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No 1. līdz 4. maijam norisināsies ikgadējie pavasara laivoša-
nas svētki “Bārtas pumpurs”. Arī šogad četri novadi – Nīcas, Rucavas, 
Grobiņas un Priekules – apvienojušies, lai kopā radītu svētkus Bārtas upē. 
Šogad sacensību virsvadību no Rucavas novada pārņēmis Nīcas novads. Šī 
gada pasākuma tēma “Nīcas malači”, cildinot Bārtas upes plostniekus. Katrs 
laivotgribētājs ir aicināts izvēlēties sev piemērotu laiku un dienu, kad doties 
piedzīvojumā pa Bārtas upi, jo šogad netiks dots kopējs dalībnieku starts.

Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga stāsta, ka pagājušā gad-
simta sākumā plostnieki pa Bārtas upi baļķus pludinājuši uz Liepājas ezeru 
un tirdzniecības kanālā tos sagaidījuši kuģi: “Šis senais amats bija bīstams, 
skaudrs, skaists un savā ziņā pat romantisks – plostnieki upes malā kurināja 
ugunskurus, jo vienas dienas laikā ne vienmēr varēja baļķus aizpludināt. Vē-
lamies godināt Bārtas upes plostniekus, jo Nīcā šī amata brāļu bijis daudz.”

Katram uz plosta bijis savs pienākums, piemēram, enkurniekam bija 
jāmāk plostu norakt piemērotākajā vietā, bet malači atbildēja par to, lai tas 
neuzskrietu krastam. Baļķus pludināja ne tikai Bārtas upē, bet arī mazajās 
upītēs – Vārtājā, Otaņķē, Toselē un citās. Pēdējās ziņas par koku pludinā-
šanu Nīcā pieejamas no 1952. gada.

Lai arī valstī ir noteikti ierobežojumi un līdz ar to pulcēšanās ir aizlieg-
ta, rīkotāji ir raduši risinājumu – katra komanda var doties laivu braucienā 
sev izvēlētā laikā un dienā. Distances garums paliek nemainīgs – aptuveni 
12 kilometri, kas būs piemērots gan ģimenēm, gan draugu kompānijai. Ai-
cinām dalībniekus būt sociāli atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos Co-
vid-19 izplatības ierobežojumus.

Laivu starts paredzēts apzīmētā vietā “Laņģeris”, bet fi nišs atpūtas bāzē 
“Ods”. Kontrolpunkti tiks veidoti attālinātā versijā jeb dalībniekiem būs 
atstātas norādes ar veicamo uzdevumu vai jautājumu katrā kontrolpunktā. 
“Bārtas pumpurs” nav ātruma sacensības, tomēr 12 veiksmīgākās koman-
das tiks apbalvotas ar lieliskām balvām no visu četru novadu uzņēmējiem.

“Bārtas pumpurs” norisināsies jau septīto gadu ar mērķi popularizēt 
Bārtas upi kā laivo-

šanas galamērķi, 
novadu tūrisma 
piedāvājumu, 
veicinot dalībnieku 
zināšanas par upes, 

dabas, vēstures un 
kultūras vērtībām. 

Nīcas novada 
tūrisma un vides 

speciāliste  
Sabīne Spāģe

8. aprīlī, ievērojot visus epi-
demioloģiskās drošības noteiku-
mus, Nīcas etnogrāfi skajam an-
samblim tika pasniegts Latvijas 
Nacionālā kultūras centra Goda 
raksts par ieguldījumu Dienvid-
kurzemes nemateriālā mantoju-
ma saglabāšanā, spodrināšanā 
un tālāknodošanā, sveicot ansam-
bli 100 gadu jubilejā. Tāpat Goda 
raksts tika pasniegts arī ilggadējai an-
sambļa dziedātājai Veltai Maļikai par 
godprātīgu un radošu ieguldījumu 

Jau iepriekš lasītājus informējām, ka šogad 
saņemti 13 projektu pieteikumi ar kopējo piepra-
sīto Nīcas novada domes līdzfi nansējuma summu 
7566,47 EUR. 

2021. gada vietējo projektu konkursa kopējais bu-
džets noteikts 6000 EUR apmērā, un vienam projektam 
maksimāli pieejamais fi nansējums 600 EUR.

17. martā tika paziņoti pirmie 7 apstiprinātie projek-
ti, kuriem pēc noslēdzošās Vērtēšanas komisijas sēdes 
pievienojās vēl 4 projekti. 

Vienam projektam piešķirts daļējs fi nansējums, bet 
biedrība no līguma slēgšanas iespējas atteikusies.

Rezultātā līgumi noslēgti par 10 projektu īstenoša-
nu ar kopējo novada domes līdzfi nansējuma summu 
5824,74 EUR. 

Šogad projektus pavisam bija iesniegušas 9 biedrības 
un 4 interešu grupas. 

Nīcas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītājs 

Raivis Kalējs

Nīcas etnogrāfi skā ansambļa darbībā 
un Dienvidkurzemes tradicionālās 
kultūras popularizēšanā. Savukārt 
Atzinības rakstus saņēma ansambļa 
dalībnieces Ausma Dzintare un Olga 
Bēta. Nīcas novada dome sveica un 
izteica lielu pateicību arī Aijai Silenie-
cei, Intai Ledājai-Langšteinai, Līvai 
Sproģei, kā arī ansambļa vadītājai 
Lainei Zeilei.

Pērn Nīcas etnogrāfi skais an-
samblis ieguldīja lielu darbu, lai pa-
rādītu plašākai sabiedrībai savu no-

zīmīgumu, cauri laikiem piedaloties 
īsfi lmas “GADSIMTS NĪCAS TRA-
DĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIE-
KAM” procesā. Tas bija apjomīgs 
darbs, jo notikumu ansambļa dzīvē ir 
bijis daudz un izsijāt svarīgākos nenā-
cās viegli. Filmā izmantoti materiāli 
no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu arhī-
va, Nīcas senlietu krātuves, Reinhol-
da Jansona ģimenes arhīva un Nīcas 
Kultūras centra sagatavotie videoma-
teriāli.  

Sumina Nīcas etnogrāfi sko 
ansambli 100 gadu jubilejā

Noslēgusies “Vietējo projektu konkursa 2021” izvērtēšana
APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS TABULĀ 

(projekti sarindoti pēc iegūtā vērtējuma, sākot ar augstāko):
Projekta nosaukums Piešķiramais 

Nīcas novada 
domes līdz fi nan-

sējums, EUR
1. Telts Bernātu pasākumiem 600,00
2. “Zaļā kāpa” 597,61
3. Labiekārtošanas darbi baznīcas jubilejas 

gadā
600,00

4. “...pie manis apstājās garā dziesma” 600,00
5. Kāpņu atjaunošana Nīcas novada 

“Upeskrastos” pie Bārtas upes
595,25

6. “Auto, auto, automobili, tevis dēļ mums 
vajag spēt!“

600,00

7. Rotaļu namiņš 600,00
8. Dārza ielas 2 Nīcā mājas vides labiekārtošana 431,88
9. “FK Nīca” inventāra pilnveide 600,00
10. Nīcas koklētāju meistarklase ar Ansi Jansonu 600,00

“Bārtas pumpurs 2021” – 
“Nīcas malači”

Ar pa-
sākuma 

nolikumu 
vari iepazī-
tes https://
ej.uz/zk85.
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Domes lēmumi Izsole

NOVADA DOMES SĒDĒ 
11. aprīlī
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 piešķirt adresi 8 nekustamajiem īpašu-
miem;
u atļaut sadalīt zemes vienību divās daļās 3 
nekustamajos īpašumos; 
u apstiprināt zemes sadalīšanu un ierīcības 
projektu izstrādi 11 nekustamajiem īpašu-
miem;
u apstiprināt nekustamā īpašuma “Bernātu 
Mednieki”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, pār-
došanu par brīvo cenu un apstiprināt kopējos 
pašvaldības izdevumus saistībā ar nekustamā 
īpašuma “Bernātu Mednieki” atsavināšanu;
u pagarināt vienu zemes nomas līgumu par 
pašvaldībai piederoša zemes īpašuma daļu un 
noslēgt divus zemes nomas līgumus par paš-
valdībai piekritībā esošo zemi; 
u noslēgt 3 zemes nomas līgumus augļu un 
sakņu dārza vajadzībām;
u atcelt Nīcas novada domes 2019. gada 
19. decembra lēmumu Nr.166 “Par zemes 
ierīcības projekta izstrādi īpašumiem “Jaun-
dārzi”, “Brakmaņi”, “Saimnieki””;
u piešķirt Nīcas Kultūras centram papildu 
finansējumu Baltās zāles apgaismojumam un 
Skatītāju zāles kino ekrāna nomaiņai;
u apstiprināt Nīcas ambulances 2 telpu no-
mas tiesību izsoles rezultātus;
u samazināt nomas maksu ārkārtējās situāci-
jas laikā saimnieciskās darbības veicējam;
u piešķirt finansējumu pirmskolas izglītības 
iestādes “Spārīte” filiāles ēkas jumta rekons-
trukcijai un siltināšanai;
u anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vie-
nai personai;
u apstiprināt konkursa-skates “Sakoptākā 
Nīcas novada viensēta 2021” nolikumu;
u aktualizēt rindu, pamatojoties uz saistošo 
noteikumu “Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uz-
skaites un piešķiršanas kārtību”;
u nodot pašvaldības dzīvokļa lietošanas tie-
sības uz nenoteiktu laiku un slēgt dzīvojamās 
telpas īres līgumu;
u pagarināt vai noslēgt 4 dzīvokļu īres līgu-
mus;
u akceptēt zivju murda piešķiršanu zvejai 
Liepājas ezerā 2021. gadā;
u atbalstīt orientēšanās poligona izveidi Nī-
cas novada teritorijā;
u atjaunot Otaņķu ielas melno segumu un 
noskaidrot izmaksas no kafejnīcas “Pie Pēte-
ra” līdz Skolas ielai;
u piešķirt finansējumu Otaņķu pagasta pār-
valdei represēto pieminekļa rekonstrukcijai;
u piešķirt finansējumu Nīcas kultūras nama 
jumta remontam;
u noteikt pilnu likmi Otaņķu senlietu krātu-
ves vadītāja amatam ar 2021. gada 30. jūniju;
u piešķirt finansējumu Dienvidkurzemes 
novada vēlēšanu komisijas darba finansēša-
nai;
u akceptēt 6 izsniegtās izziņas par atteikumu 
no pirmpirkuma tiesībām;
u akceptēt PII “Spārīte” darba grafiku 
2021. gada vasarā;
u nodrošināt silto pusdienu vai pārtikas 
paku piegādi mājās līdz Covid-19 pandēmijas 

vai ārkārtējās situācijas beigām Nīcas vidus-
skolas skolēniem (novadā deklarētajiem un 
citās pašvaldībās deklarētajiem), kuriem mā-
cību process tiek organizēts attālināti;
u organizēt nekustamā īpašuma “Rudes pa-
matskola” nomas tiesību izsoli;
u apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Kaņieras 
mežs”, “Ābeļziedi” un “Mednieku makšķer-
nieku biedrība” izsoles rezultātus.

