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Nīcas pasta nodaļa līdz maija 
beigām strādās testa darbalaikā – 
pirmdienās apkalpos divas stun-
das ilgāk. Lai izzinātu klientu vēlmes 
un pakalpojumu reālo pieprasījumu, 
Nīcas pasta nodaļa no 1. marta līdz 
31. maijam strādās testa režīmā atbil-
stoši jaunam darbalaikam. Pirmdie-
nās testa periodā nodaļas darbalaiks 

pagarināts par divām stundām, tādē-
jādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņem-
šanu strādājošajiem klientiem. Pārējās 
darbdienās nodaļa strādās par stundu 
mazāk. Pamatojoties uz testa laikā 
iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts 
lēmums, vai Nīcas pasta nodaļas dar-
balaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.

Pamatojoties uz iedzīvotāju ie-

teikumiem un klientu pasta pakal-
pojumu izmantošanas paradumiem 
Nīcas pasta nodaļā Bārtas ielā 6, no 
1. marta līdz 31. maijam testa režīmā 
tiek mainīts darbalaiks, lai izanali-
zētu pakalpojumu pieprasījumu un 
pieejamību, kas ļautu pieņemt lēmu-
mu, vai šādu darbalaiku pēc testa pe-
rioda beigām noteikt pastāvīgi.

Testa periodā Nīcas nodaļa 
pakalpojumus klientiem sniegs:

u pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 
8.30, no plkst. 10.00 līdz 15.00 un no 
plkst. 16.00 līdz 18.00,

u otrdienās–piektdienās no 
plkst. 8.00 līdz 8.30 un no plkst. 
10.00 līdz 15.00.

Latvijas Pasts aicina klientus būt 
saprotošiem, jo Covid-19 izplatības 
mazināšanai visā valstī ir noteikti 
ierobežojumi attiecībā uz cil-

vēku skaitu, kas var uzturēties 
pakalpojumu sniedzēju telpās, 
tāpēc iespējas sniegt pakalpojumus 
nodaļās ir samazinājušās un 
var rasties situācijas, kad sava 
pakalpojuma saņemšanu nākas 
uzgaidīt, stāvot ārpus nodaļas un 
distancējoties citam no cita.

Latvijas Pasts pēdējos gados 
aktīvi īsteno klientu ērtību un vides 
uzlabošanas projektus dažādās pasta 
nodaļās visā Latvijā.

2001. gada 11. martā Otaņķu 
pagasta iedzīvotāji, nākot uz 
pagastmāju piedalīties pašval-
dību vēlēšanās, pie reizes varē-
ja aplūkot jaunatklāto senlietu 
istabu. 

To iekārtoja Rudes pamatsko-
las skolotāja un novadpētniece 
Alīda Vārna. Viņa pastāstīja, ka 

vietējās senās lietas piedāvājuši 
otaņķnieki, kad viņa līdztekus vāca 
materiālus Rudes skolas muzejam 
par skolas 125 gadu jubileju.

Šodien Otaņķu senlietu 
krātuvi vada A. Vārnas mazmeita 
Lelde Jagmina. Krātuvei ir pie-
šķirtas telpas bijušās Rudes skolas 
mājturības un amatu mācības ēkā, 

kā arī pieguļošajos šķūņos ir iz-
vietota ekspozīcija “Seno zirglietu 
šķūnis”.

Lai atzīmētu krātuves “dujdes-
mit gadīnus”, kā Nīcas pusē, iespē-
jams, teiktu senāk, L. Jagmina saga-
tavojusi atrādīšanai vietnē Instagram 
20 lielākos dārgumus. Tie būs 
skatāmi profilā @OtankuSenlietas 

sākot ar 11. martu, kā arī pēc šī cik-
la – blogā otankusenlietas.mozello.lv  
un kultura.nica.lv. 

