
Šajā numurā:

www.nica.lv	 		 		Nīcas	novada	dome	 				Nr.	5	(144)	 			2021.	gada	24.	maijs

u Ied – 5.–6. lpp.

u Lie – 7. lpp. 

u P – 8. lpp.

Tādi nu viņi ir  – cits no sko-
las, cits no sava uzņēmuma, vēl 
kāds no skaistām lauku mājām, 
cits no rokmūzikas uz kora dzies-
mu pārkvalificējies. “Vīri ir baigi 
iecentrēti uz to, ka ir jādzied pa-
reizi. Retā korī ir tā, ka dziedātāji 
paši dod signālu, ka kāda vieta 
bija ne tāda, kā vajag. Esmu par 
to ļoti pateicīgs,” tā par saviem 
vīriem teic kora vadītājs Jēkabs 
Ozoliņš.

Kāpēc	 vīriem	 otrdienu	 vakaros	
nākt	kopā	uz	mēģinājumu?	“Lai	mūs	
sarātu,”	 ar	 viltīgu	 smaidiņu	 atbild	
visvecākais	 dziedātājs	 Imants	 Kai-
re.	“Mūs	Jēkabs	ne	pa	knapi	rāj.	Bet	
mēs	esam	 laimīgi,	ka	mūs	sarāj,	un	
ņemamies	prātā.»	Veci	mēs	neesam,	
bet	 seni,	 vīri	 atzīst,	 izskaitļojuši,	 ka	
korī	 vidējais	 vecums	 esot	 ap	 56	 ar	
kapeiķiem.

Jaunākais	 šajā	 kompānijā,	 jo	 no	
malas	ienācis	iekšā,	–	tā	sevi	rakstu-
ro	Edgars	Silacērps.	“Šie	veči	ir	ne-
parasti.	Iedomājieties,	šodien	ir	jāsēj,	
kartupeļi	jāstāda,	darbi	jādara,	bet	šie	
veči	nāk	uz	kori!	Ikdienā	viņi	strādā	
smagu	darbu,	kur	mākslas	pat	tuvu-
mā	nav.	Kad	viņus	iepazīsti,	saproti	
–	katrā	iekšā	ir	liels	mākslinieks.	Viņi	
taču	nāk	un	dzied	no	sirds.	Piespie-
du	kārtā	neviens	neko	tādu	nedarī-
tu,”	saka	pazīstamais	ģitārists.	Gun-
tars	Brečs	piebilst,	ka	viņš	ar	Edžu	
ir	 rokmuzikanti,	 bet	 dzied	 Nīcas	
vīru	korī	tāpēc,	ka	ir	prieks	satikties	
ar	 tādiem	 cilvēkiem.	 Savukārt	Uģis	
Neimanis	 ir	visjaunākais	dziedātājs,	
viņam	ir	31	gads.	

“Vīru	 nav	 tik	 daudz,	 cik	 gri-
bētos.	 Apmēram	 divdesmit.	 Bijusī	
Nīcas	 aristokrātija	 diemžēl	 aizsaulē	
aizgājusi.	 Neteiktu,	 ka	 kaut	 kas	 ir	
mainījies	piegājienos	vai	domāšanā,	
bet	 tolaik	 mēs	 varējām	 lielas	 lietas	
darīt,”	 mazliet	 rezignēts	 ir	 J.	 Ozo-
liņš.	Taču	pēdējā	koru	skatē	nodzie-
dājuši	 tā,	 kā	 pienākas,	 novērtēti	 ar	
44,44	 ballēm.	 “Pietrūka	 apmēram	
pusballītes,	 lai	 būtu	 augstākajā	 pa-
kāpē.	Gribas	 jau	spīdēt	un	 laistīties	
pašā	 augšā,	 bet	 principā	 tas	 ir	 ļoti	
labs	rezultāts.	Ārpus	Rīgas	–	Rēzek-
nē	un	Daugavpilī	–	vīru	koros	dzied	
gandrīz	 profesionāli	 mūziķi,	 tā	 ka	
mēs	esam	pašā	spicītē,”	lepojas	kora	
vadītājs.	

Edmunds	Klajums,	 korī	 saukts	
par	 Badžo:	 “Kādreiz	 mēs	 bijām	
40,	bet	arī	 tagad	kora	 skanējums	 ir	
tikpat	labs,	un	tas	ir	tikai	Jēkaba	no-
pelns.	Kamēr	viņš	vadīs,	koris	būs,	
un	par	mums	runās	labus	vārdus	vi-
sur,	kur	vien	dziedāsim.”

Latvijā	 vīru	 kori	 šausmīgi	 iet	

mazumā,	 un	 novados	 tie	 ir	 maz-
skaitlīgi,	 teic	 J.	 Ozoliņš.	 “2018.	
gada	 Dziesmu	 svētkos	 dziedājām	
klasiku	 –	 dziesmas,	 kas	 zināmas	
jau	 ilgus	gadus.	Bet	vīriem	 jādzied	
arī	 kopkorī.	 Jauktajos	 koros	 vīru	
ir	 palicis	 tik	 maz,	 ka	 jākooperējas	
uz	kopdziesmām.	Savukārt,	 jaukto	

koru	vīriešiem	jāiemācās	vīru	koru	
repertuārs.

Tā	 ir	 skumja	 situācija.	 Meite-
nes	dzied,	puiši	–	tikai	retais,	 jo	tas	
ir	 garīgi	 grūts	 darbs	 un	 repertuārs	
nav	ziņģes,	kurām	var	dziedāt	līdzi,”	
skaidro	J.	Ozoliņš.

Jau	pusotru	gadu	amatieru	ko-
lektīvu	darbība	Covid-19	pandēmi-
jas	 dēļ	 ir	 apstājusies.	Laiks	 kā	 upe	
plūst	 un	 ievieš	 jaunas	 korekcijas,	
daudz	 ko	 maina.	 Un	 pilnīgi	 no-
teikti	 Nīcas	 dziedošajiem	 vīriem	
šis	 laiks,	 tāpat	 kā	mums	 visiem,	 ir	
izaicinājumiem	un	pārbaudījumiem	
bagāts.	 Jau	 22.	maijā	 viņi	 satiksies	
ārā	 un	 dziedās.	 Būs	 atkal	 satikša-
nās!	Vien	apjaust	varam,	cik	jaudīgs	
būtu	 kora	 75	 gadu	 jubilejas	 kon-
certs.

Visu	klausītāju,	pielūdzēju,	fanu	
vārdā	 sūtām	 sirsnīgus	 sveicienus	
Jēkabam	un	kora	vīriem,	vēlot	lielu	
optimisma	devu	un	stipru	veselību!	
Uz	drīzu	tikšanos!

Nīcas vīru korim – 75

Pēdējā publiskā uzstāšanās pirms pandēmijas Zvejnieku svētkos Jūrmalciemā 2020. gada jūlijā. UZZIŅAI

Nīcas vīru koris
u Dibināts 1946. gadā.
u Iniciatore – skolotāja Anna 
Neimane. Korī ir Neimaņu dinastija – 
Voldemārs, Jānis, Uģis un Uģis juniors.
u Diriģenti: Tālivaldis Tērauds, 
Reinholds Jansons, Ruta Pāvila, Valdis 
Vikmanis, Ludvigs Leitis.
u No 1983. gada kori vada Jēkabs 
Ozoliņš. Otrais diriģents – Aldis Jurga.
u Vīri viesojušies Francijā, Austrijā, 
Polijā, Zviedrijā, Dānijā, Horvātijā, 
Igaunijā u.c.
u Vīru koru vidū pēc skates rezultā-
tiem nīcenieki ir 8. vietā Latvijā.
u Emocionālākais pasākums – 
amatieru kolektīvu koncertuzvedums 
“Latviešu kāzas Nīcā” Nīcas novada 
svētkos 2019. gada jūlijā.
u Kora mīļākā dziesma – no Gruzijas 
pārvestā “Spārīte”.

Avoti: Jēkabs Ozoliņš, 
Lindas Kilevicas raksts 

(“Kurzemes Vārds”, 08.06.2018.) 
un Nīcas Kultūras centrs.
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Domes lēmumi

Izsoles

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI   
Nīcas novada pašvaldība 2021. gada 11. jūnijā plkst. 9.30 rīko mutisku ar 

augšupejošu soli sauszemes nomas tiesību izsoli laivu piestātnes vietu izveidei.
Nekustamais īpašums “Reiņi 1”, zemes vienības kadastra apzīmējums  

6478 006 0182, 0,30 ha platībā, kas atrodas Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
Zemes gabala turpmākais izmantošanas mērķis – laivu piestātņu izveide. Zemes 
nomas līguma termiņš 2 gadi.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 50,00 eiro. Izsoles solis – 5,00 eiro.
Pieteikumu sauszemes nomas tiesību izsolei iesniegt no 2021. gada 11. maija 

līdz 10. jūnijam no plkst. 9.00 līdz 16.00, bet 11. jūnijā līdz plkst. 9.00,  
Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā, 
4. kabinetā. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, 
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, vai interneta vietnē www.nica.lv/lv/izsoles/.

Kontaktpersona Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, tālrunis 
63489483, e-pasts andrejs.sakals@nica.lv.

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI
Nīcas novada pašvaldība 2021. gada 11. jūnijā, plkst. 10.00 rīko mutisku  

ar augšupejošu soli sauszemes nomas tiesību izsoli laivu piestātnes vietu  
izveidei.

Nekustamais īpašums “Starpgabali”, zemes vienības kadastra apzīmējums 
6478 006 0184, 0,022 ha platībā, kas atrodas Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā. Zemes gabala turpmākais izmantošanas mērķis – laivu piestātņu izveide. 
Zemes nomas līguma termiņš 2 gadi.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 50,00 eiro. Izsoles solis – 5,00 eiro.
Pieteikumu sauszemes nomas tiesību izsolei iesniegt no 2021. gada 11. maija 

līdz 10.jūnijam no plkst. 9.00 līdz 16.00, bet 11. jūnijā līdz pulksten 9.00, 
Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 1. stāvā, 
4.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, 
Nīcas pagastā, Nīcas novada, vai interneta vietnē www.nica.lv/lv/izsoles/.

Kontaktpersona Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, tālrunis 
63489483, e-pasts andrejs.sakals@nica.lv.

 
PAZIŅOJUMS PAR “RUDES PAMATSKOLAS”  
ĒKAS UN ZEMES GABALA NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Rudes 
pamatskola” nomas tiesību izsoli ar kadastra numuru 6480 007 0135, kas atrodas 
Nīcas novadā, Otaņķu pagastā, Rudē. “Rudes pamatskola” ir reģistrēta Otaņķu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000164974, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0210 un kopējo platību 0,7139 ha, būves (skolas 
ēkas) ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0135 001 un kopējo platību 919,2 m², 
būves (pagraba ēkas), ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0135 005 un kopējo 
platību 24,3 m².

Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021. gada 28. maijam plkst. 9.30 

Nīcas novada domē, 2.stāvā, 16. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā,  
Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2021. gada 28. maijā plkst. 10.00 Nīcas novada domē, Bārtas 
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Iznomāšanas mērķis – izglītības un zinātnes iestādes izveide; sociālās aprūpes 
(pansionāta) iestādes izveide; tūrisma un atpūtas iestādes izveide.

Izsoles sākumcena ir 3708 eiro apmērā, kas ir gada kopējā nomas maksa un 
izsoles solis ir 300 eiro. 

Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā no sākumcenas, t.i.,  
370,80 EUR. 

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms izsoles NĪCAS NOVADA DOMES kontā,  
reģ. Nr. 90000031531, AS “Swedbank”, konta Nr.: LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: ”Nodrošinājuma summa dalībai nekustamā īpašu-
ma “Rudes pamatskola” izsolei.

Kontaktpersona Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Bišofs, tālrunis 
28369464; e-pasts andris.bisofs@nica.lv.

Biedrība “Mēs Bernātiem” ir 
iesaistījusies Latvijas piekrastes sa-
darbības projektā “Ceļā uz viedu-
mu piekrastēs” un pieteikta atpa-
zīstamības zīmei “Viedais ciems”.

Bernāti		ir	viena	no	sešām	pilot-
teritorijām	projektā	 “Ceļā	 uz	 viedu-
mu	 piekrastēs”,	 lai	 veicinātu	 ciema	
iekļaujošu	 un	 mūsdienīgu	 attīstību.	
Projekta	 mērķis	 ir	 aktivizēt	 vietējās	
piekrastes	 kopienas	 un,	 izglītojot	 to	
līderus,	 stiprināt	 ciemu	 –	 apkaimju	
identitāti	 un	 veicināt	 uz	 mūsdienu	
zināšanām	 un	 inovācijām	 balstītu	
ilgtspējīgu	 attīstību	un	 jaunu	 sociālu	
un	 ekonomisku	 sadarbību	 rašanos,	
lai	uzlabotu	piekrastes	ciemu	un	ap-
kaimju	dzīves	kvalitāti.

Projekta	 laikā	 izvēlētie	 ciema	
moderatori	 tika	 apmācīti	 par	 kopie-
nas	 veidošanu.	 Par	 Bernātu	 mode-
ratori	 izvēlēta	 aktīvā	 novadniece,	
biedrības	 “Mēs	 Bernātiem”	 vadītāja	
Diāna	Ansule.

Profesionālu	lektoru	vadībā	mar-

tā	biedrības	pārstāvji	apguva	zināša-
nas	par	viedajiem	ciemiem	un	dažā-
diem	viedajiem	risinājumiem.

9. jūnijā plkst. 17.30 viesu 
namā “Chill Inn” ekspertu va-
dībā noteiks Bernātu stiprās un 
vājās puses, iespējas un draudus. 
Biedrība	aicina	iesaistīties	ikvienu,	lai	
izstrādātais	 dokuments	būtu	pēc	 ie-
spējas	objektīvāks	un	daudzpusīgāks.	
Sīkāka	informācija	un	pieteikšanās	pa	
tālr.	27809437	vai	rakstot	uz	e-pastu:	
diana.ansule21@gmail.com.	Vietu	skaits	
ir	ierobežots.	

Vasaras	beigās	un	rudenī	plānots	
gūt	pieredzi	no	citiem	viedajiem	cie-
miem	gan	Latvijā,	gan	Somijā.

Projekta	 kulminācijas	 pasākums	
būs	ideju	maratons,	kurā	viedo	ciemu	
vai	apkaimju	entuziasti	kopā	ar	noza-
ru	ekspertiem	meklēs	labākos	viedos	
risinājumus	 saviem	 izaicinājumiem.	
Labākie	 no	 tiem	 katrā	 vietā	 tiks	 at-
balstīti	ar	projekta	finansējumu.

Lai	 stiprinātu	savu	kā	viedā	cie-

ma	 identitāti,	 Bernāti	 pieteikti	 atpa-
zīstamības	 zīmei	 “Viedais	 ciems”,	
akcentējot	 jau	 īstenotās	 aktivitātes	
un	 uzsvaru	 liekot	 uz	 to,	 ka	 Bernāti	
ir	 pirmais	 ciems	 Latvijā,	 kurš	 izde-
vis	pats	savu	žurnālu.	Šī	gada	martā	
izdots	 jau	 otrais	 žurnāla	 “Bernāti”	
numurs.	 Ja	arī	 tu	vēlies	 tikt	pie	sava	
žurnāla		–	atbrauc	uz	Bernātu	centru,	
dodies	pie	informācijas	stendiem,	at-
rodi	bezkontakta	kiosku,	atver	to	un	
paņem	pret	ziedojumu	žurnālu.	Tavs	
ziedojums	palīdzēs	tapt	trešajam	žur-
nālam!

Drīzumā	 plānojam	 izveidot	
bernātnieku	WhatsApp	 grupu,	 kurā	
dalīsimies	 ar	 aktualitātēm	 un	 risi-
nāsim	 dažādus	 Bernātiem	 svarīgus	
jautājumus.	 Ja	 arī	 tu	 vēlies	 būt	 šajā	
grupā	–	sūti	ziņu	uz	mob.	27809437!	
Iesaisties	 un	 esi	 aktīvs!	 Rūpēsimies	
par	Bernātiem	kopā!

Diāna Ansule,	 
biedrības	“Mēs	Bernātiem”	vadītāja

Tālrunis	27809437

NOVADA DOMES SĒDĒ 
10. maijā
Piedalījās deputāti (zoom platformā): A. Petermanis,  
R. Kalējs, I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, D. Siksna, 
L. Pakule-Krūče, A. Sīklis.
Sēdē piedalījās: A. Šakals, U. Volkovs.
Protokolēja: G. Šime.
Deputāti nolēma:
u atļaut	sadalīt	zemes	vienību	divās	daļās	2	nekustamajos	
īpašumos	un	piešķirt	nosaukumu;	
u noslēgt	un	pagarināt	9	zemes	nomas	līgumus	augļu	un	
sakņu	dārza	vajadzībām;
u pagarināt	ar	Pasaules	Dabas	fondu	zemes	nomas	līgu-
mus	par	pašvaldībai	piekrītošiem	zemes	īpašumiem		Papes	
dabas	parkā	lielo	zālēdāju	ekstensīvu	ganīšanai;
u apstiprināt	 iznomājamo	zemes	gabalu	Nīcas	novadā,	
Nīcas	pagastā;
u apstiprināt	zemes	sadalīšanu	un	ierīcības	projektu	izs-
trādi	3	nekustamajiem	īpašumiem;
u atļaut	uzsākt	detālplānojuma	izstrādi	vienam	nekusta-
majam	īpašumam;
u akceptēt	8	izsniegtās	izziņas	par	atteikumu	no	pirmpir-
kuma	tiesībām;
u piešķirt	papildu	finansējumu	Nīcas	PII	“Spārīte”	3.	stā-
va	kāpņu	un	 to	priekštelpu	 remontam	un	Rudes	filiāles	
uzturēšanas	un	darbības	nodrošināšanai;
u noteikt	pilnu	likmi	PII	“Spārīte”	remontstrādnieka	dar-
ba	likmi	līdz	pilnai	likmei	ar	2021.	gada	1.	maiju;
u pagarināt	īres	līgumu	uz	laiku	līdz	2028.	gada	31.	de-
cembrim;
u piešķirt	 Nīcas	 lauku	 ambulancei	 finanšu	 līdzekļus	
10	000	eiro	apmērā	fizikālās	medicīnas	kabineta	remon-

tam	un	kušetu	(6	gab.)	iegādei;
u publicēt	 2021.	 gada	 maija	 Nīcas	 novada	 domes	 in-
formatīvajā	 izdevumā	 “Nīcas	 Novada	 Vēstis”	 Centrā-
lajai	vēlēšanu	komisijai	 iesniegtās	un	tās	 interneta	vietnē	
publicētajā	kārtībā	politisko	partiju	vēlēšanu	programmas	
Dienvidkurzemes	novada	2021.	gada	5.	jūnija	vēlēšanām;
u piešķirt	finansējumu	Nīcas	Kultūras	centra	struktūrvie-
nību,	Grīnvaltu	un	Jūrmalciema	sabiedrisko	centru,	kana-
lizācijas	sistēmu	uzlabošanai;
u aizliegt	smagajam	autotransportam	ar	kravnesību	virs	
10	tonnām	nogriezties	no	A11	ceļa	uz	Nīcas	centru	no	
A11	līdz	Skolas	un	Bārtas	ielas	krustojumam;
u atļaut	turpināt	nedzīvojamās	telpas	nomu	Skolas	ielā	5,	
Nīcā,	Nīcas	novadā,	līdz	2023.	gada	10.	maijam;
u samazināt	nomas	maksu	ārkārtējās	situācijas	laikā	saim-
nieciskās	darbības	veicējam;
u akceptēt	Nīcas	 vidusskolas	 Skolas	padomes	 lēmumu	
par	Nīcas	vidusskolas	kolektīvu	–	kora	un	folkloras	kopas	
–	nepiedalīšanos	XII	Latvijas	skolu	jaunatnes	Dziesmu	un	
deju	svētkos;
u apstiprināt	NOLIKUMU	“Nīcas	karaļa	kausam	plud-
males	volejbolā“;
u uzstādīt	 “Aizlieguma”	 ceļa	 zīmi	Nr.326,	 kas	 aizliegtu	
apstāties	un	stāvēt	ceļa	posma	Vīksnes–Straumēni,	krei-
sajā	pusē;
u uzstādīt	“Masas	 ierobežojuma”	ceļa	zīmi	Nr.312,	kas	
ierobežotu	smagā	transporta,	kuru	kopējā	faktiskā	masa	
pārsniedz	 zīmē	 norādīto	masu	 3,5	 t	 pārvietošanos	 ceļa	
posmā	 Zivju	 kūpinātava–Mols,	 Jūrmalciemā,	 Nīcas	 pa-
gastā,	Nīcas	novadā;
u nodot	pašvaldības	dzīvokļa	lietošanas	tiesības	uz	laiku	
līdz	2022.	gada	31.	maijam.	

