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Ir iesācies pavasaris, un 4. aprīlī tiks 
svinētas Lieldienas. 

Nīcas Kultūras centra darbinieki ar pavasa-
rīgiem dekoriem iekrāsojuši ne tikai Rudes un 
Nīcas centru, bet ar vairākiem simtiem košu 
oliņu izrotājuši Lieldienu kokus pretī Nīcas no-
vada domei un Rudes pagasta pārvaldei. 

Rudes un Nīcas bērnudārzos bērni un au-
dzinātājas ar prieku iesaistījās olu krāsošanā 
un savas košās rotas jau ir sakāruši kokos. 

Kā arī savas krāsainās oliņas kokos ir ieka-
rinājuši arī citi novada iedzīvotāji.

Mīļš paldies par atsaucību un sadarbību! 
Bet vēl nekas nav nokavēts! Ja neesi pa-

spējis izveidot rotājumus no materiāla, kas 
spēj izturēt pavasarīgos laikapstākļus, ļaujies 
fantāzijas brīnumam, nāc un pievienojies!

Izrotāsim svētkus un baudīsim kopā bū-
šanu pie dabas!

Nofotografējies pie Lieldienu koka vai 
kāda cita dekora un ievieto foto sociālajos tīk-
los, un atzīmē mūs – @nicasnovadadome.

Nāc nākdama, Liela diena!

PII “Spārīte” bērni cītīgi gatavojās Lieldienām - veidoja krāsainas oliņas, kuras iekāra Lieldienu kokos gan Nīcas centrā, gan Rudes ciemā.
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Domes lēmumi

Ministru kabinets 12. martā apstiprināja vairākus 
uzlabojumus epidemioloģiskās drošības pasākumos, lai 
mērķtiecīgi nostiprinātu pašreizējo Covid-19 saslimstī-
bas krituma tendenci. Valdības apstiprinātais scenārijs 
primāri balstās attālinātā darba principos.

Tāpat kā līdz šim, Nīcas novada dome turpina 
strādāt attālināti, taču ar stingrākiem nosacījumiem.

Liels lūgums apmeklētājiem savu vizīti pieteikt 
dienu iepriekš, sazinoties telefoniski ar konkrēto 
speciālistu. 

Tālruņa numuri ir pieejami interneta vietnē  
www.nica.lv/lv/kontakti/, kā arī pie Nīcas novada domes 
ārdurvīm.

Iespējams, ka jautājums ir atrisināms telefoniski un 
nav nepieciešamības pēc klātienes konsultācijas.

Neliksim vilties sev un citiem. Savā ikdienā rūpīgi 
ievērosim drošības pasākumus, laipni mudināsim to da-
rīt arī citus, un kopā mums izdosies uzveikt Covid-19 
pandēmiju, lai iespējami drīz atgrieztos ikdienas dzīvē, 
pēc kādas ilgojamies.

Lai vieglāk sazināties  
ar valsts iestādēm

Par lokālplānojuma “Jūrasšelfs” 
izstrādes uzsākšanu 

Nīcas novada dome 2021. gada 8. martā 
pieņēma lēmumu Nr. 58 “Par nekustamā īpa-
šuma “Jūrasšelfs” (kad. Nr. 6478 019 0173) 
lokālplānojuma kā Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2025. gadam grozījumu iz-
strādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis – 
grozīt atļauto apbūves stāvu skaitu nekustamajā 
īpašumā. 

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_19917.

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja

NOVADA DOMES SĒDĒ 
8. martā

Piedalījās deputāti (Zoom plat-
formā): A. Petermanis, R. Kalējs, I. Lī-
beka, 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 pagarināt divus zemes nomas 

līgumus augļu un sakņu dārza vaja-
dzībām;

u apstiprināt sarakstu ar izno-
mājamiem zemes gabaliem Nīcas 
novadā;

u piešķirt līdzekļus 300 eiro ap-
mērā no neparedzētiem izdevumiem 
ugunsgrēkā cietušajiem;

u atļaut nocirst kokus un krū-
mus, atsavināt nekustamo īpašumu, 
apstiprināt izsoles noteikumus, atļaut 
sadalīt īpašumus un piešķirt jaunus 
nosaukumus, atcelt detālplānojumu, 
apstiprināt zemes ierīcības projektus;

u akceptēt 6 izsniegtās izziņas 
par pirmpirkuma tiesībām uz nekus-
tamajiem īpašumiem;

u piešķirt finansējumu 1000 eiro 
apmērā zivju resursu detalizētu pētī-
jumu veikšanai Liepājas ezerā;

Rēķinus var saņemt elektroniski
Nīcas novada dome aicina iedzīvotājus izmantot iespēju rēķinus  

(komunālos, NĪN, nomas, ēdināšanas, pulciņu u.c.) izsūtīt uz jūsu  
e-pastu. Ja jums ir interese, lūdzam savu e-pasta adresi iesūtīt dome@nica.lv.

Atgādinām – veicot maksājumu, mērķī jānorāda pēc iespējas  
precīzāka informācija – rēķina Nr., īpašnieka vārds, uzvārds, nekustamā 
īpašuma nosaukums, personīgā konta Nr. (zeme).

Apstiprināti pirmie 7 “Vietējo projektu konkursa 2021” projekti
Šogad projektu konkursā saņemti 13 pieteikumi ar kopējo pieprasīto Nīcas novada domes līdzfinansējuma summu 

7566,47 EUR. Jāatgādina, ka 2020. gada projektu konkursa kopējais budžets noteikts 6000 EUR apmērā, un vienam 
projektam maksimāli pieejamais finansējums 600,00 EUR.

Rezultātā Vērtēšanas komisija lēma apstiprināt pirmos 7 projektus par kopējo summu 4031,88 EUR. Lai apgūtu visu 
pieejamo finansējumu, Vērtēšanas komisija ir pieprasījusi precizējumus vēl trim projekta iesniedzējiem. Kad precizējumi 
būs saņemti un izvērtēti, tiks publicēts pilnais apstiprināto projektu saraksts. Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 9 
biedrības un 4 interešu grupas. 
Apstiprināto projektu saraksts tabulā (projekti sarindoti pēc iegūtā vērtējuma, sākot ar augstāko):
Nr.p.k. Projekta nosaukums Piešķiramais Nīcas novada domes līdzfinansējums, EUR
1. Telts Bernātu pasākumiem 600,00
2. “Labiekārtošanas darbi baznīcas jubilejas gadā” 600,00
3. “...pie manis apstājās garā dziesma” 600,00
4. Auto, auto, automobili, tevis dēļ mums vajag spēt! 600,00
5. Rotaļu namiņš 600,00
6. Dārza ielas 2 Nīcā mājas vides labiekārtošana 431,88
7. “FK Nīca” inventāra pilnveide 600,00

Katrs projekta iesniedzējs par rezultātiem tiks informēts arī atsevišķi uz projekta pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Raivis Kalējs

                                

Nomai pieejamās zemes saraksts  
bez apbūves tiesībām Nīcas novadā 

Nīcas novada dome 2021. gada 8. martā sēdē apstiprināja sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas pagastā). 
Nr. 
p.k.

Nosaukums   
un pagasts

Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums

Nomājamā platība 
ha vai m² (vairāk vai 
mazāk dabā pārmērot)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Zemes gabala 
piederība

1. “Pašvaldība”, 
Nīcas pagasts

6478 010 0160 275 m² Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības 
piekritīga zeme

2 “Starpgabali”, 
Nīcas pagasts

6478 010 0187 1080 m², 
825 m²

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības 
piekritīga zeme

3 “Pašvaldība”, 
Nīcas pagasts

6478 010 0169 200 m² Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības 
piekritīga zeme

4 “Novadnieki”, 
Nīcas pagasts

64780100319 200 m² Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
mazdārziņu vajadzībām augļu dārza teritorija

Pašvaldības 
piekritīga zeme

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

Zemes lietu speciāliste Sandra Pļavniece

u organizēt Nīcas ambulances 
nedzīvojamās telpas Nr.17 nomas 
tiesību izsoli;

u apstiprināt 5 jautājumus: par 
dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 
piešķiršanu, īres tiesību pagarināšanu 
un īres tiesību maiņu;

u atbalstīt līguma slēgšanu par 
ikgadējo autorpiestrādi skulpturāla-
jiem objektiem Bernātu dabas parkā 
uz 3 gadiem;

u apstiprināt  konkursa 
“PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU 
PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAU-
NIEŠU IESAISTE JAUNATNES 
INICIATĪVU PROJEKTOS” noli-
kumu un projektu iesniegumu vērtē-
šanas komisiju;

u uzsākt Liepājas valstspilsē-
tas un Dienvidkurzemes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2035. gadam izstrādi sadarbībā ar 
Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, 
Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vai-
ņodes novadu pašvaldībām; 

u apstiprināt konkursa “Kul-
tūrTaka” nolikumu;

u samazināt nomas maksas ār-
kārtējās situācijas laikā 2 saimniecis-
kās darbības veicējiem.

Nākamā domes sēde 12. aprīlī

Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta!

Projekti

Ārkārtējās situācijas laikā 
daudz drošāk ir darījumus kārtot 
elektroniski. Ja tas vēl nav apgūts, 
nekad nav par vēlu sākt!

Pirms vairākiem gadiem ir izvei-
dots valsts pārvaldes pakalpojumu 
portāls latvija.lv, kurā  tagad jau pieeja-
mi dažādu iestāžu 800 e-pakalpoju-
mi, pieprasītākie no tiem: dzīvesvie-
tas deklarācijas iesniegšana, slimības 
pabalsta pieteikšana, apbedīšanas 
pabalsta pieteikšana, informācijas ie-
gūšana no VSAA u.c.

Iesācējiem lielisks palīgs ir inter-
neta vietne mana.latvija.lv. Tur var ne 
vien uzzināt, kādas dzīves situācijas 
var elektroniski atrisināt portālā latvija.
lv, bet arī atrast sīkas instrukcijas un 
noskatīties video apmācības. Kad pa-
domi iegūti, var doties uz portālu latvija.lv 
un veikt nepieciešamos darījumus.

Lai uzsāktu lietošanu, ir nepie-
ciešama personas identifikācija. Vis-
populārākais veids ir pieslēgšanās ar 
internetbankas datiem.

Kopš 2015. gada Nīcas novadā 
darbojas valsts un pašvaldības vie-
notais klientu apkalpošanas centrs 

(VPVKAC). Centra darbiniece Sinti-
ja Špakova daudziem iedzīvotājiem ir 
palīdzējusi pieteikt e-pakalpojumus, 
tomēr ir svarīgi pakāpeniski mācīties 
pašiem tos apgūt, lai turpmāk varē-
tu visu nokārtot, neizejot no mājām. 
Centra apmeklētājs darbinieces vadī-
bā pie klientu datora var droši veikt 
visas nepieciešamās darbības.