“Šos eksponātus, ko parā-
dīšu, izvēlējos pilnīgi subjektī-
vi. Tas ļaus manām acīm redzēt 
Otaņķu senlietu krātuves vērtī-
gākos eksponātus. Uzreiz jāpie-
bilst, ka vērtīgs man nozīmē arī 

to, ka senam krēslam var nebūt 
visas kājas un arī no koka tajā 
atlicis mazāk nekā ir ķirmju cau-
rumu tajā,” tā atklāj L. Jagmina, 
vienlaikus skaidrojot, ka “tomēr 
ar laiku jau viss būs – gan priekš-
metu restaurācija, gan izziņas iz-
stādes un pasākumi bērniem un 
jauniešiem.”

Otaņķu senlietu krātuvei – 20!

Mainās pasta darbalaiks
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Domes lēmumi

Projekti

Atjaunota Bernātu “Tālā stāvlaukuma” atpūtas vieta

VID administrētie atbalsta instrumenti 
Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanaiNOVADA DOMES SĒDĒ 

8. februārī
Piedalījās deputāti (Zoom plat-

formā): A. Petermanis, R. Kalējs, A. Sīk-
lis, I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Lat-
vens, D. Siksna, L. Pakule-Krūče.

Sēdē piedalījās: A. Šakals, 
A. Liepa, K. Kopštāle, U. Volkovs.

Protokolēja: G. Šime.
Deputāti nolēma:
u piešķirt adresi 6 nekustama-

jiem īpašumiem;
u atļaut divos nekustamajos īpa-

šumos izdalīt zemes vienību divās 
daļās un noteikt to lietošanas mērķus; 

u apstiprināt zemes sadalīšanu 
un ierīcības projektu izstrādi 12 ne-
kustamajiem īpašumiem;

u atsavināt Nīcas novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašu-
mu “Kaņieras mežs” un apstiprināt 
nekustamā īpašuma izsoles nosacīto  
cenu 24 300 eiro, pārdodot īpašumu 
izsolē ar augšupejošu soli;

u noslēgt zemes nomas līgumu 
augļu un sakņu dārza vajadzībām;

u akceptēt 12 izsniegtās izziņas 
par atteikumu no pirmpirkuma tiesī-
bām;

u apstiprināt Nīcas ambulances 
nedzīvojamo telpu nomas tiesību iz-
soles rezultātu;

u noņemt sociālās dzīvojamās 
mājas statusu daudzdzīvokļu dzīvoja-
mai mājai “Ārītes”;

u noraidīt pieteikumu rūpniecis-
kās zvejas tiesību saņemšanai 2021. ga-
dam vienai juridiskajai personai;

u apstiprināt zvejas nomas 
tiesības (zvejas rīkiem) zvejošanai 
2021. gadā Baltijas jūras piekrastē un 
Liepājas ezerā;

u atzīt par bezcerīgiem un no-
rakstīt no bilances parādus par dzī-
vokļa īri un komunālajiem pakalpoju-
miem sakarā ar īrnieka nāvi;

u organizēt Nīcas ambulances 
telpas Nr.1 un Nr.16 nomas tiesību 
izsoli;

u apstiprināt lauksaimniecības 
zemes nomas tiesību izsoles rezultātus;

u apstiprināt un atzīt nekustamā 
īpašuma “Ābeļziedi” izsoli par noti-
kušu, bet bez noteikta rezultāta, ap-
stiprināt nekustamā īpašuma izsoles 
nosacīto  cenu 12 960 eiro, pārdodot 
īpašumu izsolē ar augšupejošu soli;

u apstiprināt saistošos noteiku-
mus  Nr.3  “Par Nīcas novada pašval-
dības 2020. gada precizēto budžetu” 
un Nr.4  “Par Nīcas novada pašvaldī-
bas budžetu 2021. gadam”;

u nodrošināt silto pusdienu un/
vai pārtikas paku piegādi mājās līdz 
ārkārtējās situācijas beigām Nīcas 
vidusskolas skolēniem (novadā dek-
larētajiem un citās pašvaldībās dekla-
rētajiem), kuriem noteikts attālinātais 
mācību process.

 

NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
18. februārī

Piedalījās deputāti (Zoom plat-
formā): A. Petermanis, R. Kalējs, A. Sīk-
lis, I. Lībeka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Lat-
vens, D. Siksna, L. Pakule-Krūče.