Nākamā kārtējā domes sēde 14. jūnijā.

NOMAI PIEEJAMĀ ZEME BEZ APBŪVES TIESĪBĀM 
Nīcas novada dome 2021. gada 10. maija sēdē apstiprināja sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas pagastā)

Nr.p.k. Nosaukums  
un pagasts

Zemes vienības 
kadastra apzīmē-

jums

Nomājamā platība ha 
vai m² (vairāk vai 

azāk dabā pārmērot)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Zemes gabala 
piederība

1. “Pašvaldība
”Nīcas pagasts

6478 010 0575 260  m² Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, maz-
dārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības 
piekritīga zeme

Iesniegumi par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu, kas norādīta tabulā, iesniedzami līdz 2021. gada 30. jūnijam.
Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu būs pieteikušās divas vai vairākas personas, tiks rīkota izsole.

Sandra Pļavniece, zemes lietu speciāliste

DETĀLPLĀNOJUMA “GAISMIŅAS” (KAD. NR. 6478 008 0442) 
UZSĀKŠANA

Nīcas novada dome 2021. gada 10. maijā pieņēma lēmumu Nr. 112  
 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam  
“Gaismiņas””. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – plānots būvēt četras rūpnieciski ražotas 
atpūtas tipa koka karkasa ēkas, saimniecības ēku un  inženierkomunikācijas  
(ūdensvads, kanalizācija, elektrība).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks. 
Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Gaismiņas”,  

kad. apz. 6478 008 0442.
Sīkāka informācija www.geolatvija.lv un www.nica.lv.

Evita Kalēja, teritorijas plānotāja

Bernāti – ceļā uz viedo ciemu
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Jūrmalciemā	pie	izejas	uz	jūru	 
būs	nojume	ar	galdu	un	krēsliem	

Satiksmes ministrs 
runā par izmaiņām ceļu 
infrastruktūrā

21. aprīlī liepājnieki attālināti tikās ar satiksmes ministru Tāli 
Linkaitu, lai noskaidrotu mūsu pusē plānotos darbus saistībā ar 
autoceļu, dzelzceļa un transporta jomu. Tikšanās laikā izskanēja 
arī ar Nīcas novadu saistīti jautājumi. Viens	no	tiem	par	veloceļa	
izveidošanu.	Kā	minēja	T.	Linkaits,	tad		ir	iesākta	veloceļu	programmas	
īstenošana.	Satiksmes	ministrijas	parlamentārais	sekretārs	Jānis	Butāns	
atzīmēja,	ka	apspriešanas	stadijā	ir	 iecere	veidot	veloceļu	no	Liepājas	
līdz	Lietuvas	robežai	un	tas	nebūšot	pilnībā	no	jauna	izbūvēts	velosi-
pēdu	ceļš	gar	šoseju,	bet	gan	velomaršruts.	Šobrīd	tiek	izpētīta	esošā	
infrastruktūra	un	apzinātas	iespējas,	kur	šo	velo	plūsmu	varētu	laist.	Kā	
viens	no	risinājumiem	ir	veidot	veloceļu,	kas	ved	cauri	Bernātiem,	tālāk	
uz	Jūrmalciemu,	tādējādi	neveidojot	to	tikai	gar	šosejas	malu.	Taču	tas	
ir	tikai	viens	no	variantiem.		

Savukārt	otrs	jautājums	bija	saistīts	ar	Liepājas	apvedceļu.	Ministrs	
stāstīja,	ka	2023.	gadā	ir	plānots	asfaltēt	5,6	km	garumā	V1222	(Nīca–
Otaņķi–Grobiņa)	ceļu.

Taču	būtiski	būs	Liepājas	un	Dienvidkurzemes	novada	sadarbība	
šī	ceļa	asfaltēšanai,	lai	mūsu	novada	ļaudis	varētu	nokļūt	pa	sakārtotu	
ceļu	līdz	Grobiņai.

VUGD	atgādina:	ievērojiet	
piesardzību	atpūtā	pie	ūdens!

15.	maijā	visā	Latvijā	atklāta	oficiālā	peldēšanas	sezona.	Valsts	uguns-
dzēsības	un	glābšanas	dienests	(VUGD)	atgādina	vairākus	priekšnoteiku-
mus,	lai	atpūta	pie	ūdens	nepārvērstos	traģēdijā!

Neapdomīga	un	pārgalvīga	rīcība,	kā	arī	nezināšana	nereti	noved	pie	
traģiskiem	negadījumiem.	Gada	siltākie	mēneši	ir	laiks,	kad	notiek	visvai-
rāk	nelaimes	gadījumu	pie	ūdens	un	uz	tā	–	pērn	laika	posmā	no	maija	līdz	
septembrim	izglābti	32	cilvēki,	kuri	bija	nonākuši	dažādās	nelaimēs,	izbau-
dot	ūdens	priekus,	bet	traģiski	atpūta	pie	ūdens	pērn	beidzās	58	cilvēkiem,	
tai	skaitā	pieciem	bērniem.	23	gadījumos	bojāgājušie	izcelti	no	upēm,	15	
gadījumos	no	ezeriem,	bet	9	–	no	dīķiem.

u Peldsezonu sāciet apdomīgi!
VUGD	aicina	uzsākt	peldēšanas	sezonu	tikai	tad,	kad	ūdens	tempera-

tūra	ir	sasniegusi	vismaz	+18°.	Peldēties	ieteicams	tikai	oficiālajās	peldvie-
tās.	Nepārvērtējiet	savus	spēkus	–	ja	reiz	esat	varējis	pārpeldēt	šo	upi,	tas	
nenozīmē,	ka	varat	to	arī	šodien!

u Izmantojiet glābšanas vestes!
Nodarbojoties	ar	kādu	no	ūdens	sporta	veidiem	vai	vizinoties	ar	laivu,	

kuteri	vai	kādu	citu	peldlīdzekli,	bērniem	līdz	12	gadu	vecumam	glābšanas	
vestei	obligāti	 ir	 jābūt	uzvilktai.	Papildu	drošībai	arī	pieaugušos	aicinām	
izmantot	glābšanas	vestes.

u Esiet atbildīgi un atsakieties no alkohola lietošanas atpūtā 
pie ūdens!

Viens	 no	 biežākajiem	 noslīkšanas	 iemesliem	 ir	 peldēšanās	 alkohola	
reibumā.	Otrs	iemesls	–	cilvēku	pārdrošība,	piemēram,	lēkšana	ūdenī	ne-
pārbaudītās	vietās,	cenšanās	pierādīt	savu	spēju	aizpeldēt	tālāk	par	citiem.	
Treškārt,	karstajā	laikā	var	parādīties	veselības	problēmas,	kuras	rodas,	sa-
karsušam	cilvēkam	pārāk	strauji	ieejot	aukstā	ūdenī.

Alkohola	lietošana	un	atpūta	pie	ūdens	nav	savienojamas	lietas!	Ja	to-
mēr	esat	reibumā,	neejiet	peldēties,	palieciet	krastā!	Atcerieties,	ka	lielākā	
daļa	cilvēku	noslīkst,	būdami	alkohola	reibumā!	Atturiet	savus	draugus	vai	
radus	no	došanās	ūdenī,	ja	viņi	ir	alkohola	reibumā!

u Rūpējieties par bērnu drošību!
VUGD	aicina	vecākus	apzināties,	ka	atrašanās	ar	bērnu	pie	ūdens	nav	

atpūta,	bet	divkāršs	darbs,	jo	bērni	bez	pārtraukuma	ir	jāuzmana	visu	lai-
ku	–	pat	uz	minūti	novēršot	uzmanību	no	bērna,	viņš	var	iekrist	ūdenī	un	
var	notikt	nelaime.	Atgādinām,	ka	piepūšamie	peldlīdzekļi	(riņķi,	matracīši,	
bumbas	u.c.)	bērniem	noder	tikai	rotaļām,	turklāt	seklumā	un	tikai	pieau-
gušo	uzraudzībā.

Pārrunājiet	 ar	 bērniem	 jautājumus,	 kas	 saistīti	 ar	 drošību	pie	 ūdens	
un	rīcību	ārkārtas	gadījumos,	lai	atpūta	pie	ūdens	nepārvērstos	traģēdijā.	
Vecākiem	un	citiem	pieaugušajiem	jāņem	vērā,	ka	bērni	mācās,	skatoties,	
kā	rīkojas	viņu	vecāki	un	citi	pieaugušie,	–	ja	pieaugušie	būs	neapdomīgi	
un	pārkāps	drošības	noteikumus,	tā	rīkosies	arī	bērni,	jo	domās,	ka	tas	ir	
pareizi.	

VUGD	atgādina,	ka	gadījumos,	ja	redzat,	ka	cilvēks	slīkst,	nekavējoties	
izsauciet	glābējus	pa	tālruni	112,	pēc	iespējas	precīzāk	norādot	nelaimes	
vietas	koordinātes	un	piebraukšanas	iespējas!

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Projekti

Nīcas	Dižās	muižas	klēts	 
nākotnes	aprises	kļūs	skaidrākas

Bernātu “Tālajā stāvlaukumā”  
uzsākti pārbūves darbi

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

2019.	 gada	 nogalē	Nīcas	 nova-
da	domē	tika	izveidota	darba	grupa,	
kas	rūpējas	par	Nīcas	Dižās	muižas	
klēts	nākotni.	Darba	grupas	rosinā-
ti,	pagājušā	gada	sākumā	iedzīvotāji	
tika	aicināti	izteikt	savu	viedokli	par	
klēts	izmantošanas	iespējām.	

Šobrīd	tiek	attīstīta	ideja	par	klēti	
kā	publisku	ēku,	kurā	plānots	veidot	
multimediālu	ekspozīciju,	kuras	cen-
trālais	objekts	būs	Nīcas	tautastērps.	
Ēka	kalpos	ne	tikai	novada	vēstures	
izzināšanai	un	kultūrvēsturiskā	man-
tojuma	popularizēšanai	 ar	dažādiem	

inovatīviem	veidiem,	bet	arī	kā	kon-
ferenču,	sanākšanu,	koncertu,	izglīto-
jošu	nodarbību	un	darbnīcu	norises	
vieta,	piesaistot	plašu	mērķauditoriju	
–	 skolēnus,	 ģimenes,	 vietējos	un	 ār-
valstu	 tūristus,	 vēstures	 interesentus	
un	vietējos	iedzīvotājus.

Šī	 gada	 budžetā	 novada	 dome	
tika	 paredzējusi	 līdzekļus	 tehniskās	
dokumentācijas	izstrādei.	Iepirkumi	
ir	 veiksmīgi	 noslēgušies,	 un	 līgumi	
noslēgti.	 Nīcas	 Dižās	 muižas	 klēts	
ekspozīcijas	dizaina	koncepcijas	un	
ekspozīcijas	 satura	 izstrādi	 veiks	

dizaina	 birojs	 “H2E”,	 kas	 atpazīs-
tamību	 iemantojis	 un	 atzinību	 par	
saviem	 darbiem	 izpelnījies	 ne	 tikai	
Latvijā,	bet	 arī	pasaulē.	Būvprojek-
ta	izstrādi	un	autoruzraudzību	veiks	
uzņēmums	SIA	“AMB	Design”.	

Plānots,	ka	 šogad	 tiks	 izstrādāta	
tehniskā	 dokumentācija,	 lai	 jau	 no	
nākamā	 gada	 varētu	 startēt	 Eiropas	
Savienības	 fondu	 projektu	 konkur-
sos	un	sapni	par	mūsdienīgu	ēku	pašā	
Nīcas	sirdī	pārvērstu	realitātē.

Raivis Kalējs,	
Attīstības	nodaļas	vadītājs

2020.	 gada	 7.	 februārī	 Nīcas	
novada	 dome	 saņēma	 Lauku	 atbal-
sta	 dienesta	 Dienvidkurzemes	 re-
ģionālās	 lauksaimniecības	 pārvaldes	
lēmumu	 par	 to,	 ka	 ir	 apstiprināts	
projekts	 “Ilgtspējīgs stāvlau-
kums Bernātos” Nr. 19-02-FL03-
F043.0207-000001. 

Projekta	 galvenais	 mērķis	 ir	
pārbūvēt	 “tālo”	 automašīnu	 stāv-
laukumu	 Bernātos,	 pārveidojot	 to	
par	 ainaviski	 pievilcīgu,	 sakārtotu	
un	 ilgtspējīgu	 jeb	 īstenot	 tādus	 te-
ritorijas	 apsaimniekošanas	 pasā-
kumus,	 kas	 nodrošinās	 teritorijas	
funkcionalitāti	un	tās	rekreatīvā	re-
sursa	apdomīgu,	saudzējošu	izman-
tošanu.	 Veidojot	 infrastruktūru,	
kas	 apvieno	 sabiedrības	 vajadzību	
apmierināšanu	 un	 saudzīgu	 vides/
dabas	 potenciāla	 izmantošanu,	
tiks	uzlabota	kopējā	Bernātu	vides	
ekosistēma	un	samazināta	antropo-
gēnā	 slodze	 šajā	dabas	parka	daļā.	
Tas	attiecas	arī	uz	sanitāru	un	vides	
prasībām	 atbilstošu	 labierīcību	 ie-

rīkošanu	blakus	 stāvlaukumam,	 kā	
šobrīd	 vitāli	 trūkst,	 jo	 vieta	 ir	 ļoti	
apmeklēta.

Kopumā		pēc	projekta	tiks	veik-
tas	 šādas	 aktivitātes	 –	 pārbūvēts	
melnā	 seguma	 stāvlaukums	 ~1185	
kvadrātmetru	 platībā	 ar	 vairāk	 nekā	
30	 automašīnu	 stāvvietām,	 uzstādī-
ta	tualete	ar	2	kabīnēm	(1	no	tām	ar	
vides	 pieejamību),	 ierīkotas	 hibrīda	
apgaismojuma	laternas	un	uzstādītas	
vairākas	 videonovērošanas	 kameras.	
Ņemot	 vērā	 Bernātu	 dabas	 parka	
apmeklētāju	pieaugumu,	 ir	nepiecie-
šams	 attīstīt	 un	 labiekārtot	 publiski	
pieejamo	 dabas	 teritoriju,	 rodot	 arī	
ilgtspējīgus	 risinājumus.	Tā	 tas	 ir	 arī	
šajā	projektā,	jo	uzstādītā	apgaismo-
juma	 un	 videonovērošanas	 darbību	
nodrošinās	 atjaunojamie	 enerģijas	
resursi	jeb	vējš	un	saule.

Atbilstoši	 publiskā	 iepirkuma	
rezultātiem	 būvdarbus	 veiks	 SIA	
“CTB”	par	kopējo	summu	25	831,32	
EUR	 bez	 PVN.	 Projekta	 “Ilgtspē-
jīgs	stāvlaukums	Bernātos”	plānotās	

kopējās	 attiecināmās	 izmaksas	 pēc	
dokumentu	izvērtēšanas	ir	65	096,07	
EUR	(t.sk.	PVN	21%),	publiskais	fi-
nansējums	ir	85%	no	attiecināmajām	
izmaksām,	 kas	 ir	 55	 331,65	 EUR.	
Nīcas	novada	domes	līdzfinansējums	
tiek	plānots	15%	no	attiecināmajām	
izmaksām	jeb	9764,42	EUR.	

Šobrīd	 darbi	 jau	 ir	 uzsākti,	 un	
tos	 noslēgt	 plānots	 līdz	 augustam.	
Stāvlaukums	 būvdarbu	 laikā	
izmantošanai	nav	pieejams.	Gan	pie	
atpūtas	kompleksa	“Draudzība”,	gan	
uz	Dabas	 parka	 ceļa	 piekļuvei	 stāv-
laukumam	no	otras	puses	 izvietotas	
zīmes	 “Iebraukt	 aizliegts”.	 Aicinām	
ļaudis	turpināt	baudīt	Bernātu	burvī-
bu,	ceļu	uz	laipu	un	skatu	platformu	
mērojot	kājām.	

EJZF fonda administrējošās iestādes – 
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta 
dienests. 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par 
EJZF 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
emff/index_lv.htm

Latvijas	 Pašvaldību	 savienība	
(LPS)	kā	projekta	vadošais	partneris	
ciešā	sadarbībā	ar	visām	Baltijas	jūras	
un	Rīgas	jūras	līča	piekrastes	pašval-
dībām,	t.sk.	Nīcas	novadu,	arī	šogad	
īsteno	 nacionālas	 nozīmes	 projektu	
“Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana”. 
Šis	 projekts	 tiek	 īstenots	 jau	 kopš	
2018.	gada	ar	mērķi	īstenot	labu	pie-
krastes	pārvaldību	un	nodrošināt	gan	
vietējiem	iedzīvotājiem,	gan	tūristiem	
kvalitatīvu	 un	 drošu	 vidi	 jūras	 pie-
krastē.	Finansējums	visām	piekrastes	
pašvaldībām	tiek	piešķirts	kā	dotāci-
ja.	Nīcas	novadam	piešķirtais	atbalsts	
jau	ceturto	gadu	pēc	kārtas	ir	nemai-
nīgs	–	7796,00	EUR.

Par	2021.	gada	projekta	ietvaros	
piešķirto	dotāciju	tiks	uzstādīta	no-
jume	ar	galdiņu	un	soliņiem	Jūrmal-
ciemā,	pie	izejas	uz	jūru.	Jaunā	plud-
males	 infrastruktūra	 būs	 paredzēta	
iedzīvotājiem,	 tūristiem	 un	 tiks	 iz-
gatavota	no	kompozītmateriāla,	kas	
ir	 inovatīvs	un	 ilgtspējīgs	materiāls,	
kurš	 ekspluatācijas	 īpašības	 saglabā	
daudz	ilgāk	nekā	kokmateriāls	un	ir	
izturīgs	pret	visiem	laika	apstākļiem.	

	Nojumes	iepirkuma	process	un	

elementu	 izgatavošanas	 darbi	 ilgs	
aptuveni	2	mēnešus.	

Projekts	 tiek	 realizēts	 Latvijas	
Vides	 aizsardzības	 fonda	 (turp-
māk	 LVAF)	 valsts	 budžeta	 apakš-
programmas	 “Vides	 aizsardzības	
projekti”	ietvaros.	Kopumā	projek-
tam	 “Piekrastes	 apsaimniekošanas	
praktisko	 aktivitāšu	 realizēšana”	
no	 LVAF	 budžeta	 tika	 piešķirti	
dotācijas	 līdzekļi	 199	 988,00	EUR	
apmērā.