Komunālā pārvalde iesniegusi  
lēmuma projektu par vairāku grants 
ceļu segumu un divu Nīcas ielu  
melno segumu atjaunošanu

Saskaņā ar ceļu fondā esošajiem finanšu 
līdzekļiem Nīcas novada domes Komunālā 
pārvalde piedāvāja un domes sēdē tika no-
lemts, atjaunot melno ceļa segumu Otaņķu 
un daļēji Bārtas ielām Nīcas pašvaldībā. Ņe-
mot vērā, ka minēto ielu melnais ceļu segums 
ir nolietojies un ceļu stāvoklis ir neapmieri-
nošs, Otaņķu ielas melnais segums tiks atjau-
nots un Bārtas ielā no kafejnīcas “Pie Pētera” 
līdz Skolas ielai jāveic cenu izpēte par darbu 
izmaksām. 

Tāpat, vadoties pēc MK noteikumiem 
par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, 
tika nolemts atjaunot arī Nīcas novada grants 
ceļu segumu, kas ir nolietojies un atrodas 
neapmierinošā stāvoklī. Šie ceļu posmi tiek 
izmantoti intensīvai transporta plūsmai (ie-
dzīvotāju transports, mežistrādes transports 
un lauksaimniecības transports), tāpēc to sa-
kārtošana būtu nepieciešama lielākajai daļai 
uzņēmēju un iedzīvotāju.

Domes sēdē tika apstiprināta grants uz-
bēršana 9 ceļiem (kopā 14,37 km).
u Virzienā Liepājas robeža – Nīca
Nr.1. Liepājas robeža – Māķēni, garums – 
0,92, (Nr.1).
Nr.2. Puķu kalni – Reiņu laivu bāze, garums 
– 1,47, (Nr.18).
u Virzienā Nīca – Jūrmalciems
Nr.3. Nīcas pasts – Strautiņi, garums – 0,52, 
(Nr.31).
Nr.4. Virši – Toseles upe, garums – 1,57, 
(Nr.39.).
Nr.5. Zivju kūpinātava – Mols, garums – 
1,15, (Nr.40).
u Virzienā Rude – Otaņķi 
Nr.6. Šmitas – Kranti, garums – 3,00 (Nr.51).
Nr.7. Šļūkas – Ošiņi, garums – 1,38, (Nr.54).
Nr.8. Lādēni – Garozas, garums – 3,71, 
(Nr.58).
Nr.9. Atmatas – Zvaņu kapi, garums – 0,65, 
(Nr.62).

Domes sēdē netika apstiprināta grants 
uzbēršana grants seguma ceļam Dailes – 
Bārtas upe, garums – 1,42, (Nr.23) un melnā 
seguma atjaunošana Bārtas ielai no Skolas 
ielas krustojuma virzienā līdz veikala “Top” 
krustojumam.
Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss

PII “Spārīte” darba grafiks  
vasaras mēnešos

Ar  Nīcas novada domes lēmumu tika 
akceptēts  PII “Spārīte” 2021. gada vasaras 
darba grafiks, kas paredz, ka jūnijā strādās vi-
sas 7 grupiņas (Nīcā un Rudē). Savukārt jūlijā 
visas 7 grupiņas būs slēgtas un tiks veikts vir-
tuves bloka un atsevišķu iestādes telpu kos-
mētiskais remonts, kas norisinās katru gadu 
pēc noteikta plāna. Augustā 4 grupiņas būs 
atvērtas Nīcā un 1 Rudē.

Nākamā domes sēde 10. maijā.

Nīcas novada dome rīko paš-
valdībai piederošā nekustamā īpa-
šuma “Rudes pamatskola” nomas 
tiesību izsoli ar kadastra numuru  
6480 007 0135, kas atrodas Nīcas no-
vadā, Otaņķu pagastā, Rudē. “Rudes 
pamatskola” ir reģistrēta Otaņķu pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000164974, sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 6480 
007 0210 un kopējo platību 0,7139 ha, 
būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmē-
jumu 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 perso-
nu 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) ies-
tādes izveide; tūrisma un atpūtas iestādes izveide.

Izsoles sākumcena ir 3708 EUR (trīs tūksto-
ši septiņi simti astoņi eiro) apmērā, kas ir gada 

kopējā nomas maksa, un izsoles solis ir 300 EUR 
(trīs simti eiro). 

Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% ap-
mērā no sākumcenas, t.i., 370,80 EUR (trīs tūk-
stoši eiro 80 centi).

Nodrošinājuma maksu ieskaita pirms iz-
soles NĪCAS NOVADA DOMES kontā, reģ. 
Nr. 90000031531, AS “Swedbank”, konta Nr. 
LV69HABA0551018868961.

Maksājuma mērķī jānorāda: nodrošinājuma 
summa dalībai nekustamā īpašuma “Rudes pa-
matskola” izsolei.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  
https://www.nica.lv/lv/izsoles/.

Aicina skolēnus pieteikties vasaras darbam Nīcas novada domē 

Paraksti dokumentus elektroniski!
Ir vairākas iespējas privātpersonām paraks-

tīt dokumentus elektroniski.  Viens no veidiem 
ir parakstīt dokumentus ar eParaksts eID.

Kas ir eParaksts eID? 
eID karte ir tavs personu apliecinošs 

dokuments gan klātienē, gan virtuālajā vidē. 
Ar eParaksts  eID tu vari elektroniski parakstīt 
dokumentus un apliecināt savu identitāti digi-
tālajā vidē. Tas ir labs risinājums daudzu doku-
mentu parakstīšanai datorā. Lai lietotu eParaksts 
eID, tev ir jāiegūst eID karte, kuru izsniedz Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvalde teritoriālajā 
nodaļā. Kopā ar eID karti tev izsniegs aploksni 
ar PIN kodiem, kas būs nepieciešami elektro-
nisku dokumentu parakstīšanai.

Ar eParaksts eID tu vari parakstīties:
u portālā eparaksts.lv;
u bezmaksas lietotnē (programmā eParak-

stītājs  3.0) datorā, kuru var ielādēt no portāla 
eparaksts.lv.

Lai parakstītos ar eParaksts  eID, nepiecie-
šams:

u dators;
u interneta pieslēgums;

u eID karte;
u viedkaršu lasītājs;
u bezmaksas lietotne (programma  

eParakstītājs  3.0), kuru var ielādēt no portāla 
eparaksts.lv.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklē portālu  
www.eparaksts.lv.

NODERĪGI! 
Ja, tev nav mājās datora, interneta, karšu 

lasītāja, bet esi iegādājies eID personu aplieci-
nošu dokumentu ar izsniegtiem PIN kodiem 
un vēlies iemācīties parakstīt un nosūtīt doku-
mentus elektroniski dažādām iestādēm, droši 
dodies uz Nīcas Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru, kurš atrodas Nī-
cas novada domes 1. stāvā. Klientu apkalpo-
šanas speciāliste sniegs praktisku atbalstu pie 
klienta datora.

Uz konsultācijām klātienē aicinām ieras-
ties, iepriekš piesakoties pa tālruni 29934368, 
66954831.

Vienotā klientu apkalpošanas centra  
speciāliste Sintija Špakova

Paziņojums par Rudes pamatskolas ēkas un zemes gabala nomas 
tiesību izsoli

Veicinot skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 
līdz 20 gadiem ieskaitot) nodarbinātību vasa-
ras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, 
skolēniem tiek nodrošināta iespēja iegūt darba 
prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto 
darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī 
noteiktās minimālās darba algas apmērā par pil-
nu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Nīcas novada dome vasaras nodarbi-
nātībai pieteikusi desmit darba vietas jūlijā 
un desmit darba vietas augustā. 

Pēc pieprasīto darba vietu skaita apstip-

rināšanas Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) Liepājas filiālē skolēni  elektroniski  pie-
teiksies NVA Liepājas filiālē (kā iepriekšējos 
gados maijā). 

Darbam Nīcas novada domē var pieteik-
ties tikai Nīcas novadā dzīvojošie jaunieši.

Lai saskaņotu skolēnu sarakstu ar NVA, lū-
dzu skolēnus pieteikties arī Nīcas novada domē, 
sūtot informāciju uz e-pastu zenta.auza@nica.lv 
vai īsziņā uz tālruni 26656468 līdz 3. maijam 
(ieskaitot). Pieteikumā norādīt: vārdu, uzvārdu, 
adresi un  kurā mēnesī vēlas strādāt.
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Nīcas vidusskolā

15. aprīlī noslēdzās “Panākumu universitātes” (PU) mācību 
gads un arī tās pastāvēšana. Nīcas vidusskolas 13 jaunieši – Raiens 
Ronis, Laura Vecbaštika, Loreta Cinkus, Kārlis Ārvalds Mūsiņš, 
Megija Zane Zeme, Aigars Juris Seļavins, Emīls Pētersons, Sanija 
Eglīte, Sabīne Ance Čirkše, Sondra Stalta, Mārcis Kalējs, Madara 
Roga, Diego Moska – saņems apliecību par profesionālās pilnvei-
des izglītību.