Sēdē piedalījās: A. Šakals, 
A. Liepa, K. Kopštāle, U. Volkovs.

Protokolēja: G. Šime.
Deputāti nolēma: 
u uzsākt atsavināšanas procesu 

uz pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu;

u pagarināt 2 zemes nomas līgu-
mus augļu un sakņu dārza vajadzībām;

u apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Mednieku makšķernieku biedrī-
ba” izsoles noteikumus;

u grozīt Nīcas novada domes lē-
mumu “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu” 5 īpašumiem;

u apstiprināt Nīcas ambulances 
nedzīvojamo telpu  nomas tiesību iz-
soles rezultātu;

u apstiprināt Nīcas novada paš-
valdības izglītības iestāžu audzēkņu 
izmaksas.

Valsts ir noteikusi atbalsta 
instrumentus ar apjomīgu fi nan-
sējumu uzņēmējiem, taču šobrīd 
šiem atbalsta instrumentiem pie-
teikšanās norisinās gausi.

Aicinām uzņēmējus būt aktī-
vākiem un pieteikties šādiem valsts 
noteiktajiem atbalsta instrumen-
tiem.

Dīkstāves atbalsts. Pieejams 
uzņēmējiem, kuru ieņēmumi sa-
līdzinājumā ar 2020. gada augusta, 
septembra, oktobra vidējiem ie-
ņēmumiem samazinājušies vairāk 
nekā 20% apmērā un kuru darbinie-
ki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvēs. 
Šis atbalsts pieejams arī pašnodar-
binātajiem un patentmaksātājiem, 
kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 
2020. gada augusta, septembra, ok-
tobra vidējiem ieņēmumiem sama-
zinājušies vairāk nekā 20% apmērā.

Atbalsts algu subsīdijai. Pie-
ejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi 
salīdzinājumā ar 2020. gada augus-
ta, septembra, oktobra vidējiem 
ieņēmumiem samazinājušies vairāk 
nekā 20% apmērā un kuru darbi-
nieki (visi vai daļa) strādā nepilnu 
darba laiku. Uz atbalsta izmaksas 
brīdi uzņēmumam nedrīkst būt no-
dokļu parāds, kas pārsniedz 1000 
eiro, ja par to nav noslēgts grafi ks.

Grants apgrozāmo līdzekļu 
plūsmas nodrošināšanai. Valsts 
atbalsta programma, kam varēs 
pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija 
būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta 
saderību ar Eiropas Savienības iek-
šējo tirgu.

Atbalsts skaistumkopšanas 
pakalpojumu sniedzējiem. Pie-
ejams pašnodarbinātajiem, patent-
maksātājiem, darbiniekiem (gan 

skaistumkopšanas speciālistiem, 
gan viņu atbalsta un administrācijas 
personālam), kas ir vai 2020. gada 
oktobrī vai novembrī, vai decembrī 
bija nodarbināti pie darba devēja 
skaistumkopšanas nozarē.

Nodokļu samaksas termiņa 
pagarināšana. Uzņēmēji un paš-
nodarbinātie, kam krīzes ietekmē 
radušās nodokļu nomaksas grūtī-
bas, var lūgt nodokļu maksājumus 
sadalīt vai atlikt uz laiku līdz trim 
gadiem.

Jāatzīmē, ka 1.–4. punktā no-
rādītie atbalsta instrumenti nav 
pieejami valsts vai pašvaldību uzņē-
mumiem.

Vairāk par katru no atbalsta ins-
trumentiem meklē tīmekļa vietnē: 
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19. 

Nīcas novada dome aicina dabā atpūsties droši un atbildīgi! Apmeklētāju skaits Bernātu dabas parkā pandēmijas laikā 
ir pieaudzis, tāpēc jo īpaši jāievēro noteiktie ierobežojumi un 2 metru distance, lai pasargātu sevi un apkārtējos. 
ELFLA fonda administrējošās iestādes – Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Nīca s novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Raivis Kalējs

Nīcas novada dome ir reali-
zējusi Lauku atbalsta dienesta 
Dienvidkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes 
apstiprināto projektu “Multi-
funkcionālas atpūtas vietas iz-
veide Bernātu dabas parkā” Nr. 
19-02-AL13-A019.2203-000002. 