4 2021.	gada	24.	maijs

5. jūnijā Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas.
Vēlētājiem	pirmo	reizi	būs	iespēja	balsot	jebkurā	jaunveidojamā	Dien-

vidkurzemes	novada	vēlēšanu	iecirknī.	Tajā	vēlēšanu	komisijas	darbinieks	
noskenēs	vēlētāja	pasi	vai	personas	apliecību	un	pārliecināsies,	vai	vēlētājs	
ir	iekļauts	pašvaldības	vēlētāju	sarakstā	un	reģistrā	jau	nav	atzīmes	par	viņa	
piedalīšanos	vēlēšanās.	Ja	vēlētājam	būs	tiesības	balsot,	vēlēšanu	iecirkņa	
komisijas	balsotāju	reģistrēs	elektroniskajā	vēlētāju	reģistrā	un	papildu	zi-
ņas	par	vēlētāju	 ierakstīs	balsotāju	 sarakstā,	kur	vēlētājs	parakstīsies	par	
vēlēšanu	materiālu	saņemšanu.

Tiesības	piedalīties	pašvaldību	vēlēšanās	 ir	balsstiesīgajiem	Latvijas	un	
citu	Eiropas	Savienības	dalībvalstu	pilsoņiem	no	18	gadu	vecuma.	Eiropas	
Savienības	pilsoņiem,	lai	piedalītos	pašvaldību	vēlēšanās	Latvijā,	90	dienas	
pirms	vēlēšanām	jābūt	reģistrētiem	vēlētāju	reģistrā.	Visiem	vēlētājiem	jābūt	
reģistrētiem	vēlētāju	reģistrā.	Vēlētājam	ir	tiesības	balsot	tajā	pašvaldībā,	kur	
ir	viņa	reģistrētā	dzīvesvieta	90	dienas	pirms	vēlēšanu	dienas,	vai	pašvaldībā,	
kur	viņam	pieder	likumā	noteiktā	kārtībā	reģistrēts	nekustamais	īpašums.
Pašvaldību	vēlēšanās	jaunveidojamā	Dienvidkurzemes	novadā	pieteikti	

astoņi	deputātu	kandidātu	saraksti.

IECIRKNIS ADRESE
AIZPUTES VIDUSSKOLA Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.
AIZPUTES KULTŪRAS NAMS Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.
DURBES KULTŪRAS NAMS Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov.
LIEĢU KULTŪRAS NAMS Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov.
GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Grobiņas nov.
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.
PRIEKULES KULTŪRAS NAMS Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.
AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.
BĀRTAS KULTŪRAS NAMS “Tautas nams”, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov.
BUNKAS KULTŪRAS NAMS “Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.
CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gaismas”, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.
DUNALKAS KULTŪRAS NAMS “Danči”, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.
DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE “Purenītes”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov.
EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
GAVIEZES KULTŪRAS NAMS “Ritmi”, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov.
GRAMZDAS TAUTAS NAMS Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.
KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.
KALVENES PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.
KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS Pils gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.
MEDZES KULTŪRAS NAMS “Kultūras nams”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov.
NĪCAS NOVADA DOME Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.
OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov.
RUCAVAS PAGASTMĀJA “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.
VAIŅODES KULTŪRAS NAMS Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
VECPILS PAGASTNAMS “Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pag., Durbes nov.
VĒRGALES KULTŪRAS NAMS “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov.
VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE “Virgas skola”, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

Visi iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem.

27.  maijs – pēdējā diena, kad vēlētāji var reģistrēt vēlēšanu
 apgabala maiņu.
29. maijs – ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00 Pilsonības un
 migrācijas lietu pārvalde nodrošina vēlēšanu
 iecirkņu komisijām piekļuvi vēlētāju reģistram.
31. maijs – pirmā iepriekšējās balsošanas diena (pirmdiena), 
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 16.00 līdz 20.00.
1., 2. jūnijs – vēlēšanu iecirkņi darbojas dežūrrežīmā četras
 stundas dienā. Šajās dienās vēlēšanu iecirkņos
 var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un
 iepazīties ar kandidātu biogrāfijām, 
 priekšvēlēšanu programmām. Balsošana šajās 
 dienās vēlēšanu iecirkņos nenotiek.
3. jūnijs – otrā iepriekšējās balsošanas diena (ceturtdiena),
 kad visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 9.00 līdz 16.00.
4. jūnijs – trešā iepriekšējās balsošanas diena (piektdiena), 
 kas visi vēlēšanu iecirkņi balsotājiem atvērti 
 no plkst. 13.00 līdz 20.00.
5. jūnijs –  pašvaldību vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi 
 vēlētājiem atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlēšanu nedēļā vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu 
vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI VĒLĒTĀJU 
ZINĀŠANAI

PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANAS
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DIENVIDKURZEMES	NOVADA	
DEPUTĀTU	KANDIDĀTU	SARAKSTI	
UN	PRIEKŠVĒLĒŠANU	PROGRAMMAS*

Kandidāts Kārtas 
Nr. 

sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbošanās Amats

Guntis Rolis 1. 1961 Portāls “Dunika.lv” Īpašnieks
Sandra Aigare 2. 1955 Rucavas tradīciju klubs Vadītāja, valdes locekle
Edīte Dovkante 3. 1938 Pensionāre
Arturs Zīlītis 4. 1967 Priekules daudzfunkcionālā sporta 

halle
Saimniecības vadītājs

Ģirts Laugalis 5. 1976 Grobiņas novada dome Bārtas pagasta pārvald-
nieks

Eduards Vilde 6. 1991 AS “Riga Wood Baltic” Pārdevējs konsultants
Kārlis Ļubins 7. 1944 Latvijas strēlnieku apvienība Biedrs
Landra Valdmane 8. 1959 Māteru Jura Kazdangas pamatskola Mūzikas skolotāja
Juris Blaubārdis 9. 1957 IU “Merlin Liepāja” Īpašnieks
Māris Muitenieks 10. 1972 Pašnodarbināts
Anita Pelude 11. 1956 PKS “Nadziņi 1” Valdes locekle

Politiskā partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” ir nacionāli konserva-
tīva partija. Mūsu vairāk kā divpadsmit gadu pieredze, pārstā-
vot iedzīvotājus vairākās Latvijas novadu pašvaldībās, pierāda, 
ka iedzīvotāju labklājības pamatā ir:
u par pašvaldības iecerēm, plāniem vispusīgi informēts iedzī-
votājs;
u ikviena ar iniciatīvu apveltīta iedzīvotāja iesaiste pašvaldībā 
realizējamo projektu iniciēšanā, izvērtēšanā, īstenošanā;
u kultūrvēsturiski unikāla, savu identitāti un kultūrtelpu apzi-

noša, savās interesēs un darbībā saliedēta, zinoša, ekonomiski 
pašpietiekama kopiena – ciems, pagasts, pilsēta;
u iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību 
vērsta pašvaldība.

Mēs esam vietējie; zinām, kas jādara!
Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas 
starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņ-
pilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai 

sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, 
respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.  
u Jāveic korekts, pilnīgs novada attīstības plānu, resursu, 
pašvaldības iestāžu funkciju un fi nanšu audits, uz kura pamata 
lemt par projektu lietderību, iestāžu reorganizācijas nepiecie-
šamību.
u Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot ciemu, pagastu 
un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā 
reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums 
un novada saistošie noteikumi. 
u Jāizveido informācijas apmaiņas sistēma – iedzīvotājs, ko-
piena, pašvaldība – izmantojot pagastu un ciematu pārvaldes, 
interneta resursus un sociālos tīklus. Tikai vispusīgā informāci-
jas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, 
palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamī-
bu, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu. 
u Konsolidēt Dienvidkurzemes novada iedzīvotājus, vienlaicīgi 
respektējot katras iedzīvotāju kopienas ekonomiku un kultūrvi-
di. Tieši kultūra ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un 
emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. 
Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī 
dzīvesveids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradī-
cijas un uzskati.
u Īstenojot iesāktos attīstības plānus, tajos samērot gan mo-
dernās ekoloģijas, gan ražošanas nosacījumus. Jaunajos pro-
jektos šos līdzsvara noteikumus paredzēt obligāti.
u Veidot kopēju novada ugunsdzēsības, ātrās palīdzības, ci-
vilās aizsardzības sistēmu, integrējot tajā arī Liepājas pilsētu.
u Attīstības plānus veidot ciešā sasaitē ar Liepāju, piemēram, 
novada kopējā sabiedriskā transporta sistēmu, iekļaujot tajā arī 
Liepājas piepilsētas transportu. 
u Izstrādāt novada autoceļu attīstības konceptu kā vienu no 
galvenajiem nosacījumiem visa novada līdzsvarotai attīstībai.

u Izmantojot novada priekšrocības – tīra vide, liela teritori-
ja, dzelzceļš, ostu tuvums –, jāturpina piesaistīt investīcijas 
un veicināt vietējo uzņēmējdarbību – izveidot uzņēmējdarbī-
bas zonas ar atbalsta infrastruktūru, mazā un vidējā biznesa 
veicināšanas programmas. Spējīgi uzņēmēji, kas seko savām 
interesēm un var reāli novērtēt iespējas, ir ekonomisko procesu 
galvenie virzītāji. Jārada labvēlīga vide privātā kapitāla darbībai 
novada tautsaimniecības attīstības interesēs un jāsašaurina 
darbības, ko pašvaldība veic kā komersants. 
u Bārtas un Sventājas upes baseinu kompleksa, līdzsvarota un 
pārdomāta attīstība, izceļot dabas un vēstures vērtības, kuras 
nekonfl iktē ar ekoloģiju un vietējo ražošanu. Bārtas un Sventā-
jas dabas, vēstures un tūrisma taku izveide kā kompleksas un 
harmoniskas attīstības nozīmīga sastāvdaļa.
u Liepājas puses, Dienvidkurzemes tūrisma, Otrā pasaules 
kara, Kurzemes katla cīņu vietu saglabāšana kā uzskates lī-
dzeklis uz vēsturi bāzētai izglītošanai jaunatnes patriotisma 
audzināšanā. 
u Veidot pārdomātu rekonstrukciju projektu saturu un secību, 
lai pēc  ūdenssaimniecības, sakaru, apkures, lietus ūdens no-
vades sistēmu rekonstrukcijas nepasliktinātos ielu, trotuāru un 
iedzīvotāju īpašumu stāvoklis.
u Atbalstīt kopienu iniciatīvas savas kultūrvides sakopšanā un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
u Uz iedzīvotāju iniciatīvu pamata izvērtēt un realizēt korektas 
izmaiņas jau labiekārtotajās teritorijās, piemēram, izveidot no-
vietni malkas glabāšanai pie Priekules vidusskolas, Veselības 
punktu Aizputē, Saules ielā 9 (PMK sporta hallē), ar daudzprofi -
la ārstu praksēm un medicīniskajiem pakalpojumiem.
u Skolu saglabāšana kā nosacījums lauku teritoriju attīs-
tībai.
u Radīt pašvaldības programmu iedzīvotāju piesaistei, reemig-
rācijas atbalstam.

Kandidāts Kārtas 
Nr. 

sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās

Amats

Aldis Rudzītis 1 1968 “Kurzemes 
amatnieks A”

Valdes loceklis

Egils Matīss Madelis 2 1946 AHG Izpilddirektors komercjau-
tājumos

Zanda Šneidere 3 1987 Bezdarbniece
Agris Pulkstens 4 1979 “Dzelzbetons MB” Ražošanas maiņas 

vadītājs
Jānis Kapiņš 5 1998 ZS “Liepiņas” Autovadītājs
Raimonds Bērziņš 6 1991 “Stiga RM” Strādnieks
Māris Narbuts 7 1964 Rucavas pamatskola Autobusa vadītājs
Arnolds Tuleiko 8 1951 Jelgavas tehnikums Profesionālās izglītības 

skolotājs

Dienvidkurzemes novads apvieno unikālas un 
neatkārtojamas pilsētas, pagastus, ciemus, kur katram iedzī-
votājam ir lepnums par savu identitāti, kuru ir svarīgi nepa-
zaudēt.

Sekosim tam, lai apvienotajos novados būtu vienmērīga at-
tīstība, lai izaugsme nekoncentrētos tikai Dienvidkurzemes  
novada centrā – Grobiņā.

Apzinoties atbildību pret ikvienu Dienvidkurzemes novada ie-
dzīvotāju, mēs apsolām paveikt sekojošo.

PĀRVALDĒ
1. Izveidosim efektīvu, uz speciālistiem balstītu, iedzīvotājiem 
pieejamu novada pārvaldi.
2. Novada budžetu sastādīsim, balstoties uz novada attīstības 
plānā paredzēto un vismaz trīs gadu perspektīvā. Novada attīs-
tības plānu veidosim atbilstoši sabiedrības interesēm.
3. Pie pašvaldību iepirkumu izveidošanas pieaicināsim speciā-
listus attiecīgajā nozarē.
4. Būvējot vai atjaunojot pašvaldības īpašumus, piesaistīsim 
ekspertus, lai nepieļautu, ka nelietderīgi tiek tērēta nodokļu 
maksātāju nauda un objekti nav pilnvērtīgi izmantojami.

UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
1. Sagatavosim Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Nīcas, Durbes, 
Grobiņas, Vaiņodes un Rucavas novados pieejamo attīstības 
iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli 
pieejama jebkuram interesentam.
2. Aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus ārējo tirgu apgū-
šanā.
3. Atbalstīsim ikviena novada uzņēmēja iniciatīvu un rūpēsi-
mies par uzņēmējiem pievilcīgas vides un infrastruktūras iz-
veidošanu.
4. Izveidosim reālu uzņēmēju un novada domes sadarbības 
padomi.
5. Veicināsim jaunu uzņēmēju piesaisti un atbalstu, kā arī izvei-
dosim kursus topošajiem uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt savu 
darbību.

SPORTA AKTIVITĀTĒS, VESELĪBĀ, SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ
1. Sniegsim atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem komandu 
un individuālajiem sporta veidiem.
2. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem 
izstrādāsim reālu rīcības plānu un deleģēsim tām pašvaldības 
funkcijas iedzīvotāju saturīga brīvā laika pavadīšanas un atpū-
tas organizēšanai. 
3.  Aizputes, Pāvilostas, Nīcas,  Durbes, Grobiņas, Priekules, 
Vaiņodes un Rucavas novados sadarbībā ar Sociālo dienestu 
apzināt veco ļaužu un jauno ģimeņu atbalsta nepieciešamību. 
Iespēju robežas sniegt to.
4. Dienvidkurzemes novada pagastos, kuros nav senioru 
biedrību, apvienību un grupu brīvā laika pavadīšanas cen-
tru, izveidot tādus pēc senioru velmēm. Kā arī uzlabot jau 
esošo senioru biedrību, apvienību un grupu brīvā laika pa-
vadīšanas centru ēku stāvokli. Kā arī nodrošināt, atbalstīt 
seniorus ar nepieciešamajiem līdzekļiem un ierīcēm.

5. Izveidot sporta aktivitāšu pieejamību senioriem atbilstoši 
vecumam un veselības stāvoklim katrā no pagastiem.

KOMUNĀLAJĀ SAIMNIECĪBĀ
1. Sistemātiski veiksim pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa 
uzlabošanu, paredzot gan kosmētiskos remontus, gan iekšējo 
sistēmu uzlabošanu.
2. Piesaistīsim fi nansējumu komunālo pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai visā novadā.
3. Turpināsim tranzītceļa un pilsētas ielu atjaunošanu.
4. Aizputes, Pāvilostas, Nīcas, Durbes, Grobiņas, Priekules, 
Vaiņodes un Rucavas novados attīstīt reģionālo ceļu izbūvi, 
piesaistot valsts un sponsoru kapitālu.

VIDE UN INFRASTRUKTŪRA
1. Veicināsim atkritumu šķirošanas apguvi un pielietošanu ik-
dienā mājsaimniecībās.
2. Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Nīcas, Grobiņas, Priekules, 
Vaiņodes un Rucavas novadu pilsētās ieviesīsim apģērbu zie-
došanas kasti lietotajiem apģērbiem.
3. Sakārtosim savstarpējo novada pilsētu un pagastu, kā arī 
ciemu sabiedriskā transporta infrastruktūru. Lai cilvēkiem no-
malē būtu pieejams novada centrs. 
4. Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Nīcas, Grobiņas, Priekules, 
Vaiņodes un Rucavas novadā piesaistīt privātos transporta 
pakalpojuma sniedzējus, ja tāda iespēju nevar nodrošināt 
ar sabiedrisko transportu uz savstarpēji izdevīgiem nosacī-
jumiem.

Mēs, politiskās partijas “KPV LV” novada domes deputātu 
kandidāti, apsolām rūpēties par Dienvidkurzemes novada 
vienmērīgu attīstību, par sabiedrības līdzekļu caurspīdīgu un 
saimniecisku izlietošanu.

1. POLITISKĀ PARTIJA „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI”

2. POLITISKĀ PARTIJA „KPV LV”
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Kandidāts Kārtas 
Nr. 

sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās

Amats

Linards Tiļugs 1 1961 Padures pamatskola Direktors
Armands Jēkabsons 2 1984 Grobiņas novada dome Deputāts
Ainars Cīrulis 3 1970 Priekules novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Andris Jankovskis 4 1986 Aizputes novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Vija Jablonska 5 1957 Priekules novada dome Priekšsēdētāja
Juris Dabars 6 1962 Grobiņas novada dome Grobiņas pagasta un Gaviezes 

pagasta pārvalžu vadītājs
Aigars Veiss 7 1967 Nīcas novada dome Komunālās pārvaldes vadītājs
Daina Vanaga 8 1987 Biedrība “Ziemupīte” Valdes locekle
Zigmunds Mickus 9 1967 Vaiņodes vidusskola Direktors
Juris Grasmanis 10 1962 Aizputes novada dome Priekšsēdētājs
Oskars Rudovskis 11 1958 Grobiņas novada PII 

“Ūdelīte”
Vadītājs

Dzintars Kudums 12 1952 Priekules novada dome Gramzdas pagasta pārvaldes 
vadītājs

Irēna Riežniece 13 1967 SIA “Purva dzērvenīte” Valdes locekle
Kristaps Strungs 14 1994 Liepājas teātris Skaņu operators
Gundars Sisenis 15 1951 SIA “Elpa” Valdes priekšsēdētājs
Māris Ķēde 16 1983 I.K. Tervill Īpašnieks
Mārtiņš Ceriņš 17 1976 SIA “Kurzemes šindelis” Valdes priekšsēdētājs
Ingars Kalējs 18 1971 Nīcas novada dome Nīcas Sporta centra vadītājs
Gints Juriks 19 1964 Vērgales pamatskola Direktors
Jolanta Berga 20 1963 Aizputes novadpētniecī-

bas muzejs-TIP
Vadītāja

Agrita Plostniece 21 1968 Grobiņas novada Sociā-
lais dienests

Sociālā darbiniece

Gražina Ķervija 22 1964 Valsts sociālās aprūpes 
centra “Kurzeme” fi liāle 
“Aizvīķi”

Vadītāja

Pārticis un pašpietiekams lielākais novads Latvijā – Dien-
vidkurzeme, ar dabisku, drošu un veselīgu dzīves, darba un 
atpūtas vidi, kurā dzīvo izglītoti, veselīgi, sabiedriski aktīvi, 
sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas konkurētspējīgi 
uzņēmēji. Nacionālās apvienības Dienvidkurzemes deputātu 
kandidātiem ir zināšanas, pieredze, vēlme strādāt un sa-
darboties, lai to īstenotu. Lai nodrošinātu novada izaugsmi, 
esam izvirzījuši konkrētus uzdevumus:
u Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus 
pēc iespējas tuvāk katram iedzīvotājam. Veicināt iedzīvo-
tāju iesaisti plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Informēt 
iedzīvotājus par pašvaldībā plānoto, paveikto un līdzekļu 
izlietojumu.
u Nodrošināt pirmsskolas pieejamību visiem novada bēr-
niem. Saglabāt pamatizglītības pieejamību tuvāk bērnu 
dzīvesvietai. Atbalstīt izglītības iestāžu modernizāciju, at-
bilstošu speciālistu nodrošinājumu obligātās, interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības programmu sekmīgai īste-
nošanai. Atbalstīt novada vienīgās profesionālās izglītības 
iestādes konkurētspējas iniciatīvas. Pilnveidot mūžizglītības 
piedāvājumu.
u Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus 
intelektuālai un radošai attīstībai, veicināt politisko līdzda-
lību. Atbalstīt bērnu un jauniešu organizācijas, attīstot sa-
darbību ar sabiedriskajām organizācijām jaunatnes darbā.
u Nodrošināt vasaras nometnes un skolēnu nodarbinātī-
bu vasarā. Paredzēt atbalstu individuālo mācību līdzekļu 
iegādei pirmklasniekiem. Izstrādāt stipendiju stratēģiju 
vidusskolēniem. Nodrošināt brīvpusdienas pamatskolas 
izglītojamajiem. Izstrādāt atbalsta programmu daudzbērnu 
ģimenēm. Atbalstīt audžuģimeņu kustību.
u Organizēt “zaļos” iepirkumus, limitējot preču piegādes at-
tālumus. Izveidot zīmolu “Dienvidkurzemes produkts” novada 
uzņēmēju atbalstam. Rīkot projektu konkursus kā atbalsta rīku 
mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem. Veicināt privāto un 
publisko partnerību. Atbalstīt novada ostu attīstību.
u Atbalstīt zaļās enerģijas un vietējo resursu izmantošanu, 
energotaupīgu tehnoloģiju pielietošanu pašvaldības esošajās 
un projektējamajās būvēs. Veicināt dalīto atkritumu apsaim-
niekošanas politiku.
u Izveidot optimālu pašvaldības uzņēmumu struktūru. 