PU noslēguma pasākumā tika organizēts erudīcijas “Prāta 
spēļu” konkurss, kurā jauniešiem pēc iespējas ātrāk bija jāatbild uz 
70 jautājumiem. Apmēram 70 jauniešu konkurencē 1. vietu izcīnī-
ja Raiens Ronis, 2. vietu Emīls Pētersons, 3. vietu – Madara Roga, 
iegūstot balvas no “Ādažu čipsiem”, “Cido” u.c. 5. vietā palika 
Sabīne Ance Čirkše, 6. vietā Sondra Stalta, 9. vietā Mārcis Kalējs. 
Jauniešiem lekciju par nākotnes izaicinājumiem un kā konkurēt 
ar mākslīgo intelektu vadīja Edgars Čerkovskis. Dienas noslēgu-
mā jaunieši pildīja biznesa augstskolas “Turība” testu, kurā varēja 
iegūt atlaides pirmajam studiju gadam šajā augstskolā. Labi veicās 
Sanijai Eglītei (4. vieta), Sondrai Staltai (11. vieta) un Emīlam Pē-
tersonam (12. vieta), viņi iekļuva 12 labāko skaitā un saņēma 25% 
atlaidi studijām.

“Panākumu universitāte” ir akreditēta profesionālās pilnveides 
izglītības programma jauniešiem, kurā, iepazīstot profesionālu 
un veiksmīgu personību dzīvi un darba pieredzi, tiek attīstīta un 
veicināta katra jaunieša individuālā prasme gūt savus personīgos 
panākumus.

Šajā mācību gadā klātienē lekcijas izdevās apmeklēt tikai 
septembrī un oktobrī, pārējos mēnešos dalība notika tiešsaistes 
lekcijās. Jaunieši dzirdēja kouča speciālisti Lauru Vanagu, TV 
personību Annu Rozīti, “HAVAS LATVIA” pasažieru apkalpo-
šanas departamenta vadītāju Kasparu Bernānu, finansistus Kārli 
Danēviču un Ilzi Jurkāni, jaunāko kulinārijas blogeri Roju Puķi, 
reklāmas speciālistus Ingu Jerzjukovu un Kasparu Eglīti, iluzio-
nisti Daci Pecolli Pezzoli, TV raidījumu vadītājus Aivi un Leldi 
Ceriņus, uzņēmēju Aivi Megri, uzņēmuma “Feja” direktori, pa-
sākumu dekoratori Baibu Prinduli-Renci, aktieri Rihardu Leperu, 
kalnu maratonistu Mārtiņu Zvīdriņu, iedvesmas un iekšējās trans-
formācijas pasniedzēju Jāni Brūnu, “LSDC” dibinātāju Jāni Vēr-
zemnieku, vieglatlēti Lauru Ikaunieci, uzmanības treneri Oskaru 
Grīsli, uzņēmuma “LatBAN” vadītāju Aigu Kalbjonoku un citu 
sabiedrībā zināmu personību stāstus.

 Skolotāja Agita Mače

Ātrrakstīšanas konkurss
No februāra Nīcas vidusskolas 3., 4. un 5. klašu skolēni dar-

bojas ar ātrrakstīšanas programmu “Typingclub”. Tā ietver spēles, 
video un interaktīvas uzslavas zvaigžņu un žetonu veidā. Kad sko-
lēni varēs rakstīt ar visiem desmit pirkstiem, neskatoties uz klaviatū-
ru, viņu rakstīšanas produktivitāte, lietojot datoru, ļoti uzlabosies. 
Ātrrakstīšanas čempioni Nīcas vidusskolā martā ir Beatrise Lapiņa, 
Selīna Tapiņa, Lana Akura (4. klašu grupā), Patrīcija Sila, Sindija Līva 
Šaršuna, Matīss Meijers, Ieva Roga (3. klašu grupā) un Selīna Gerke-
na, Una Lagzdiņa, Daniels Vecbaštiks (5. klašu grupā). Apsveicam 
uzvarētājus! Atzinības raksti un saldās balvas jau ir saņemtas! 

 Datorikas un informātikas skolotājas
Sandra Rāte un Ineta Laurinaite

Fotoakcija “Mans attālinātais mācību 
gads” noslēgusies

Marta beigās noslēdzās skolas muzeja fotoakcija “Mans attā-
linātais mācību gads”. Tās mērķis bija fotogrāfijās iemūžināt šo 
mācību gadu attālinātā darba režīma apstākļos. Tā kā viss mācību 
process notiek attālināti, tad bija ļoti svarīgi atspoguļot to, kā dzī-
vo, strādā, atpūšas šajā laikā skolēni un skolotāji. Paldies visiem 
skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, kas atsaucās uz akci-
ju un iesūtīja savus foto.

Mācību gads turpinās, tāpēc skolas muzejs foto ar iemūžinā-
tiem mirkļiem no to autoru dzīves turpina gaidīt arī pēc akcijas bei-
gām. Iekrāsosim 2020./2021. m. g. ar savām fotogrāfijām visi kopā!

 Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja Sandra Pankoka

Konkurss “Es savai videi”
Kā jau katru gadu, arī šogad projektā “Esi līderis!” izsludināts 

konkurss vidusskolēniem “Es savai videi”. Konkursa mērķis ir 
veicināt skolēnu uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūs-

tot prasmes plānot un domāt, sadarboties, pārliecināt, argumentēt 
savu viedokli, izstrādāt ekonomiski pamatotus ilgtspējīgus cilvēk-
videi un/vai dabas videi draudzīgus risinājumus un tos īstenot.

Nīcas vidusskolas komanda “Deal Makers”, kurā darbo-
jās 10. klases skolēni Monta Amanda Mihailova, Sabīne Ance 
Čirkše, Emīls Pētersons un Sondra Stalta, izstrādāja projekta dar-
bu “Motivējoša satura veidošana sociālo tīklu platformās”.

Projekta ideja ir piesaistīt jauniešu uzmanību sociālo tīklu plat-
formās, tādējādi veicinot viņu vēlmi būt aktīvākiem, iemācīties ko 
jaunu un ar komandas “Deal Makers” palīdzību gūt motivāciju 
brīžos, kad tā ir visvairāk nepieciešama.

Projekta laikā tika veidots motivāciju veicinošs saturs vispo-
pulārākajās sociālo tīklu platformās Instagram, TikTok un Facebook, 
kurās jaunieši pavada visvairāk laika. Komandas mērķis ir piesaistīt 
jauniešu uzmanību, popularizēt komandas veidoto saturu un vei-
dot to arī pēc projekta realizēšanas.

29. martā jaunieši savu darbu prezentēja projekta “Esi līderis!” 
žūrijai. Ideja tika augstu novērtēta, un komanda “Deal Makers” 
ieguva Simpātiju balvu.

Prieks par radošiem, motivētiem jauniešiem, kuri vēlas palī-
dzēt citiem, uzmundrināt, kā lietderīgi pavadīt un plānot laiku arī 
attālinātajā mācību procesā.

 Skolotāja Agita Mače

Mazpulcēna lielais sasniegums
25. martā tika paziņoti 2021. gada Goda 

nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureā-
ti! Un mūsu Paula Muceniece no 139. Nīcas 
mazpulka ir to skaitā.

Goda nominācija ir apliecinājums mazpul-
cēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas 

un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.
Paula cītīgi gatavojās šim konkursam, veidojot prezentāciju 

par 5 gados paveikto mazpulkos. Par saviem veiksmīgi izstrādāta-
jiem un prezentētajiem projektiem Latvijas mazpulku Kurzemes 
rudens forumos, par kuriem ir saņemti sertifikāti.

Jau otro gadu Goda nominācija tika aizstāvēta attālināti, kas 
radīja vēl papildu spriedzi, bet Paula ar visu tika veiksmīgi galā! Un, 
kā teica Latvijas Mazpulku Goda nominācijas konkursa žūrija: 
“Paldies par pārdomātu, vizuāli baudāmu un kārtīgi izstrādātu 
prezentāciju. Mēs lepojamies, ka mūsu organizācijā ir tik gudra, 
talantīga un erudīta jauniete.” Un arī mēs ar tevi, Paula, ļoti le-
pojamies! Tagad gaidīsim svinīgu goda nominācijas pasniegšanas 
pasākumu! Cerams – klātienē!

Liels paldies Paulai par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!
 139.  Nīcas mazpulka vadītāja Evita Ločmele

Pozitīvas emocijas – Lieldienas gaidot
Lai kaut nedaudz iekrāsotu šobrīd vēl nedaudz pelēcīgo pava-

sari, kaut nedaudz skolēnus atrautu no mācībām un lai pavasarīgi 
Lieldienu noskaņā atpūstos, tika organizēti erudītu konkursi (neko 
darīt – atkal tiešsaistē) dažādām klasēm.

5.–6. klašu skolēni tiešsaistē individuāli sacentās 25 erudīci-
jas jautājumos par Lieldienām: gan senlatviešu tradīcijām, ticēju-
miem, ko cenšamies ievērot, Lieldienu zaķiem, olām, putniem utt.

Priecājamies par ikvienu skolēnu, kas piedalījās, taču zināmi ir 
arī rezultāti. Paši erudītākie 5.–6. klašu grupā: Terēze Knube, Kris-
ters Zvirgzdiņš, Roberts Začs, Anna Vecbaštika, Rinalds Ābols, 
Niklāvs Lūsēns, Evija Latvena, Estere Pūķe, Paula Radomišķe, 
Una Lagzdiņa, Gustavs Mateuss, Raivo Jonass, Karīna Šimkus.

7.–8. klašu grupā un 9.–12. klašu grupā viss nemaz nebija tik 
vienkārši: konkurss notika komandās, un jautājumu skaits daudz 
lielāks (jautājumi 7 kārtās par dažādām tēmām: kino un kino mūzi-
ka, latviskās tradīcijas un dzīvesziņa, daba pavasarī un Lieldienas).

Starp septītajiem erudītākie: Līga Lapiņa ar saviem komandas 
biedriem Endiju Kalēju, Jeseņiju Kuzminu, Mārtiņu Ķuņķi, Rai-
mondu Kovaļski un Aimens Vēveris ar komandas biedriem Da-
nielu Rogu, Raivo Jankevicu, Karīnu Gerkenu, Markusu Ginteru.