Uz konsultāciju klātienē aicinām 
ierasties, iepriekš piesakoties pa 
tālruni 29934368, 66954831. Līdzi 
ņemt personu apliecinošu doku-
mentu (pasi vai personas identifikā-
cijas apliecību), internetbankas datus, 
viedtālruni (Smart ID piekļuvei) vai 
kodu kalkulatoru.

Šī brīža apstākļos labāk iesakām 
izmantot konsultāciju pa telefonu. 
Jums paskaidros, palīdzēs, atbalstīs 
un iedrošinās izmantot e-pakalpoju-
mus portālā latvija.lv, sēžot mājās pie 
sava datora.

Par elektroniskās saziņas iespējām, 
izmantojot eParakstu un eAdresi – 

nākamajā novada avīzē.

Par detālplānojuma “Atbalsi”, “Jaunpirči” 
un “Jaunciesas” atcelšanu 

Nīcas novada dome 2021. gada 8. martā  ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr. 59 (protokola Nr.6., punkts Nr.1.11.) atcelt detālplānoju-
mu nekustamajiem īpašumiem “Atbalsi” (kad. Nr. 6478 019 0027), 
“Jaunpirči” (kad. Nr. 6478 019 0036) un “Jaunciesas” (kad. Nr. 
6478 019 0023) un izdot saistošos noteikumus Nr. 5 “Par detāl-
plānojuma nekustamajiem īpašumiem “Atbalsi” (kad. Nr. 6478 
019 0027), “Jaunpirči” (kad. Nr. 6478 019 0036) un “Jaunciesas” 
(kad. Nr. 6478 019 0023) Nīcas novada Nīcas pagastā, grafisko 
daļu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”. 

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4861.
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Izsoles

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Mednieku makšķernieku biedrība” tiesību 
izsoli

Nīcas novada dome rīko pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma tiesību  izsoli “Mednieku makšķernieku biedrība”, 
kadastra Nr.6478 006 0245, 0,1222 ha, kas atrodas Pērkonē, 
Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgās personas zemes gabalam “Med-
nieku makšķernieku biedrība” ar kadastra Nr. 6478 006 0245 
(kadastra apzīmējums 6478 006 0179) piegulošo nekustamo 
īpašumu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas 
zemesgrāmatā: zemes gabals ar kadastra Nr. 6478 006 0079, 
ar adresi Reiņu iela 16 (Nīcas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.394); zemes gabals ar kadastra 
Nr. 6478 006 0151, ar adresi “Reiņa Mežs” (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 875); zemes gabals ar kadastra 
Nr. 6478 006 0083 (kadastra apzīmējums 
6478 006 0298), ar adresi Reiņu iela 11 (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.196); zemes gabals ar kadastra 
Nr. 6478 006 0081, ar adresi Reiņu iela 13/14 (Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000103597); zemes gabals 
ar kadastra Nr. 6478 006 0080, ar adresi Reiņu iela 15 
(Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.197); zemes 
gabals ar kadastra Nr. 6478 006 0082, ar adresi Reiņu iela 12 
(Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.395); zemes 
gabals ar kadastra Nr. 6478 006 0055, ar adresi Reiņu iela 10 
(Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.802).

Pirmpirkuma tiesīgām personām pieteikums dalībai izsolē 
jāiesniedz līdz 2021. gada 9. aprīlim plkst. 9:00 Nīcas novada 
domē, 1. stāva 4. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Izsole notiks 2021. gada 9. aprīlī plkst. 9.30 Nīcas 
novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā.

Nekustamo īpašumu atsavina par nosacītu cenu ar 
augšupejošu soli 5 700 eiro, izsoles solis 100 eiro. 
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas ar 
augšupejošu soli, t.i., 570 eiro. 

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

Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājuma summa 
dalībai īpašuma “Mednieku makšķernieku biedrība”, Nīcas 
pagasta, Nīcas novada, izsolei”.

Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma apskate – individuāli vai pēc saska-

ņošanas ar pašvaldības pārstāvi pa tālruni 63452251. 
Zemes gabala turpmākie izmantošanas nosacījumi 

ir tikai vasarnīcu un dārza (t.sk. zvejas māju) apbūve, u.c. 
sezonas rakstura dzīvojamo māju un saimniecisko ēku būv-
niecība.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Nīcas novada domē 
klātienē vai interneta vietnē: www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles.

Samaksa par nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu 
laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums jāparaksta divu nedēļu 
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nomu
Nīcas novada pašvaldība rīko atklātu mutisku izsoli par 

nedzīvojamās telpas Nr. 17 (19.7 m²) nomu Nīcas ambulan-
ces ēkā, kas atrodas Nīcā, Skolas ielā 5. Telpu nomas termiņš 
7 gadi.

Izsole tiek rīkota 2021. gada 15. aprīlī plkst. 10.00 
Nīcas novada domes 14. kabinetā, Bārtas ielā 6.

Nomas maksa par kvadrātmetru (bez PVN) – 1,17 EUR, 
izsoles sākuma cena par telpu nomu mēnesī – 23,05 EUR 
(bez PVN) ar izsoles soli 2,31 EUR.

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

Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 15. aprīlim 
plkst. 9.00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas 
pagasts, Nīcas novads, 2. stāva 16. kabinetā.

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

NO ŠĀ GADA JAUNS TERMINS – 
MĀJSAIMNIECĪBA

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi “Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kurā parādās jauns 
termins – mājsaimniecība. Likuma izpratnē mājsaimniecība ir 
vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz 
izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.

Šai defi nīcijai par pamatu ņemta Centrālās statistikas 
pārvaldes lietotā “privātās mājsaimniecības” defi nīcija, kas 
aizstāj likumā ietverto cilvēku kopumu (ģimene, kas sastāv 
no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi pamat-
vajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai 
atsevišķi dzīvojoša persona).

Grozījumi likumā paredz noteikt garantēto minimālo 
ienākumu slieksni un trūcīgas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni sociālās palīdzības saņemšanai, kā arī noteikt vienotu 
tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta nodrošināšanai. Tāpat 
grozījumi paredz pašvaldībām tiesības noteikt arī maznodroši-
nātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot maksimālo 
līmeni atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai.

Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusam apliecina Sociālā dienesta izsniegta 
izziņa, kurā norādīti visu mājsaimniecībā ietilpstošo personu 
vārdi, uzvārdi, personas kodi.

Trūcīga mājsaimniecība
Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienāku-

mi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz :
272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā,
190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Trūcīgā statuss dod iespēju saņemt:
u  GMI pabalstu;
u  dzīvokļa pabalstu;
u  veselības aprūpes pabalstu;
u  Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pār-

tikas un pamata materiālās palīdzības paku;
u  atbalstu elektrības iegādei no “Latvenergo”;
u  citus sociālos pabalstus un atbalstu veidus, kurus nosa-

ka Nīcas novada domes attiecīgie saistošie noteikumi.

Maznodrošināta mājsaimniecība
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidē-

jie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz :
327 eiro  pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ko dod maznodrošinātas mājsaimniecības statuss? 
u  dzīvokļa pabalstu;
u  veselības aprūpes pabalstu;
u  atbalstu elektrības iegādei no “Latvenergo”;
u  citus sociālos pabalstus un atbalstu veidus, kurus nosa-

ka Nīcas novada domes attiecīgie saistošie noteikumi;
u  atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai;
u  pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no tiesas nodevas no-

maksas;
u  saņemt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;
u  saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām perso-

nām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas;
u  saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Kā saņemt trūcīgās vai maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusu?

Lai noskaidrotu, vai personai ir tiesības iegūt trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, jāvēršas novada 
pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kur sociālais dar-
binieks sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistē-
mā elektroniski sagatavos noteikta parauga iztikas līdzekļu dek-
larāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās 
esošos datus un iesniedzēja papildus iesniegtos dokumentus.

Ja mājsaimniecībā ir vairākas pieaugušas personas, tad ie-
sniegumā jābūt visu pieaugušo personu parakstiem.

Deklarācijai jāpievieno šādi dokumenti:
u iesniedzējs deklarācijai pievieno darba devēja izziņu par 

darba samaksu (neto) par pēdējiem pilniem trim kalendāra 
mēnešiem;

u saimnieciskās darbības veicējs deklarācijai pievieno iz-
ziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 
pilniem trim kalendāra mēnešiem;

u pārskatu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai 
pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilnu trīs kalendāra 
mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.

Trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statu-
su piešķir:

uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz 
viena persona darbspējīgā vecumā;

uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav ne-
vienas personas darbspējīgā vecumā, izņemot gadījumu, kad 
persona ir:

u ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības 
vai vecuma pensijas saņēmējs;

u sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, 
viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita per-
sona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma 
bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu 
dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;

u viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesa-
ņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

u vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pa-
matizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglī-
tības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības 
iestādē.

Sociālais dienests

Sociālais dienests saka paldies Aivaram Vadonim par ziedojumu organizēšanu no Vācijas. Esam saņēmuši pieaugušo 
autiņbiksītes. Ja ir nepieciešamas slimnieku aprūpei, lūdzu interesēties Sociālajā dienestā vai zvanot pa tālruni 63489489. 

Sociālā dienesta vadītāja Inese Lapiņa
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Nīcas vidusskolā

Mūzikas skolā

Jaunie komponisti

Dalība AS “Grindeks” Prāta turnīrā
Baltijas vadošais farmācijas uzņēmums AS 

“Grindeks”, atzīmējot savu 75. jubilejas gadu, feb-
ruārī aicināja Latvijas vidusskolēnus piedalīties aiz-
raujošā zināšanu un erudīcijas spēlē ar jautājumiem 
par visdažādākajām tēmām “Grindeks” Prāta tur-
nīrā. Turnīra mērķis bija veicināt jauniešu interesi 
un izpratni par ķīmijas un farmācijas risinājumiem, 
mūsdienu pasaules izaicinājumiem, ļaujot ne tikai 
pārbaudīt savu erudīciju, bet arī tuvāk iepazīties 
ar uzņēmuma “Grindeks” vērtībām un nākotnes 
karjeras iespējām.

Nīcas vidusskolas 5 aktīvie jaunieši – Emīls Pēter-
sons, Sondra Stalta, Laura Vecbaštika, Raiens Ronis 
un Roberts Šīmanis – bija to 542 jauniešu skaitā, kuri 
pieteicās konkursam. Tas noritēja trīs kārtās, pulcējot 
vairāk nekā 140 komandas no visas Latvijas.