Projekta galvenais mēr-
ķis ir labiekārtota Bernātu da-
bas parka atpūtas vieta “Tālais 
stāvlaukums”, izveidojot to par 

multifunkcionālu, kas pildīs gan 
rekreatīvo, gan izklaides, gan iz-
glītojošo funkciju. Projektā ir 
īstenots vēl viens teritorijas ap-
saimniekošanas pasākumus, kurš 
būtiski samazinās šobrīd ļoti aug-
sto antropogēno slodzi uz kāpu un 
mežu biotopiem dabas parka teri-
torijā, saglabās un aizsargās bio-
loģisko daudzveidību dabas parkā 
“Bernāti”, vienlaikus nodrošinot 
arī teritorijas funkcionalitāti un 

tās rekreatīvā resursa saudzīgu iz-
mantošanu. 

Projekta īstenošanas gaitā tika 
izbūvēta lapene ar malkas nojumi, 
labiekārtotas divas ugunskura vie-
tas ar soliem, galdiem un atkritumu 
urnām, izveidots bērnu laukums un 
izvietoti 3 izglītojoši infostendi ar 
ilustratīvu un bērniem saistošu in-
formāciju par dabas aizsardzību un 
tās vērtībām. Atpūtas vieta ir publis-
ki pieejama ikvienam jebkurā laikā.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Saistošie noteikumi Izsoles

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma “Ābeļziedi”  
2. kārtas tiesību izsoli 

Nīcas novada dome rīko par paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašuma  
“Ābeļziedi”,  kadastra Nr.6478 007 0171 
(kadastra apzīmējums 6478 007 0111), 
5,14 ha platībā, kas atrodas Nīcas pagas-
tā, Nīcas novadā 2. (otrās) kārtas tiesību 
izsoli. 

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz 
līdz 2021. gada 31. martam 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 31. martā 
plkst. 10.30 Nīcas novada domē, Bārtas 
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz 
minēto īpašumu nav.

Atsavināšanas  veids – pārdošana par 
nosacīto cenu ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” iz-
soles sākumcena – 14 580 eiro. Izsoles 
solis – 150 eiro.

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā 
no apstiprinātās nosacītās cenas ar aug-
šupejošu soli – 1458 eiro. 

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

Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodro-
šinājuma summa dalībai īpašuma “Ābeļ-
ziedi” tiesību izsolei”. 

Zemes gabala turpmākie izmanto-
šanas nosacījumi ir lauksaimniecības 
vajadzībām, kur galvenā izmantošana ir 
viensētu apbūvei, vai lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūvei.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma “Kaņieras mežs” 
tiesību izsoli 

Nīcas novada dome rīko par pašval-
dībai piederoša nekustamā īpašuma (ze-
mes un mežaudzes) “Kaņieras mežs”, 
kadastra Nr.6478 016 0075 (kadastra 
apzīmējums 6478 016 0074), 2,93 ha pla-
tībā, kas atrodas Nīcas pagastā, Nīcas no-
vadā tiesību izsoli. 

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz 
līdz 2021. gada 31. martam 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 31. martā 
plkst. 10.00, Nīcas novada domē, Bārtas 
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas uz 
minēto īpašumu nav.

Atsavināšanas veids – pārdošana par 
nosacīto cenu ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma “Kaņieras 
mežs” izsoles sākumcena – 24 300 eiro. 
Izsoles solis – 250 eiro. 

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā 
no apstiprinātās nosacītās cenas ar aug-
šupejošu soli – 2430 eiro.  

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

Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodro-
šinājuma summa dalībai īpašuma “Kaņie-
ras mežs” tiesību izsolei”.

Zemes gabala turpmākie izmanto-
šanas nosacījumi ir mežsaimnieciskai iz-
mantošanai. 