Gādāt par daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu. 
Modernizēt ūdens un kanalizācijas sistēmas, ielu apgais-
mojumu. Veikt veloceliņu izveidi, pašvaldības ielu un ceļu 
atjaunošanu. Atbalstīt vides un tūrisma objektu, izziņas taku 
un ainavu labiekārtošanu. Veicināt upju tūrismu, labiekārtot 
jūras piekrasti.
u Gādāt par atbalstu daudzbērnu, aizbildņu un audžuģime-
nēm, represētām personām, AES avārijas seku likvidētājiem, 
sociāli mazaizsargātajiem. Nodrošināt aprūpi vecāka gada-
gājuma vientuļajiem iedzīvotājiem, turpināt sadarbību ar ne-
valstiskajām un kristīgajām organizācijām. Gādāt par kva-
litatīvu primārās veselības aprūpi un sociālo pakalpojumu 
pieejamību visā Dienvidkurzemes novadā. Atbalstīt ģimenes 
ārstu prakses un pieprasītāko medicīnas speciālistu izbrau-
kuma pakalpojuma konsultāciju punktu izveidi pēc iespējas 
tuvāk klientiem. Ievērot vides pieejamības principus, plāno-
jot infrastruktūras projektus. Aktīvi iesaistīties reemigrācijas 
programmu realizācijā.
u Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un po-
pularizēšanu. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu, etnogrā-
fi sko kopienu darbību, jaunu māksliniecisko kolektīvu izveidi. 
Nodrošināt novadpētniecības muzeju un senlietu krātuvju 
sekmīgu darbību un attīstību. Atbalstīt lauku tūrismu kā bū-
tisku kultūras politikas elementu.
u Veicināt un saglabāt esošās sporta tradīcijas, pieejamību 
sporta infrastruktūrai. Atbalstīt tautas sportu kā veselīgu dzī-
vesveidu. Atjaunot senioru un ģimeņu sporta tradīcijas. Nodro-
šināt Liepājas rajona sporta skolas kvalitatīvu darbību jaunat-
nes sporta pilnvērtīgai attīstībai. Organizēt novada sporta veidu 
čempionātus un sporta svētkus. Atbalstīt novada komandu un 
individuālo sportistu dalību augsta līmeņa sacensībās.
Dienvidkurzemes novadu redzam ar aktīviem ļaudīm, stip-
rām, nodrošinātām ģimenēm apdzīvotos un saimnieciski ro-
sīgos laukos un mazpilsētās – Aizputē, Grobiņā, Durbē, Nīcā, 
Pāvilostā, Priekulē, Rucavā un Vaiņodē. Jaunajam novadam 
jākļūst par vietu, kur iedzīvotāji lepojas ar kopīgo identitāti, 
vecākiem ir darbs, bērniem – izglītības iestādes un senio-
riem – sabiedrības atbalsts. Tā ir vide, kur darba tikums, 
vērtības un tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. 
Esam apņēmības pilni, lai uzlabotu dzīves un pakalpojumu 
kvalitāti iedzīvotājiem un veicinātu jaunā novada attīstību!

4. POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA „ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kandidāts Kārtas 

Nr. sa-
rakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbošanās Amats

Aivars Priedols 1 1959 Grobiņas novada dome Priekšsēdētājs
Inga Ratniece 2 1970 Grobiņas novada dome Nekustamo īpašumu spe-

ciālists un lauksaimniecības 
konsultants

Raimonds Reinis 3 1983 PA “Grobiņas sporta centrs” Direktora vietnieks
Ojārs Petrēvics 4 1955 Durbes novada dome Priekšsēdētājs
Edgars Putra 5 1983 ZS “Pīlādži” Finanšu direktors
Antra Mālniece 6 1963 SIA’’ Kuldīgas slimnīca’’ Ārsts internists
Kaspars Dzenis 7 1980 Aizputes novada dome Būvvaldes vadītājs-arhitekts
Gunars Kristvalds 8 1955 Mikrouzņēmums Sēru ceremoniju vadītājs
Patricija Andersone 9 1969 Priekules novada pašvaldība Bunkas pagasta pārvaldes 

vadītāja
Mārtiņš Mikāls 10 1981 Priekules novada pašvaldība Sporta vadītājs novadā
Jānis Pelnēns 11 1974 SIA “Vaiņodes Agro” Lauksaimniecības virziena –

vadlīniju vadītājs, agronoms
Aivars Galeckis 12 1960 Grobiņas novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Laila Urbāne 13 1971 Zentas Mauriņas Grobiņas 

novada vidusskola
Direktore

Indulis Ozoliņš 14 1962 Kurzemes plānošanas reģions Sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla plānotājs

Turaids Šēfers 15 1975 “SOFIJAS LAIVAS” Valdes loceklis
Māris Niedols 16 1963 Saimnieciskās darbības 

veicējs
Ilmārs Šnore 17 1989 SIA “Mirdz un Laistās” Līdzīpašnieks, valdes loceklis
Jānis Vitrups 18 1953 Pāvilostas novada pašvaldība Vērgales pārvaldes vadītājs
Edgars Treimanis 19 1978 SIA “Daiļrade koks” Ražošanas direktors
Oļegs Jurjevs 20 1970 Vaiņodes novada dome Priekšsēdētāja vietnieks
Romārs Timbra 21 1970 SIA “Compaqpeat” Ražošanas vadītāja vietnieks
Gatis Kalniņš 22 1975 J&G Veterinārais Serviss Veterinārārsts

No astoņu līdzšinējo novadu prasmēm līdz kopējai pratībai.
Darba organizācijas princips: katra vajadzības svarīgas gan 
pilsētās – Aizpute, Grobiņa,
Priekule, Pāvilosta, Durbe –, gan pagastu centros – Nīcā, 
Vaiņodē un Rucavā.

LAUKSAIMNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, MĀJRAŽOŠANA
u Ātra, konkrēta rīcība biznesa attīstību veicinošu lēmumu 
pieņemšanā.

u Industriālo parku izveide.
u Lauku konsultanti katrā pagastā.
u Mājražotāju kopu organizēšana.
u Atbalsts krājsabiedrību darbībai.
u Skaidri noteikti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

INFRASTRUKTŪRA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN VIDE
u Ceļu posmu Grobiņa–Nīca, Vaiņode–Skrunda, Priekule–
Ilmāja asfaltēšana.

3. NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI!”–„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI”/LNNK

u Pašvaldības ceļu, ielu seguma atjaunošana, pretputekļu 
apstrāde.
u Sakārtota satiksme Pāvilostas vēsturiskajā daļā.
u Energoefektīva ielu apgaismojuma modernizācija.
u Vismaz viens jauns gājēju, velosipēdistu celiņš gadā.
u Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu sakārtošana:
    Priekulē, Rucavā, Krotē, Gaviezē.
u Līdzfi nansējums ūdensvadu, kanalizācijas pieslēgumiem 
mājsaimniecībām.
u Atrisināta siltumapgāde Priekulē.
u Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, atbalsts 
daudzdzīvokļu māju siltināšanai, iekšpagalmu sakārtošana.
u Līdzfi nansējums vēsturisko ēku atjaunošanai.
u Dalīto atkritumu laukumu izveide, šķirošanas atbalstīšana.
u Bīstamo graustu nojaukšana.
u Vienota kapu saimniecība, sakārtoti ceļi, nožogojumi un 
digitalizācija.

IZGLĪTĪBA
u Kvalitatīva izglītība no pirmsskolas līdz vidējās izglītības 
ieguvei, atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.
u Skolas mācību vide tuvu dzīvesvietai.
u Tālmācības, eksternu, mūžizglītības, profesionālās izglī-
tības programmas.
u Mūzikas, mākslas skolu saglabāšana.
u Atbalsts interešu izglītībai.
u Kvalitatīva, jēgpilna metodiskā centra izveide, sadarbība 
ar Liepāju.
u Pārdomāti skolēnu pārvadājumi.
u Darba iespējas vasarā.
u Investīcijas modernākām tehnoloģijām.
u  Karjeras konsultants skolās.
u Pagarinātās dienas grupas skolās.
u Bērnudārzi arī vasarā.
u Patriotiskā audzināšana, novada mācības iedzīvināšana.
u Stipendijas jauniešiem novadam nepieciešamajās spe-
cialitātēs.

SOCIĀLĀ APRŪPE UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
u Sociālais darbinieks katrā pagastā.
u Sociālā atbalsta nodrošināšana, ievērojot vienlīdzības un 
konfi dencialitātes principus.
u Transports iedzīvotāju vitālām vajadzībām.
u Sadarbība labdarības projektos.
u Dzīvokļi krīzes situācijās.
u Atbalsts ģimenēm, kuras atgriežas.
u Modernas aparatūras iegāde esošajos feldšerpunktos.
u Finansiāls atbalsts trūkstošo mediķu piesaistei.
u Senioru godināšana, ekskursijas.
u Satikšanās vieta pensionāriem katrā pagastā.

u Bezmaksas juridiskās konsultācijas ar pašvaldību sais-
tītos jautājumos.

KULTŪRA, GARĪGUMS, TŪRISMS UN SPORTS
u Atbalsts pašdarbības kolektīviem.
u Aktīva kultūras dzīve katrā pagastā, pilsētā.
u Jauna, mūsdienīga kultūras centra izveide Grobiņā.
u Misiņkalna estrādes atjaunošana Aizputē.
u Sadarbība ar reliģiskajām organizācijām.
u Vietējo kultūras centru, saieta namu, bibliotēku saglabā-
šana, attīstība.
u Autostāvvietu risinājumi Baltijas jūras piekrastē.
u Vienota kultūras telpa Rucavas, Bārtas, Nīcas vēsturis-
kajam mantojumam.
u Dabas taku, atpūtas vietu izveide Vaiņodē, Embūtē, Kaz-
dangā.
u Satiksmes organizācijas sakārtošana Pāvilostas vēstu-
riskajā daļā.
u Ālandes upes parka pilnveidošana Grobiņā.
u Dzelzceļa līnijā Vaiņode–Priekule–Grobiņa zaļo tūrisma 
ceļu izveide.
u Muzejs Nīcas tautastērpam, Nīcas dižā klēts.
u Atbalsts kultūras, sporta, tūrisma biedrībām.
u Sporta veicināšana jauniešu vidū, senioru motivēšana.
u Esošo sporta infrastruktūru, tradīciju attīstība.
u Atbalsts individuālajam un komandas sportam.
u Sporta halles siltināšana, sporta laukuma labiekārtošana 
Vērgalē.
u Sporta stadiona attīstība, basketbola, volejbola laukumi 
Grobiņā.

DROŠĪBA
u Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība visā novadā, to atjauno-
šana Vaiņodē, Pāvilostā, Rucavā.
u Diennakti pieejama dežurējoša patruļa.
u Videonovērošanas sistēmas uzturēšana, pilnveide visā 
novada teritorijā.
u Sabiedriskās kārtības, drošības nodrošināšana, pašvaldī-
bas policijas darba  pilnveide.

PĀRVALDĪBA
u Kvalitatīvs klātienes un e-pakalpojums katrā pagastā, 
pilsētas pārvaldē, komunālajā uzņēmumā.
u Iedzīvotāju iesaiste attīstības plānošanā, lēmumu pieņemšanā.
u Uz sadarbību vērsta būvvalde.
u Regulāras izbraukumu domes sēdes pagastos.
u Pašvaldības darbs – iedzīvotāju labā.

Apsolām turpināt labi iesāktos darbus, ar savstarpēju 
sapratni un cieņu veidojot kopīgu nākotni katrā pilsētā un 
lauku sētā!
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Mēs esam par mūsdienīgu dzīvesvietu! Par vietu, kurā vēla-
mies dzīvot un vienmēr atgriezties. Mēs esam par Lejaskurzemi 
Dienvidkurzemes vietā, jo nepārdomātus lēmumus nekad nav 
par vēlu labot. Mēs esam par Aizputi, Durbi, Grobiņu, Nīcu, 
Pāvilostu, Priekuli, Rucavu un Vaiņodi. Par maznovadu kultūr-
vēsturiskās piederības saglabāšanu.

Mēs esam par mūsdienīgu izglītību: labs skolotājs dzīvos un 
strādās vietā, kur redz jēgu savam darbam un kur viņu atbalsta. 
Arī fi nansiāli.
Novada izglītības iestādēm jāspēj papildināt vienai otru, nevis 
konkurēt.
Skola ir vieta zināšanu, prasmju un pieredzes iegūšanai un reizē 
audzināšanai. Pamatus veido ģimene. Mēs būsim par lielāku 
atbalstu ģimenēm.
Mūsdienīga skola nav tikai ēka – tā ir vieta, kurā gūt zināšanas 
ar vienu pieskārienu taustiņam. Skolām būs jāuzlabo tehniskās 
iespējas, lai spētu nodrošināt mūsdienīgas tiešsaistes mācī-
bas. Palīdzēt būs pašvaldības pienākums.

Mēs iestāsimies par fi nansējumu jauniešu iniciatīvu atbalstam 
un par tiem, kas strādā ar jaunatni.
Vienmēr būsim par bērnudārziem pēc iespējas tuvāk dzīvesvie-
tai. Atbalstīsim privāto dārziņu izveidi.

Mēs esam par mūsdienīgu kultūrtelpu, kurā vienlīdz labi 
jūtas pašdarbības kolektīvi un tradīciju kopēji un kur vien-
laikus savu radošo ceļu uzsāk nākamie augstas raudzes 
profesionāļi.
Mūsdienīgs kultūras nams ikvienā maznovadā ar laikmetīgu 
interjeru, dizainu un tehnisko nodrošinājumu.
Saudzīga attieksme pret kultūrvēsturisko mantojumu – novada 
atpazīstamības pamatu, veicinot un fi nansiāli atbalstot vēstu-
risko būvju atjaunošanu novada centros un lauku sētās.
Novada muzeji kā interaktīva, sabiedrību iesaistoša un mūs-
dienīga izziņas telpa.

Mēs esam par sociālo drošību, aprūpi un veselību!
Atradīsim jaunus ģimenes ārstus un citus speciālistus, uzlabo-

5. POLITISKĀ PARTIJA „KUSTĪBA PAR!”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimša-
nas gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās

Amats

Nora Patmalniece 1 1965 Aizputes novada dome Juridiskās nodaļas vadītāja, 
juriskonsulte

Ingus Krūmiņš 2 1972 SIA “Lightroom” Uzņēmuma vadītājs
Guntis Reķēns 3 1968 SIA “Atex” Valdes priekšsēdētājs
Māris Meldris 4 1971 SIA “Lateira” Mežsaimniecības speciālists
Ance Tīmane 5 1992 Biedrība “IZGAISMO IDEJU” Valdes locekle
Linda Zeltiņa 6 1991 Kandavas Lauksaimniecī-

bas tehnikums
Struktūrvienības vadītājs, 
pedagogs

jot ārstu piesaistes programmu (stipendijas, prakšu iekārtoša-
na, noma, dzīvokļi).
Mums svarīgāks ir nevis pabalstu skaits, bet gan 
sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no naba-
dzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem būt 
iesaistītiem.
Ieviesīsim sistēmu veselības aprūpei mājās cilvēkiem ar dažā-
dām saslimšanām.

Mēs esam par uzņēmēju!
Attīstīsim sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūru, biznesa inkubatoriem un citām institūcijām, lai veicinātu 
jaunu darba vietu radīšanu. 
Atbalstīsim novada uzņēmējus jaunas infrastruktūras izveidē 
un esošās uzlabošanā.
Mūsu novadā ir trīs dabas parki un viens rezervāts. Aizputes 
vēsturiskais centrs ir valsts kultūras piemineklis. Strauji attīs-
tās piejūras novadu tūrisms. Tūrisms ar uzsvaru uz kvalitāti būs 
mūsu prioritāte.
Iestāsimies par ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, uzlabo-
jot ceļu tīklu un prioritāri motivējot bioloģiskās saimniekošanas 
pieeju.
Eksportspējīgai domāšanai, zaļai un radošai pieejai jākļūst 
par investīciju piesaistes un novada ekonomiskās izaugsmes 
pamatu.

Mēs esam par atklātību, labu pārvaldību un sadarbību paš-
valdības darbā!
Iestāsimies par tādiem pašvaldības lēmumiem, kas nodrošina 
pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietojumu un rada iedzī-
votājos sapratni par domē notiekošo.
Esam par “slaidu” pašvaldību, par ātrāku jaunā novada izpild-
varas struktūru racionalizāciju. Par kompetentiem darbiniekiem 

un vienkāršu sarunu, palīdzot iedzīvotājiem sarežģītos jautā-
jumos. 
Būsim atvērti iedzīvotāju iniciatīvām un iesaistīsim viņus lēmu-
mu pieņemšanā, veidojot aptaujas.
Ieviesīsim iedzīvotāju līdzdalības budžetu un atbalstīsim iedzī-
votāju valžu izveidošanu. 

Mēs esam par racionālu satiksmi!
Mēs esam par apdzīvoto vietu savienošanu ar asfaltētiem 
ceļiem. Labi saprotam, ka visi ceļi novadā netiks noasfaltēti. 
Esam par ceļu rekonstrukciju, racionāli izvērtējot iespējas un 
vajadzības.
Mēs esam par veloceliņu tīkla saprātīgu paplašināšanu un jau-
nu maršrutu izveidi.
Satiksmē stingri iestāsimies arī par to cilvēku vajadzībām, kuru 
vienīgais pārvietošanās līdzeklis ir ratiņkrēsls.