Pirmā kārta norisinājās 2021. gada 1. martā tieš-
saistes platformā. Pirmajā spēles dienā tika izspēlēti 
70 jautājumi 10 kārtās par tēmām – ķīmija, farmāci-
ja un medicīna, mode, ekonomika, vēsture, literatū-
ra, matemātika, kulinārija, mūzika. Pusfinālā iekļuva 
simts komandas, kas ieguvušas visvairāk punktu. Arī 
Nīcas vidusskolas komanda, jo ierindojās 56. vietā. 
Otrā kārta – pusfināls – notika 5. martā, un Nīcas 
vidusskolas komanda ar 21. vietu izcīnīja iespēju pie-
dalīties finālā 11. martā, kurā no 51 komandas ieguva 
25. vietu.

Konkurss “Profesionālis”
2021. gada 12. martā norisinājās projekta “Esi 

līderis” programmas “STARTS” karjeras konkurss 
“Profesionālis”, kurā skolēniem bija jāizveido jauns 
“Ādažu Kraukšķu” produkts. Dienas gaitā bija jāra-
da jauna produkta ideja, kas ietver: tā garšu, formu, 
iepakojuma dizainu un komunikācijas stratēģiju – kā 
ieviest jauno produktu tirgū un informēt par to patē-
rētājus. Pēcpusdienā jaunradītais produkts bija jāpre-
zentē žūrijai un pārējiem dalībniekiem Zoom platfor-
mā.

Kopumā konkursā no visas Latvijas piedalījās 
21 komanda. Nīcas vidusskolu pārstāvēja divas ko-
mandas. 8. klases komanda “Vienkārši niiicenieki”  
(Katrīna Filaka, Elīna Tupese, Marta Lībeka un Val-
ters Mūrēns), kopvērtējumā ierindojoties  5. vietā, un 
9. klases  komanda “AURUM” (Sandija Stalta, Ērika 
Čaure, Jogita Brēdiķe un Līva Bišofa) pusfināla sacen-
sībās izcīnīja 3. vietu un iespēju piedalīties finālsacen-
sībās 31. martā.

Konkurss “FIZMIX”
Arī šogad norisinās konkurss “Fizmix Eksperi-

ments”, kura uzmanība pievērsta zaļās fizikas tēmai, 
kas patiesi svarīga ne tikai jauniešiem, bet arī sabied-
rībai kopumā. Konkursa laikā skolēni iegūst jaunas zi-
nāšanas un izpratni par dabai draudzīgas nākotnes po-
tenciālu, kā arī veidiem, kā fizikas zināšanas izmantot 
pavisam ikdienišķās situācijās. Konkurss pielīdzināts 
valsts atklātajai mācību olimpiādei, taču tā forma un 
norise ir daudz aizraujošāka un skolēniem saistošāka 
nekā ierastās mācību olimpiādes. 

Nīcas vidusskolu pārstāv komanda “Tahjoni” 
(Ērika Čaure, Paula Muceniece, Alīne Sļadzevska, 
Katrīna Filaka un Elīna Tupese). 

No 15. februāra līdz 1. martam bija jāizpilda 10 ie-
sildīšanās jautājumi. Atlases 4. kārta norisinājās no 1. 
līdz 29. martam.

Atlases kārta sastāv no 28 dažādu grūtību pakāp-
ju uzdevumiem, kurus sagatavojuši konkursa eksper-
ti. Uzdevumi portālā tiek ievietoti četrās kārtās, katrā 
no tām ir seši teorētiskie un viens praktiskais uzde-
vums. 1. un 2. kārtā skolēniem vajadzēja ripināt papīra 
“Slinky” pa 2 m garu dēli, kurš novietots 150 grādu 
leņķī, un noteikt ripošanas laiku, noteikt laiku, kurā 

Maksvela svārsts, kas veidots no sarullētas A4 papīra 
lapas un 4 CD, kas iesieti diegā, no miera stāvokļa veiks 
180 cm. 

Pusfināls norisināsies 13. aprīlī. Lai tajā iekļūtu, jā-
būt 10 labāko skaitā reģionā. 

Prieks par skolēniem, kuri arī attālinātajā mācību 
procesā labprāt piedalās dažādos konkursos un aktivi-
tātēs! 

Komandas konsultante Agita Mače

Ātrrakstīšanas konkurss  
Nīcas vidusskolā

“Typingclub” ir izglītojoša tastatūras apguves plat-
forma. Tā ir interneta programma un ir pilnībā pielā-
gota, lai skolēni varētu praktizēties klasē, mājās vai vi-
sur, kur ir pieejams interneta savienojums. Jau februārī 
Nīcas vidusskolas 3., 4. un 5. klašu skolēni bija iepa-
zinušies ar programmas izkārtojumu, jo dizains ir ļoti 
līdzīgs populārajām spēlēm. Katra stunda sniedz tūlī-
tēju, saturīgu atgriezenisko saiti, kas mudina skolēnus 
turpināt praktizēties.

“Typingclub” programma ir ātrrakstīšanas nodar-
bību plāns ar 650 uzdevumiem standarta QWERTY 
tastatūrai no iesācēja līdz profesionālim. Tā ietver spē-
les, video un  interaktīvas uzslavas zvaigžņu un žetonu 
veidā.

Ātrāka rakstīšana nav tastatūras treniņu galvenais 
mērķis; drīzāk tas ir vēlamais blakus efekts. Kad skolēni 
varēs rakstīt ar visiem desmit pirkstiem, neskatoties uz 
tastatūru, viņu rakstīšanas produktivitāte, lietojot da-
toru, ļoti uzlabosies. Ātrrakstīšanas čempioni Nīcas 
vidusskolā februārī ir Alise Pelnēna, Beatrise Lapiņa, 
Selīna Tapiņa (4. klašu grupā), Patrīcija Sila, Sindija 
Līva Šaršuna, Markuss Mamis (3. klašu grupā) un Una 
Lagzdiņa, Elza Šķila, Gustavs Mateuss, Patriks Jākob-
sons (5. klašu grupā). Apsveicam uzvarētājus! Atzinības 
raksti  un saldās balvas jau ir saņemtas! Martā konkurss 
turpinājās! Lai veicas! 

 Datorikas un informātikas skolotājas  
Sandra Rāte un Ineta Laurinaite

Skolēnu darbu izstāde  
skolas logos

Attālinātajā mācību laikā skolēni vizuālajā mākslā 
(5.–9. klašu skolēniem) un citos mācību priekšmetos 
sākumskolā radījuši darbus, kuri noteikti būtu rotājuši 
skolas sienas klātienes mācību laikā. Taču šobrīd, kad 
ikdienā skolā nav bērnu, realizējām ideju darīt tos re-
dzamus ikvienam, kam ir interese apskatīt, kā nu veicas 
ar mākslas darbu radīšanu skolēniem mājās.

Skolas ēdamzāles logus rotā vizuālajā mākslā tapu-
šie 5.–9. klašu skolēnu darbi par dažādām tēmām (sko-
lotāja Indra Jēkule), taču skolas ieejas durvis no Skolas 
ielas puses izdaiļo sākumskolas audzēkņu darinājumi. 
Mēs ļoti, ļoti priecājamies par darbiņiem! Aicinām ik-
vienu tos apskatīties!

Direktores vietniece audzināšanas darbā  
Iveta Rone

Orientējies dabā!

Nīcas vidusskolas logos ir apskatāmi skolēnu 
radošie mākslas darbi.

Februāra nogalē Grobiņas 
pilsēta svin savu dzimšanas die-
nu, bet Grobiņas Mūzikas un 
mākslas skola šo svinību ietva-
ros organizē Liepājas apkārt-
nes mūzikas skolu jaunrades 
sadraudzības pēcpusdienu. Šī 
gada jauno mūziķu kompozīci-
jas tēma – “Deja”.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju 
valstī un noteiktos ierobežojumus 
pasākums varēja norisināties tikai 
attālināti. Dalībniekiem video 
formātā bija jāiesūta savas sacerētās 
kompozīcijas, kuras pasākuma 
organizatori apkopoja video kon-
certā, kuru izsūtīja visām konkursā 
iesaistītajām skolām – Pāvilostas 
MMS, Priekules MMS, Aizputes 
MS, Piltenes MS, Grobiņas MMS 
un Nīcas MS. Katrai skolai bija ie-
spēja balsot par sev tīkamāko kom-
pozīciju un priekšnesumu, nebalso-
jot par savas skolas dalībniekiem.

Iesūtītās kompozīcijas tika at-
skaņotas ar visdažādākajiem instru-
mentiem – klavierēm, vijoli, flautu, 
ģitāru, ar balsi –, un tās vērtēja arī 
profesionāla komponiste Laura 
Dubina, Liepājas MMDV kom-
pozīcijas un mūzikas teorētisko 
priekšmetu pedagoģe. Viņa ieteica 
jaunajiem komponistiem būt dros-
mīgākiem savās idejās un radošajās 
izpausmēs.

Nīcas Mūzikas skolu ar savām 

kompozīcijām pārstāvēja Līga La-
piņa, ar vijoli atskaņojot skaņdarbu 
“Aitiņa un jēriņš” ļoti tautiskā un 
vienkāršā manierē, un Jūlija Vado-
ne ar valsi klavierēm “Augusta rīts”. 
Komponiste izcēla mūsu skolas 
audzēknes Jūlijas Vadones kompo-
zīciju, kuru ievadīja pašas sacerēts 
dzejolis, ievedot skaņdarba noskaņā 
un raksturā. Laura Dubina atzīmē-
ja, ka Jūlijas skaņdarbs ir skaists gan 
no formas, gan no satura viedokļa. 
Meitenes sacerēt mūziku mudināja 
un atbalstīja skolotāja Daina Jurga, 
Linda Ločmane.

Pēc apkopotā skolu balsoju-
ma Jūlija Vadone saņēma skatītāju 
simpātijas balvu. Jāpiebilst, ka Jūlija 
vairākus gadus pēc kārtas iegūst ce-
ļojošo balvu, kuru piešķir kompo-
nists, vai skatītāju/klausītāju simpā-
tijas balvu.

Komponiste Laura Dubina vi-
deouzrunā pateicās dalībniekiem 
par drosmi un uzņēmību šajā sa-
režģītajā laikā papildus ikdienas 
mācībām atrast spēju un iedvesmu 
komponēt, sacerēt, radīt kaut ko 
jaunu un priecāties par jaunām at-
klāsmēm mūziķa karjerā. Savukārt 
Grobiņas MMS sūta pateicības un 
balvas visiem dalībniekiem un sko-
lotājiem, kuri iedvesmo un atbalsta 
jaunos mūziķus ideju meklējumos.

Nīcas Mūzikas skolas direktore 
Dina Sleže

Ja vēl neesi paguvis iepazī-
ties ar Nīcas novada kultūrvēs-
turisko mantojumu, apskatīt 
neatkārtojamos dabas skatus un 
dzirdēt par tiem unikālus stās-
tus, tad pasteidzies un dodies 
lieliskā piedzīvojumā pa Nīcas 
novadu! 