Nekustamo īpašumu apskate – indivi-
duāli vai pēc saskaņošanas ar pašvaldības 
pārstāvi pa tālruni 63452251, 25425041.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Nīcas novada domē klātienē vai elektronis-
ki mājaslapā www.nica.lv/pasvaldiba/izsoles.

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

Paziņojums par nedzīvojamo 
telpu nomas izsoli

Nīcas novada pašvaldība rīko atklā-
tu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu 
nomu Nīcas ambulances ēkā, Skolas ielā 
5, Nīcā. Telpas nomas termiņš – 7 gadi.

Izsole telpai Nr.1, kuras platība ir 19,1 
kvm, tiek rīkota 2021. gada 25. mar-
tā plkst. 10.00 Nīcas novada domē, 
14. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā.

Nomas maksas sākumcena 1,17 eiro 
par kvadrātmetru (bez PVN), izsoles 
solis – 0,12 eiro par kvadrātmetru (bez 
PVN).

Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura 
fiziska vai juridiska persona (individuālais 
komersants vai komercsabiedrība), kam 
nav nodokļu parādu Nīcas novada domei 
saskaņā ar citām līgumsaistībām un nav 
nekustamā īpašuma parāda par Nīcas no-
vada administratīvajā teritorijā piedero-
šiem nekustamiem īpašumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Nīcas novada domes 16. kabinetā.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 
25. martam plkst. 9.00 Nīcas novada 
domes ēkā, 2. stāvā, 16. kabinetā.

Paziņojums par nedzīvojamo 
telpu nomas izsoli

Nīcas novada pašvaldība rīko atklā-
tu mutisku izsoli par nedzīvojamo telpu 
nomu Nīcas ambulances ēkā, Skolas ielā 
5, Nīcā. Telpas nomas termiņš – 7 gadi.

Izsole telpai Nr.16, kuras platība 
ir 11,1 kvm, tiek rīkota 2021. gada 
25. martā plkst. 10.20 Nīcas novada 
domē, 14. kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā.

Nomas maksas sākumcena 1,17 eiro 
par kvadrātmetru (bez PVN), izsoles 
solis – 0,12 eiro par kvadrātmetru (bez 
PVN).

Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura 
fiziska vai juridiska persona (individuālais 
komersants vai komercsabiedrība), kam 
nav nodokļu parādu Nīcas novada domei 
saskaņā ar citām līgumsaistībām un nav 
nekustamā īpašuma parāda par Nīcas no-
vada administratīvajā teritorijā piedero-
šiem nekustamiem īpašumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Nīcas novada domes 16. kabinetā.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 
25. martam plkst. 9.00 Nīcas novada 
domes ēkā, 2. stāvā, 16. kabinetā.

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

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes

2021. gada 15. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu 
2021. gada 15. janvāris 

Saistošie noteikumi Nr.1
Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā”.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu;  
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. pantu, likuma  
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu,  
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms,  
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai  
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu

1. IZDARĪT Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” (turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25. 
panta pirmo daļu.”;

1.2.      izteikt 5. punktu šādā redakcijā:   
“Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 

229,00 euro  pārējām personām mājsaimniecībā. Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības  vai atsevišķas personas 
mājsaimniecībā ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē “Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā” noteiktajā kārtībā.”;

1.3. svītrot 13., 14., 15., 16. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas novada informatīvajā izdevumā 

“Nīcas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs A. Petermanis

APSTIPRINĀTI
ar Nīcas novada domes

2021. gada 15. janvāra ārkārtas sēdes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2

“Par Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību, kādā garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 “Par kārtību, 
kādā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā”. 

