilze Baltaiskalna, manikīres Liene 
Dundure un Krista Radomišķe, IK 
“RaIn” – kosmētiķe Inga Tapiņa, 
masiere Mairita Reķēna. Daudzus 
gadus ambulances telpās rūpnie-
cības preces piedāvā IU “Astra-L” 
vadītāja Astra Protasova. Šogad 
skaistas telpas bērniem ierīkoja 
bērnu izklaides un nodarbību cen-
tra “SiSe” vadītāja Sintija Špakova. 

Nīcas ambulances plašajās tel-
pās savus pakalpojumus nodrošina 
Nīcas novada Sociālā dienesta sa-
dzīves pakalpojumu punkts – dar-
biniece Maija Stase, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs 
– konsultants Ainars Sīklis, kā arī 
savu darbību veic Nīcas novada 

Saka paldies draugiem
Nīcas novada pašvaldības iestādes saka lielu paldies uzņēmē-

jiem un privātpersonām, kuri šajā gadā atbalstījuši novada kultū-
ras un sporta pasākumus un citas aktivitātes.

 Tie ir: Indra un Zigurds Štāli, Jana un Agris Krētaiņi, Zuļģu ģimene 
(z/s “Ventiņi”), Inga Vaiteika, Lelde Jagmina, Evita un Guntis Kalēji, 
Sandra un Valdis Pļavnieki, Elīna un Andris Brēdiķi, Gundars Bunkuts, 
Mārtiņš Dāle, Aigars Veiss, SIA “BL inženiertīkli”, SIA “Elektrodi”, 
SIA “Otaņķu dzirnavnieks”, SIA “Finestra Solution”, Edgars un Guna 
Lagzdiņi, Rodijs un Ojārs Roņi, Rinalds Andersons, Indra un Agris 
Radomišķi, Māris Radomišķis, SIA “Nīcas rukši”, “Liepājas Tarzāns”, 
SIA “DEPORT”(“Joma”), SIA “Lesjofors Springs, LV LSEZ”, SIA  
“AUDA-T”, Andris Verbelis (SIA “Verbelis”), Edgars Otaņķis, Edgars 
Frems, Guntis Šeidlers, Valters Krētainis, Valda Aizupiete, SIA “Cipre-
se-1”, Liepājas teātris, “Bernātu Dzintariņš”, “Puķītes 1”.

Ir patiess prieks, ka ir cilvēki, kuri grib dalīties un dara to no sirds. 
Ar viņu atbalstu ir tapuši daudzi lieliski pasākumi, kas iepriecina Nīcas 
novada iedzīvotājus, bērnus, jauniešus un sportistus. 

Sociālais dienests – vadītāja Inese 
Lapiņa, darbinieces Paula Ignate, 
Krista Soģe, Iveta Drāzniece un Sa-
nita Kurpniece.

Nīcas ambulances jubilejā svei-
cu ambulances plašo saimi un novē-
lu visiem stipru veselību, kvalitatīvu 
atpūtu un neizsīkstošu enerģiju! Rū-
pējoties par citu veselību, neaizmir-
stiet parūpēties arī par sevi! Lai veik-
sme ir jūsu sabiedrotais!

Vislielākā vēlēšanās ir, lai pan-
dēmija drīzumā atkāpjas un varam 
atkal neierobežoti strādāt, kā katrs 
to ir iecerējis!

Nīcas ambulances skaisto ju-
bileju plānojām nosvinēt plašā 
kolēģu, telpu nomnieku, iestāžu 
pārstāvju, sadarbības partneru un 
draugu lokā, taču globālā pandē-
mija Covid-19 un valstī izsludinātā 
ārkārtējā situācija liedz pulcēties un 
nosvinēt skaisto jubileju. Tomēr 
svētkus svinēsim, bet to darīsim ci-
tādāk – ar attālinātiem svētku svei-
cieniem un laba vēlējumiem.

Ja vēlaties nosūtīt arī savu svei-
cienu, to var izdarīt dažādi: 

• e-pastā inata.stale@nica.lv; 
• lietotnē WhatsApp, tālr. 

29415662; 
• ar pasta sūtījumu uz adresi: 

Nīcas ambulance, Skolas iela 5, 
Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 
LV-3473.