Sadarbojoties Nīcas Kultūras 
centram, Tūrisma informācijas 
centram un Nīcas Jauniešu cen-
tram, ir izveidota “KultūrTaka”, 
kas iekļauj aptuveni 30 apskates 
objektus un stāstus par visu Nīcas 
novadu. “KultūrTakas” izzināša-
na kā atklāts konkurss ir pieejams 
viedtelefonos aplikācijas veidā līdz 
11. aprīlim!

Spēles rezultāti būs apkopoti 
interneta vietnē – kultura.nica.lv.

Ar spēles nolikumu var iepazī-
ties – kultura.nica.lv.

Kā spēlēt?
Vienas komandas loceklis le-

jupielādē aplikāciju Actionbond.
Spied “SCAN CODE” un 

noskenē QR kodu (katrai takai 
ir savs kods) no afišas vai meklē-
tājā “Search” ieraksti “Kultūrta-
ka” (ierakstot šo atslēgas vārdu, 
atvērsies divas “KultūrTakas”: 
Pērkone–Bernāti–Jūrmalciems–

Kalnišķi un Nīca–Otaņķi).
Spied “Start bound”, kad esi 

gatavs sākt.
Pievieno komandas nosauku-

mu un komandas locekļu vārdus.
Jums jāpiekrīt spēles noteiku-

miem, to dariet, nospiežot “We 
agree”.

Pabeidzot spēli, spied “Start 
upload”, lai augšupielādētu savus 
foto, video, audio. Lai to izdarītu, 
jums būs nepieciešams internets.

Ja vēlies piedalīties spēlē un 
sacensties par balvām, tad ir jāiziet 
abi maršruti un pēc iespējas precī-
zāk jāatbild uz jautājumiem un uz-
devumiem, lai tādējādi iegūtu mak-
simālo punktu skaitu.

Stāstu konkursa kopējais bal-
vu fonds ir 150 eiro. Pēc aplikāci-
jā apkopotajiem datiem par katru 
dalībnieku un attiecīgi savāktajiem 
punktiem par uzdevumiem, tiek 
noteikti 3 konkursa uzvarētāji, kuri 
tiek apbalvoti ar Nīcas novada uz-
ņēmēju ražoto produkciju vai pie-
dāvāto pakalpojumu. Pēc komisijas 
priekšlikuma var tikt piešķirtas arī 
veicināšanas balvas. Ar konkursa 
rezultātiem būs iespējams iepazīties 
interneta vietnē nica.lv, kā arī ar uz-
varētājiem sazinoties personīgi.



Latvijas lielākā uzņēmēju 
biedrība Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera (LTRK) 
aicina ikvienu iedzīvotāju ap-
meklēt LTRK iespēju festivālu 
“Uzņēmēju dienas Kurzemē 
2021”. Tas virtuālā formātā no-
risināsies 8.–9. aprīlī speciāli 
izveidotā tīklošanās platformā 
un tiešraidē no studijas Liepājā. 
Pasākuma apmeklējums ir bez 
maksas.

Tradicionāli vērienīgākais Kur-
zemes uzņēmēju pasākums uzsāks 
četru reģionālo pasākumu ciklu, 
kas pavasarī ar divu nedēļu inter-
vālu sniegs ieskatu par Latvijas uz-
ņēmējdarbības vidē aktuālo. Pasā-
kuma ietvaros norisināsies virtuālā 
izstāde, vērienīgs biznesa forums, 
dalībnieku vebināri, kā arī profesio-
nālo un augstāko izglītības iestāžu 
virtuālās atvērto durvju dienas.

Lai apmeklētu virtuālo pasāku-
mu, ar savu e-pasta adresi jāreģis-
trējas www.uznemejudienas.lv sadaļā 
“Piesakies”. Reģistrācija platformā 
ir bez maksas, tā būs atvērta no 
1. aprīļa un sniegs iespēju aktīvi 
līdzdarboties pasākumā. Tur ap-

meklētāji varēs apskatīt dalībnieku 
virtuālos stendus, sazināties un no-
skaidrot sev aktuālo informāciju. 
Platformas skatuvēs būs iespējams 
piedalīties dalībnieku vebināros, 
uzzināt aktualitātes biznesa foru-
mā, kā arī vērot izglītības iestāžu at-
vērto durvju dienas. Līdzīgi kā so-
ciālajos tīklos, platformā varēs lasīt 
dalībnieku publikācijas ziņu joslā, 
atzīmēt interesējošos dalībniekus 
un sazināties ar tiem. Pasākuma lai-
kā, veicot aktivitātes platformā, būs 
iespējams krāt punktus. Trīs ap-
meklētāji, kas būs sakrājuši visvai-
rāk punktu, saņems vērtīgas balvas.

Jau ierasti pasākuma saturu vei-
dos biznesa forums, kurā tiešsaistē 
uzņēmēji un eksperti diskutēs par 
tādām reģionam svarīgām tēmām 

kā rūpniecības attīstība, tendences 
jaunās paaudzes uzņēmumos, kā arī 
apskatīs varbūt vēl līdz galam neap-
jausto, taču jau šobrīd uzņēmējiem 
ļoti būtisko tēmu, kas saistīta ar uz-
ņēmumu ilgtspēju. Foruma norisi 
tiešraidē varēs vērot gan pasākuma 
platformā, gan sociālajos tīklos un 
portālā Tvnet.

Vairāk informācijas pasākuma 
mājaslapā www.uznemejudienas.lv.

Ienāc, atklāj, iepazīsti!
LTRK projektu vadītāja 

Zane Timermane                  
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Jauniešu centrā

Nīcas novada dome aicina 
biedrības/nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, no 15. marta ie-
sniegt jaunatnes iniciatīvu projektu 
pieteikumus mācību priekšlaicīgas 
pārtraukšanas mazināšanai. Projekta 
“PuMPuRS” ietvaros tiks atbalstīti 
jauniešu iniciatīvu projekti, lai vei-
cinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 
vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
u palielināt priekšlaicīgas mā-

cību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt iz-

glītību un veicināt viņu aktīvu līdz-
dalību ikdienas dzīvē,

u iesaistīt priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska grupas iz-
glītojamos jauniešu aktivitātēs un 
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus 
formālās izglītības, nodrošinot ak-
tivitāšu pieejamību iespējami tuvu 
bērnu un jauniešu dzīves un mācī-
bu vietai.

Projekti iesniedzami līdz 
16. aprīlim.

Vienam projektam pieejamais 
fi nansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 

100% tiek nodrošināts no projekta 
“PuMPuRS” līdzekļiem. Katram 
projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk. 

Projektus var iesniegt:
u personīgi sekretārei Bārtas 

ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā, 

u pasta sūtījumā, adresējot: 
Nīcas novada dome, Bārtas iela 6, 
Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, 
LV-3473,

u kā elektronisku dokumentu 
uz e-pastu dome@nica.lv.

Papildu informācija www.nica.lv 
vai pa tālruni 25455173, Madara Mi-
helsone, jaunatnes lietu speciāliste.

E-pasts njc@njc.lv.

Sieviešu dienas 
viktorīna

Nīcas Jauniešu centrs arī šajā 
laikā pielāgo aktivitātes jauniešiem. 
Šoreiz meitenes varēja pārbaudīt 
savas zināšanas, 8. m artā piedalo-
ties online Sieviešu dienas viktorīnā. 
Kopumā meitenēm bija jāatbild uz 
20 jautājumiem saistībā ar kosmēti-
ku, sejas kopšanu un Sieviešu die-
nas izcelsmi. Viktorīnā piedalījās 20 
jaunietes un visaugstāko vērtējumu 
ieguva Keitija Miksone. Prieks, ka 
jaunieši iesaistās un piedalās pasā-
kumos!

Jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Mihelsone

Jauns atbalsta veids mākslas, 
izklaides un atpūtas 
pasākumu organizatoriem

Apmeklē “Uzņēmēju dienas 
Kurzemē 2021” virtuālā vidē!

Kultūras, mākslas, izklaides 
un atpūtas jomā strādājošiem 
uzņēmumiem ārkārtējās situāci-
jas laikā noteikto drošības pasā-
kumu dēļ nācies ilgstoši ierobe-
žot savu darbību. Lai palīdzētu 
nozarei pēc iespējas ātrāk atgū-
ties no krīzes sekām, ir izstrādāta 
jauna atbalsta programma māks-
las, izklaides un atpūtas nozaru 
uzņēmējiem, kuru darbību ietek-
mējusi Covid-19 infekcijas izpla-
tība.

Atbalsta līdzekļus komersan-
tiem izsniegs valsts atbalsta fi nanšu 
institūcija “Altum”.

Atbalstu paredzēts sniegt Lat-
vijā reģistrētiem mazajiem un vidē-
jiem uzņēmumiem, kuri darbojas 
kultūras, mākslas, izklaides un atpū-
tas jomā un kuru darbību negatīvi 
skārusi Covid-19 ietekme. Plānots, 
ka fi nansējumu šīs programmas ie-
tvaros varētu saņemt aptuveni 60 
nozarē strādājošie uzņēmumi.

Atbalsta fi nansējums tiks sniegts 
apgrozāmo līdzekļu veidā pasākumu 
īstenošanai, tostarp arī vairāku uz-
ņēmumu sadarbības pasākumiem. 
60% no atbalsta summas varēs būt 

aizdevums, bet 40% – grants. Lem-
jot par atbalsta piešķiršanu, “Altum” 
izvērtēs, vai attiecīgais uzņēmums ir 
ekonomiski dzīvotspējīgs.

Šis atbalsta instruments palīdzēs 
pēc iespējas ātrāk atjaunot nozares 
komersantu fi nansiālo dzīvotspēju, 
ļaus mazināt Covid-19 ierobežoju-
mu dēļ radušos zaudējumus, kā arī 
nodrošināt lielāku nodarbinātību 
ar nozari saistītajai ekosistēmai – 
māksliniekiem, tehniskajām kompā-
nijām un pasākumu norises vietām.

Pieteikumus var iesniegt “Al-
tum” klientu portālā mans.altum.
lv. Informācijai par programmas 
uzsākšanu aicinām sekot mājaslapā 
www.altum.lv.

Ņemot vērā epidemiologu 
izvērtējumu par pieaugošiem Co-
vid-19 izplatības riskiem, Latvijā ir 
noteikti stingri veselības drošības 
pasākumi. Vienlaikus ir izstrādāti arī 
vairāki īstermiņa un ilgtermiņa at-
balsta risinājumi gan strādājošajiem, 
gan uzņēmējiem un nozarēm, ko tieši 
ietekmējusi ārkārtējā situācija un dro-
šības pasākumu ieviešana. Apkopo-
jums par atbalsta iespējām pieejams 
Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē .