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas Nīcas novada domes informatīvajā 
izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Petermanis

Nīcas novada domes 2021. gada 15. janvāra saistošo noteikumu Nr.2  
“Par Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par kārtību, kādā garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā”  
atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības  
pamatojums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu “Grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” turpmāk 35. un 36. pants nosaka, ka 
garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo 
ikdienas izdevumu segšanai. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams 
un izmaksājams  garantētā minimālā ienākuma pabalsts.Saistošo noteikumu izdošanas ties-
iskais pamats: Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punkts ir zaudējis spēku. Ņemot vērā minēto, Nīcas 
novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 “Par kārtību, kādā garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var 
aizstāt natūrā” atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Nīcas novada domes 2012. gada  
12. janvāra saistošos noteikumus Nr.3 “Par kārtību, kādā garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par admini
stratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  
ministrijai un publicēti Nīcas novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.
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Nīcas novada pašvaldības budžets 2021. gadam iz-
strādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldību budžetiem”, 
“Par pašvaldībām”, “Par budžetu un fi nanšu vadību”, 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības likumā”, kā arī nodokļu likumos, Mi-
nistru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos 
paredzētās prasības. Nīcas novada pašvaldības budžets 
2021. gadam ir bezdefi cīta budžets, t.i., sabalansēts ieņē-
mumu un izdevumu daļā.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instru-
mentiem likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta palīdzību un 
pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomis-
ko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas 
ilgtermiņa attīstība.

Nīcas novada pašvaldības 2021. gada budžets balstīts uz 
Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.–2030. ga-
dam, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, 
stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes un Nīcas novada 
attīstības programma 2014.–2020. gadam ar investīciju plāna 
projektu aktuālo 2021. gada redakciju.

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas 
darbības rīcību un aktualizētajam investīciju plānam 2021. 
gadam turpināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu 
ieviešana. Šogad saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu 
un kopīgu attīstības dokumentu izstrādi Dienvidkurzemes 
novadam (turpmāk būs iekļauti arī Nīcas un Otaņķu pagasti) 
ar Liepājas valstspilsētu norisināsies aktīvs darbs pie Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. 
gadam izstrādes.

Vidēja termiņa prioritātes

 
Mērķis (1): ilgtspējīga kopienas sociālā un ekonomiskā 

izaugsme, veidojot komfortablu, sakārtotu un ģimenēm drau-
dzīgu dzīves vidi, saglabājot novada unikālo kultūrvēsturisko 
mantojumu un nodrošinot novada iedzīvotājiem nepiecieša-
mos pakalpojumus un darba iespējas.

Mērķis (2): pievilcīgas, novadam raksturīgas un ērti sasnie-
dzamas uzņēmējdarbības un tūrisma vides izveidošana, efek-
tīvi un ilgtspējīgi izmantojot novada resursus.

Ilgtermiņa attīstības prioritātes
Iepriekšējā gadā iesākti priekšdarbi nozīmīgiem infra-

struktūras objektiem un realizēti projekti, kas nodrošina gan 
novada iedzīvotāju pamatvajadzības, gan veicina novada at-
pazīstamību un sekmē tūrisma nozares izaugsmi. No meža 
izsolēm iegūtā fi nansējuma veiksmīgi realizēti pašvaldības 
grants ceļu atjaunošanas darbi 11 ceļu posmiem (kopā ne-
daudz vairāk par 13 km), kas vērtējami kā nozīmīgi ceļi uzņē-
mējdarbības veikšanai. Ceļu programmā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pārbūvēts grants ceļa 
posms “Nīca–Mācītājmuiža” 3 km garumā. Kopējās projekta 
izmaksas tiek plānotas 150 651 EUR apmērā, no kurām 81% 
līdzfi nansē Lauku atbalsta dienests.