Nīcas ambulances vadītāja 
Inata Štāle

Lai Ziemassvētku miers un prieks ienāk un 
mājo katrā sirdī, ģimenē un starp cilvēkiem! 

Lai Jaunais gads nes stipru veselību, labas 
vēstis un ticību nākotnei!

Nīcas ambulances vadītāja Inata Štāle

Konteinera tilpums (m) 19,74 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 
apsaimniekošanu

20,42 EUR (t.sk. PVN) par 1m3 
apsaimniekošanu)

Starpība (EUR, t.sk. PVN) par 
viena konteinera izvešanas reizi

Maksa par viena konteinera 
izvešanu līdz 31.12.2020.

Maksa par viena konteinera 
izvešanu ar 01.01.2021.

0,12 2,37 2,46 0,09
0,24 4,73 4,90 0,17
0,66 13,02 13,48 0,46
1,1 21,71 22,47 0,76

Priekšapmaksas maisu 
komplekts (12 x 100 l maisi)

23,69 24,51 0,82

Priekšapmaksas maiss (100 l) 1,97 2,04 0,07

VUGD atgādina: 
atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!
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MILDAI KATRĪNEI KOVAĻSKAI – 85
“Gadi iet, bet ome nekļūst vecāka. Viņa visu grib 

darīt, pat malku skaldīt. Viņa ir moža, dzīvespriecīga,” 
M. K. Kovaļsku raksturo mazdēls Edgars.

Jubilāres dzimtā vieta ir Kalnišķi, kur augusi četru 
bērnu ģimenē. Pratusi visus lauku darbus – govis ganī-
jusi, sienu vākusi, ravējusi. Atmiņā palicis, kā kara laikā 
mukuši no mājām, kartupeļus un citu pārtiku ierakuši 
zemē, dzīvojuši siena kaudzē.

Pēc pārciestās traumas zaudējusi dzirdi un radušies 
runas traucējumi, tādēļ no 1949. līdz 1957. gadam mā-
cījusies Jelgavas Valsts kurlmēmo skolā. Mācīties paticis. Saglabājušās liecī-
bas, kur tikai labas atzīmes – piecnieki un četrinieki, arī uzvedība, uzcītība 
un kārtība novērtētas ar “5”. Vismīļākās bijušas latviešu valodas, literatūras 
un sporta stundas. Mapē ap 20 diplomu par augstiem sasniegumiem lodes 
grūšanā, šķēpa un diska mešanā Latvijas skolu sacensībās. 

Skolā apgūtās prasmes lieti noderēja, strādājot par šuvēju. Dažus ga-
dus bijusi par izpalīdzi Jūrmalciema zvejniekiem. Darba netrūka arī pie-
mājas saimniecībā. Sākumā ar vīru dzīvojuši Rolavos, bet tad pašu spē-
kiem Bernātos uzbūvējuši māju, kurā dzīvo joprojām. Izaudzināti trīs dēli, 
prieks satikties ar sešiem mazbērniem. 

Visu mūžu M. K. Kovaļska bijusi liela adītāja – adījusi ne vien cimdus 
un zeķes, bet arī džemperus un kleitas. Joprojām labprāt rosās pa sētu, audzē 
dārzeņus un puķes, rūpējas par suni un kaķi. Bērnības trauma nekad nav bi-
jusi par šķērsli sazināties ar tuviniekiem. Māmuļa novērtē, ka LTV7 nodroši-
na surdotulkojumu un var noskatīties ziņu raidījumus. “Nevajag padoties un 
sūdzēties par lietām,” iesaka cienījamu gadu skaitu sasniegusī bernātniece.

Nīcas etnogrāfiskais an-
samblis atzīmē savu 100 gadu 
pastāvēšanu. Lai arī Nīcas Kultūras 
centrs bija ieplānojis šo nozīmīgo 
jubileju atzīmēt ar vērienu, tomēr 
2020. gads ir ieviesis savas korekcijas 
un sumināšana ir pārcelta no klātie-
nes uz tiešsaisti digitālajā platformā. 
Vēl pirms pavisam stingrajiem ie-
robežojumiem Nīcas etnogrāfiskais 