No Nīcas novada UZŅĒMĒJU DIENĀS piedalās 4 uzņēmumi: 
jau labi zināmie – SIA “Otaņķu dzirnavnieks” un SIA “Otaņķu gardumi” 
– un divi samērā jauni uzņēmumi – SIA “Dūmotava”, kur saimnieko 
Uldis un Liene Uldriķi, un rotaļistaba “SISE”, Sintijas Špakovas izlolotais 
uzņēmums.

Prieks par uzņēmējiem, kas novērtē reklāmas un savstarpējo sakaru lomu 
uzņēmuma attīstībā. Viņi atsaucās Nīcas novada pašvaldības aicinājumam, 
kas fi nansiāli atbalsta mūsu uzņēmēju dalību šajās UZŅĒMĒJU DIENĀS. 

Biedrība un nodibinājums var pretendēt uz 4600 
EUR lielu fi nansējumu, iesniedzot projekta idejas!

1949. gada 25. marts
“Uz Sibīriju tika aizvesti 243 Nīcas novada cilvēki. Viņu palikusī manta 

tika konfi scēta un pārgāja valsts īpašumā. Aiz katras deportētās personas stāv 
izmisums, sāpes, ciešanas, bezcerība, ilgas pēc mājām, nāves tuvums. 

Mēs, neizsūtītie, varam būt pateicīgi šiem cilvēkiem, ka liktenis viņus ne-
salauza, bet viņi spēja atgriezties mūsu vidū, lai turpinātu celt mūsu nākotnes 
Latviju.”

(Fragments no grāmatas “Nīca laikmetu griežos”, 
autors Pēteris Sprincis)

25. martā pie piemiņas akmeņiem Nīcā un Rudē pieminēt Latvijas 
vēsturē tik traģisko notikumu tika aicināts ikviens, kam svešumā zudis 
kāds radinieks vai draugs un kuru aizskar tautiešu skarbais liktenis. 

Nīcas novadā paaudžu paaudzēs dzīvojošo ļaužu atmiņu stāstus par 
deportāciju un dzīvi Sibīrijā ir iespēja izlasīt grāmatā “Dzimtu rakstos. 
Nīcas novada atmiņu stāsti”, kuras autore ir mūsu pašu Nīcas senlietu 
krātuves vadītāja Gita Vanaga. Viņa grāmatas tapšanā ir ieguldījusi lielu 
darbu, apkopojot gan priecīgas, gan skumjas cilvēku atmiņas. Grāmata 
ir pieejama Nīcas novada bibliotēkās. Grāmatu iegādāties var Nīcas Tū-
risma informācijas centrā.

Grāmata ir veltījums mūsu novada ļaudīm. 



MIĶELIM AIGARAM – 85
Neraugoties uz saimnieku cienījamo ve-

cumu, “Lejnieku” sēta joprojām ir glīta un 
rūpīgi kopta. Mājas saimnieks Miķelis Aigars ar 
gandarījumu un lepnumu rāda savulaik dārzu 
konkursos saņemtos goda rakstus, fotogrāfijas 
un aprakstus žurnālā “Dārzs un Drava”. 
“Lejnieku” dārzu tuvi un tāli ciemiņi skatīja 
2003. gadā, kad Nīcas pagastā notika Latvijas 
Puķu draugu saiets. Darbīgais vīrs vairākkārt 
min, ka tagad daudz kas ir mainījies. Mazliet 
skumji bilst, ka vienu pēc otras izzāģē savulaik 
stādītās ābeles, jo nav tik daudz ābolu ēdēju, 
meitas ģimene dzīvo tālu, Cēsīs. Bet dzīvžogu 
precizitāte ir nemainīga, viss gluži kā ar lineālu 
nomērīts. Pie ieejas mājā, tuvu akai aug kupla 
ieva. M. Aigars slavē koka īpašības – mājā nav 
mušu, un akā ir tīrs un garšīgs ūdens. Viņš ir 
pārliecināts, ka koki palīdz uzturēt labu veselību 
un nodzīvot garu mūžu.

“Arī bites uztur mūžu,” uzsver jubilārs. Viņš pie tām pieradis jau 
bērnībā un arī tagad kopj vairākas saimes. Saņēmis daudz bišu dzēlienu, 
nevajagot pat ērču poti – pa kādai ērcei piesūcas, bet drīz pašas nokrīt 
un nav nekādas vainas. Gada laikā kopā ar sievu izēdot sešdesmit līdz 
septiņdesmit kilogramu medus, cukuru nemaz nelietojot.

“Labi, ka man mašīna izputēja, tagad nūju nevajag,” nosmej 
M. Aigars un stāsta, ka pāris kilometrus līdz centram dodas ar kājām. 
Rūdījums gūts jau vasarā, kad, izpļaujot dārzu, sanāk nostaigāt kājām 
gandrīz kā līdz Liepājai.

M. Aigara dzimtā puse ir Rucava. Uz Nīcu abi ar sievu pārcēlušies 
1959. gadā. Neskatoties uz to, ka skolā gājis vien divas klases, sirmais 
vīrs gadu gaitā apguvis daudz dzīvei nepieciešamu prasmju, bijis vērīgs, 
skatījies, kā tēvs, vectēvs un meistari strādā, apguvis akordeona spēli. 
Darba gadi lielākoties aizvadīti meliorācijā, bet ir arī prasmīgs amat-
nieks. Viņa darbus var vērot gan iekštelpās, kur ir glītas, paša rokām ga-
tavotas mēbeles un sienu noformējums, gan arī sētā. “Lejniekus” iegā-
dājušies 1972. gadā: “Nopirku praulu čupu, simts kubikmetrus baļķu te 
ieliku iekšā,” par paveikto stāsta saimnieks. Šogad plāno ēku pārkrāsot. 
Ziemas dienas aizvadītas, sagādājot piecas malkas kravas.

Par dzīvi padomju gados sirmais vīrs saka smagus vārdus – daudz 
aplamību bijis. Arī šos laikus neslavē, bet ar labu vārdu piemin savu 
vecmāmiņu, kas mācījusi tikumu un mīlēt skaisto. 

VISVALDIM MEŽBRAKŠIM – 85
Visvaldis Mežbrakšis bērnību un jaunību 

aizvadījis Jūrmalciemā, bet turpmākie gadi rit 
Pērkonē. Bērnība nav bijusi viegla, jo jau mazs 
zaudējis tēvu, viņš  pazudis bez vēsts. Tēvs 
strādājis par pavāru uz kuģa, kurš mēroja ceļu 
uz Tobago. Mamma pēc kara interesējusies, 
meklējusi, taču nebijis nekādu ziņu.

Kad pabeidzis Jūrmalciema skolu, sācis 
strādāt Jūrmalciema kolhozā “Sarkanā blāzma” 
par kultorgu, bet drīz devies uz Liepāju un pus-
gadu mācījies šoferu skolā. 

1955. gadā vajadzēja doties armijā. Pirmo 
gadu dienējis Latvijas divīzijā Rīgā un Dobelē, 
bet turpmāko laiku aizvadījis Kazahstānā, lielā-
koties veicot ražas novākšanas darbus.

Gan pirms, gan pēc armijas strādājis Nīcā 
meliorācijā par šoferi un ekskavatora vadītāju. Piedalījies jau pirmā 
poldera izbūves darbos pie Vecvagariem, vēlākajos gados kanālus un 
novadgrāvjus racis Sīkles ciemā, Jūrmalciemā un agrākajā Mēķa ezerā. 
V. Mežbrakšis atceras, ka reiz tehnika iegrimusi purvainajā augsnē un 
kādu nedēļu mocījušies, līdz izdevies to izvilkt. Turpmākās darba gaitas 
bija Imanta Sudmaļa kolhozā par šoferi, bet pēc kolhoza apvienošanas 
ar Nīcas saimniecību strādājis Reiņu cūku fermā par mehāniķi.

Jau sešdesmit trīs gadus jubilārs ikdienu vada kopā ar sievu, nosvi-
nētas dimanta kāzas. Izaudzināti divi bērni, ir divi mazbērni un četri 
mazmazbērni.

Par šodienu jubilārs saka: “Bišķīt jau kustos.” Siltajā laikā labprāt 
rosās pa dārzu, bet ziemā kopā ar dēlu un mazdēlu veikuši nopietnus 
vīru darbus: “Ar mazo traktoriņu vedu malku.”

Gunita Šime
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Bagāts mūžs

Miķelis Aigars 
joprojām neatlai-
dīgi rūpējas par 
savu “Lejnieku” 
sētu, kas bija 
viena no  pirma-
jām godalgotajām 
sētām Nīcas pa-
gasta konkursos.

Visvaldis 
Mežbrakšis 
daudzus gadus 
strādājis pie me-
liorācijas sistē-
mas izveidošanas.

Pieaugušo izglītība Liepājas 
rajonā un arī Nīcas un Otaņķu 
pagastos aizsākās, pateicoties 
Grobiņas Pieaugušo izglītības 
centra agrākās vadītājas Tamā-
ras Štrausas neatlaidībai. 

Kādreiz valdīja uzskats, ka cil-
vēks mācās tikai skolā un augstsko-
lā, bet pamazām nāca atklāsme, ka 
jāmācās, jāpapildina zināšanas visa 
mūža garumā, un ne tikai profe-
sionālajā jomā, bet arī personības 
izaugsmē. Pagāja laiks, līdz kamēr 
ritenis iegriezās, un cilvēki sāka no-
vērtēt iespēju apgūt ko noderīgu 
tuvu dzīvesvietai. Sākumā īpaši ak-
tīvas bija bērnudārza darbinieces, 
viņas apmeklēja gandrīz visu, kas 
tika piedāvāts.

Lielākajā daļā Liepājas rajona 
pašvaldību 2000. gadā jau bija izde-
vies atrast cilvēkus, kas organizētu 
apmācības pieaugušajiem, katru 
mēnesi Grobiņā pieaugušo izglītī-
bas koordinatoriem bija semināri 
par to, kā veiksmīgāk organizēt mā-
cības, ko ņemt vērā, kā reklamēt. 
Tās bija tikšanās, kur savstarpēji 
apmainījās pieredzē. Nīcas pagastā 
vēl ilgi neizdevās darbinieku atrast. 
Kad T. Štrausa kārtējo reizi pagasta 
priekšsēdētājam Jānim Vilsonam 
zvanīja, sakot, ka Grobiņā plānota 
kārtējā tikšanās, bet no Nīcas 
joprojām neviens nav pieteikts, 
viņš, tāds saskumis, lūdza Gunitai 
Šimei tikai aizbraukt paklausīties, 
necerot ne uz ko vairāk. 