Taču ļoti tuvi rezultāti bija abu astoto klašu komandās; un ar 
viena punkta pārsvaru uzvaras laurus plūca Aiva Amere, Sanija 
Lanka, Endija Libķena, Lija Anne Džesika Dāle, Arturs Vanceris, 
ar vienu punktu aiz sevis atstājot Danielu Buku ar komandas bied-
riem Valteru Mūrēnu, Rūdolfu Šuklo, Markusu Kaži, Kristeru 
Apini, Gustavu Začu, Dāvi Ķergalvi un Elīnu Tupesi ar koman-
das biedriem Katrīnu Filaku, Aleksu Robežnieku un Jēkabu Rogu.

9.–12. klašu grupā pieteicās 11 komandas (4–6 cilvēku sastā-
vā). Jāatzīst, ka bez zināšanām dažādos jautājumos un dzīves pie-
redzes būtiska šajā konkursā bija arī prasme sadarboties komandā, 
sadalīt uzmanību, izvēlēties stratēģiju un prasme īsā laikā, nezinot 
atbildi, rast iespēju to uzzināt.

Komanda “Sarkanais fosfors”, kuras sastāvā bija Sanija Eglīte, 
Emīls Pētersons, Mārcis Kalējs, Sondra Stalta, Madara Roga, Sabī-
ne Čirkše, “izgrieza pogas” visiem, lai gan komanda ATB (Laura 
Vecbaštika, Linsija Sila, Ksenija Jansone, Daniela Venškevica, Lo-
reta Cinkus, Megija Zeme) piekāpās tikai ar viena punkta starpību. 
Un 12. klases zēnu komanda “e-sporta ģēniji” (Raivis Svilis, Ro-
berts Šīmanis, Rolands Kokins, Ģirts Knubis, Kristers Kalējs, Oto 
Bunks) ierindojās godpilnajā 3. vietā.

Paldies ikvienam konkursa dalībniekam! Paldies par kopā bū-
šanu! 

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone

Nīcas skolēni tiek uz Latvijas Universitātes 
olimpiādes 2. kārtu

Neierastos apstākļos šogad norisinājās Latvijas Universitātes 
atklātā olimpiāde konkurss “Uzdrīkstos, domāju, radu!” 4.–5. kla-
šu skolēniem. Konkursa 1. kārta šogad notika 23. martā. Tajās 
skolēnu komandas no Nīcas vidusskolas un arī visas Latvijas pil-
dīja uzdevumus, kas rosina skolēnu interesi par inženierzinātnēm, 
dabaszinātnēm un tehnoloģijām, dodot iespēju iegūt pieredzi 
praktiskajā darbībā, kā arī demonstrēt prasmi sadarboties.

Pirmajā kārtā katrs skolēns individuāli veica tiešsaistes 
uzdevumus, kuru saturu veido matemātikas, dabaszinību un 
programmēšanas jautājumi. 

Paldies 4. un 5. klases 12 skolēniem par dalību Latvijas Uni-
versitātes atklātajā olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu!”! 

Olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās 96 komandas no 53 sko-
lām! Šajā kārtā vairāk nekā 500 skolēni parādīja savas individuālās 
zināšanas, tāpēc katrs skolēns ir nopelnījis diplomu par piedalīšanos.

Žūrija ir saskaitījusi visu komandu iegūtos punktus un 
atlasījusi 50 komandas dalībai olimpiādes 2. kārtā, balstoties uz 
visu komandas skolēnu iegūto punktu summu. Nīcas vidusskolas 
4. klašu komanda “Eksperti NVK”  sešu skolēnu  sastāvā ir iekļu-
vuši olimpiādes 2. kārtā. 

Lai veicas!
Skolotāja Sandra Rāte

“Fizmix” pusfinālā tiek iegūta 1. vieta

12. aprīlī tiešsaistes vidē norisinājās AS “Latvenergo” rīkotā 8. 
un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” 
pusfināla kārta. Nīcas vidusskolu pārstāvēja komanda “Tahjoni” 
(Ērika Čaure, Paula Muceniece, Alīne Sļadzevska, Katrīna Filaka 
un Elīna Tupese). Meitenēm bija jāatbild uz 10 testa jautājumiem 
par gaismu, kustību, spēkiem un citiem dažādiem ar fiziku saistī-
tiem jautājumiem. Komanda savā starpā sazinājās zoom platformā.

Pēc rezultātu izvērtēšanas un apkopošanas komanda “Tahjo-
ni” Kurzemē  ieguva 1. vietu un tiesības piedalīties konkursa finā-
lā, kas 22. aprīlī norisinājās Latvijas Fizikas dienas ietvaros.

Finālā komanda sacentās ar vēl 6 komandām no Rīgas, Rīgas 
reģiona, Latgales, Zemgales un Vidzemes un kopvērtējumā ierin-
dojās 7. vietā. Komandas dalībnieces ļoti veiksmīgi sadarbojās, ar 
lielu atbildības sajūtu gatavojās visām konkursa kārtām. Paldies 
meitenēm par ieguldīto darbu! Skolnieces atzina, ka ir ieguvušas 
jaunas zināšanas, prasmes, pastiprinātu interesi par fiziku. Paldies 
vecākiem par atbalstu!

Skolotāja Agita Mače saņem balvu  
“FIZMIX SKOLOTĀJS 2021” 

Konkursa “FIZMIX Eksperiments” ietvaros tika izsludināts 
arī konkurss skolotājiem, kur tika vērtēta skolotāju dalība šajā 
konkursā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī izstrādāto un iesūtīto 
materiālu kvalitāte un skaits portālā “Fizmix” skolotājiem. Tika 
ņemts vērā arī skolotāja radošums, entuziasms, novitātes priekš-
metā. Liels prieks, ka titulu “FIZMIX SKOLOTĀJS 2021” un 
balvu – portatīvo datoru – saņēma Nīcas vidusskolas skolotāja 
Agita Mače.

“Panākumu universitātes” noslēgums
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Lai turpinātu sakopto sētu tradīcijas, arī šogad privāt-
māju saimnieki tiek laipni aicināti piedalīties konkursā skatē 
“Sakoptākā Nīcas novada viensēta”. 

Tā ir laba iespēja:
u paveikt savā dārzā iecerētus, bet vēl neizdarītus darbiņus,
u dalīties savā priekā par paveikto,
u saņemt atzinīgus vārdus,
u uzdot jautājumus un saņemt profesionālu konsultāciju 
    sava dārza attīstībai,
u gūt pozitīvas emocijas.
Nīcas novada sakoptās vides komisijas sastāvā ir Iveta Rein-

felde, Anda Veidele, Zane Šķilvalte. Komisijas mērķis nav kriti-
zēt, gluži otrādi – izcelt skaisto un veiksmīgi īstenoto, populari-
zēt dārzu kultūru un veicināt sakopto dārzu kustības turpmāko 
attīstību mūsu novadā. Saziņu ar sētu saimniekiem veiks domes 
darbiniece Gunita Šime.

Aicinām līdz 15. jūnijam pieteikt savu vai kādu čaklu paziņu 
dārzu, zvanot 29105652!

KONKURSA-SKATES
“SAKOPTĀKĀ NĪCAS NOVADA VIENSĒTA 2021”

N O L I K U M S

KONKURSA-SKATES ORGANIZĒTĀJS
1. Konkursa-skates “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2021” 
(turpmāk – KONKURSS-SKATE) organizētājs ir Nīcas novada 
dome (turpmāk – DOME). 

KONKURSA-SKATES ATBALSTĪTĀJS
2. KONKURSA-SKATES atbalstītājs ir DOME, kura atbalsta konkur-
su ar balvu fondu, materiālu un fi nansiālu palīdzību, pamatojoties uz Nī-
cas novada domes sakoptās vides komisijas lēmumiem un ieteikumiem.

KONKURSA-SKATES DALĪBNIEKI
3. KONKURSĀ-SKATĒ piedalās Nīcas novada viensētu saimnieki.
4. Piedalīties var ik pēc 2 gadiem.

KONKURSA-SKATES MĒRĶI
5. Aktivizēt un rosināt novada iedzīvotājus savas dzīvesvietas sakopšanā.
6. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma 
sakārtošanu.
7. Radīt viensētu saimnieku vēlmi savstarpēji sadarboties, popularizēt 
pieredzi īpašuma uzturēšanā un labiekārtošanā.
8. Motivēt sakoptāko viensētu saimniekus turpmāk piedalīties “Nīcas 
dārzu dienās”, sekmējot novada atpazīstamību un publicitāti.

KONKURSA-SKATES NORISES KĀRTĪBA
9. KONKURSS-SKATE tiek izsludināts, publicējot nolikumu pašval-
dības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis” un interneta vietnē www.nica.lv.
10. Viensētas KONKURSAM-SKATEI var pieteikt:
10.1. viensētu saimnieki; 
10.2. jebkurš novada iedzīvotājs;
10.3. Nīcas novada domes sakoptās vides komisijas locekļi.
11. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam:
11.1. zvanot Nīcas novada domes darbiniecei Gunitai Šimei pa tālruni 
29105652;
11.2. rakstot uz e-pastu gunita.sime@nica.lv.
12. KONKURSĀ-SKATĒ vērtē viensētas, no kuru saimniekiem 
saņemta mutiska atļauja.
13. Viensētu apmeklēšana un vērtēšana notiek jūlijā pēc vienošanās ar 
viensētu saimniekiem par apmeklējuma laiku.

VIENSĒTU VĒRTĒŠANA
14. KONKURSĀ-SKATĒ vērtē viensētai piegulošās teritorijas 
sakoptību.
15. Viensētas apmeklē un vērtē Nīcas novada domes sakoptās vides 
komisija 3 cilvēku sastāvā.
16. Ja KONKURSAM-SKATEI ir pieteikta vērtēšanas komisijas 
locekļa viensēta, īpašnieks tās vērtēšanā nepiedalās.

KONKURSA-SKATES DALĪBNIEKU GODINĀŠANA
17. KONKURSA-SKATES dalībnieku godināšana notiek īpaši 
organizētā svinīgā pasākumā.
18. KONKURSA-SKATES dalībnieku godināšanai un noslēguma 
pasākuma organizēšanai paredzētais budžets – 1 000,00 EUR.