ansamblis sadarbībā ar Nīcas Kultū-
ras centru iemūžināja sešas dziesmas 
videoklipos. Šie video ataino ne tikai 
skaistākās Nīcas novada vietas, bet 
arī reprezentē košos tautastērpus un 
unikālo Nīcas dziedājumu, tādējādi 
saglabājot kultūrvēsturisko manto-
jumu nākamajām paaudzēm. Paralēli 
videoklipu uzņemšanai tika strādāts 
arī pie īsfilmas “Gadsimts Nīcas tra-

dīcijām un dziedātpriekam”, kurā 
simboliski ietvertas desmit desmit-
gades un spilgtākie notikumi, kas 
piedzīvoti Nīcas etnogrāfiskajā an-
samblī. Īsfilmas režijā un notikumu 
apkopošanā piedalījās Nīcas etno-
grāfiskā ansambļa vadītāja Laine 
Zeile un Nīcas senlietu krātuves va-
dītāja Gita Vanaga. Tas bija apjomīgs 
darbs, jo notikumu ir ļoti daudz. Iz-

sijāt svarīgākos nebija viegli, tomēr 
rezultāts sevi attaisno, jo, noskato-
ties īsfilmu, radīsies priekšstats par 
Nīcas etnogrāfiskā ansambļa nozī-
mīgumu visos laikos. Īsfilmu no 15. 
decembra var noskatīties Nīcas no-
vada domes oficiālajā Facebook kontā 
un mājaslapā www.nica.lv. Vēl tika ie-
rakstītas 11 dziesmas audio formātā 
profesionālā studijā.

Nīcas Kultūras centrs ir izvei-
dojis lielformāta fotogrāfiju izstā-
di “Gadsimts Nīcas tradīcijām un 
dziedātpriekam”, kas ļauj ielūkoties 
dažādos notikumos, kuri iemūžināti 
šo 100 gadu laikā.

Izstāde ir apskatāma Nīcas kul-
tūras nama Pelēkajā zālē.

Sanita Austere, 
kultūras darba organizatore

Prognozējot Covid-19 sta-
cionēto pacientu skaita pieau-
gumu un uzsverot nepiecie-
šamību vienlaikus nodrošināt 
neatliekamo medicīnisko pa-
līdzību citiem pacientiem,  
1. decembrī valdība pieņēma 
lēmumu uz laiku visās slimnī-
cās ierobežot plānveida pakal-
pojumus stacionārā un dienas 
stacionārā. 

Tajā pašā laikā netiks ierobe-
žoti ambulatorie veselības aprūpes 
pakalpojumi. Tādējādi slimnīcām 
būs iespēja pielāgoties straujākam 
Covid-19 pacientu skaita pieau-
gumam, vienlaikus nodrošinot 
neatliekamo palīdzību arī citiem 
pacientiem.

Būtiski uzsvērt, ka daudzi ve-
selības aprūpes pakalpojumi ne-
tiks pārtraukti. Arī turpmāk tiks 
nodrošināta neatliekamā medicī-
niskā un akūtā palīdzība, tai skaitā 
izmeklējumi un konsultācijas. Tā-
pat iepriekšējā apjomā tiks snieg-

ti ambulatorie veselības aprūpes 
pakalpojumi, tostarp speciālistu 
konsultācijas. Netiks atceltas on-
koloģiskās, dzīvību glābjošas, kā 
arī tādas operācijas, kuru atcelša-
nas dēļ var iestāties invaliditāte.

Arī pēc 3. decembra slimnī-
cām dienas stacionārā jānodro-
šina:

u pakalpojumi, kas nodrošina 
terapijas nepārtrauktību – ķīmij-
terapija, bioloģiskie medikamenti, 
orgānu aizstājējterapija;

u staru terapija;
u pakalpojumi hematoloģijā;
u metadona un buprenorfīna 

aizvietojošā terapija;
u veselības aprūpe pacien-

tiem, kuriem jāturpina vai jāpa-
beidz stacionārā neatliekamā kārtā 
uzsākta ārstēšana;

u invazīvā kardioloģija;
u invazīvā radioloģija. 
Stacionāros obligāti būs jā-

nodrošina:
u akūtā un neatliekamā medi-

cīniskā palīdzība;
u onkoloģiskās, dzīvību glāb-

jošās, kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas dēļ var iestāties invalidi-
tāte;

u veselības aprūpes pakalpo-
jumi saistībā ar šādu slimību gru-
pu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/
AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, 
lipīgās ādas slimības un seksuāli 
transmisīvās slimības, traumato-
loģija;

u akūtās un subakūtās reha-
bilitācijas pakalpojumi personām, 
kurām šo pakalpojumu atlikšana 
var radīt invalidizācijas risku vai 
darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā 
bērniem, kuriem rehabilitācijas pa-
kalpojumu atlikšana pastiprinātu 
funkcionālos traucējumus.