Grobiņas tikšanās bija iedves-
mojoša, un tā pamazām viss sākās. 
Pirmā nodarbība Nīcā notika 2001. 
gada martā domes ēkas 2. stāva 
zālē, kas tolaik izskatījās krietni 
citādāk. Sienas pēc agrākās modes 
bija apšūtas ar koka dēlīšiem, no 
kultūras nama atnestie galdi bija 
krietni nolietojušies. Lai kaut maz-
liet uzlabotu skatu, galdi tika pār-
klāti… ar vecajiem aizkariem. Arī 
pirms sēšanās uz krēsla drošāk bija 

pārbaudīt, vai tas izturēs. 
2001. gadā notika 17 nodar-

bības, nākošajā gadā jau 34, 2003. 
gadā – 75. Īpaši rosīgs bija 2004. 
gads, kad notika 245 nodarbības 
dažādās jomās. Lai cilvēkiem par 
apmācībām nevajadzētu daudz ie-
guldīt savu naudu, Liepājas rajonā 
tika organizēti projektu konkursi. 
Vairākus gadus tika atbalstīti pat 
no diviem līdz pieciem G. Šimes 
iesniegtajiem apmācību projek-
tiem.

Pirmajos gados ļoti apmeklē-
tas bija datorapmācības, jo dators 
tolaik daudziem bija kas pavisam 
jauns. Daudz mācījās valodas – bija 
vairākas angļu valodas grupas, mā-
cījās arī vācu un pat franču valodu. 
Apguva zināšanas uzņēmējdarbībā, 
tostarp tūrisma jomā un lauksaim-
niecībā, mācījās rakstīt projektus, 
liels apmeklētāju skaits ik gadu 
piedalījās grāmatvedības nodarbī-
bās. Apguva psiholoģijas gudrības, 
publisko runu, apmeklēja nodarbī-
bas par dārzkopību, veselības uz-
labošanu, skaistumkopšanu, modi, 
fotografēšanu. Mācījās un papildi-
nāja prasmes dažādos rokdarbos 
– klūdziņu pīšanā, dāvanu iesaiņo-
šanā, floristikā, rotu darināšanā, de-
kupāžā, zīda apgleznošanā, adīšanā, 
tamborēšanā, tapošanā, kulināri-
jā, pastalu un vainagu darināšanā. 
Kopā ar saviem četrkājainajiem 
draugiem apmeklēja suņu skolu. 
Tā kā sporta halles vēl nebija, tika 
organizētas arī vingrošanas grupas, 
nūjošanas, jogas un vēderdejošanas 
nodarbības.

Regulāri notika B kategorijas 
autovadītāju, šūšanas un gleznoša-
nas kursi. Pēdējā laikā izveidojusies 
laba sadarbība ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Liepājas biroju un Meža konsultā-
ciju pakalpojumu centra Dienvid-
kurzemes nodaļu, tā radot iespēju 
apmeklēt bezmaksas nodarbības 

Nīcā, kā arī doties mācību izbrau-
kumos.

Nodarbības krietni vairāk ap-
meklē sievietes, tādēļ ik gadu tiek 
domāts – ko organizēt, lai ieinte-
resētu vīriešus. Viņi ir novērtēju-
ši apmācības par būvniecību un 
makšķerēšanu, arī fotografēšanu, 
uzņēmējdarbību, mežu apsaimnie-
košanu, valodām, datorzinībām u.c.

Lielākoties savās zināšanās 
dalījušies Liepājā un tās apkārtnē 
dzīvojoši speciālisti, bet pa laikam 
Nīcā viesojušies arī Latvijā populā-
ri ļaudis: Inese Ziņģīte, Aina Poiša, 
Silvija Rubene, Gundega Lināre, 
Diāna Zande, Māris Olte, Rai-
monds Zommers, Normunds Gra-
bovskis, Juris Biršs, Uģis Kuģis u.c. 

Šī sezona pandēmijas dēļ ir 
pavisam klusa – pēdējā klātienes 
nodarbība notika pagājušā gada 4. 
novembrī, kad pulciņš interesentu 
papildināja zināšanas par bišu 
produktiem. Tagad tikai tiek 
izmantoti Facebook resursi, rekla-
mējot attālinātos seminārus, taču 
ir cerība, ka agri vai vēlu atgriezī-
simies normālā situācijā. Attālinātie 
semināri dod iespēju uzzināt ko 
jaunu, neizejot no mājām, taču tie 
neatsver tikšanos klātienē, kad ir ie-
spēja uzdot jautājumus, apmainīties 
domām un enerģijai, tikties ar līdzī-
gi domājošiem cilvēkiem.

Pieaugušo izglītības jomu Nīcā 
šo gadu laikā ir vadījušas Guni-
ta Šime, Diāna Ansule, Kristīne 
Kopštāle un no 2019. gada septem-
bra atkal Gunita Šime, Otaņķu pa-
gastā pirms pagastu apvienošanas 
– Tabita Pirtniece.

Mums ir daudz zinātkāru cil-
vēku, kas nemitīgi meklē iespējas 
apgūt ko noderīgu. Ja ir kādas labas 
idejas nākotnei, noteikti nepaturi 
tās pie sevis, bet dod ziņu!

Pieaugušo izglītības metodiķe 
Gunita Šime, 

tālr. 29105652, gunita.sime@nica.lv

Lielu interesi un patīkamas emocijas raisīja tikšanās ar veselīga dzīvesveida popularizētāju Inesi 
Ziņģīti 2011. gadā.

Pieaugušo izglītībai Nīcā – 20 gadi
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Mūsu dārzs 
“Kristapu” dārzam ir sep-

tiņpadsmit gadi, platība – trīs 
hektāri. Mums nav gluži tradicionāls 
daiļdārzs, drīzāk kolekciju dārzs, 
parks, kurš ir veidots ainaviski. Dār-
zā atrodas arī divi dīķi, jo ūdens 
vienmēr ir vilinājis cilvēkus. Nemi-
tīgi dārzs tiek papildināts ar jauniem 
augiem, no kuriem lielu daļu iegādā-
jos Kalnišķu stādu audzētavā. Dārzā 
ir daudzveidīga krāsu gamma. Nav 
obligāti jābūt puķēm, lai dārzu pa-
darītu krāšņu. Krāšņumu var radīt 
arī ar krūmiem un kokiem, kam ir 
krāsains lapojums, un mūžzaļiem 
augiem. Dārzu interesantu dara da-
žādu formu augi.

Nevaru nepieminēt hostas, jo to 
mūsu dārzā ir daudz – apmēram 150 
šķirnes. Hostas ir ļoti daudzveidīgas, 

izturīgas un skaistas ar savu lapoju-
mu, taču tās var audzēt tikai tad, ja 
dārzā nav gliemežu.

Zināšanas 
dārza veidošanā

Manuprāt, ir tā – vai nu cilvē-
kam tas ir dots vai nav. Kam pašam 
nesanāk, var aicināt talkā daiļdārz-
nieku, kas ierīkos dārzu viņa vietā. 
Man intuitīvi sanāk pašai, taču esmu 
tālmācībā apguvusi kursu, ko vadīja 
Latvijas izcilākie ainavu arhitekti un 
daiļdārznieki. Tas bija labs pamats. 
Esmu ieklausījusies daudzu zinošu 
dārzkopju padomos, kuri nekad nav 
skopojušies ar savu pieredzi un ļāvu-
ši apskatīt savu veikumu. Zināšanas 
palīdz veidot dārzu ainaviski, ievē-
rojot nepieciešamo platību un augu 
gaidāmo lielumu. Katram augam 

vajag īsto vietu un īsto kaimiņu un, 
protams, arī saimnieku rūpes. 

Svarīgi ir sagatavot dobes pirms 
augu stādīšanas. Mana pieredze 
ir šāda: sākotnēji nosprauž dobes 
formu, tad visu zemi vismaz 70 
centimetru dziļumā izrok. Apakšējā 
slānī liek kūtsmēslus (apmēram 10 
cm), tālāk ieber melnzemi un iestā-
da augu, bet dobes virskārtu mulčē. 
Es to daru ar Ploces kūdru, kas ir 
tumšāka nekā parastā. Var mulčēt 
arī ar šķeldu vai nopļauto zāli, 
mazākās platībās – ar čiekuriem. 
Darbs sākotnēji ir jāiegulda liels, 
bet ilgtermiņā tas attaisnojas, jo ir 
laba bāze augam, nav daudzgadīgo 
nezāļu, vieglāk ravēt dobes.

Dārza vērtības
Es uzskatu, ka koki ir dārza pa-

matvērtība. Puķu modes tendences 
nāk un iet, bet koks ir kaut kas fun-
damentāls, kas paliks arī nākamajām 
paaudzēm. Pirms mājas būvēšanas 
“Kristapos” projektu pielāgojām 
lielajiem kokiem. Mēs lepojamies ar 
Daiņa vectēva stādītajiem vītoliem, 
kuri šeit aug jau vairāk nekā simts 
gadu. Protams, ja koks rada apdrau-
dējumu, tas ir jālikvidē.

Ko man nozīmē dārzs
Dārzs ir mana sirdslieta, hobijs 

un arī sporta zāle. Jā, dārzā ir daudz 
darba, bet gandarījums ir lielāks. 
Sajūtas, smarža, krāsas… To ne-
var izstāstīt, tas ir jājūt. Man šķiet, 
ja mēs katrs savu stūrīti kopjam un 
padarām skaistu, tas ir ieguldījums 
visiem. Esmu pārliecināta, ja apkārt 
valda kārtība, tad arī iekšēji cilvēks ir 
harmonijā. 

Gadu gaitā gūtās atziņas
Nav māksla dārzu ierīkot, māk-

sla ir dārzu noturēt līmenī, lai tas 
būtu baudāms no visām pusēm, vi-
sos gadalaikos. Pie tā es strādāju.

Dārzs nedrīkst būt apgrūtinā-
jums. Tam ir jāpatīk, ļoti jāpatīk.

Augi sajūt mīlestības enerģētiku, 
kas ir kopēja sirdī, galvā un pirkstos.

Pamatlieta, kurā dārzu saimnieki 
bieži kļūdās, ir pārāk cieši stādījumi. 
Svarīgi ir ņemt vērā stādu audzēta-
vu informāciju par to, cik augs būs 
plats, cik augsts, lai zinātu, kur to 

stādīt, un nesanāktu tādas ačgārnī-
bas, ka dobes priekšā aug lielie, bet 
aizmugurē mazie augi.

Saulmīļus – saulē, ēnmīļus – 
ēnā. Pērkot svarīgi noskaidrot, kādi 
gaismas apstākļi augam ir vajadzīgi. 
Tikai īstajā vietā augs sevi parādīs, 
būs veselīgs un dekoratīvs.