Mans sirdsdārzs
Panākumi akordeonistu konkursā

No 12. līdz 14. aprī-
lim Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolā, kas atrodas 
Daugavpils novadā, norisi-
nājās XVIII starptautiskais 
akordeonistu solistu kon-
kurss “Naujene – 2021” 
attālināti. Konkurss bija 
ļoti plaši pārstāvēts, un 
tajā piedalījās dalībnieki no 
Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas. Kon-
kursanti startēja divās kategorijās: A1 grupā bija dalībnieki 
1.–4. klasei, A2 kategorijā 5.–7. klasei, iesūtot žūrijai izvēr-
tēšanai “Youtube” kanālā ievietotus divus dažāda rakstura, 
žanra un stila skaņdarbus. Nīcas Mūzikas skolu konkursā 
pārstāvēja 4. akordeona klases audzēkne Līga Beņuše. Ap-
sveicam Līgu un viņas specialitātes skolotāju Kristīni Braži 
ar iegūto 3. vietu konkursā A1 grupā!

I pakāpes diploms ģitāristu konkursā
31. martā Mār-

upes Mūzikas un 
mākslas skolā devī-
to reizi norisinājās 
starptautiskais ģitā-
ristu konkurss – fes-
tivāls “Kur tad tu 
nu biji 2021”, šoreiz 
attālināti. Konkursa 
dalībniekiem mājas 
apstākļos pašiem bija 

jāuzfi lmē video ar sagatavotiem diviem dažāda rakstura 
skaņdarbiem, kuru skola iesūtīja konkursa žūrijai vērtēša-
nai.

Nīcas Mūzikas skolu konkursā pārstāvēja ģitārspēles 
audzēknis Toms Kazāks (skolotājs Helmuts Audars), kurš 
savā vecuma grupā ieguva I pakāpes laureāta diplomu.

Jauns fl īģelis
Ļoti priecīgs un saviļņojošs notikums šomēnes Nīcas 

Mūzikas skolai! Ar Nīcas novada domes atbalstu skolai 
iegādāts jauns fl īģelis “Feurich Dynamich 179”. Jaunais 
instruments atradīsies Tradīciju zālē un kalpos visu izglītī-
bas programmu audzēkņu apmācībai, bet īpaši klavierspē-
les audzēkņiem, kolektīvajai muzicēšanai, mācību koncer-
tiem, eksāmeniem un  kamerkoncertiem. Direktore atzīst, 
ka jaunais fl īģelis ir ļoti skanīgs, un saka paldies piegādā-
tājiem “Galerijai Retro Piano” un Nīcas novada domei. 
Pirmie, kas iemēģinās jauno instrumentu, būs skolas šī 

mācību gada beidzēji, kas ierodas skolā uz konsultācijām, 
ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Lai labi 
skan!

Mūzikas skola – 
vieta, kur attīstīt talantu

Jaunais pianists Pham Vinh Thanh (Noels) mācās Nī-
cas Mūzikas skolas 1. klavieru klasē. Kā zināms, šajā mā-
cību gadā mācības klātienē bija iespējamas tikai pirmajā 
semestrī, tāpēc Noels klātienē klavierspēli pie skolotājas 
Dinas Sležes ir apguvis tikai četrus mēnešus. Apbrīnoja-
ma ir viņa pacietība, ieinteresētība un nopietna attieksme 
klavierspēles stundās arī attālināti otrajā mācību pusgadā. 
Tas ļāva skolotājai iedrošināt vecākus uzfi lmēt mājās video 
pie mājās pieejama instrumenta, lai nosūtītu ierakstu uz 
VIII Starptautisko mākslu konkursu “Pavasara mūzika” 
Kazahstānā. Prieks par saņemto I pakāpes laureāta dip-
lomu konkursā ir gan Noelam, gan vecākiem, gan skolo-
tājai. Skolotāja atzīst, ka pirmajos apmācības gados īpaši 
svarīga ir pedagoga klātbūtne, lai nostādītu mazā pianista 
pareizu roku stāvokli, palīdzētu ar nošu teksta un ritma 
precīzu apguvi, iemācītu dažādus klavierspēles tehniskos 
paņēmienus, atraisītu mazā mūziķa iztēli un emocionalitā-
ti, ieinteresētu un aizrautu. Tāpat svarīgs ir vecāku atbalsts 
un ieinteresētība. 

Nīcas Mūzikas skola 
uzņem jaunus audzēkņus 

Mācoties Nīcas Mūzikas skolā, audzēkņiem ir iespē-
ja attīstīt savus talantus pieredzējušu pedagogu vadībā, 
piedalīties koncertos, konkursos, iegūt jaunus, līdzīgi do-
mājošus mūzikas draugus, radoši izpausties, iemācīties 
klausīties, sadzirdēt un izjust mūziku. Mūzikas skolas no-
darbības paaugstina bērnu kopējo intelektuālo līmeni, sī-
kās pirkstu motorikas trenēšana, spēlējot kādu no mūzikas 
instrumentiem, veicina smadzeņu attīstību, kas palīdzēs 
vieglāk apgūt mācības vispārizglītojošajā skolā. Pieteikties 
mācībām mūzikas skolā var jau tagad, interesējoties pa tāl-
runi 26350168. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas un inte-
rešu izglītības programma :

u taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle,
u taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle,
u stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle,
u stīgu instrumentu spēle – ģitārspēle,
u pūšaminstrumentu spēle – fl autas spēle,
u pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle,
u sitamo instrumentu spēle,
u interešu izglītības programma “Mūzika”.

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže

Jaunumi sportā
Lai arī sporta pasākumi vēl 

jo projām nenotiek, tomēr darbs 
sporta jomā neapstājas. Futbolisti, 
spītējot laika apstākļiem, visas zie-
mas laikā iespēju robežās trenējās 
uz Nīcas sporta laukuma. Tikai 
neilgu laiku paši mazākie futbolisti 
pārtrauca treniņus, bet nu jau visi 
ir atkal ierindā. A grupas puiši no 
aprīļa sākuma vienu reizi nedēļā 
dodas uz Grobiņu, kur uz mākslīgā 
laukuma kopā ar Grobiņas vienau-
džiem trenējas un gatavojas šīs se-
zonas Latvijas čempionātam U-15 
vecumā Meistarības grupā (kas ir 
vienu klasi augstāks turnīrs nekā 
pērn). Jo šogad nīcenieki ar gro-
biņniekiem startēs vienā komandā 
– LRSS/FK NĪCA. Un pretiniekos 
gaidāmas spēcīgākas komandas. Sa-
vukārt mazākās grupas gatavojas 
Kurzemes čempionātam vasarā. 

Arī airētāji visas ziemas garumā 
individuāli slīpēja savu fi zisko saga-
tavotību un nu jau no aprīļa vidus 
beidzot pievērsušies arī treniņiem 
Bārtas upē. 

Tāpat MTB komanda aktīvi ga-
tavojas jaunajai sezonai un kaļ tāl-
ejošus plānus.

Visi nepacietīgi gaidām zaļo 
gaismu sporta pasākumiem un sa-
censībām.

Neredzamā puse savukārt ir 
plānošana, dokumentu kārtošana 
un citas lietas, lai šie pasākumi/sa-
censības varētu notikt. Tāpēc gribu 
pateikt lielu paldies visiem domes 
deputātiem un iesaistītajiem dar-
biniekiem, jo ir vēl cerība “ielēkt 
pēdējā vilcienā” un vēl līdz jauna-
jām vēlēšanām “iekustināt” Nīcas 
sporta laukuma projektu, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. Projektā 
paredzēts pie Nīcas vidusskolas un 

sporta halles izveidot sporta lauku-
mu, kur būs mākslīgais futbola lau-
kums (40x60), multilaukums (bas-
ketbolam, volejbolam, tenisam), 
tāllēkšanas bedre, kā arī mūsdienīgi 
skrejceļi apkārt sporta laukumam. 
Teritorijā ir ieplānotas (rezervētas) 
vietas arī pludmales volejbola lau-
kumu pārvietošanai un skeitparka/
velotrases izveidošanai. Visi nepie-
ciešamie saskaņojumi ir saņemti, 
lēmumi pieņemti, tik palicis vien 
veikt iepirkumu un realizēt. Esam 
šai projektā piesaistījuši arī Latvijas 
Futbola federāciju, kura ir gatava 
šai projektā iesaistīties ar futbola 
mākslīgā laukuma ieklāšanu.

Līdz ar to visa Nīcas sportistu 
saime ir gatava startam, lai realizē-
tu savus plānus, mērķus un ieceres. 
GAIDĀM STARTU!

Nīcas Sporta centra vadītājs 
Ingars Kalējs 

Mūzikas skolā

Sports
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Aicinām jūs piedalīties Liepājas pilsētas 
un Dienvidkurzemes novada (kas 
aptver Aizputes, Durbes, Grobiņas, 
Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 
un Vaiņodes novadus) attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādē, izsakot savu viedokli 
par pašvaldības attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem.

Aizpildot anketu, apvelciet atbilžu 
variantam atbilstošo ciparu vai ierakstiet 
atbildes, kur tas nepieciešams. Aptauja 
ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. 