Mēs esam par sakārtotu vidi!
Līdzfi nansēsim daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu, 
ūdens, kanalizācijas un apkures tīklu pieslēgumu izveidošanu.
Atbalstīsim un motivēsim daudzīvokļu māju iedzīvotājus siltināt 
ēkas.
Atkritumu šķirošanas laukumam jābūt katrā pilsētā un pagastā.
Uzstājīgi aicināsim īpašniekus, kuru īpašumi ilgstoši netiek 
apsaimniekoti un kļuvuši par vidi degradējošiem graustiem, 
sakopt sev piederošo īpašumu.

Mēs esam par Dienvidkurzemi, kas sadarbojas!
Liepāja ir Dienvidkurzemes sirds, un Dienvidkurzeme ir Liepājas 
asinsrite. Mēs iestāsimies par abpusēju sadarbību ar Liepāju 
ikvienā labā idejā.

Sākam savā dzīvesvietā – sākam kopā!

6. POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA „JAUNĀ VIENOTĪBA”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimša-
nas gads

Darbavieta/nodarbošanās Amats

Andris Jefi movs 1 1986 Grobiņas novada pašvaldība Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta vadītājs

Mārtiņš Grundmanis 2 1984 SIA “Aizputes nami” Valdes loceklis
Andis Ādiņš 3 1970 Grobiņas novada pašval-

dības aģentūra “Grobiņas 
Sporta centrs”

Direktors

Ralfs Jenerts 4 1972 SIA “Dunduru pļavas” Valdes loceklis
Iveta Mame 5 1972 Vaiņodes vidusskola Direktora vietniece, fi zikas 

skolotāja
Imants Ozols 6 1960 Aizputes novada dome Deputāts; Izglītības un sporta 

komitejas vadītājs; Kultūras 
komitejas loceklis

Inese Gusta 7 1985 Grobiņas novada dome Kultūras darba organizatore; 
jaunatnes lietu speciāliste

Tatjana Ešenvalde 8 1950 SIA “Priekules slimnīca” Valdes priekšsēdētāja
Elmārs Šēns 9 1977 SIA “Pindstrup Latvia” Struktūrvienības vadītājs
Gints Griezītis 10 1970 Grobiņas novada pašval-

dības aģentūra “Grobiņas 
Sporta centrs”

Medzes pagasta sporta organi-
zators; fl orbola treneris

Līga Tīlišķe 11 1982 SIA “BERLIN-CHEMIE/
MENARINI BALTIC”

Medicīnas pārstāve

Agris Kovaļevskis 12 1970 SIA “Drošības birojs” Valdes priekšsēdētājs
Jānis Veits 13 1958 Rucavas novada dome Priekšsēdētājs
Ilze Bruce 14 2002 Mācās vidusskolā
Ainars Reņģe 15 1972 AS “Zentiva Group” fi liāle 

Latvijā
Lielo klientu sadarbības 
vadītājs

Ieva Šmite 16 1986 Nīcas novada dome Nīcas novada Kultūras centra 
vadītāja

Maija Pūpola 17 1970 Liepājas rajona sporta skola Trenere
Genadijs Jefi movs 18 1946 Grobiņas novada dome Domes priekšsēdētāja vietnieks
Laura Pakule-Krūče 19 1981 Nīcas novada dome Deputāte
Agija Kaunese 20 1982 Rucavas novada dome, 

Dunikas pagasta pārvalde
Vadītāja

Anita Laiveniece 21 1982 Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests

Sociālās palīdzības organizatore

Rauls Silts 22 1989 SIA “ROMA RESTORANS” Valdes loceklis

Mūsu pamatvērtības – ĢIMENE, DROŠĪBA, LABKLĀJĪBA. 

Dienvidkurzemes novads būs plaukstošs aktīvu un atbildīgu 
iedzīvotāju novads. Ikviens varēs justies piederīgs un drošs 
par saviem tuviniekiem, savu un bērnu nākotni. Katram no-
vada iedzīvotājam būs pieejams pašvaldības atbalsts, un 
ikviens varēs īstenot savus mērķus.

PĀRVALDE
u Aktīvi pārstāvēsim novada intereses visās valsts institū-
cijās.
u Attīstīsim ideju veidot viedo pašvaldību.
u Dibināsim draudzīgas attiecības ar citiem novadiem un 
veidosim īpašu sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldību.
u Atbalstīsim pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīsim 
kompetenci un atbildību darba jautājumu risināšanā. 
u Īstenosim caurspīdīgu un sabiedrībai saprotamu pašval-
dības darbu.
u Veidosim atvērtu komunikāciju ar novada iedzīvotājiem un 
iesaistīsim pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
u Turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus novada attīstības 
projektus, to realizācijai piesaistot Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļus un citus publiskā finansējuma avotus.
u Nodrošināsim taisnīgu finanšu resursu sadali visā novadā.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, 
TŪRISMS UN SPORTS 
u Par prioritāti noteiksim sabiedrības izglītošanos, veicinot 
izglītības iestāžu izaugsmi, interešu un kompetenču izglītības 
attīstību. 
u Nodrošināsim mūzikas un mākslas skolu, sporta skolas, 
mūžizglītības centru pilnveidi un aktīvu darbību; pielāgosim 
transporta kustību atbilstoši nodarbību laikiem.
u Attīstīsim skolu tīklu atbilstoši infrastruktūrai, radot iespē-
ju saglabāt visas esošās izglītības iestādes.
u Nodrošināsim visus pirmsskolas un vispārējās izglītības 
audzēkņus ar pašvaldības finansētu ēdināšanu.
u Veicināsim jaunatnes iesaisti un līdzdalību novada norisēs; 
atbalstīsim novada jauniešu izglītības iegūšanu pašvaldībai 
nepieciešamās profesijās (stipendijas, līdzfinansējums izglī-
tības iegūšanai u.c.).
u Saglabāsim kultūras mantojumu, vērtības, tradīcijas un 
uzlabosim esošo kultūras pakalpojumu kvalitāti. Veidosim 
kopības un piederības sajūtu novadam, tautai, valstij.
u Veicināsim sabiedrības iesaistīšanos sporta dzīves aktivi-
tātēs. Pilnveidosim un uzlabosim esošo sporta infrastruktūru. 
Saglabājot katras vietas tradīcijas, nodrošināsim iespēju at-
tīstīt un pilnveidot sporta aktivitātes visos vecumposmos un 
veidosim jaunus sportu popularizējošus pasākumus.

u Atbalstīsim tūrisma piedāvājumu, tā attīstību un dažādī-
bu, sadarbojoties ar novada nevalstiskajām organizācijām un 
tūrisma uzņēmējiem.

TAUTSAIMNIECĪBA
u Atbalstīsim uzņēmējdarbību, kas rada jaunas darba vietas 
un veicina ģimeņu atgriešanos novadā. Stimulēsim ekonomis-
ko aktivitāti reģionos, kas sekmēs visu teritoriju potenciāla 
izmantošanu. 
u Rūpēsimies par modernas infrastruktūras attīstību, kas 
veicinās investīciju pieplūdi novadā. 
u Īpašu vērību pievērsīsim lauku ceļu segumu uzturēšanai 
labā stāvoklī.
u Sadarbībā ar uzņēmējiem risināsim jautājumu par skolēnu 
nodarbinātību vasarā. 
u Nodrošināsim energoefektivitātes pasākumus pašvaldības 
iestādēs, īpašumos, veicināsim daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tāju iesaistīšanos ēku siltināšanas projektos.
u Nodrošināsim šķirotu atkritumu apsaimniekošanu 
un sabiedrības izglītošanu par videi draudzīgu 
dzīvesveidu.
u Rūpēsimies par energoefektivitāti un izvērtētas, sabalan-
sētas atjaunojamās enerģijas ražošanu. Sakārtosim un efek-
tivizēsim apdzīvoto vietu ielu apgaismojumu.
u Attīstīsim atbalsta un informācijas sistēmas pilnveidi 
uzņēmējiem, Eiropas Savienības struktūrfondu un publiskā 
finansējuma līdzekļu piesaistīšanai.
u Veicināsim attīstību lauksaimniecības nozarē, attīstot at-
balsta instrumentus, lauku konsultantu konsultāciju iespējas 
un pieejamību visā novadā.

VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, 
NODARBINĀTĪBA
u Iestāsimies par iespēju saņemt savlaicīgu un kvalitatīvu 
medicīnisko palīdzību, attīstot primāro un sekundāro vese-
lības aprūpes pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk 
iedzīvotāju dzīvesvietai.
u Aktivizēsim Sociālā dienesta darbību, lai mazinātu soci-
ālās problēmas un nodrošinātu kvalitatīvu palīdzības snieg-
šanu grūtībās nonākušajām personām. Īpašu uzmanību 
pievēršot senioriem, maznodrošinātajiem, iedzīvotājiem ar 
īpašām vajadzībām, daudzbērnu un jaunajām ģimenēm. 
u Regulāri informēsim sabiedrību par pieejamiem pabal-
stiem, stipendijām, to piešķiršanas nosacījumiem. Veicināsim 
to ātru un taisnīgu sadali.
u Atbalstīsim novadam nepieciešamo speciālistu vajadzī-
bas, izveidosim dienesta dzīvokļu fondu.

Mums ikviens ir svarīgs!
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Jauno konservatīvo programma Dienvidkurzemes novada attīstībai!

1. Sabiedrības iesaiste pašvaldības darbā.
Rosināsim iedzīvotāju kopienu izveidi visos pagastos un apdzīvotās 
vietās, iekļaujot šo kopienu darbību novada pārvaldes struktūrā.
Biedrību un nodibinājumu atbalstam pašvaldībā strādās speciā-
lists, kurš sniegs atbalstu projektu rakstīšanā un īstenošanā.
Izveidosim digitālo platformu sadarbībai ar iedzīvotājiem. Plat-
formā varēs darboties iedzīvotāji, kuri vēlas aktīvi piedalīties 
pašvaldības darbā.
Novada vadība rīkos konferences sabiedriskām organizācijām, 
aktīviem sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmējiem ar mērķi veidot 
kopīgus plānus un novada attīstības perspektīvas.

2. Izglītības, pieaugušo tālākizglītības un kultūras attīstība 
novadā.
Veidosim bērnu vajadzībām un kvalitatīvai attīstībai pakārtotu 
skolu tīklu: pirmsskola, sākumskola – tuvāk dzīvesvietai, pamat-
skola, vidusskola – nodrošinot skolēniem viņu spējām atbilstošu 
izvēli, modernāku mācību vidi.
Novada izglītības pārvalde organizēs arī pieaugušo izglītības 
programmu, papildinot un uzlabojot NVA piedāvājumu, un bez-
darbnieku apmācības notiks sadarbībā ar uzņēmumiem un paš-
valdības iniciatīvām.
Skolēniem, kuriem nepieciešama speciālā izglītība, ļausim integ-
rēti mācīties vispārizglītojošās skolās, pēc vecāku vēlmēm.
Izveidosim novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi, kura 

7. POLITISKĀ PARTIJA „LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads
Darbavieta/nodarbošanās Amats

Raivis Kalējs 1 1989 Nīcas novada pašvaldība Attīstības nodaļas vadītājs
Inese Meļķe 2 1985 SIA “SC Grand” Finansists/ jurists
Pēteris Vītols 3 1992 Pašnodarbināta persona Treneris, menedžeris
Ilze Jonase 4 1976 Aizputes vidusskola Skolotāja un direktores 

vietniece audzināšanas 
jautājumos

Andrejs Radzevičs 5 1966 Durbes novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Vita Cielava 6 1963 SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs”, Saldus 
konsultāciju birojs

Augkopības konsultante

Artūrs Blumbergs 7 1994 Vaiņodes vidusskola Sporta skolotājs
Daiga Ķēdže 8 1987 Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestāde “Liepājas Futbola skola”
Lietvede

Edgars Cīrulis 9 1966 Liepājas rajona Gaviezes 
pagasta zemnieku saimniecība 
“SANDERI”

Īpašnieks

Gunārs Geste 10 1982 AS “Latvijas Valsts meži” Meža infrastruktūras 
speciālists

Rinalds Neifelds 11 1980 Neatliekamās medicīniskas 
palīdzības dienests

OMT vadītājs

Renārs Latvens 12 1977 AS “UPB” Apsardzes dienesta 
vadītāja vietnieks

Sandris Bēča 13 1971 LPKS “Durbes grauds “Valdes priekšsēdētājs
Valērijs Kurčanovs 14 1983 Zvejnieku saimniecība “SAIVA” Īpašnieks
Ainārs Pāvils 15 1991 Liepājas rajona sporta skola Handbola treneris
Anita Roga 16 1973 SIA “Alūksnes slimnīca” Galvenā grāmatvede
Toms Mackars 17 1992 Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestāde “Liepājas Sporta spēļu 
skola”

Direktora vietnieks admi-
nistratīvi saimnieciskajā 
darbā

Gatis Volkevičs 18 1985 ZS “Rieksti-1” Mehāniķis
Aiga Zeltagrauda 19 1973 SIA “Zeltagrauds” Valdes locekle
Arvis Engelmanis 20 1983 ZS “Avoti - 1” Īpašnieks
Jānis Zukulis 21 1993 SIA “AGRO J.U.” Graudu kaltēšanas iekārtu 

operators
Arnis Kvietkausks 22 1989 TPM Bilpleje Autovirsbūves galvenais 

krāsotājs

8. POLITISKĀ PARTIJA „JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA”
nodarbosies ar jaunatnes darba organizēšanu un jauniešu iesais-
tīšanu novada lēmumu pieņemšanā. 
Aicināsim katru no 5 vidusskolām izstrādāt savu unikālo piedāvā-
jumu vidējai izglītībai. 2021./2022. gadā vidusskolām atbalstīsim 
trūkstošā fi nansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta.
Atbalstīsim amatiermākslas radošos kolektīvus, paredzot fi nan-
sējumu un materiālu atbalstu.
Veidosim vienotu atbalsta sistēmu jaunatnes organizācijām – kā 
mazpulki, skauti un gaidas un citas organizācijas, kuras strādā 
ar jauniešiem. Veicināsim bērnu un jauniešu aktīvu iesaistīšanos 
savas vietējās kopienas dzīvē.

3. Sociālā aprūpe un darbs ar sociāli atstumtajiem novadā.
Izveidosim sistēmu, kā sniegt ne tikai materiālu, bet arī attīstošu 
atbalstu sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām.
Veidosim sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un veicināsim 
jaunu sociālo uzņēmumu veidošanu, lai būtu iespēja cilvēkiem ar 
sociālo atstumtību atrast nodarbošanos.
Uzdosim Sociālajam dienestam nodrošināt kvalitatīvu un pieeja-
mu aprūpi un palīdzību vientuļiem pensionāriem, kā arī cilvēkiem 
ar invaliditāti un cilvēkiem, kuri palikuši vieni, kuriem nepiecieša-
ma socializēšanās un saimniecisks atbalsts.

4. Novada tūrisma attīstība.
Novadā tiks izveidots viens Tūrisma informācijas centrs ar tū-
risma informācijas punktiem, veidojot partnerību ar privātiem 
tūrisma un citu pakalpojumu sniedzējiem.
Pašvaldības budžetā paredzēsim fi nansējumu, kas domāts tūris-
ma uzņēmēju projektiem.
Būsim par to, ka tiek saglabāts bijušās dzelzceļa līnijas Priekule–
Liepāja uzbērums, veicinot lauku tūrisma attīstību novadā.

Izveidosim novada mājaslapā sadaļu vietējiem amatniekiem un 
ražotājiem – reklāmai un informācijas apmaiņai.

5. Novada ekonomikas attīstība. 
Attīstīsim biznesa parkus – industriālos parkus, kas paredzēti 
jaundibinātiem un iecerētiem uzņēmumiem.
Rosināsim Satiksmes ministrijai piedāvāt Lietuvas Republikai 
attīstīt dzelzceļa līniju Mažeiķi–Klaipēda caur Priekuli. 
Lai novērstu pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu, novadā rosinā-
sim veidot iekšējās kontroles biroju 2 cilvēku sastāvā, kuri būs 
atbildīgi par visiem iepirkumiem un izdevumu objektivitāti.
Būsim par to, ka turpmākajos 30 gados tiks noasfaltēti Dienvid-
kurzemes stratēģiski svarīgie ceļi: Otaņķi–Grobiņa, Knīveri–Ilmā-
ja, Pape–Nīgrande, Cīrava–Upsēde.
Novada īpašumus izsolot – pirmpirkuma tiesības reemigrantu 
ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.
Izstrādāsim pašvaldības un privāto uzņēmēju partnerību, lai sa-
sniegtu visizdevīgākos saimnieciskos risinājumus pakalpojumu 
un pašvaldības uzdevumu veikšanā.

6. Dienvidkurzemes novada administrēšana.
Būsim par to, ka uz visiem vadošajiem amatiem Dienvidkurzemes 
novadā tiks izsludināts jauns konkurss. 
Mazināsim birokrātisko sistēmu – centralizēsim izpilddirekciju, 
grāmatvedību un citas vadošas struktūrvienības.
Pašvaldības vadošo amatpersonu atalgojums būs pakārtots no-
vada ekonomiskai izaugsmei.
Prasīsim novada pārvaldē ieviest labas pārvaldības principus 
visās jomās. 
Novada iekšējais kontroles birojs rūpēsies par iepirkumu izstrā-
des godīgumu – no iepirkuma sākotnējās idejas līdz realizācijai.

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta/nodarbo-
šanās

Amats

Henrijs Ķeružis 1 1968 SIA “Ievirze” Valdes priekšsēdētājs
Andris Grudulis 2 1986 SIA “CTB” Pamatdarbības struktūrvienības 

vadītājs (ceļu aprīkojuma nozarē)
Indulis Kalns 3 1972 SIA “MI DESIGN” Arhitekts
Kristers Andersons 4 1997 Liepājas Universitāte Vecākais datortehnikas inženieris
Haralds Eglītis 5 1971 Liepājas rajona Bunkas 

pagasta zemnieku 
saimniecība “ZIEDIŅI-4”

Zemnieks

Jānis Atkalns 6 1983 Pašnodarbināta 
persona

Māris Otomers 7 1981 SIA “ERVILS” Pavārs
Arnolds Pinkulis 8 1951 Pensionārs

Mēs esam Latvijas reģionu apvienība – cilvēki no visas Dienvid-
kurzemes novadiem, kurus vienojis kopīgs mērķis. Tā ir Latvija 
ar augstu dzīves līmeni un izaugsmi, kas jūtama katrā novadā. 
Jūs pazīstat mūs – mēs nākam no mūsu pašu ciemiem, pagas-
tiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas rūp ļaudīm, un zinām, kā to 
panākt. Mūs vada piederības sajūta savam novadam, un mūsu 
pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, spēja ieklausīties 
un sadarboties. Atbalstot mūs, jūs atbalstīsiet gudru un godīgu 
pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un 
patriotismu. Mūsu kopīgais uzdevums ir izveidot stiprus pamatus 
Dienvidkurzemes novadam stiprā Latvijā. 

Mērķis – veidot jaunā novada identitāti, saglabājot esošo novadu 
unikalitāti, tradīcijas un vērtības. Radīt atbilstošus apstākļus, lai 
cilvēki justos piederīgi, droši, atbalstīti un par savu dzīvesvietu 
izvēlētos Dienvidkurzemes novadu!
Vīzija – videi draudzīgs, jaunām idejām atvērts un saimnieciski 
rosīgs novads. Darbs novada attīstībai balstīts uz komandas pie-
redzi un zināšanām, jauniem, izglītotiem un aktīviem cilvēkiem, 
kuri apveltīti ar iniciatīvu un prasmēm pašvaldību attīstības 
nodrošināšanā un spēj uzņemties atbildību par pieņemtajiem 
lēmumiem.
Pamatprincipi – godīgums, atklātība, profesionalitāte.