Jābūt pacietībai gaidīt. Kamēr 
dobe jauna un augi mazi, tukšumus 
aizpilda ar vasaras puķēm vai ziem-
cietēm, jo tās ir vienkāršāk pārstādīt 
nekā kokus un krūmus. Pacietīgi jā-
gaida, kad dārzs pieaug.

Vai dārzs 
var būt pabeigts?

Pamats dārzam ir. Ja gribas ko 
jaunu, tās ir tikai piešpricītes. Dārzs 
pilnībā gatavs nevar būt nekad, jo 
nemitīgi ir kādas izmaiņas – ve-
cie augi aiziet postā, nāk klāt jauni. 
Mainās kompozīcija. Dažreiz laika 
apstākļu dēļ vai dzīvnieku apskādēti 
neiztur arī jaunie augi. Dārzs – tas 
ir process. 

Lai mums visiem 
kopā izdodas dārzu 
tradīcijas turpināt!

Es tiešām lepojos ar Nīcas dār-
ziem, jo to vārds Latvijā ir izskanējis 
plaši. Nācies dzirdēt arī salīdzināju-
mu, ka Nīcas dārzi ir tikpat koši kā 
Nīcas brunči. Iespējams, ka tā ir. Lai 
izturība un drosme jaunajiem dārzu 
mīļiem!  

20. martā zelta kāzas 
nosvinēja VĒSMA un 
VALENTĪNS VASARI. 

Vēsma strādāja “Sar-
kanā metalurga” Centrālajā 
laboratorijā, savukārt Valen-
tīns – turpat stieptuvē par 
elektriķi. Tolaik abus aizrāva 
novusa spēle, un sacensībās, 
spēlējot pretējās komandās, 
jaunieši arī iepazinās. Vēsma 
nevēlējās apbēdināt jauno un 
simpātisko Valentīnu, arī Va-
lentīns jutās tāpat, tāpēc mačs noslēdzās ar ne-
izšķirtu. Pavisam ātri jaunais pāris saprata, ka 
vēlas kopā pavadīt visu atlikušo mūžu, tāpēc 
jau pēc 3 mēnešiem mija gredzenus Liepājas 
Dzimtsarakstu nodaļā. Laulībā dzima mei-
ta Līga, kura vecākiem dāvājusi 4 mazdēlus. 
Pirms 38 gadiem ģimene pārcēlās uz dzīvi 
Nīcas novadā, kur savulaik Valentīns uzsāka 
darba gaitas Reiņu poldera sūkņu stacijā.

Vēsma vēl ilgus gadus turpināja spēlēt 
novusu, vīrs retāk, abi atbalstījuši arī Nīcas 
novusa komandu. Nīcas novadā iejusties palī-
dzēja gan draugi mednieki, gan kolēģi melio-
rācijas sistēmā, ar kuriem kopā savulaik pie-
dzīvoti daudzi īpaši brīži, tai skaitā brauciens 
uz “Baltijas ceļu”. Īpašu pārsteigumu sagādāja 
kaimiņi Inta un Ēriks, kas pirmajos Ziemas-
svētkos atnāca iepazīties, pārģērbušies par Sa-

latēti un viņa palīgiem.
Tagad Vasaru pāris ir pen-

sijā un lielākoties savu laiku 
pavada kopā ar mazbērniem. 
Taču atrod laiku arī jauniem va-
ļaspriekiem. Vēsmu ļoti aizrauj 
gleznošana uz sagatavēm ar ci-
pariņiem, kur pašai tik attiecīgo 
krāsu jāizvēlas un jāiekrāso. Tik 
šobrīd ir sarežģīti tās glezniņas 
iegādāties, tāpēc ar lielāko prie-
ku nododas grāmatu lasīšanai. 
Savukārt Valentīns vislabāk 

jūtas dabā – mežā – vai kad ar savu laiviņu 
dodas zvejot jūrā un ezerā. Vīrs sadarbojas ar 
pētniecības institūtu, uz kuru sūta nozvejoto 
zivju aprakstus un paraugus.

Papildus visam tiek iekopts arī dārziņš 
un abi darbojas siltumnīcā.

Vēsma saka: “Dzīvojam kā Dieva ausī, 
ļoti šeit patīk.” Pāris ir daudz piedzīvojis, 
ir bijuši gan strīdi, gan salabšanas. Taču 
piemin, ka attiecībās ir ļoti svarīgi vienam 
otru saprast un piedot. Un, protams, ir 
jābūt mīlestībai, ne tikai tādai, ka skatās 
viens otram acīs, bet tādai, ka abi skatās 
vienā virzienā.

Jaunajiem pāriem novēl mieru, saticību 
un mīlestību pāri visam. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne Kopštāle

Atzīmē zelta kāzu jubileju

Mans sirdsdārzs

Lai mums visiem kopā izdodas dārzu tradīcijas turpināt!

Toseles sūkņu stacijai šogad aprit 
65 gadi kopš nodošanas ekspluatācijā

Puķu draugiem nīceniece Inga Skrode un “Kristapu” dārzs ir labi 
zināmi. Te viesojušies un labus padomus guvuši ciemiņi ne vien no tuvām un 
tālām Latvijas vietām, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas. Par šo mūsu 
novada dārzu žurnālos ir īpaši daudz publikāciju, pēdējos gados pat Lietuvas 
izdevumos. Uz “Kristapiem” ik gadu mācību nolūkos brauc studentu grupas 
no Bulduru Dārzkopības vidusskolas, trīs reizes te viesojušies lielo pasākumu 
– Latvijas Puķu draugu saieta un Nīcas dārzu dienu – apmeklētāji. “Kristapu” 
dārzs vairākkārt guvis augstu novērtējumu ne vien mūsu pagasta un novada, 
bet arī Latvijas mēroga dārzu konkursos. Kopš 2012. gada tas ir Nīcas novada 
GODA DĀRZS, bet 2016. gadā tika atzīts par skaistāko Latvijas daiļdārzu. 

I. Skrode savu pieredzi vairākus gadus dāsni nodevusi dārzu saimnie-
kiem, darbojoties sakopto sētu vērtēšanas komisijā, tagad – arī mūsu izde-
vuma lasītājiem. Gunita Šime

Vietējie iedzīvotāji no senseniem laikiem 
ir zinājuši ezera viltīgo dabu – cik rāmi un 
klusi ir tā ūdeņi saulainās vasaras dienās, bet 
kā līdz nepazīšanai izmainās rudeņos, īpaši ar 
rietumu vēju. Kad pa Liepājas kanālu, kas sa-
vieno jūru ar ezeru, ieplūst lielas ūdens masas, 
ceļas ūdens līmenis un applūst apkārtnes pļa-
vas un lauki, nodarot lielu postu.

Sākotnēji  zemnieki nenoticēja speciālis-
tu piedāvātajam risinājumam – meliorācijai 
(meliorācija ir radikāla zemes uzlabošana lauk-
saimniecības vajadzībām) un polderu sistēmai 
(polderis – ar dambjiem norobežots un ar 
sūknēšanu nosusināta platība). Pieredze darbu 
veikšanai bija aizgūta no Holandes, jo tur sūkņu 

staciju sistēmu lieto jau sen. “Holandiešu polde-
ri” kļuva par apzīmējumu platībām, ko nosusina 
ar sūkņu staciju palīdzību, nevis pašteces ceļā. 
Lauksaimnieku stāvoklis uzlabojās līdz ar 
meliorācijas  uzsākšanas darbiem.

Aizsākoties vērienīgajiem  meliorācijas 
darbiem Nīcas pagastā, tika nosusinātas seno 
ezeru purvainās gultnes, atgūstot ap 6 tūksto-
šiem hektāru lauksaimniecības zemes. Tika iz-
veidotas polderu sistēmas ar septiņām sūkņu 
stacijām: Nīcā – 4, Kalnišķos – 1, Otaņķos – 2. 

Sūkņu stacijas no 2003. līdz 2007. gadam 
ir renovētas un turpina darboties. 

Nīcas senlietu krātuves vadītāja 
Gita Vanaga
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APRĪLĪ AMBULANCĒ

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.

Pieaugušo izglītība
u 30.04. no plkst. 15.00 – acu ārste Ruta Ābelīte (pierakstīties pa tālr. 29415662) 28. kab.
Nīcas ambulancē pie ģimenes ārstiem, zobārsta, uz fi zikālās medicīnas 
procedūrām ierasties tikai, ja ir telefoniski saskaņota pieņemšana! 
Ārstu praksēs visu veidu informācija un konsultēšana notiek attālināti pa telefonu. 
Pacientus pieņem tikai stingri pēc pieraksta!
Lūdzu lieki neuzkavēties ārstniecības iestādē! 
Būsim atbildīgi un piesardzīgi, lai ievērotu epidemioloģiskās prasības Covid-19 
ierobežošanai.

PAR VAKCINĀCIJU PRET COVID-19 NĪCAS NOVADĀ
Daigas Birznieces un Ivetas Peremežas ģimenes ārstu prakses nodrošina saviem 

pacientiem vakcināciju pret Covid-19.
Februārī Daigas Birznieces un Ivetas Peremežas ģimenes ārstu praksēs valstī 

noteiktajai prioritārajai grupai – iedzīvotājiem vecuma grupā 70+ tika uzsākta 
vakcinācija pret Covid-19. Ģimenes ārsti vakcinācijai plānoja veltīt vienu darba dienu 
nedēļā. Tomēr viss nenoritēja tā, kā sākotnēji bija plānots, jo ģimenes ārstu praksēm 
netika piegādātas vakcīnas. Kā arī martā uz laiku tika apturēta plānotā vakcinācija ar 
vakcīnu “AstraZeneca”. Šāda situācija rada papildu spriedzi un palielina darba apjomu 
– sazvanīt savus pacientus, lai vienotos par ierašanās laiku uz vakcināciju, informēt 
par vakcinācijas atcelšanu un izskaidrot radušos situāciju.

Ar 22. martu, ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu, tiek noteikta pakāpeniska 
vakcinācijas uzsākšana nākamajai prioritārajai grupai – iedzīvotājiem ar hroniskajām 
saslimšanām. Taču, tā kā vakcinācija norit lēni un nelielos apjomos, lūgums 
iedzīvotājiem būt saprotošiem un gaidīt, kad ģimenes ārsta prakses personāls telefoni-
ski informēs par vakcinācijas datumu un laiku.

Nīcas novada dome ir gatava iesaistīties vakcinācijas raitākai norisei, nodrošinot 
telpas izbraukuma vakcinācijai. Ļoti ceram, ka pavisam drīz ikviens, kurš izteicis vēlmi 
vakcinēties, vakcīnu saņems.

Ambulances vadītāja  Inata Štāle

6.05. plkst. 9.00 ASINS DONORU DIENA Nīcas Kultūras centrā 
(pierakstīties pa tālr. 29415662).