D1. Dzimums: 

1 Vīrietis
2 Sieviete

D2. Vecums (pilni gadi): _________________

D3. Jūsu pamata dzīvesvieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsēta
2 Aizputes novadā
3 Durbes novadā
4 Grobiņas novadā
5 Nīcas novadā
6 Pāvilostas novadā
7 Priekules novadā
8 Rucavas novadā
9 Vaiņodes novadā
10 Citviet (norādiet):

D4. Jūsu pamata nodarbošanās:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Students/skolēns
2 Uzņēmējs
3 Privāta uzņēmuma darbinieks
4 Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
5 Pašnodarbināta persona
6 Pašlaik esmu bez darba
7 Esmu pensijā
8 Cita (norādiet):

D5. Jūsu darba/mācību vieta atrodas:  
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Liepājas pilsētā 
2 Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novadā (*aptver Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 
Rucavas, Vaiņodes novadus)

3 Citā vietā Kurzemes reģionā
4 Rīgā
5 Citviet (norādiet):

1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar tālāk minēto jomu sakārtotību Jūsu pašvaldībā! 
(katrā rindā iespējama tikai 1 atbilde). Sniedzot vērtējumu, lūdzam domāt par ierasto situāciju, kas bija /  
būtu bez COVID-19 ierobežojumu ieviešanas.
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1. Apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība 1 2 3 4 9

2. Atpūtas un tūrisma infrastruktūra 1 2 3 4 9

3. Rūpes par vides kvalitāti, piesārņojuma 
mazināšana 1 2 3 4 9

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 1 2 3 4 9

5. Siltumapgādes pakalpojumi 1 2 3 4 9

6. Atkritumu savākšana/ izvešana/ šķirošana 1 2 3 4 9

7. Mājokļu kvalitāte un pieejamība 1 2 3 4 9

8. Mājokļu apsaimniekošanas pakalpojumi 1 2 3 4 9

9. Ģimenes ārstu pakalpojumi 1 2 3 4 9

10. Speciālistu konsultācijas un pakalpojumi 
slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros 1 2 3 4 9

11. Nodarbinātības iespējas un darbavietas 1 2 3 4 9

12. Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai 1 2 3 4 9

13. Autoceļu un ielu stāvoklis 1 2 3 4 9

14. Veloceliņu infrastruktūra 1 2 3 4 9

15. Gājējiem domātu ielu infrastruktūra (ietves, 
celiņi, gājēju pārejas un apgaismojums u. tml.) 1 2 3 4 9

16. Sabiedriskā transporta pakalpojumi Liepājā 1 2 3 4 9

17. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novados 1 2 3 4 9

18. Starppilsētu un starptautiskie pārvadājumi 
(osta, autobusi, lidosta, dzelzceļš) 1 2 3 4 9

19. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

20. Vispārējās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

21. Profesionālās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

22. Augstākās izglītības pakalpojumi 1 2 3 4 9

23. Interešu jeb ārpusskolas izglītības 
pakalpojumi bērniem, jauniešiem 1 2 3 4 9

24. Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītības 
pakalpojumi 1 2 3 4 9

25. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 1 2 3 4 9

26. Mākslas un kultūras pasākumu daudzveidība 1 2 3 4 9

27. Izklaides un atpūtas iespējas 1 2 3 4 9

28. Bibliotēku pakalpojumi 1 2 3 4 9

29. Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana 1 2 3 4 9

30. Pašvaldības pārvaldība un e-pakalpojumi 1 2 3 4 9

31. Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi 1 2 3 4 9

32. Telekomunikāciju pakalpojumi (mobilie sakari, 
internets) 1 2 3 4 9

33. Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju 
labsajūtas un veselības veicināšanai 1 2 3 4 9

34. Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi 1 2 3 4 9

35. Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 1 2 3 4 9

36. Jauniešu nodarbinātības iespējas 1 2 3 4 9

Cienījamais Dienvidkurzemes novada / Liepājas pilsētas iedzīvotāj!
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2. Kādi, Jūsuprāt, ir 5 steidzamākie darbi, kas 
pašvaldībai būtu jārisina? 
(norādiet ne vairāk par 5 atbildēm)

1 Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība
2 Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie 

uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki u.c.)
3 Ostu, kuģošanas, jahtu piestātņu 

infrastruktūras attīstība
4 Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība
5 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana
6 Atpūtas vietu dabā un bērnu rotaļu laukumu 

ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana
7 Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu 

infrastruktūras uzlabošana
8 Peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras 

attīstība
9 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

veicināšana
10 Bērnudārzu pieejamības veicināšana
11 Bērnu un jauniešu interešu izglītības 

piedāvājuma attīstīšana
12 Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu 

piedāvājuma attīstīšana
13 Kultūras pasākumu daudzveidības un 

pieejamības veicināšana
14 Sporta pakalpojumu un infrastruktūras 

attīstība
15 Sabiedriskā transporta pieejamības 

veicināšana
16 Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana
17 Citi darbi (norādiet kādi):

3. Vai Jūs atbalstāt 8 novadu (Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, 
Vaiņodes novada) apvienošanu vienā – 
Dienvidkurzemes novadā? 
(iespējama tikai 1 atbilde)

1 Jā
2 Nē
3 Grūti pateikt / nav viedokļa

3a. Lūdzu, pamatojiet savu viedokli, kāpēc atbalstāt / 
neatbalstāt novadu apvienošanu! 

4. Lūdzu, norādiet, kurās no tālāk nosauktajām 
jomām apvienotajiem novadiem būtu lietderīgi 
stiprināt sadarbību – savā starpā vai ar Liepājas 
pilsētu! (norādiet ne vairāk kā 3 atbilžu variantus)

1 Apkārtējā vide
2 Komunālā saimniecība
3 Veselības aprūpe
4 Ekonomika
5 Mobilitāte
6 Izglītība
7 Drošība
8 Kultūra
9 Pārvaldība
10 Sociālā aizsardzība
11 IT un digitalizācija
12 Sports
13 Jaunatnes politika
14 Cita (norādiet):

4a. Ņemot vērā iepriekšējā jautājumā atzīmētās 
atbildes, lūdzu, mazliet detalizētāk paskaidrojiet, 
kāda veida sadarbību Jūs vēlētos redzēt stiprinām 
konkrētajās jomās starp apvienotajiem novadiem vai 
ar Liepājas pilsētu!

5. Vai Jums ir kādi ieteikumi Liepājas pilsētas 
pašvaldībai vai Dienvidkurzemes novada pašvaldībai 
darbības uzlabošanai pēc pašvaldību vēlēšanām? 
(iespējamas vairākas atbildes)

1 Jā, ir – Liepājas pilsētas pašvaldībai
2 Jā, ir – Dienvidkurzemes novada pašvaldībai
3 Nav ieteikumu nevienai no pašvaldībām

5a. Lūdzu, paskaidrojiet, kādi ir Jūsu ieteikumi, ja 
iepriekšējā jautājumā pie kādas no atbildēm  
norādījāt “jā”!

6. Vai Jūs būtu gatavs piedalīties citās aptaujās vai 
pašvaldības organizētos ar attīstības plānošanu 
saistītos pasākumos? Ja jā, lūdzu, atstājiet savu 
e-pasta adresi. 
Informējam, ka Jūsu e-pasta adrese tiks uzkrāta tikai 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes periodā, pēc 
tam tā tiks dzēsta. Jūsu personas dati netiks publiskoti vai 
kā citādi izplatīti.

E-pasts: ________________________________________

Paldies jums par izrādīto interesi un atvēlēto laiku 
aptaujas anketas aizpildīšanai! Aptaujas rezultātu 
apkopojums būs pieejams pašvaldību mājaslapās. 

Lūdzam līdz 10. maijam anketu nodot novadu domēs un 
pagastu pārvaldēs, ievietojot tur esošajās pastkastītēs.

Esi aktīvs un iesaisties Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada plānošanā!

Izsaki savus priekšlikumus attīstības 
programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei!
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Bagāts mūžs

RŪDOLFAM PŪĶIM – 85
Pēc pases Rūdolfs, bet ikdienā saukts un zināms 

tikai kā Ansis. Viņa dzīve sākusies Nīcā, un arī laiks 
kopš 1986. gada rit dzimtajās mājās. 

Bērnība un jaunība aizvadīta kuplā ģimenē kopā 
ar pieciem brāļiem un māsu. Jau agri sākušās darba 
gaitas, ganot govis. Tas bija rūdījums visam mūžam. 
Četrus gadus mācījies Nīcas skolā.

Lielākoties strādājis būvbrigādē – gan Nīcā, gan 
Tadaiķos, uz kurieni aizveda mīlestība. 1959. gadā 
apprecējās ar Tadaiķu meiteni un pārcēlās uz dzīvi 
tur. Vēlāk deviņpadsmit gadus ģimene dzīvoja Lie-
pājā. Tolaik R. Pūķa darbavieta bija ratiņu rūpnīca, kur veica kurinātāja pie-
nākumus. 

Atgriežoties uz laukiem, rūpējās par piemājas saimniecību. Tagad, mūža 
nogalē, var apstaigāt gadiem kopto dārzu, draudzēties ar kaķīti un suņuku.

Aizvadīta jau sešdesmit pirmā kāzu jubileja. Kopā ar sievu izaudzinājuši 
divas meitas. Vienmēr ir prieks sagaidīt ciemos viņu ģimenes, divus maz-
bērnus un divus mazmazbērnus.

ZIGRĪDAI KRISTAPAI – 90
Zigrīdas Kristapas dzīvē bijuši vairāki asi pagrie-

zieni, kur katru nākamo būtu grūti paredzēt. Bērnība 
aizvadīta Rīgā, bet turpmāk ģimenei nācies izbaudīt 
gan bēgļu gaitas, dodoties uz Vāciju, gan arī Sibīriju, 
jo Zigrīdas tētis bija aizsargs. Tēvu uz Sibīriju izsūtīja 
jau drīz pēc atgriešanās no bēgļu gaitām, bet pārējo ģi-
meni – mammu, Zigrīdu, māsu un brāli – 1949. gadā.

Par Sibīrijā pavadīto laiku viņa nesūdzas, daudz 
grūtāk bijis pēc atgriešanās Latvijā, jo negribēja ņemt 
nevienā darbā. Abām ar māsu izdevies tikt par cūk-
kopējām Salienas sovhozā, pēc tam darbu turpināja 
kolhozā “Zelta druva”. Pēc priekšnieka ierosinājuma iestājusies neklātie-
nē Lauksaimniecības tehnikuma zootehnikas fakultātē, bet vēlāk Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijā, to pabeidza ar sarkano diplomu. No 1961. 
gada sekoja darbs par galveno zootehniķi Rucavā, bet no 1968. gada – pa-
domju saimniecībā “Nīca” līdz pat 1996. gadam. Labus vārdus jubilāre vel-
ta gan fermu strādniekiem, gan saimniecības speciālistiem.