Mūsu prioritātes Dienvidkurzemes novadā

IZGLĪTĪBA
u Skolu tīkla pārdomāta saglabāšana, ņemot vērā iedzīvotāju 
vajadzības.
u Vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu attīs-
tība, modernizācija, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un 
pilnveide.
u Pirmsskola ikvienam novada bērnam iespējami tuvāk dzīves-
vietai no 1,5 gadu vecuma.
u Mākslas, mūzikas un sporta skolu darbības nodrošināšana 
visā novadā.
u Visaptveroša un pieejama interešu izglītība bērnu spēju un 
talantu attīstībai.
u Neformālās un mūžizglītības atbalstīšana.
u Izglītojamo augstu sasniegumu un prasmju veicināšana, sti-
pendiju programma.
u Pašvaldības fi nansiāls atbalsts skolēnu ēdināšanai.
u Jauniešu līdzdalības atbalsts novada dzīves veidošanā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
u Zinošu uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu 
pieejamība novadā.
u Atbalsts vietējo un jauno uzņēmēju, mājražotāju saimniecis-
kās darbības attīstībai un veicināšanai novadā.
u Atbalsts uzņēmējdarbībai – grantu konkursi, apmācības, pie-
redzes apmaiņas braucieni.
u Ārējā kapitāla un fi nanšu instrumentu piesaiste uzņēmējdarbī-

bai nozīmīgas infrastruktūras attīstībā.
u Tūrisma objektu un piedāvājumu attīstība sadarbībā ar tūris-
ma uzņēmējiem, tūrisma informācijas centru darba aktivizēšana.
u Atbalsts ostu un piekrastes infrastruktūras attīstībai novadā, 
zvejniecības tradīciju saglabāšana.

INFRASTRUKTŪRA
u Ielu, ceļu atjaunošana un pārbūve, saimnieciska un efektīva 
resursu plānošana ceļu uzturēšanā.
u Ūdenssaimniecības un meliorācijas sistēmu atjaunošana.
u Dzīvojamā fonda sakārtošana un paplašināšana.
u Nozīmīgu objektu labiekārtošana un attīstība, uzklausot iedzī-
votāju iniciatīvas.
u Energoefektivitātes risinājumi, veicinot atjaunojamo enerģijas 
resursu izmantošanu.
u Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA
u Bērna piedzimšanas pabalsts – 500 EUR.
u Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide.
u Veselības pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība neatka-
rīgi no dzīvesvietas. 
u Dienas stacionāru un “aprūpes mājās” pakalpojumu attīstība.
u Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, ceļot paš-
valdības policijas kapacitāti.

KULTŪRA UN SPORTS
u Kultūras pakalpojumu pieejamība, saglabājot vietējo identitāti, 
kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu tradīcijas.
u Sporta un kultūras infrastruktūras attīstība iedzīvotāju labsa-
jūtas un veselības veicināšanai.
u Kvalitatīvs sporta un kultūras pasākumu klāsts, nodrošinot 
piedāvājumu visām interešu grupām.
u Sportistu un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības 
nodrošināšana un attīstība.
u Dzīvības avots – bibliotēkas un ciemu sabiedriskie centri.

PĀRVALDE – PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBAS 
SEKMĒŠANA 
u Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana iedzīvotā-
jiem.
u Novada interešu pārstāvniecība valsts institūcijās un savstar-
pēja sadarbība visos pārvaldes līmeņos.
u Atklāta, sabiedrībai saprotama pašvaldības darba un lēmumu 
pieņemšanas procesa nodrošināšana. 
u Atvērta komunikācija un iedzīvotāju iesaiste, izmantojot dažā-
dus informatīvus un tehnoloģiskus risinājumus.
u Pārdomāts un izvērtēts budžeta līdzekļu izlietojums, taisnīgs 
fi nanšu sadalījums visā novadā.
u Jēgpilni attīstības projekti un Eiropas Savienības struktūrfondu 
fi nansējuma piesaiste, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību īste-
nošanu un novada attīstību.

Informācija pārpublicēta no www.cvk.lv
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17. MAIJĀ SĀKĀS SKOLĒNU ELEKTRONISKĀ REĢISTRĀCIJA 
DALĪBAI NVA VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā 17. maijā sākās skolēnu elek-
troniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. 
Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski:

u 17. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāka 
reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē un Vidzemē.

u 18. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēja 
sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.

u 19. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēja 
sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un Zemgalē.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! 
Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA fi liālē 
atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA 
mājaslapā.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 16. augustam, 
tādējādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija 
vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfi nansēto darba vietu skaits ir ierobe-
žots!  

Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas 
periodu, informācija par vienošanos ar darba devēju skolēnam jāieraksta pieteikuma 
anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā 
viņam telefoniski vai ar e-pasta starpniecību tiks paziņots par iespēju pretendēt uz 
darba devēju pieteiktajām darba vietām.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA fi liāli, lai saņem-
tu norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA fi liāli, skolēnam līdzi jāņem:  

u personu apliecinošs dokuments (pase vai identifi kācijas karte);
u ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem.
Skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, 

kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.
Darba devēju pienākums skolēnu darba vietās nodrošināt valstī noteikto 

epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu un individuālo aizsardzības līdzekļu 
lietošanu Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. 

Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī 
noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Atgādinām, ka vienam no skolēna vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglo-
jumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Informācija par nodokļa atvieglojumu 
par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-no-
dokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1. jūnija līdz 
31. augustam. Šovasar NVA plāno līdzfi nansēt 7826 darba vietu izveidi skolēniem 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu 
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārē-
jās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā 
“Skolēnu vasaras nodarbinātība”.

Folkloras kopas meitenes piedalās folkloras nodarbībās

AIVARAM	BĀRDULIM	–	85
Aivara	 Bārduļa	 dzīves	 sākums	 un	 nogale	 aizrit	

Otaņķu	pagastā,	bet	darba	gadi	aizvadīti	Liepājā.	Viņa	
vienīgā	darba	vieta	 ir	“Liepājas	autobusu	parks”,	kur	
sācis	strādāt	tūlīt	pēc	dienesta	pie	Melnās	 jūras.	Ilgus	
gadus	bijis	autobusa	šoferis,	vēlāk	paaugstināts	par	ko-
lonnas	priekšnieku.

Saviem	vecākiem	bijuši	trīs	bērni,	māsiņa	gan	mi-
rusi	maza,	bet	A.	Bārduļa	ģimenē	kopā	ar	sievu	Meli-
tu	izaudzinājuši	četrus	bērnus	–	divus	dēlus	un	divas	
meitas.	Vecākā	no	meitām	jau	no	mazotnes	gribējusi	
kļūt	par	dakteri	un	savu	sapni	īstenojusi,	arī	otra	meita	
strādā	medicīnas	jomā.	Viens	no	dēliem	ir	jūrnieks,	bet	otrs	kļuvis	par	zem-
nieku	un	saimnieko	dzimtajās	mājās,	tā	turpinot	iepriekšējo	paaudžu	iesākto.	
A.	Bārdulis	ar	ģimeni	atgriezās	laukos,	kad	vecākiem	saimniekošana	kļuva	
par	grūtu	un	bija	nepieciešama	palīdzība.	Pievērsās	piena	lopkopībai,	veidoja	
augļu	dārzu,	potēja	ābeles.

Pagājušā	gada	31.	decembrī	Bārduļu	pāris	 svinēja	60	gadu	kopdzīves	
jubileju.	Gandarījums	par	saskanīgi	aizvadītiem	gadiem,	bērniem	un	pieciem	
mazbērniem.

A.	Bārduli	dēvē	par	cilvēku	ar	zelta	rokām	–	labojis	televizorus,	ledus-
skapjus	un	cita	veida	tehniku	ne	vien	pašiem,	bet	arī	kaimiņiem.	

Gadi	dara	savu,	un	ikdiena	kļuvusi	rāmāka,	bet	asākas	izjūtas	tajā	ienes	
boksa	turnīri.	Tie	ir	vienīgie,	ko	jubilārs	labprāt	skatās	televīzijā	jebkurā	laikā,	
pat	naktī.	

Inese Lapiņa, Gunita Šime
 
  

 

HEI, HEI, HEI! 
1. jūnijā Nīcas novada Kultūras centrs aicina atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un 

ir sagatavojis vairākas aktivitātes, ko īstenos sadarbībā ar Nīcas PII “Spārīte”, Rudes PII, NJC un 
Nīcas vidusskolu.

Bērnu	diena	ir	bērniem	veltīta	diena,	kas	globāli	tiek	atzīmēta	dažādās	valstīs	dažādos	datumos.	1856.	
gadā	angļu	mācītājs	Čārlzs	Leonards	(Charles Leonard)	ierosināja	šādu	dienu	atzīmēt	jūnija	otrajā	svētdienā.	

Šajā	dienā	katru	gadu	Leonards	turpmāk	novadīja	tieši	bērniem	veltītu	dievkalpojumu.	Kopš	1950.	gada	katru	
gadu	1.	jūnijā	daudzās	valstīs	atzīmē	Starptautisko	bērnu	aizsardzības	dienu	un	visā	pasaulē	notiek	dažādi	

pasākumi,	kas	veltīti	bērniem,	sniedzot	prieku	un	sajūtu,	ka	šī	ir	tieši	viņu	diena.	 	 	 	
	 Visa	informācija	mājaslapā	www.kultura.nica.lv. 

Nīcas vidusskolā

Bagāts mūžs

Aivars Bārdulis 
visus darba 
gadus strādājis 
“Liepājas auto-
busu parkā”.

5.	maijā	trešo	reizi	9.–12.	klašu	skolēnu	ikdienu	iekrā-
soja	attālinātais	erudītu	konkurss	zoom	platformā.	Šoreiz	
Eiropas	dienā	visi	jautājumi	par	Eiropu	–	ēdieni,	notiku-
mi,	sports,	personības,	mūzika	u.c.	(Par	to	paldies	Rodijam	
Ronim).	Jāatzīst,	ka	 ir	 izveidojušās	stipras	un	ļoti	stipras	
komandas.	 Priecē,	 ka	 jaunieši	 māk	 darboties	 komandā,	
prot	 izmantot	dažādas	stratēģijas	un	īsā	 laikā	tikt	pie	at-
bildēm.	Erudīcija,	azarts,	komandas	gars	un	stratēģijas,	āt-
rums,	attālināta	kopā	būšana,	izzinoša	izklaide	ir	šo	tikša-
nās	reižu	atslēgas	vārdi.	Šīs	kārtas	līderi:	1.	vieta	komandai	
“Sarkanie	fosfori”	(Sanija	Eglīte,	Emīls	Pētersons,	Mārcis	
Kalējs,	 Sondra	 Stalta,	Madara	Roga,	 Sabīne	Čirkše),	 aiz	

sevis	 2.	 vietā	 atstājot	 “E-sporta	 ģēnijus”	 (Raivis	 Svilis,	
Roberts	Šīmanis,	Rolands	Kokins,	Ģirts	Knubis,	Valters	
Kalējs,	Oto	Bunks,	Ēriks	Kils)		un	3.	vietā	“Brokolīšus”	
(Krista	Otaņķe,	Megija	Melbārde,	Ance	Mateusa).

Lai	nosvinētu	attālināto	kopā	būšanu,	azartu	un	erudī-
ciju,	visas	klases	tika	pie	kliņģera	(cerams,	iepriecinājām),	
taču	konkursu	kopvērtējuma	līderi	tika	pie	balviņām.	

Kopvērtējumā		 labākie	 –	 “Sarkanais	 fosfors”,	 ot-
rie	 labākie	 –	 “E-sporta	 ģēniji”,	 trešo	 labāko	 godu	
dala	–	ATB	un	“Brokolīši”.

Iveta Rone,	
direktores	vietniece	audzināšanas	darbā

Dalība biznesa simulācijas spēlē
30.	 aprīlī	 projekts	 “Esi	 līderis!”	 kopā	 ar	 “BRAIN	

GAMES”	 organizēja	 online	 biznesa	 simulāciju	 spēļu	
vakaru.	 No	 Nīcas	 vidusskolas	 piedalījās	 2	 komandas	
–	“ES	un	SMS”	(Emīls	Pētersons,	Sanija	Eglīte,	Sabīne	
Ance	Čirkše,	Monta	Amanda	Mihailova	un	Sondra	Stal-
ta)	un	“Missclick”	(Raivis	Svilis,	Roberts	Šīmanis,	Ģirts	
Knubis,	Raiens	Ronis	un	Mārcis	Kalējs).	Komandas	no	
visas	Latvijas	nedaudz	varēja	arī	vērot	facebook	tiešraidē,	
kurā	jaunieši	stāstīja,	kādu	taktiku	izvēlējās	un	kā	sadalīja	
pienākumus	 izlaušanās	 spēlē	 “Pamestā	 būdiņa”.	 Spēlē	
bija	jārisina	dažādi	atjautības	uzdevumi,	jāpielieto	loģiskā	

domāšana.	Paveicot	uzdevumus	vienā	līmenī,	dalībnieki	
nonāca	līdz	kodam,	ar	kuru	varēja	atvērt	nākamo	līme-
ni,	līdz	beidzot	izkļuva	no	pamestās	būdiņas.	Spēli	vadīja	
un	dalībniekiem	padomus	 sniedza	“BRAIN	GAMES”	
speciāliste	Sabīne,	spēle	norisinājās	zoom	platformā.	Sko-
lēni	spēli	spēlēja	vairāk	par	stundu,	atzīstot,	ka	tā	bija	ļoti	
interesanta,	pārsteigums,	ka	spēles	kartītes	varēja	griezt,	
locīt,	apzīmēt.

Vislabāk	veicās	komandai	“Missclick”.	Ar	diezgan	lie-
lu	laika	pārsvaru	viņi	izkļuva	pirmie	no	būdiņas	un	ieguva	
1.	vietu!	Komanda	“ES	un	SMS”	ieguva	4.	vietu.

No Nīcas vidusskolas folk-
loras kopas “Rakari” šajās 
nodarbībās piedalījās divas 
dalībnieces – Elizabete 
Leiliona un Selīna Tapiņa.

Paldies Jānim Kramēnam!

Pavisam	savdabīgs	laiks	Covid-19	
apstākļos	izvērsies	visiem	skolēniem,	
kas,	 sākoties	mācību	gadam,	bija	 ie-

cerējuši	 iesaistīties	 interešu	 izglītībā	
–	folkloras	kopā.	Klātienē	jau	no	ie-
priekšējā	gada	nogales	skolēniem	nav	
bijusi	 iespēja	 tikties,	 bet	 tika	 radītas	
citas	iespējas	citādām	nodarbībām.

Folkloras	 kopu	 bērniem	 no	 26.	
februāra	līdz	20.	aprīlim	divas	reizes	

mēnesī	 notika	 zoom	 nodarbības	 –	
“Gardie	danči”.

Nodarbības	 vadīja	 Rīgas	 danču	
skolotāja	 Dace	 Circene.	 Lai	 varētu	
dancot,	katram	mājās	bija	jāsagatavo	
2x2	soļu	kvadrāts,	lai	būtu	kur	dejot.	
Nodarbībās	bērni	apguva	četrus	dan-
čus	 –	 “Vēžu	 deju”,	 “Kupla	 līpeņa”	
(latgaļu	valodā),	“Kaķītis	kurmi	dan-
cināja”	un	“Eņģelīšu	rusiņš”.

Kad	 danči	 bija	 apgūti,	 tika	 doti	
divi	 uzdevumi:	 1)	 jāiedzied	 audio;	
2)	 jānofi	lmē	sevi	video	dancojot	un	
dziedot.	Protams,	lai	visu	to	paveiktu,	
neiztikt	 bez	 vecāku	 atbalsta.	 Vecā-
kiem	 dziesmu	 krājums	 papildinājās	
ar	četrām	nezināmām	dziesmām,	tur-
klāt	vienu	latgaliski,	jo	dejot	un	dzie-
dāt	vienlaicīgi	vienam	nepadodas.

Un	nodarbību	cikla	fi	nālā	20.	ap-
rīlī	 notika	zoom	 dejas	ballīte,	 kur	no	
visiem	iesūtītajiem	video	bija	samon-
tēta	un	izveidota	skaista	dejas	fi	lmiņa,	
kurā	katrs	varēja	sevi	redzēt.

Paldies	meitenēm	par	izturību	un	
līdzdarbošanos,	 paldies	meiteņu	 ve-
cākiem	par	atbalstu!

Erudīcija, komanda, sadarbība, attālināti…

Nīcas	vidusskola	saņēma	dāvinājumu	no	Jāņa	Kramē-
na.	Paldies	viņam	par	sagādātajām	grāmatām	angļu	valodā	

(35	 grāmatas).	 Tā	 būs	 noderīga	 papildliteratūra	 valodas	
apguvē	vecāko	klašu	skolēniem.
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JAUNIEŠU CENTRS TALKO BERNĀTOS!
Lielā talka ir tradicionāls 

vides pasākums Latvijā, kas tiek 
rīkots kopš 2008. gada ar mērķi 
“padarīt Latviju un Baltijas jūras 
reģionu par tīrāko vietu pasaules 
kartē”.

Kā jau katru gadu, arī šogad 
Nīcas Jauniešu centrs kopā ar 
jauniešiem devās talkot, šogad 
izvēlēts to darīt Bernātu dabas 
parkā, kur jaunieši paši bieži vien 
dodas atpūsties, kā arī ar katru 
gadu Bernātu dabas parks kļūst 
aizvien populārāks tūristu gala 
mērķis. Un kur parādās lielāka 
cilvēku interese, diemžēl pieaug 
arī atkritumu apjoms. 

Ņemot vērā paaugstinātās 
drošības apstākļus un noteikto so-
ciālās distancēšanās aicinājumu, 
Lielā talka šogad tika organi-
zēta, lielāku uzsvaru liekot uz 
individuālo talkošanu, kas nozīmē 
arī vairāk individuālo talkas vietu 
pieteikumu.

Talkas laikā tika uzieti daudzi 
interesanti atradumi. Izbrīnīja tas, ko tikai cilvēki aiz sevis neatstāj. Lielākais atra-
dums bija vecs teelvizors, kas izmests meža vidū.

Bet kopumā bija liels prieks par atkalredzēšanos un kopā būšanas prieks bija 
neizsakāms. Jaukas sarunas, svaigs gaiss un labs darbiņš padarīts, par vienu “zaļā-
ku” un sakoptāku vietu vairāk.

JAUNIEŠI PĀRBAUDA SAVAS ZINĀŠANAS,  
PIEDALOTIES VIKTORĪNĀ PAR LATVIJU!

Nīcas Jauniešu centrs par godu Latvijas svētkiem 1. maijā organizēja viktorīnu, 
kur ikviens tika aicināts pārbaudīt savas zināšanas par 1. un 4. maiju. Šie datumi 
Latvijas vēsturē ir bijuši ļoti nozīmīgi, un ir svarīgi zināt to būtību.

Viktorīna sastāvēja no 10 jautājumiem, kuros tika piedāvāti 3 atbilžu varianti. 
Kopā jaunieši varēja iegūt 10 punktus, bet, lai iegūtu papildu 5 punktus, jaunieši 
varēja iesūtīt fotogrāfiju vai fotogrāfiju kolāžu, kur parāda, kā tiek pavadīta 1. maija 
diena – vai tā ir diena pie dabas, iemūžināts skaists saulriets, pārgājiens ar ģimeni 
vai kas cits. Prieks par jauniešu radošo pieeju un aktīvo dalību. Kopumā viktorīnā 
savas zināšanas pārbaudīja 30 cilvēki, finālā iekļuva 6 dalībnieki, no kuriem izlozēti 
trīs veiksminieki, kuri tika pie balviņām, – Ģirts Knubis, Selīna Tapiņa un Krista Līva 
Otaņķe. 