Lai saņemtu precīzāku infor-
māciju par valsts apmaksātajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem, 
aicinām sazināties ar Nacionā-
lo veselības dienestu pa tālruni 
80001234.

Par godu Nīcas etnogrāfiskā ansambļa  
jubilejai tiek prezentēti videoklipi

Uz laiku visās slimnīcās ierobežos 
plānveida stacionāros pakalpojumus

M.K.Kovaļska 
saka, ka ne-
vajag padoties 
un sūdzēties 
par lietām.
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JANVĀRĪ AMBULANCĒ Pieaugušo izglītības centrā

u  Ievērojot epidemioloģisko situāciju un piesardzību, psihiatre Kristīne 
Balode janvārī pacientus Nīcā nepieņems. Par recepšu izrakstīšanu un pierakstu 
pieņemšanai Liepājā interesēties, zvanot uz prakses tālruni 63423191. Pacientus 
pieņem tikai stingri pēc pieraksta.

u  8. janvārī plkst. 15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 
29415662). 

Nīcas ambulancē pie ģimenes ārstiem un zobārsta ierasties tikai tad, ja vizīte ir 
telefoniski saskaņota! 

Ārstu praksēs konsultēšana un informēšana notiek attālināti pa tālruni. Pacien-
tus pieņem tikai stingri pēc pieraksta!

Lūgums lieki neuzkavēties ārstniecības iestādē! 

Būsim atbildīgi un piesardzīgi, ievērosim visas epidemioloģiskās prasības 
Covid-19 ierobežošanai.

Skumji, ka visi iecerētie semināru un radošo 
nodarbību plāni ir nolikti malā un iedvesma un 
padomi jāmeklē citur. 

Aicinu šajā klusajā laikā apsvērt, ko gribē-
tos iemācīties no jauna, kādās jomās papildināt 
profesionālās zināšanas un kādās iemācīties to, 
kas noder vaļasbrīžiem! Dodiet ziņu! Nodarbī-
bas nereti tiek organizētas pēc kāda iedzīvotāja 

ieteiktās idejas, bet tās noder arī dau-
dziem citiem.  

Lai mierpilns un cerīgs Ziemassvētku laiks!
Lai nerimst zinātkāre un atklājumu prieks 

Jaunajā gadā!
Pieaugušo izglītības metodiķe 

Gunita Šime, 
tālr. 29105652, e-pasts gunita.sime@nica.lv

Turēties pie nekā, pie niecīgas sniegpārsliņas,
pie prieka par sniegavīra podziņu melnajām 
acīm
Vai pie rīta agrumā apsarmojoša koka kristāla 
krellītēm –
Patiesībā tāds nieks!
Bet tik cieši un strauji notur,
ka pat arī vakarā, aizverot acis,
sejā vēl 
turpinās smaids,
jo atmiņu lentē dzīvo nevis dienā pārlēktās 
gaisa bedres,
bet niecīgi, mazi sarmas kristāliņi – tik 
mirdzoši balti,
ka nožilbst
kaut ko ilgojot
sirds!

(M. Laukmane)

Nīcas kultūras nama saime 
visiem amatierkolektīvu dalībniekiem, 

vadītājiem, atbalstītājiem, skatītājiem un 
interesentiem novēl, 

lai Ziemassvētki atnāk ar brīnumu sirdī 
un lai Jaunais gads sniedz viskvēlāko 

sapņu piepildījumu! 
Uz tikšanos!

Otaņķu pagasta bibliotēkas izstāde
Janvārī Otaņķu pagasta pārvaldes koridorā varēs aplūkot retro-

spektīvu izstādi “Mīļo salavecīti...”
Izstādē skatāmi Ziemassvētku un Jaunā gada saldumu paciņu mai-

siņi, sākot ar 1970. gadu. 
Bibliotekāre Vineta Jušķevica pastāstīja, ka izstādē katram ir ie-

spēja uz mirkli atgriezties bērnībā, bet bērni no vecākās paaudzes var 
uzzināt, kas saldumu pakas bērniem gatavoja agrākos laikos un kas 
tajās bija iekšā.