Nīcas centrā dzīvojošie ilgus gadus, īpaši pavasaros, priecājās par 
Z.  Kristapas rūpīgi koptajiem, ziedos slīgstošajiem dārziņiem. Savu enerģiju 
viņa labprāt veltīja, palīdzot meitas ģimenei lauku darbos, mazbērnu un 
mazmazbērnu pieskatīšanā. Saime ir krietni sakuplojusi: divi bērni, trīs 
mazbērni un seši mazmazbērni. 

Gunita Šime

4. MAIJS – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

Fotoizstādē skatāmi Jūrmalciema putni

Satiksimies dziesmā!
Biedrībai “Cerību krāsa” aprit vienpadsmitā gadskārta.
Jau vairākus gadus pēc kārtas seno lietu sētā “Galdnieki” biedrība ir 

aicinājusi satikt gan savu meistaru, gan savu dziesmu, kur tikšanās reizēs 
uzvirmo īsts paaudžu mijas karuselis.

Godā ir turēts un spodrināts biedrības pamatuzdevums – caur savām 
saknēm uz zvaigznēm, proti, turēt godā dažādu paaudžu ciešo vienotību 
un saticību, cieņu un godbijību.

Šogad 26. jūnijā plkst. 13.00 gaidīsim tevi Nīcas novada domes atbalstītā 
projekta pasākumā “…pie manis apstājās garā dziesma”, kas norisināsies tur-
pat Pērkonē, seno lietu sētā “Galdnieki”. Dziedāsim kopā ar Bārtas, Rucavas 
un Nīcas etnogrāfi ju. Leposimies ar sava novada krāšņajiem tautas tērpiem, 
izrādīsim pandēmijas laikā čaklo rokdarbu meistaru tapušos rokdarbus. 

Saudzēsim sevi, ievērosim visus noteikumus un tiksimies! 
Biedrības “Cerību krāsa” vadītāja Ausma Dzintare

Liepāja – senajās kartēs un fotogrāfi jās
Visu maiju Nīcas kultūras nama Pelēkajā zālē būs iespēja apskatīt 

izstādi, kurā atainotas Liepājas senās kartes, kas pieejamas Liepājas 
bibliotēkā, kā arī skatāmas Liepājas vecajos kalendāros. Izstādi papil-
dina seno laiku fotogrāfi jas gan no privātkolekcijām, gan internetā sameklē-
tas un sniedz iespēju pavērt pagātnes priekškaru mūsu pilsētas dzīvē.

Izstādi rīko Nīcas Kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas Centrālo zināt-
nisko bibliotēku.

Nīcas Kultūras centrs

Rūdolfs Pūķis 
kopā ar sievu ir 
jau sešdesmit 
vienu gadu.

Zigrīda Kristapa 
ilgus gadus Nīcā 
strādāja par 
zootehniķi.

Aicina piedalīties fotogrāfi ju konkursā 
“Mana pavasara sajūta”

No 15. aprīļa līdz 2. maijam Nīcas Jauniešu 
centrs izsludina foto konkursu “Mana pavasara sa-
jūta”, kuru organizē sadarbībā ar uzņēmējiem no 
Liepājas un Bernātiem: “Bernātu dzintariņš”, “Stre-
etFoodLV” un “Greeks”.

Nīcas Jauniešu centrs un jaunieši bija ļoti priecīgi uzzi-
nāt, ka arī uzņēmēji novērtē un atbalsta radošas iniciatīvas, 
īpaši šajā visiem smagajā laikā, kad ir jūtams motivācijas un 
pozitīvu domu trūkums. Tāpēc arī Nīcas Jauniešu centrs 
nolēma organizēt fotogrāfi ju konkursu Nīcas jauniešiem, 
ģimenēm un visiem citiem iedzīvotājiem, lai novirzītu do-
mas uz ko pozitīvāku un palīdzētu šajā laikā saskatīt arī ko 
skaistu – daba mostas, viss apkārt zaļo, putni čivina, un 
kāpēc lai to neiemūžinātu fotogrāfi jā?

Lai piedalītos fotogrāfi ju konkursā, ir jāievēro daži 
noteikumi.

Uzņem fotogrāfi ju ar telefonu vai fotokameru un pa-
rādi, kas ir tava “Pavasara sajūta”. Esi radošs/-a un dodies 
dabā to sameklēt!

Šoreiz iztiksim bez vecuma ierobežojuma, ja zini, kas 
ir tava “Pavasara sajūta”, šis konkurss ir kā radīts tev.

Fotogrāfi ju iesūtīšanai atvēlētais laiks ir no 15. aprīļa 
līdz 2. maijam.

Fotogrāfi jas nepieciešams iesūtīt uz e-pastu njc@njc.lv 
vai izmantojot aplikāciju whatsapp un nosūtīt pa tālruni 
25455173, norādot savu vārdu un uzvārdu.

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks pie balvām no uzņēmē-
jiem.

Viens dalībnieks konkursam var pieteikt vienu sevis 
uzņemtu labāko fotogrāfi ju.

Netiks pieņemtas fotogrāfi jas, kas iegūtas, pārkāpjot 
autortiesību normas, uzdodot par savu kādas citas perso-
nas uzņemtu fotogrāfi ju.

Lai visiem radošs noskaņojums! Gaidām tavu iesūtīto 
fotogrāfi ju!

Paldies par dalību Nīcas Jauniešu 
centra Lieldienu pasākumā!

Nīcas Jauniešu centrs pirmo reizi organizēja 
Lieldienu slēpņošanas spēli jauniešiem un bērniem 
Nīcā un Rudē. Pasākums guva ļoti lielu atsaucību, par 
ko Nīcas Jauniešu centram ir liels prieks, jo tas nozīmē, 
ka šāds pasākums visiem ir ļoti paticis un izraisījis azarta 
sajūtu. Pēc jauniešu un bērnu pieprasījuma nolēmām, ka 
Lieldienu slēpņošanas spēli noteikti ieviesīsim kā ikgadēju 
tradīciju. 

Kā spēle tika organizēta? 
Nīcas centrā tika paslēptas 10 noslēpumainās paciņas, 

kuras varēja atrast, izmantojot savos viedtālruņos aplikāci-
ju “Actionbound”, kā arī jaunieši katrā no lietotnē parādī-
tajām vietām varēja atrast krāsainas, no kartona izgrieztas 
oliņas, kuras katrs atradējs varēja apmainīt Nīcas Jauniešu 
centrā pret mazu dāvaniņu. Rudē spēle tika organizēta 
nedaudz citādi, lai jauniešiem un bērniem nebūtu jāmē-
ro ceļš līdz Nīcas Jauniešu centram, Rudē tika paslēptas 5 
noslēpumainās paciņas, bet, lai paciņu atrastu, bija jāatmin 
Lieldienu mīkla, par pareizo atbildi uz viedtālruni tika no-
sūtīta fotogrāfi ja ar vietas norādi, kur meklēt noslēpumai-
no paciņu.

Paldies visiem, kas piedalījās, noteikti nākošajā gadā šo 
spēli organizēsim vēl vērienīgāku.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara Mihelsone 

Jauniešu centrā

Pieej pie loga vai iznāc ārā uz balkona!
Kopā ar saviem mīļajiem baudi muzikālo sveicienu!
Plkst. 11.00–12.00 Nīcas daudzstāvu māju pagalmos svētku rītu ieskandinās pūtēju orķestris 

“JAUTRIE SIENĀŽI”. 
Svētku sajūtu mēs radām paši – uzvelkot svētku rotu, sapošot māju, uzklājot baltu galdautu, izmēģinot kādu 

jaunu recepti, pagatavojot savas ģimenes mīļāko, iecienītāko ēdienu, kura recepte pārmantota no vecmāmiņas un 
nodota paaudžu paaudzēs.

Latvijas valsts vēsturē īpaši nozīmīgas dienas ir 1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs. 
Godinot 4. maija svētkus, Nīcas Kultūras centrs aicina ikvienu iesūtīt savu recepti, kurā soli pa solim 

izklāstīta ēdienu pagatavošanas gaita, pievienots ēdiena foto un norādītas pagatavošanai nepieciešamās 
sastāvdaļas, sūtot uz e-pastu sanita.austere@nica.lv.  Fotogrāfi jas un receptes tiks publicētas Nīcas Kultūras centra 
mājaslapā www.kultura.nica.lv un Facebook kontā.

Šis būs lielisks veids, lai smeltos idejas svētku galdam ar kādu jaunu vai sen aizmirstu ēdiena recepti. Baudīsim 
kopā būšanu ģimenes lokā, un lai visiem sirds silti svētki!

Bildes un receptes var sūtīt no 30. aprīļa līdz 10. maijam. 
Nīcas Kultūras centrs

Ornitologs, LU Ģeogrāfi jas fakultātes stu-
dents vides zinībās Pēteris Daknis no 2012. gada 
Jūrmalciemā gredzeno putnus. 

Visa Baltijas jūras rietumu piekraste, tostarp 
Jūrmalciems un poldera teritorijas, ir nozīmīgs put-
nu migrācijas ceļš. Te novērots ap 100 putnu sugu 
(informāciju var skatīt www.latvijasputni.lv). Diennaktī 
maksimāli tiek apgredzenoti līdz 300 putnu, bet ga-
dās arī tukšākas dienas. Visvairāk gredzenotās ir sar-
kanrīklītes un sārtgalvīši, bet sastapti arī īpaši retumi: 
plīvurpūce, Sibīrijas peļkājīte, zilastīte.

P. Dakņa aizraušanās ir fotografēšana. Viņš sā-
cis fotografēt jau bērnībā, izmantojot fotofi lmas, bet 

nopietnāk šai nodarbei pievērsies līdz ar pirmajām 
digitālajām kamerām. Fotografēšanas prasmes apgu-
vis pašmācības ceļā, taču lieti noder zināšanas, kas 
gūtas, mācoties Mākslas skolā. Lai izdotos labas put-
nu fotogrāfi jas, ļoti svarīga ir pacietība.