NOSLĒDZIES FOTOGRĀFIJU KONKURSS “MANA PAVASARA SAJŪTA”
Nīcas Jauniešu centrs sadarbībā ar uzņēmējiem SIA “Bernātu dzintariņš”, SIA 

“Greeks” un SIA “Street Food LV” nolēma organizēt fotogrāfiju konkursu jauniešiem 
un viņu ģimenēm ar nosaukumu – “Mana pavasara sajūta”. Šajā laikā, kad bieži tiek 
lasītas drūmas ziņas, radās vēlme sociālo portālu saturu atsvaidzināt ar pozitīviem 
attēliem, kurus uzņēmuši mūsu novada iedzīvotāji. Kopumā tika iesūtītas 39 fotogrā-
fijas. Meklēt pavasara sajūtu bija devušies gan mazi, gan lieli. Par apstiprinājumu, ka 
pavasaris ir iestājies, fotomirkļi bija notverti dažādos veidos – kāds pavasara sajūtu 
atrada, strādājot dārza darbus, kāds – ieraugot krāšņas, izgleznotas debesis, bet vēl 
kāds to atrada plaukstošajos ziedos. Liels paldies par aktīvo dalību konkursā! Visas 
iesūtītās fotogrāfijas bija lieliskas, bet balviņas varam pasniegt tikai trim dalībnie-
kiem. 

1. vietā Sondra Stalta, kura notvēra skaisto saulrietu Bernātu dabas parkā.
2. vietā Arta Fugale, kura kadrā notvēra pavasara pirmo vēstnesi tauriņu.
3. vietā Silva Laure, kura iemūžināja opi, tverot pirmos pavasara saules starus.

NOSLĒDZIES PROJEKTU KONKURSS  
“ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS  
SAMAZINĀŠANAI” (8.3.4.0/16/I/001) NĪCAS NOVADĀ

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Izglītības kvalitātes valsts dienesta adminis-
trētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) projektu konkurss Nīcas novadā ir noslēdzies.

Konkurss tika organizēts, lai sasniegtu mērķus: 
u palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo 

motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 
u iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 

iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Tika saņemti divi projektu pieteikumi, no kuriem augstāko punktu skaitu ieguva 
biedrība “Keep the Change” ar projektu “Atbalsta. Punkts. Jauniešiem”. Projektu plā-
nots sākt realizēt jau drīzumā. Noteikti vēl informēsim par to, kā šajā projektā varēs 
piedalīties un pieteikties Nīcas novada jaunieši, jo paredzētas daudzas un dažādas 
interesantas aktivitātes.

Madara Mihelsone, jaunatnes lietu speciāliste

Pavasaris Mūzikas skolā
Mūzikas skolā

Pirmie, kas iemēģinās jaunos instrumentus, būs šī mācību 
gada skolas beidzēji, kas ierodas skolā uz konsultācijām, 
ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Katru gadu Nīcas Mūzikas 
skola sadarbībā ar Nīcas novada 
domi, plānojot skolas budžetu, 
paredz finanšu līdzekļus materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai, bet 
īpaši jaunu, kvalitatīvu mūzikas 
instrumentu iegādei. Papildu fi-
nansējums šim mērķim tiek pie-
saistīts arī no Valsts kultūrkapitā-
la fonda (VKKF).

Nīcas	 Mūzikas	 skola	 kopīgi	 ar	
attīstības	 nodaļas	 vadītāju	 Raivi	Ka-
lēju	jau	janvārī	izstrādāja	un	iesniedza	
projektu	Valsts	kultūrkapitāla	fondam	
“Materiāli	tehniskās	bāzes	uzlabošana	
Nīcas	Mūzikas	 skolā”,	 paredzot	Nī-
cas	 novada	 domes	 līdzfinansējumu,	
par	 alta	 saksofona	 un	pikolo	flautas	
iegādi	Nīcas	Mūzikas	skolas	vajadzī-
bām,	 lai	 sekmētu	bērnu	un	 jauniešu	
vērtību,	zināšanu,	prasmju	un	iemaņu	
attīstību	 profesionālās	 ievirzes	 izglī-
tības	 programmā	 “Pūšaminstumen-
tu	 spēle”	 –	 saksofona	 spēle,	 flautas	
spēle,	 kā	 arī	 kolektīvās	 muzicēšanas	
mācību	 priekšmetos.	 Projekta	 mēr-
ķis	 bija	 paplašināt	 iespējas	Nīcas	 un	
Rucavas	 novada	 bērniem	 un	 jaunie-
šiem	 kvalitatīvi	 uzlabot	 un	 dažādot	
ikdienas	mācību	darbu	profesionālās	
ievirzes	 izglītības	 programmās,	 pie-
dalīties	 pūšaminstrumentu	 spēles	
meistarklasēs,	 konkursos,	 festivālos,	
koncertos,	saksofonu	un	flautu	koros,	
orķestros,	bigbendos,	dažādot	kolek-
tīvās	muzicēšanas	ansambļu	sastāvus	
skolā	–	gan	viendabīgos,	gan	kamer-
ansambļos.

Projekta	 kopējās	 izmaksas	 ir	

u 23.	aprīlī	1.	klavieru	klases	au-
dzēknim	Pham	Vinh	Thanh	bija	 ie-
spēja	pārstāvēt	Nīcas	Mūzikas	 skolu	
starptautiskā	 klavierspēles	 audzēkņu	
festivālā	 “Dejojošās	 rokas”	 Lietuvā.	
E.	Balsisa	Klaipēdas	Mākslu	skolu	ar	
mūsu	skolu	jau	vairākus	gadus	saista	
draudzīgas	 saites.	 Katru	 gadu	 mēs	
piedalāmies	viņu	organizētajā	festivālā	
klātienē,	 bet	 šogad	 no	 iesūtītajiem	
uzfilmētajiem	video	priekšnesumiem	
–	dažādu	laikmetu	un	raksturu	dejām	
–	 tika	 izveidots	 profesionāli	 apstrā-
dāts	 videokoncerts	 četru	 stundu	
garumā	ar	 iespēju	katrai	skolai	vērot	
koncertu	 youtube	 kanālā,	 vērtēt,	 salī-
dzināt,	 smelties	 iedvesmu,	 priecāties	
par	 iespēju	katram	bērnam	muzicēt.	
Katrs	audzēknis	un	skolotājs	par	dalī-
bu	festivālā	saņēma	sertifikātu.

u 29.	 aprīlī	PILC	Liepājas	Mū-
zikas,	mākslas	 un	dizaina	 vidusskola	
organizēja	 Zanes	 Vancānes	 meis-
tarklases	 akordeona	 spēles	 audzēk-
ņiem.	Nīcas	Mūzikas	skolu	pārstāvēja	
skolotājas	Kristīnes	 Bražes	 4.	 klases	
audzēkne	Līga	Beņuše.	Atraktīvā	un	
aizrautīgā	 skolotāja	 Zane	 Vancāne	
atzīmēja	 Līgas	 uzdrīkstēšanos,	 spēju	
veikli	reaģēt	uz	skolotājas	ieteikumiem	
un	deva	vērtīgus	padomus	turpmāka-

jai	akordeona	spēles	apmācībai.
u 30.	 aprīlī	 tika	 paziņoti	 starp-

tautiskā	 attālinātā	 konkursa	 “Talen-
ted	 Kids”	 rezultāti,	 kas	 norisinās	
Baltkrievijas	 pilsētā	 Minskā.	 Kon-
kursā	 vislabāk	 veicās	 mūsu	 skolas	
5.	 flautas	 klases	 audzēknei	 Evijai	
Latvenai,	kuru	konkursam	sagatavo-
ja	 viņas	 skolotāja	 Sigita	 Briljonoka,	
koncertmeistare	Monta	Balode.	Evija	
ieguva	I	pakāpes	laureāta	diplomu	un	
žūrijas	 atzinīgus	 vārdus	 par	 lielisku,	
skaistu,	skanīgu	toni	un	spilgtu	skaņ-
darbu	 rakstura	 atklāsmi.	 1.	 klavieru	
klases	audzēknis	Pham	Vinh	Thanh	
(skolotāja	Dina	Sleže)	ieguva	I	pakā-
pes	diplomu,	 savukārt	 3.	 ģitārspēles	
audzēknis	 Toms	 Kazāks	 (skolotājs	
Helmuts	 Audars)	 un	 4.	 akordeona	
spēles	audzēkne	Līga	Beņuše	(skolo-
tāja	Kristīne	Braže)	konkursā	ieguva	
II	pakāpes	diplomus.

u 9.	maijā	visā	Latvijā	svinējām	
Mātes	 dienu.	 Šoreiz	Nīcas	Mūzikas	
skolas	 mazākie	 audzēkņi	 sveica	
māmiņas	ar	video	koncertu	youtube	ka-
nālā	un	sociālajā	tīklā	facebook.	Sarež-
ģīts	šis	mācību	gads	ar	attālinātajām	
mācībām	 izvērties	 gan	 audzēkņiem,	
gan	vecākiem,	gan	pedagogiem.	Mēs	
pateicamies	 visiem	 vecākiem	 par	

pacietību,	 izturību,	atbalstu,	 audzēk-
ņiem	par	centību	un	neatlaidību,	pe-
dagogiem	par	radošumu	un	enerģiju	
cerībā	ar	jaunu	sparu	nākošajā	mācī-
bu	gadā	 startēt	klātienes	konkursos,	
veidot	klātienes	pasākumus,	koncer-
tus,	 konkursus	 un	 festivālus	 Nīcas	
Mūzikas	skolā.	Arī	pēdējā	šī	mācību	
gada	 mēnesī	 vēl	 starti	 konkursos,	
citādi	 organizēti	 eksāmeni,	 ieskaites	
un	 citāds	 2020./2021.	mācību	 gada	
izlaidums.	 Šogad	 skolu	 absolvēs	 un	
apliecības	 par	 profesionālās	 ievirzes	
izglītību	 saņems	 5	 audzēkņi	 –	 Lija	
Džesika	 Anne	 Dāle	 (klavierspēlē),	
Ritvars	 Ozols	 (ģitārspēlē),	 Katrīna	
Filaka,	 Elīna	 Tupese	 un	 Leonards	
Lucis	(flautas	spēlē).	

u Gaidīsim	 skolā	 jaunus	 au-
dzēkņus,	jo,	mācoties	Nīcas	Mūzikas	
skolā,	 audzēkņiem	 ir	 iespēja	 attīstīt	
savus	talantus	pieredzējušu	pedagogu	
vadībā,	piedalīties	koncertos,	konkur-
sos,	 iegūt	 jaunus,	 līdzīgi	 domājošus	
mūzikas	 draugus,	 radoši	 izpausties,	
iemācīties	klausīties,	sadzirdēt	un	iz-
just	mūziku.	Mūzikas	skolas	nodarbī-
bas	paaugstina	bērnu	kopējo	intelek-
tuālo	līmeni,	sīkās	pirkstu	motorikas	
trenēšana,	spēlējot	kādu	no	mūzikas	
instrumentiem,	 veicina	 smadzeņu	
attīstību,	 kas	 palīdz	 vieglāk	 apgūt	
arī	mācības	 vispārizglītojošajā	 skolā.	 
Pieteikšanās	pa	tālruni	26350168.

Iegādāti	jauni	mūzikas	instrumenti

2114,00	EUR,	no	tiem	VKKF	līdz-
finansējums	 1300,00	 EUR,	 bet	 Nī-
cas	 novada	 domes	 līdzfinansējums	
814,00	EUR.

Martā	saņēmām	priecīgu	ziņu,	ka	
projekts	 apstiprināts	 un	 līgums	 par	
jauno	 mūzikas	 instrumentu	 iegādi	
slēdzams	ar	SIA	“ES	produkti”	mū-
zikas	 veikalu	 “Nartiss.lv”.	 27.	 aprīlī	
alta	 saksofons	 “Yamaha	 YAS-480”	
un	pikolo	flauta	“Yamaha	YPC-32”	
saņemti	Nīcas	Mūzikas	skolā.	Lai	vei-
cinātu	skolas	jauno	skaņražu	izaugs-
mi	mūzikas	apguvē,	tie	jau	tuvākajās	
dienās	nonāks	audzēkņu	rokās.

Jau	minējām,	ka	šogad	ar	Nīcas	
novada	domes	atbalstu	tika	piepildīts	
ilgi	 lolotais	 sapnis	 par	 jauna	 flīģeļa	
iegādi	 Nīcas	 Mūzikas	 skolai.	 Iepir-
kuma	 procedūrā	 par	 jauna	 flīģeļa	
“Feurich	Dynamic	179”	piegādātāju	

izvēlēta	 firma	 “Galerija	 Retro	 Pia-
no”.	 23.	 aprīlī	 jaunais	 instruments	
“atceļoja”	 uz	 Nīcu,	 tika	 uzstādīts,	
intonēts,	 uzskaņots	 Nīcas	 novada	
domes	Tradīciju	zālē	un	kalpos	visu	
izglītības	 programmu	 audzēkņu	
apmācībai,	 īpaši	 klavierspēles	
programmā,	kolektīvajai	muzicēšanai,	
eksāmeniem	 un	 kamerkoncertiem.	
Tāpat	flīģeļa	skaņas	varēs	papildināt	
arī	 laulību	 ceremonijas	 un	 kultūras	
pasākumus	Tradīciju	zālē.

Skolas	direktore	atzīst,	ka	jaunie	
instrumenti	 ir	 ļoti	 kvalitatīvi,	 skanī-
gi	 un	 vitāli	 nepieciešami	 audzēkņu	
izglītošanai.	 Direktore	 Dina	 Sleže	
saka	paldies	“Galerijai	Retro	Piano”,	
“Nartiss.lv”	un	Nīcas	novada	domei.

Lai	labi	skan!
Dina Sleže, 

Nīcas	Mūzikas	skolas	direktore	

Jauniešu centrā

Ievērojot drošības pasākumus, 
jaunieši talkoja vien piecu 
cilvēku sastāvā, ieskaitot Nīcas 
Jauniešu centra vadītāju. Liels 
paldies Sondrai Staltai, Amandai 
Jansonei, Ērikai Čaurei un Keiti-
jai Miksonei par aktīvo iesaisti!
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Laikā no 1. līdz 4. maijam 
ikvienam bija iespēja piedalīties 
ikgadējos pavasara laivošanas	
svētkos	 “Bārtas	 pumpurs”.	 Lai	 arī	
nedaudz	 citāds	 nekā	 iepriekšējos	
gadus,	 taču	 tradīcijas	 tika	 saglabātas	
–	ar	pasākuma	startu	apzīmētā	vietā	
“Laņģeris”	 un	 nobeigumu	 atpūtas	
bāzē	 “Ods”,	 tāpat	 arī	 distances	 ga-
rums	palika	nemainīgs	–	aptuveni	12	
kilometri.	Katra	 komanda	varēja	 iz-
vēlēties	sev	ērtāko	dienu	un	laiku,	kad	
doties	 laivu	 braucienā.	 Ņemot	 vērā	
valstī	noteiktos	ierobežojumus,	kon-
trolpunkti	šogad	tika	veidoti	nedaudz	
citādi,	 izmantojot	 priekšrocības,	 ko	
sniedz	mūsdienu	tehnoloģijas.	Katrā	
kontrolpunktā	bija	 atstāts	QR	kods.	
Ar	 tālruni	 to	 noskenējot,	 parādījās	
veicamais	 uzdevums	 vai	 jautājums,	
uz	kuru	vēlāk	dalībniekiem	bija	jāie-
sniedz	atbildes.	Kopumā	tika	sagata-
voti	 pieci	 kontrolpunktu	 uzdevumi.	
Tāpat	 šogad	 bija	 noteikts,	 ka	 viena	
laiva	startē	kā	viena	komanda.	

Kopumā	laikā	no	1.	līdz	4.	mai-
jam	 tika	 saņemtas	 59	 dalībnieku	
komandu	anketas,	no	kurām	22	ko-
mandas	ieguvušas	maksimālo	punktu	
skaitu	un	 izpildījušas	visus	nosacīju-
mus.	Lai	 noskaidrotu	12	veiksmīgā-

kās	 komandas,	 kuras	 iegūs	 dažādas	
lieliskas	 balvas	 no	 visu	 četru	 nova-
du	 –	 Nīcas,	 Rucavas,	 Grobiņas	 un	
Priekules	 –	 uzņēmējiem,	 tika	 veikta	
elektroniskā	izloze.

12 laimīgās komandas ir:
“Smaidīgie”,
“Kolhoznieces	2”,
“Miču	ģimene”,
“Ripo	Ints	Pešiks”,
“Bocmanis”,
“Kundziņi”,
“Ulmalnieki”,
“Eto	moi	krzdēls”,
“Sarmas”,
“Sarkanā	pērle”,
“Rožu	lapas”,
“Amata10”.
Par	 balvu	 saņemšanu	 sazināties	

ar	 Nīcas	 TIC	 pa	 tālruni	 29458532	
vai turisms@nica.lv.

“Bārtas	 pumpurs”	 norisinājās	
jau	septīto	gadu	ar	mērķi	popularizēt	
Bārtas	 upi	 kā	 laivošanas	 galamērķi,	
Nīcas,	Rucavas,	Grobiņas	un	Prieku-
les	novadu	tūrisma	piedāvājumu,	vei-
cināt	 dalībnieku	 zināšanas	par	 upes,	
kā	 arī	 dabas,	 vēstures	 un	 kultūras	
vērtībām.

Sabīne Silva Spāģe,	
tūrisma	un	vides	speciāliste

NBS mācības “Baltic Zenith 2021”
Nacionālo	 bruņoto	 spēku	

(NBS)	Gaisa	spēki	(GS)	no	7.	līdz	
20.	 jūnijam	organizē	starptautiskās	
militārās	pretgaisa	aizsardzības	kau-
jas	šaušanas	mācības	“Baltic	Zenith	
2021”.	Mācības	 norisināsies	Nīcas	
novadā	 esošajā	 NBS	 Jūrmalciema	
militārās	aviācijas	poligonā.	

Mācību	aktīvās	 fāzes	 laikā	 	no	
14. līdz 20. jūnijam kaujas šauša-
na pa gaisa mērķiem ar pretgai-
sa aizsardzības ieročiem norisi-
nāsies no plkst. 12.00 līdz 02.00. 

Pamatojoties	uz	29.09.2015.	Ministru	
kabineta	noteikumiem	Nr.542	ar	pa-
pildinājuma	 (26.09.2017.	 noteikumi	
Nr.578)	 2.	 pielikumu	 “Jūrmalciema	
militārās	aviācijas	poligons”),	saskaņā	
ar	NBS	25.07.2011.	noteikumu	Nr.7	
“Apmācību	 un	 drošības	 noteikumi”	
prasībām,	 lai	 šajā	 laika	 posmā	 pa-
stiprinātu	 drošības	 pasākumus	 jūras	
piekrastē	un	gaisa	telpā	un	novērstu	
nelaimes	 gadījumu	 iespējamību,	 kā	
arī	pasargātu	vietējos	Jūrmalciema	ie-
dzīvotājus	un	to	viesus,	Jūrmalciema	

jūras	 piekrastē	 un	 pie	 tīklu	 mājas	
«Piestātne»	tiks	izvietoti	NBS	karavīri	
un	speciālā	militārā	tehnika.	Drošības	
apsvērumu	dēļ	minētajā	laika	periodā	
var	 tikt	 ierobežota	 piekļuve	 Jūrmal-
ciema	 un	 Papes	 dabas	 parka	 jūras	
piekrastei	un	jūras	akvatorijai.