Savukārt Otaņķu senlietu krātuve aicina Nīcas nova-
da iedzīvotājus ģimenes lokā pārskatīt fotoalbumus un, ja 
atrodas kāds attēls, kurā redzamas svētku saldumu paci-
ņas, ar to dalīties vietnē Instagram, atzīmējot krātuves kontu 
@OtankuSenlietas.

Apmeklējot izstādi, jāievēro valstī noteiktie drošības pasākumi.

Ar gaišu laimi, spožām zvaigznēm,
Ar labu domu, mīļu dziesmu,
Ar zaļu, kuplu egles zaru
Lai katram atnāk svētku prieks!

Gaišus Ziemassvētkus! Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt 
iegūto, atrast meklēto!

Nīcas pagasta bibliotekāre Rita Ābelīte 
un Otaņķu pagasta bibliotekāre Vineta Jušķevica

Jauniešu centrā

Šis gads katram ir prasījis 
spēju pielāgoties. Citu tas skā-
ris vairāk, citu mazāk, bet katrā 
situācijā ir sava gaišā puse.

Šajā laikā, kad klātienes pasāku-
mi nenotiek, ikviens sevis pilnvei-
došanai var izmantot dažādas digi-
tālās iespējas. To daru arī es.

Decembra sākumā notika vai-
rāku dienu mācības jaunatnes lietu 
speciālistiem par digitālo rīku ie-
kļaušanu ikdienas darbā un iespē-
jām strādāt ar jauniešiem pandē-
mijas laikā. Atzīstu, ka šīs mācības 
bija ļoti vērtīgas un palīdzēja labāk 
izprast, kā strādāt ar jauniešiem, 
izmantojot dažādas tehnoloģiskās 
iespējas, kuras noderēs arī pēc pan-
dēmijas.

Sadarbojoties ar kolēģiem no 
jauniešu organizācijas “Kaņieris”, 
piedalījos divu nedēļu mācībās, ku-
rās jaunatnes lietu speciālisti tika 
apmācīti pielietot savā darbā dažā-
dus stratēģiskās plānošanas rīkus, 
lai izveidotu jauniešu centros vidi, 
kas apmeklētājiem ir saprotama, 
pieņemoša un atbalstoša.

Līdz turpmākiem norādīju-

miem Nīcas Jauniešu centrs ap-
meklētājiem ir slēgts. Gribu at-
gādināt, ka jauniešiem ir iespēja 
saņemt individuālas konsultācijas, 
rakstot vietnē Facebook un lietotnē 
WhatsApp (25455173). Visa ap-
spriestā informācija paliek konfi -
denciāla.

Pateicības vārdu nekad nevar 
būt par daudz. Jauniešu centrs 
saka paldies ikvienai Nīcas nova-

da ģimenei par tik jaukiem un sir-
snīgiem jauniešiem! Novēlam, lai 
katrā ģimenē zem eglītes būtu trīs 
atslēdziņas – laimei, veselībai un 
mīlestībai!

Paldies arī pašiem jauniešiem, 
kas ikdienā apmeklē savas otrās 
mājas – Nīcas Jauniešu centru!

Jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Mihelsone

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikā-
dēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret 
militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

Rudē un Nīcā
20. un 21. janvārī Nīcas parkā būs apskatāma 1991. gada janvāra 

barikāžu bilžu kolāža.
20. janvārī no plkst. 18.00 līdz 19.30 barikāžu atmiņu stāsti 

(audio versijā) pie ugunskura.
Sekojiet līdzi informācijai!

JANVĀRA BARIKĀDĒM – 30

Izdevējs – Nīcas novada dome, tālrunis: 63469049;
E-pasts: dome@nica.lv;

Otaņķu pagasta pārvalde, tālrunis 63484550.

Izdevumu veidoja sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Kopštāle, tālrunis 29560068,

kristine.kopstale@nica.lv, www.nica.lv.
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild autors.
Iespiests SIA «Kurzemes Vārds». Tirāža 1600 eks.