Nīcas novada domes ēkas pirmā stāva korido-
rā izvietota Jūrmalciemā uzņemto putnu fotogrā-
fi ju izstāde, tur var skatīt  sila cīruli, melno dzilnu, 
purva pūci, peļu klijānu, svītraino ķauķi, laukirbi, 
plīvurpūci, erickiņu un niedru liju. Līdz šim savus 
darbus ornitologs izstādēs nav izvietojis, bet tie re-
dzami vairākās putnu grāmatās un  Instagram kontā 
https://www.instagram.com/daknis/.
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MAIJĀ 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 Psihiatre Kristīne Balode informē, ka pacientu pieņemšana notiek Liepājā pēc 
pieraksta. Recepšu izrakstīšana un pieraksts uz pieņemšanu notiek pa prakses tālruni 
63423191. 
u 06.05. plkst. 9.00 – ASINS DONORU DIENA Nīcas Kultūras centrā (pierakstīties pa 
tālr. 29415662).
u 15.05. plkst. 11.00 – alergoloģe pulmonoloģe Ita PAKALNA. Pierakstīties pa tālr. 
29415662.

JŪNIJĀ AMBULANCĒ
u 19.06. plkst. 11.00 – Mobilā veselības aprūpes centra (MVAC) un Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas speciālisti:
          bērnu okulists (pieraksts jau ir pilns. Pierakstīto bērnu vecākiem tiks zvanīts, 
lai informētu par pieņemšanas laiku),
          bērnu ortopēds Dr. Jānis Upenieks.
Informācija un pierakstīties pa tālr.  29415662 – Inata Štāle, 26181064 – Ieva Aruma.

Vēl šogad – nodarbinātības projekta 6. un 7. kārta!

Dievkalpojumi
u  2. maijā plkst. 14.00,
u  9. maijā plkst. 14.00 Ģimenes dienas dievkalpojums,
u  16. maijā plkst. 14.00,
u  23. maijā plkst. 14.00 Vasarsvētku dievkalpojums. 
Pieņemšana pie P. Bobinska 7. maijā plkst. 18.00.

5. jūnijā Dienvidkurzemes novada pašvaldības vēlēšanas. 
Informācija par kandidātu sarakstiem un to piedāvātajām programmām vēl sekos.

Tapis žurnāla “Bernāti” 2. numurs

Ceļojošās izstādes pirmā pietura – 
Otaņķu tautas nams

Daudzi Nīcas novada iedzīvotāji jau līdz šim 
ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” (tautā saukts par nodarbi-
nātības projektu jeb mācības pieaugušajiem) ietvaros 
apguvuši un papildinājuši zināšanas dažādās jomās.  

Šobrīd notiek gatavošanās projekta nākamajām 
divām kārtām, kas sāksies šajā gadā. Plānots, ka pie-
teikšanās 6. kārtas mācībām sāksies maija beigās, bet 
grupu komplektēšana un mācību uzsākšana – jūlijā. 
Savukārt pieteikšanās 7. kārtai – oktobrī, bet mācī-
bu uzsākšana – novembrī.

Covid-19 pandēmijas apstākļos īpaši aktuālas ir 

strādājošo iedzīvotāju digitālās prasmes. Pēc veiktā 
pētījuma, vidējā vecuma iedzīvotāju digitālo pras-
mju līmenis Latvijā atpaliek no vidējā līmeņa Ei-
ropas Savienībā. Tādēļ šajās mācību kārtās vismaz 
70% programmu tiks piedāvātas digitālo prasmju 
attīstībai. Lai vienā grupā mācītos cilvēki ar līdzīgu 
priekšzināšanu līmeni (8 līmeņi) un ieguvums būtu 
lielāks, piesakoties mācībām, būs jāaizpilda tests. 
Aicinājums uzņēmējiem motivēt savus darbiniekus 
mācīties digitālo prasmju uzlabošanai.

Seko informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv,  
www.nica.lv un Facebook kontos!

Bernātu iedzīvotāju un vie-
tējo uzņēmēju atbalstīts, ir tapis 
žurnāla “Bernāti” 2. numurs.

Žurnālā var uzzināt par to, kā 
pirms gandrīz 100 gadiem radās 
ideja par kūrortu Bernātos, par to, 
kāds bija Latvijas pirmais prezidents 
Jānis Čakste, kurš teicis Bernātos tik 
nozīmīgos vārdus: “Te jābūt kūror-
tam.” 2020. gadā Bernātus apmek-
lēja arī pašreizējais prezidents Egils 
Levits, tāpēc devāmies uzzināt, kā-
das ir viņa domas par kūrortu Ber-
nātos un latviešiem 21. gadsimtā. 
Otra intervija žurnālā ir ar Ievu Lāci, 
kura bērnību pavadījusi Bernātos, 

bet studējusi 4 dažādos kontinentos 
un nu atgriezusies dzīvot un strādāt 
Liepājā.

Tāpat var lasīt par bernātnie-
kiem un ciema viesiem tik nozīmī-
gām dabas vērtībām – priežu mežu, 
tā vēsturi, priedes veselīgo ietekmi, 
Baltijas jūru, kur veldzēties un rū-
dīties, savvaļas ceriņiem un ceriņu 
svētkiem, kas gan jau reiz atkal no-
tiks maijā.

Žurnāls piedāvā arī vienas 
dienas maršrutus vietējā apkārtnē, 
kā arī, kā jau kārtīga izklaides lasām-
viela, – Bernātu stāstiņus, jokus un 
krustvārdu mīklu brīvbrīdim.

Interesenti var doties uz Bernā-
tiem un autobusa pieturā “Eglītes” 
atrast “Bernātu kiosku”. Iekšā būs 
žurnāls līdzi ņemšanai un lasīšanai. 
Ja patīk un ir vēlme atbalstīt nākamā 
žurnāla tapšanu, ziedojumu atstājiet 
kastītē vai pārskaitiet uz biedrības 
“Mēs Bernātiem” bankas kontu 
LV14HABA0551044765847.

4. maijā, Latvijas neatkarības at-
jaunošanas dienā, pieturā “Eglītes”  
kopā svinēsim žurnāla atvēršanas 
svētkus, kur varēs ne tikai saņemt 
žurnālu, bet arī satikt žurnāla veido-
tājus un tā varoņus.

Bernātu žurnāla veidotāji

4. maijā Otaņķu tautas nama 
lielajā zālē atvērs multimediālo 
izstādi “Tautasdziesmu teicējas. 
1991”.

“Ceļojošās izstādes ietvaros aici-
nām iegūt izpratni par latviešu nāci-
jas būtiskāko šķautni – tautasdzies-
mu un to veidu, kā tautasdziesmas 
ceļo no paaudzes paaudzē, teicēju 
lomu tautasdziesmas pārmantošanas 
procesā,” stāsta izstādes māksliniecis-
kā vadītāja Dace Micāne-Zālīte.

Izstādes radošā grupa ir režisore, 
mākslinieciskā vadītāja Dace Micā-
ne-Zālīte, video operators Viesturs 
Graždanovičs, fotomākslinieks Jānis 
Deinats, māksliniece Sandra Strēle 
un ekspozīcijas dizaina realizētājs 
Rolands Strelčs.

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

Izstādes koncepcijas pamatā ir 

četri gadalaiki, četri novadi. Latgale – 
ziema, Kurzeme – pavasaris, Vidze-
me – vasara, Latgale – ziema.

“Eksponējot multimediālā izstā-
dē liecības par tautasdziesmu teicē-
jām, kādas dokumentētas 1991. gadā, 
tiek radīta unikāla mākslas vide, kas 
stāsta un portretē latviešu tautas-
dziesmu teicējas, viņu dzīves un ga-
rīgo telpu,” turpina D. Micāne-Zālīte.

Izstādes kolekcijā ir ievēroja-
mā fotomākslinieka Jāņa Deinata 
tautasdziesmu teicēju portreti no 
1991. gada ekspedīcijām Latvijas no-
vados.

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” ietva-
ros Kurzemes diena.

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

Ir iespēja pieteikties arī individu-
ālam apmeklējuma laikam, iepriekš 
zvanot uz Nīcas Kultūras centru pa 
tālruni 26434429.

Informāciju sagatavoja 
Nīcas Kultūras centrs

Turpinās pieteikšanās un vakcinācija 
pret Covid-19

Ģimenes ārstu prakses nodrošina vakcināciju pret Covid-19 
prioritāri vakcinējamo personu grupām:

u  personas vecuma grupā 70+;
u  personas ar hroniskām slimībām;
u  personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir 

noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības;
u  personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas;
u  personas 60–70 gadu vecumā;
u  pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu, 1.–6. klašu pedagogus un 

darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bēr-
niem, kā arī pedagogus, kas atsāk darbu klātienē;

u  pašvaldību vēlēšanu 2021. gada 5. jūnijā norises nodrošināšanā 
iesaistītie kritiski svarīgie  darbinieki;

u  izglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā 
saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu 
un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, 
nonāk ciešā saskarē ar bērniem);

u  operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; 
robežsardzes darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD 
darbinieki;

u  Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze);
u  kritiski svarīgie kultūras jomas pārstāvji;
u  vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki;
u  bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski 

svarīgie darbinieki, kā arī psihologi, kas, veicot darba pienākumus, nonāk 
ciešā saskarē ar klientiem;

u  kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki;
u  Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki.
(Prioritāro grupu saraksts skatāms Nacionālā veselības dienesta mā-

jaslapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/prioritari-vakcinejamo-personu-grupas).
Personas, kuras vēlas vakcinēties, lūdzu pieteikties sava ģime-

nes ārsta praksē:
u Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa 
Ināra LAURE, tālr. 63469693, mob. 29188102,
u Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa 
Ieva ARUMA, tālr. 63469050, mob. 26181064,
u Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze 
Laura BALTAISKALNA, tālr. 63469050, mob. 22429089.
OBLIGĀTA PRASĪBA: laikus informēt savu ģimenes ārsta prakses 

darbinieku, ja nevari ierasties uz vakcināciju noteiktajā datumā noteiktajā 
laikā. Esi atbildīgs!

Informācija par vakcinācijas norisi un pieteikšanos vakcinācijas kabi-
netos un vakcinācijas centros atrodama Veselības ministrijas mājaslapā 
www.vm.gov.lv, Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv, 

Covid-19 ofi ciālajā valsts mājaslapā www.covid19.gov.lv. 