Visu	 mācību	 norises	 laiku	 Jūr-
malciema	 apkaimē	 un	Papes	 dabas	
parkā	 tiks	 izvietoti	karavīri	un	kau-
jas	 transportlīdzekļi.	 Karavīru	 un	
militārās	tehnikas	pārvietošanās	tiks	
izplānota	 tikai	 pa	 Jūrmalciema	 ce-

ļiem,	kuri	tiks	iepriekš	saskaņoti	un	
apstiprināti	 ar	Nīcas	 novada	 domi.	
Militārās	 tehnikas	 pārvietošanās	 pa	
Jūrmalciema	 un	 Papes	 dabas	 par-
ka	 jūras	 piekrasti	 tiks	 saskaņota	 ar	
Valsts	vides	dienesta	Liepājas	Reģio-
nālo	 vides	 pārvaldi.	 Pēc	 mācībām	
izmantotā	 teritorija	 tiks	 sakopta	un	
atstāta	sākotnējā	stāvoklī.

Mācības	 ietekmēs	gaisa	un	jūras	
satiksmi,	to	kārtību	regulēs	izstrādātā	
un	apstiprinātā	instrukcija	starp	NBS	
Gaisa	 spēku	un	Latvijas	gaisa	 satik-
smi	 par	 procedūrām	 un	 atbildības	
sfērām	šaušanas	laikā	poligonā	“Jūr-

malciems”.	Latvijas	Jūras	adminis-
trācija	ir	informēta	un	neiebilst	par	
kaujas	šaušanu	poligonā.	

Lūdzam	 sapratni	 par	 radīta-
jām	 neērtībām,	 sniedzot	 atbalstu	
mācību	norisei.	Mācību	laikā	civilo	
iedzīvotāju	dzīvība,	veselība	un	pri-
vātīpašums	netiks	apdraudēts.	Tiks	
ievēroti	 ugunsdrošības	 un	 dabas	
aizsardzības	noteikumi.

No	1.	jūnija	neliels	NBS	Gaisa	
spēku	 karavīru	 un	 tehnikas	 skaits	
varētu	 ierasties	 minētajā	 teritorijā,	
lai	 uzsāktu	 sagatavošanās	 darbus	
mācību	sekmīgai	realizācijai.

Paldies visiem par dalību un komandām par iesniegtajiem foto! 

Aizvadīti	laivošanas	svētki	 
“Bārtas	pumpurs”	un	noskaidrotas	
12	veiksmīgākās	komandas

Nīcas sporta hallei 5!
Šogad	Nīcas	sporta	halle	atzīmē	

savu	 5	 gadu	 jubileju,	 tādēļ	 arī	 visi	
šajā	gadā	plānotie	pasākumi	tiks	aiz-
vadīti	 šīs	 gadadienas	 zīmē.	Uz	nā-
kotni	raugāmies	cerīgi	un,	ja	vien	ierobežojumi	to	atļaus,	
šovasar	plānojam	dažādus	interesantus	sporta	pasākumus.	
Tuvākais	no	tiem	plānots	jau	jūnijā	–	Nīcas	karaļa	kauss	

pludmales	volejbolā.	Turnīrs	norisināsies	trīs	posmos	vi-
sas	vasaras	laikā,	un	uzvarētājs	tiks	kronēts	pēc	visu	pos-
mu	kopvērtējuma	rezultātiem.	Pirmais	posms	plānots	jau	
12.	jūnijā,	otrais	17.	jūlijā,	bet	trešais	14.	augustā.		Sekojam	
līdzi	 iespējamām	izmaiņām,	 jo,	balstoties	uz	valstī	esošo	
situāciju,	izvēlētie	datumi	var	tikt	mainīti,	taču	ceram,	ka	
viss	izdosies!

Anete Veidele,	Nīcas	Sporta	centra	administratore	

Gatavojoties vasaras sezonai
Līdz	ar	 siltāku	 laikapstākļu	sākšanos	Nīcas	 futbo-

listi	 atsāk	 treniņus	 Rudes	 stadionā,	 lai	 jau	 uz	 daudz	
piemērotāka	 laukuma	cītīgi	gatavotos	vasaras	sezonai.	
Taču,	 lai	 stadions	būtu	sportistiem	atbilstošs,	kopā	ar	
futbola	komandu	 treneriem	 tika	organizēta	 talka.	Tās	

laikā	 tika	 iestādītas	 jaunas	eglītes	kā	arī	 sakoptas	 eso-
šās.	Plānots	arī	atjaunot	krāsojumu	futbola	vārtiem	un	
volejbola	stabiem.	Arī	Nīcas	airēšanas	slaloma	jaunieši	
gatavojas	vasaras	sezonai,	un,	lai	treniņi	notiktu	sakop-
tākā	 vidē,	 sportisti	 kopā	 ar	 viņu	 vecākiem	organizēja	
talku	Upeskrastos.

Sports

Riteņbraukšana	 ir	 ļoti	 daudzpu-
sīgs	sporta	veids.	Kā	lielisks	piemērs	
tam	ir	kamanu	suņu	sporta	sacensības	
“Ripo	 Rati	 Ķegumā	 2021”,	 kas	
norisinājās	24.	un	25.	aprīlī,	kur	MTB	
Nīcas”	 komandas	 biedrs	 Aleksis	
Merga	divu	dienu	startu	kopsummā	
DBM Open	grupā	kopā	ar	suni	Mar-
velu	pārliecinoši	ieguva	1.	vietu,	kā	arī	
sasniedza	 divu	 dienu	 trases	 rekorda	
laiku,	 bet	DBM Nordic	 grupā	 kopā	
ar	 suni	 Villiju	 pēc	 cīņas	 trasē	 kop-
summā	 ierindojās	 2.	 vietā.	 Savukārt	
“MTB	Nīcas”	treneris	Aivis	Karzons	
un	 komandas	 dalībnieks	 Jānis	 Bra-
že	 cītīgi	 gatavojas	 šī	 gada	pirmajām	
starptautiskajām	 sacensībām,	 kas	
notiks	no	10.	 līdz	14.	 jūnijam	Polijā	
–	“Beskidy	Trophy	2021”.	

Lai	arī	ir	tāds	laiks,	kad	liekas,	ka	daudzas	sporta	akti-
vitātes	un	vispār	sporta	joma	ir	“nolikta	uz	pauzes”,	tomēr	
ir	sportisti,	kas	arī	šajā	laikā,	piemērojoties	dažādiem	dro-
šības	noteikumiem,	citādiem	treniņu	un	sacensību	apstāk-

ļiem,	turpina	trenēties	un	piedalās	arī	sacensībās.	Viens	no	
tiem	–	nīcenieks	Ojārs	Ronis.

Ojārs	 ir	piedalījies	sacensībās	gan	Latvijā,	gan	ārpus	
tās.	Bezgala	liels	izaicinājums	bijis	2019.	gadā	dalība	pasau-
les	čempionātā	Ungārijā	Latvijas	izlases	sastāvā.

Arī	šim	laikam	plāni,	protams,	bija	lieli,	taču	neparastā	
situācija	tos	pamainījusi,	tomēr	tas	nav	apstādinājis	trenē-
šanos	un	dalību	 sacensībās.	27.	martā	notika	 sacensības	
šaušanā	Rīgā,	kur	iegūts	3.	labākais	rezultāts,	sašaujot	92	
no	100	mērķiem.	Sacensības	Rēzeknē	14.	aprīlī	bija	 ļoti	
īpašas,	 jo	 tika	 izpildīts	 sporta	meistara	normatīvs	 (to	 ie-
gūst,	sašaujot	181	mērķi	no	200)	Ojāram	izdevās	sašaut	
185,	iegūstot	4.	vietu.	Tāpat	lieliski	rezultāti	24.	un	25.	ap-
rīlī,	piedaloties	“Grand	Prix	of 	Lithuania	Compak	Spor-
ting”	Viļņā,	 kur	 101	 dalībnieku	 konkurencē	 izcīnīta	 14.	
vieta.	Nupat	aizvadītas	arī	sacensības	savā	šaušanas	sporta	
kluba	 šautuvē	 “Lāčkoki”	Grobiņā,	 kur	Ojāram	 izdevās	
putekļos	sašaut	173	šķīvīšus,	iegūstot	6.	vietu.

Ojārs Ronis jau vairāk nekā 10 gadus no-
darbojas ar šaušanu pa lidojošiem mērķiem 
(Compak sporting).

Pielāgojoties neparastajai situācijai, turpina sasniegt lieliskus rezultātus

“MTB Nīca”

Komandas “MTB Nīca” sportisti gatavojas gaidāmajām Lat-
vijas nacionālā ranga sacensībām, kuras varētu sākties jūlija 
sākumā.



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.12 2021.	gada	24.	maijs

JŪNIJĀ AMBULANCĒ
u 19.06. plkst. 11.00 Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC) un Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālisti:
        u bērnu okulists (pieraksts jau ir pilns. Pierakstīto bērnu vecāki tiks informēti 
par pieņemšanas laiku),
        u bērnu ortopēds  Dr. Jānis Upenieks.
Informācija un pierakstīties pa tālr. 29415662 – Inata Štāle, 26181064 – Ieva Aruma.
u Atvaļinājumi:
Fizikālās medicīnas un medicīnas māsas kabinets slēgts no 21. jūnija līdz 20. jūlijam. 
Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa Ieva Aruma no 21. jūnija līdz 
20. jūlijam. 

ATCERES	PASĀKUMS	
“AIZVESTIE.	NEAIZMIRSTIE.

Izstādes atklāšanā piedalījās 
Nīcas Kultūras centra vadītāja 
Ieva Šmite ar komandu, Otaņķu 
pagasta pārvaldes vadītājs And-
ris Bišofs un izstādes pārstāvji – 
režisore, mākslinieciskā vadītāja 
Dace Micāne-Zālīte un video-
operators Viesturs Graždanovičs.

Atklājot	 izstādi,	 Dace	 Micāne-
Zālīte	 sacīja:	 “Lai	 katrs	 cilvēks,	 kas	
atnāks	šajā	izstādē,	ienirst	tās	saturā	
dziļi	 kā	Baltijas	 jūrā	 un	katrs	 atrod	
savu	dzintaru,	katrs	atrod	sev	spēka	
punktu.”	

“Kas	 ir	 tautasdziesmu	 teicējas?	
Uz	to	atbildi	meklējam	joprojām.	Tā	
ir	tik	sena	strāva,	kas	dzīvo	no	mūsu	
senmātēm,	kas	ar	savu	dziesmu	ir	au-
dzinājušas	paaudzes,	kas	ar	savu	gud-
rību	ir	spējušas	latviešu	tautu	padarīt	
stipru,	viedu,	gudru,	 tādu,	kādi	mēs	
esam,”	stāsta	izstādes	mākslinieciskā	
vadītāja	Dace	Micāne-Zālīte.

“Ja	 šīs	 pērles	 –	 tautasdziesmu	
teicējas	–	nebūtu	pie	mums	uz	vie-
tas,	tad	nebūtu	pie	mums	arī	šī	izstā-
de,	kas	būs	apskatāma,	ievērojot	sa-
biedrībā	 noteiktos	 ierobežojumus,”	
tā	 izstādes	 atklāšanā	 sacīja	 Otaņķu	
pagasta	 pārvaldes	 vadītājs	 Andris	
Bišofs.	Vienlaikus	A.	Bišofs	uzsvēra,	
ka	 šobrīd	 ir	 grūti	 nosaukt	 datumu,	
no	kura	 izstāde	būs	atklāta	apmek-
lētājiem,	aicinot	sekot	 līdzi	valdības	
lēmumiem	par	pulcēšanās	ierobežo-
jumu	samazināšanu.

Filmēt	 un	 dokumentēt	 Latvijas	
tautasdziesmu	 teicējas	 1991.	 gadā	
bija	 kinooperatora	 Andra	 Slapiņa	
ideja	 un	 to	 tālāk	 turpināja	 radošā	
grupa.

“Eksponējot	 multimediālā	 iz-
stādē	 liecības	 par	 tautasdziesmu	
teicējām,	 kādas	 dokumentētas	
1991.	gadā,	tiek	radīta	unikāla	māks-
las	 vide,	 kas	 stāsta	 un	 portretē	 lat-
viešu	 tautasdziesmu	 teicējas,	 viņu	
dzīves	un	garīgo	 telpu,”	 turpina	D.	
Micāne-Zālīte.

Izstādes	 kolekcijā	 ir	 ievēroja-
mā	 fotomākslinieka	 Jāņa	 Deinata	

tautasdziesmu	 teicēju	 portreti	 no	
1991.	 gada	 ekspedīcijām	 Latvijas	
novados.

Īpaša	sadarbība	radošajai	grupai	
ir	ar	Otaņķu	etnogrāfi	sko	ansambli,	
vadītāju	Solveigu	Kūlaini.	Dziedātā-
ji	 ir	 tautasdziesmu	 teicēju	Katrīnas	
Radomišķes	un	Margrietas	Otaņķes	
dziesmu	 mantinieki.	 Ansamblis	 ar	
savām	dziesmām,	leitīšiem	un	īpašo	
Lejaskurzemes	dziedāšanas	tradīciju	
viesojies	 divas	 reizes	 Rīgā,	 Latvijas	
Nacionālajā	 bibliotēkā,	 kur	 notika	
tautasdziesmu	 teicēju	 Margrietas	
Otaņķes	 un	 Katrīnas	 Radomišķes	
daudzinājuma	 vakars	 2019.	 gada	
pavasarī,	 un	multimediālās	 izstādes	
“Tautasdziesmu	 teicējas.	 1991”	 ie-
tvaros	Kurzemes	dienā.

Izstāde	“Tautasdziesmu	teicējas.	
1991”,	ievērojot	valstī	noteiktos	epi-
demioloģiskās	 drošības	 pasākumus	
un	 pulcēšanās	 ierobežojumus,	 Nī-
cas	novada	Kultūras	centra	Otaņķu	
tautas	nama	lielajā	zālē	būs	skatāma	
no	4.	maija	līdz	27.	jūnijam.	Apmek-
lētājiem	 ieeja	 bez	 maksas.	 Izstāde	
skatāma	 otrdien	 un	 ceturtdien	 no	
pulksten	14	 līdz	18,	kā	 arī	 trešdien	
un	sestdien	no	pulksten	11	līdz	15.

6.	maijā	Nīcas	kultūras	namā	tika	organizēta	Asins	
donoru	 diena.	 Valsts	 asinsdonoru	 centrs	 saka	 lielu	
paldies	 donoriem	 par	 atsaucību,	 tādējādi	 nodrošinot	
nepieciešamo	pieprasījumu	pēc	asins	komponentiem.	
Organizējot	donoru	dienu,	tika	nodrošināti	visi	piesar-
dzības	pasākumi.	Šajā	 reizē	 asinis	 ziedoja	34	donori.	
Nīcas	ambulances	vadītāja	I.	Štāle	un	Valsts	asinsdo-
noru	centra	Kurzemes	fi	liāles	vadītāja	Guna	Zeme	un	
šīs	iestādes	mediķi	saka	paldies	donoriem:

Dagnijai	 PELEI-PUTNIŅAI,	 Sintijai	 ŠPAKO-
VAI,	 Līgai	 ŠALMAI-DAUGELEI,	 	 Andai	 LIE-
PAI,	 Ivetai	 JĀKOBSONEI,	 Inesei	 ĢIRNEI,	 Līgai	
ROGAI,	Karīnai	 REĶĒNAI,	 Intai	 PRENCLAVAI,	
Santai	SIMSONEI,	Martai	ŠTĀLBERGAI,	Kristīnei	
KOPŠTĀLEI,		Dinai	TAPIŅAI,	Agijai	KAUNESEI,	
Simonai	 SALIETEI-RUDZĪTEI,	 Sanitai	 AUSTE-
REI,	Santai	LAUGALEI,	 Ingai	NOVADEI,	Sabīnei	
SPĀĢEI,	Annai	ROKJĀNEI,	Anitai	BEĶEREI,	Ag-
nesei	DĪĶEI,	Egitai	DREIJEREI,	Margaritai	RJAB-
KO,	 Arnim	 ĀBRAMAM,	 Aināram	 MIKSONAM,	
Arvilam	 BLŪMAM,	 Raivim	 KALĒJAM,	 Andrim	
DITKEM,	Marekam	MŪRNIEKAM,	Edgaram	Mi-
ķelim	 KOVAĻSKIM,	 Nilam	 NELSONAM,	 Krista-
pam	LAPIŅAM,	Rimantam	LEILIONAM.	

Paldies	par	atsaucību	un	labo	darbu!
Valsts	 asinsdonoru	 centra	Kurzemes	fi	liāles	me-

dicīnas	darbinieki	ar	izbraukumiem	uz		Nīcas	novada	
pašvaldību	asins	ziedošanu	nodrošina	trīs	reizes	gadā.

Uz	tikšanos	19.	augustā	A	sins	donoru	dienā	Nīcā!
Inata Štāle,	Nīcas	ambulances	vadītāja

12. jūnijā Pasaules adītāju diena
Priecājoties	par	vasaru	un	Pasaules	a	dītāju	dienu,	Nīcas	pensionāru	

kopas	 “Ziedēt	 arī	 atvasarā”	 rokdarbnieču	 pulciņa	 “VĒLZIEDES”	
dalībnieces	izveidoja	ROKDARBU	IZSTĀDI,	kas	būs	apskatāma	Nīcas	
Kultūras	centrā	no	5.	līdz	9.	jūnijam	plkst.	10.00–15.00.

Steidz	 pieteikties	 konkursam	 skatei	 “Sakoptākā	 Nīcas	 novada	
viensēta	2021”!

Līdz 15. jūnijam	laipni	aicinām	privātmāju	saimniekus	pieteikties	
konkursam	 skatei,	 zvanot	 29105652.	 Pieteikt	 un	 pamudināt	 var	 arī	
kaimiņi,	radi	un	draugi.	

Tas	būs	jauks	šīsvasaras	notikums,	kas
u rosinās	paveikt	dārzā	iecerētus,	bet	vēl	neizdarītus	darbus,
u dalīties	savā	priekā	par	paveikto,
u saņemt	atzinīgus	vārdus	un	gūt	pozitīvas	emocijas,
u saņemt	profesionālu	konsultāciju	sava	dārza	attīstībai.

Vairāk	informācijas	par	konkursu	skati	aprīļa	“Nīcas	Novada	Vēstīs”	
un	www.nica.lv. 

Mans sirdsdārzs

Izstādes koncepcijas pamatā 
ir četri gadalaiki, četri novadi. 
Latgale – ziema, Kurzeme – 
pavasaris, Vidzeme – vasara, 
Latgale – ziema.

4.	maijā	Otaņķu	tautas	nama	lielajā	zālē	tika	atvērta	
multimediālā	izstāde	“Tautasdziesmu	teicējas.	1991”

IZSTĀDE	APMEKLĒTĀJIEM	PAŠREIZ	IR	SLĒGTA!	
Aicinām	sekot	līdzi	aktuālajai	informācijai	par	ierobežojumu	

samazināšanu,	jo,	tiklīdz	būs	iespēja	apmeklētājiem	atvērt	izstāžu	zāles,	
arī	izstāde	“	Tautasdziesmu	teicējas.	1991”	gaidīs	savus	skatītājus.

PALDIES asins donoriem!14. jūnijā apritēs 80 gadi, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas 
organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportācijas upurus, vienlaikus visā Latvijā, 
tostarp arī Nīcas novadā, lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. 
Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.

Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notiks vien-
laikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotā-
ju vārdu lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas valsts piederīgā piemiņu.

Šis lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts reāllaikā platformās www.lsm.lv 
un www.lnb.lv, kur būs pieejama digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešrai-
dēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu 
videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un se-
kas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīkos 119 
pašvaldības un atspoguļos arī Latvijas sabiedriskie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdevniecību  Jāņa sēta” un 
sabiedriskajiem medijiem.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība 
par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos 
dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas 
vietas un pasākumus.

80	gadi	kopš	14.	jūnija	deportācijām”