 

LLKC Liepājas birojs arī šajos apstākļos piedāvā 
dažādas noderīgas iespējas.

Valsts Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv 
var atrast arī citu biroju piedāvātās iespējas, rakstus, 
pozitīvās pieredzes stāstus un citas aktualitātes. 
Noteikti iesakām ieskatīties pasākumu KALENDĀRĀ – 
http://www.laukutikls.lv/kalendars 

INFORMATĪVI RAKSTI
u Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu 
(raksta autore: Linda Puriņa, LLKC grāmatvedības 

eksperte). Lasi vairāk – http://new.llkc.lv/lv/nozares/
gramatvediba/gada-ienakumu-deklaracija-par-2020-gadu.

u Ieteikumi zivju dīķu turētājiem
(autors: Raivis Apsītis, LLKC eksperts zivsaimniecībā). 

Lasi vairāk – http://www.laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieci-
ba/raksti/ieteikumi-zivju-diku-turetajiem.

SEMINĀRU IERAKSTI
u 4. martā rīkojām bezmaksas informatīvo semināru 

par krūmmelleņu audzēšanu kopā ar Pēteri un Oskaru 
Heimaņiem. Ar lektoru atļauju varam piedāvāt semināra 
ierakstu, kas ir brīvi pieejams LLKC Liepājas biroja YouTube 
kontā https://www.youtube.com/channel/UCn9e7SAagB7o-
Szhw5dePxZQ.

u 3. un 5. februārī Lauku atbalsta dienests rīkoja 
tiešsaistes informatīvo semināru par aktualitātēm platību 
maksājumos, investīciju projektos un citām iespējām. 
Vebināra videoieraksts un prezentācijas ir pieejami LAD 
mājaslapā – https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-
kalendars/aktualitates/veiksmigi-aizvaditi-lad-vebinari-
lauksaimniekiem-par-aktualitatem-1117.

ATBALSTA IESPĒJAS 
u No 7. aprīļa varēs pieteikties platību 

maksājumiem. Dienests klientiem nodrošinās nepieciešamo 
atbalstu. Lasi vairāk LAD mājaslapā – https://www.lad.gov.
lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-7-aprila-
vares-pieteikties-platibu-maksajumiem-dienests-klientiem-
nodrosinas-nepieciesamo-atbalstu-1127.

u Biedrība “Liepājas rajona 
partnerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības rīcības 
programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 8. 
marta līdz 8. aprīlim. 

u LLKC veidotajā katalogā www.novadagarsa.lv 
beidzot arī saimnieki paši var labot savus profi lus, kā 
arī – kļūt par tā dalībniekiem. Vēl viens ilgi gaidīts jaunums 
– katalogā reģistrēties nu var arī pašmāju tirgotāji, ēdinātāji 
un kooperatīvās sabiedrības. Papildu informācija – http://new.
llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/kataloga-wwwnovadagar-
salv-jaunas-iespejas.

Ja ir vajadzīga palīdzība, tad droši dodiet ziņu – 
palīdzēsim.  

u LLKC piedāvātās bezmaksas konsultācijas:
LLKC Liepājas biroja konsultantu kontakti:  
u augkopība – Mārtiņš Pružinskis (tālr. 29328392, 

e-pasts: martins.pruzinskis@llkc.lv),
u lopkopība – Elīna Egle (tālr. 22000235, 

e-pasts: elina.egle@llkc.lv),
u ekonomika (ALTUM kredīta pieteikumi, uzņēmuma 

novērtējumi): Iveta Vīdersone (tālr. 28665129; e-pasts: 
iveta.vidersone@llkc.lv) un Rūta Gudkova (tālr. 28665129, 
e-pasts: ruta.gudkova@llkc.lv).

Meža konsultāciju pakalpojumu centra 
Dienvidkurzemes nodaļa: 

u Agrita Šēnberga (tālr. 29285111, e-pasts: 
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv).

Seko jaunumiem interneta vietnēs:
www.llkc.lv,  www.laukutikls.lv, www.zivjutikls.lv, 

www.novadagarsa.lv.
Liepājas biroja vadītājs 
Aleksejs Kačanovs, tālr. 27843096, 
e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv, 
 www.facebook.com/LLKCLiepaja/

Dievkalpojumi Nīcas baznīcā
u  2. aprīlī plkst. 14.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums. 
u  4. aprīlī plkst. 14.00 – Lieldienu dievkalpojums. 
u  9. aprīlī mācītāja pieņemšana plkst. 18.00–19.00.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī uz nenoteiktu laiku 
tiek atceltas regulāri plānotās mācītāja pieņemšanas stundas.

Mācītājs būs pieejams, sazinoties individuāli un saskaņojot 
tikšanās laiku, kā arī ir atvērts attālinātai komunikācijai. 

Tālrunis 20317574, e-pasts pauls.bobinskis@inbox.lv. 

LIELĀ TALKA NOTIKS 24. APRĪLĪ
Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacīju-

mi, kas būs aktuāli Lielās talkas norises brīdī, taču pašvaldība aicina 
visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā sestdienā vienoties Latvi-
jas sakopšanā un labiekārtošanā.

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties dabā un sakopt 
savu apkārtni individuāli, savu talkošanas vietu var atzīmēt Lielās tal-
kas mājaslapā “solo” talkas kartē https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/. 
Ja dodaties talkot “duo” talkas ietvaros (pa divi), “ģimenes talkā” 
(vienas mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot citā formātā atbilstoši tā 
brīža noteiktajiem ierobežojumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt 
Lielās talkas kartē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/, sākot ar 
24.  martu – mēnesi pirms Lielās talkas. 

Mājsēdes iedvesmota izstāde “Radi pats”
Lai arī mājsēde un ierobežojumi mūs visus ir nogurdinājuši, tomēr 

tam ir arī gaišā puse – vairāk laika sen aizmirstiem vai jauniem hobi-
jiem. Ja arī tu esi atsācis savu hobiju vai atklājis to no jauna, tad pada-
lies ar mums, sūtot bildes un aprakstu par savu aizraušanos uz e-pastu – 
sanita.austere@nica.lv – vai ievieto bildes Facebook.com un pie apraksta atzī-
mē @nicasnovadadome. Šo virtuālo izstādi apkoposim un papildināsim ap-
rīlī Nīcas ofi ciālajā Facebook lapā, kā arī tīmekļvietnē kultura.nica.lv, sadaļā 
“Galerija”, tādēļ savus darbus var iesūtīt no 1. līdz 30.  aprīlim.

Tiklīdz valstī noteiktie iero-
bežojumi tiks mazināti un valdība 
ļaus, Nīcas kultūras namā un Otaņ-
ķu tautas namā būs skatāmas divas 
unikālas izstādes.

u Koktēlnieka Jāņa Žīmanta 
izstāde “Kalto lietu sapņi”, ko pa-
pildinās Latvijā atzītā dokumentālo 
fi lmu režisora un operatora Sandra 
Jūras dokumentālā fi lma par Ruca-
vas savrupnieku Jāni Žīmantu. 

Visi Jāņa Žīmanta koktēlniecības 
darbi ir tapuši gada laikā speciāli šai 
izstādei, koktēlnieka redzējumā snie-
dzot unikālu raksturu un tēlu sen Lat-
vijā jau aizmirstiem un nelietotiem 
Dienvidkurzemes zemes apstrādes 
un saimniecības darbarīkiem. 

Mākslinieks regulāri piedalās 
mākslinieku grupu vizuālās mākslas 
izstādēs Liepājas muzejā un citās iz-
stāžu vietās Latvijā un Lietuvā, kā arī 
plenēros. Kopš pagājušā gada vasaras 
izskaņas tēlnieka Jāņa Žīmanta darbus 
pastāvīgi ir iespēja aplūkot Bernātos, 
viesu nama “Sīpoli” mākslas galerijā.
Kurzemē nav daudz mākslinieku, 
kas nodarbojas ar kokgriezumiem, 

jo īpaši fi gurālajā koktēlniecībā. Jānis 
Žīmants savas fantāzijas un radošās 
idejas iedzīvina kokā, galvenokārt 
sīkplastikas darbos.

Izstāde būs skatāma Nīcas kul-
tūras namā. 

u Multimediāla izstāde 
“Tautasdziesmu teicējas. 1991”, 
kas 2020. g. vasarā bija apskatā-
ma Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā . Tajā satiekas laiks un cilvēki, 
tautasdziesmas un novadi, kā arī 
skatītāja pieredze un sajūtas, ciemo-
joties pie tautasdziesmu teicējām 
pirms 29 gadiem. 

Paraugoties un šo kultūras noti-
kumu, raisās atziņa – pārkāpt laika 
slieksni ir tāpat kā pārkāpt latviešu 
kultūras slieksni cilvēka garīgajai 
telpai, kur satiekas tautasdziesma un 
dziedātājs.

Režisore Dace Micāne-Zālīte 
savā relīzē “KURZEME. PAVA-
SARIS. 1991” raksta: “1991. gada 
pavasarī pie Margrietas Otaņķes un 
viņas māsas Katrīnas Radomišķes 
atbrauc folkloras ekspedīcija un tiek 
veikti ieraksti, jo tieši tā bija Andra 

Slapiņa ideja veidot multimediju par 
tautasdziesmu teicējām Latvijā. 

Kas ir Nīcas un Lejaskurzemes 
dziesmu un tautas tērpu košuma 
avots, kā Sventājā kurseniece, vecā 
Ķērsta dzied par svēto Māru, kas rī-
bina gar istabas logu un aicina iekšā 
ustabā krustūbu dzert’i? Kā dzied līvu 
valodā Sesku ciema māsas Elfrīda 
un Irmgarde? Radošā grupa meklēja 
atbildes ekspedīcijās pie teicējām un 
izbrauca Kurzemes pavasara ceļus. 

Tā ir pagātne, kad tautas dziesmu 
teicējas fi ksēja folkloras ekspedīcijās, 
bet tagadne un nākotne ir Otaņķu 
etnogrāfi skais ansamblis. Daudzinot 
savas priekšdziedātājas Margrietu 
Otaņķi un Katrīnu Radomišķi, an-
samblis dzied Nīcas dziesmas, kuras 
no paaudzes paaudzē nodod teicējas 
– no mutes mutē ceļo tautasdziesma, 
tikai Lejaskurzemei piederošais garais 
sauciens un leitis. Teicējas 2006. gadā 
par mūža ieguldījumu saņēma Lielo 
folkloras balvu.” 

Izstāde būs skatāma Otaņķu 
tautas namā. 

Nīcas Kultūras centrs

Nīcas kultūras namā un Otaņķu tautas namā 
būs skatāmas divas unikālas izstādes