Joprojām turpināsies aktīva darbība Bernātu dabas par-
ka labiekārtošanā, lai apmeklētājiem tas kļūtu vēl saistošāks 
un pieejamāks. Iepriekšējos gados ir veikti nozīmīgi ieguldī-
jumi Bernātu dabas parkā, lai izveidotu “vietas magnētus” 
un veicinātu Bernātu atpazīstamību, nodrošinot arī saudzīgu 
vides publiskumu un dabas parka biotopu un aizsargājamo 

sugu aizsardzību. 2020. gadā Bernātu dabas parkā realizēta 
sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 
cauri gadsimtiem” ieviešana, kurā tika izveidotas 7 tematis-
kās izziņas takas ar vairāk nekā 150 vides objektiem. Citos 
projektos tika izbūvēta nobrauktuve uz liedagu operatīvajiem 
dienestiem, labiekārtota atpūtas vieta pie skatu platformas 
“Tālajā stāvlaukumā”, kā arī attīstīta pludmales daļa visa no-
vada robežās. 2021. gadā projekta ietvaros ar Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu tiks realizēta “Tālā 
stāvlaukuma” pārbūve. Lai nodrošinātu kvalitatīvu piekļuvi 
pie jūras iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem, 2021. gadā 
EJZF fi nansētu projektu ietvaros tiek plānotas ceļu pārbūves 
piekļuvei pie jūras Bernātos un Jūrmalciemā. 

Projektu realizācija, vietējo iedzīvotāju (biedrību) akti-
vitāte, organizējot dažādus pasākumus, uzņēmēju aktivitāte 
kopumā veicina turpmāku uzņēmējdarbības attīstību. Uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai, novada esošo un potenciālo 
komersantu atbalstam novada teritorijā, kā arī stratēģiskas 
virzības nolūkos 2021. gadā tiek turpināta arī “Uzņēmējdar-
bības atbalsta un rīcības plāna” ieviešana, kas iezīmē jaunas 
iespējas, līdz ar to arī budžeta līdzekļu plānošanu – darbību 
realizēšanai. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstīša-
nai 2021. gada budžeta ietvaros tiks veikti priekšdarbi Nīcas 
Dižās muižas klēts “iedzīvināšanai” ar mērķi šogad izveidot 
ēkas saturisko un dizaina konceptu, kā arī būvprojektu. Nīcas 
Dižās muižas klēts ir vienīgais vietējās nozīmes arhitektūras 
piemineklis Nīcas novadā, un tam ir jābūt novada tradicionālā 
kultūras mantojuma sargātājam ar centrālo objektu – tautas-
tērpu. Investīcijas, kuras tiks ieguldītas klēts atjaunošanas dar-
bos, piesaistīs tūristus, tādējādi, popularizējot novada vārdu, 
veicinot vietas atpazīstamību kopumā, kas ilgtermiņā nodro-
šina arī ekonomisko izaugsmi. Nemateriālā kultūras manto-
juma saglabāšana un popularizēšana zvejniecības jomā tiks 
turpināta, investējot Jūrmalciema “Tīklu mājas” attīstībā un 
iedzīvināšanā.

2021. gada budžetā plānotās aktivitātes veicina novada ie-
dzīvotāju labklājību, stimulē novada un tā uzņēmējdarbības 
attīstību, popularizē to, veidojot tūristu skaita pieaugumu un 
uzlabo apkārtējo vidi, saudzējot jau esošās dabas vērtības Nī-
cas novadā. Kopumā tiek realizēti Nīcas novada ilgtermiņa 
stratēģiskie mērķi.          

BUDŽETA IEŅĒMUMI
Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļu un 

nenodokļu ieņēmumiem, valsts dotācijām un mērķdotācijām, 
iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī no ziedoju-
mu un dāvinājumu ieņēmumiem.

Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta kārtējā gada ie-
ņēmumi 39 30 714 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu pamatbudžetā 918 858 EUR, plānotie aizņēmuma 

līdzekļi 400 500 EUR un naudas līdzekļu atlikums ziedojumu 
budžetā  1882 EUR.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi. Pa-
matbudžeta ieņēmumos lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi 1 706 630 EUR jeb 43% no 
kopējiem ieņēmumiem jeb 85% no nodokļu ieņēmumiem. 
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 268 757 
EUR jeb 13% no nodokļu ieņēmumiem un dabas resursa 
nodokļu ieņēmumi 30 000  EUR jeb 2% no nodokļu ieņē-
mumiem.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 71 580 EUR jeb 2% no 
kopējiem ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumi (valsts bu-
džeta dotācijas, mērķdotācijas un maksājumi no pašvaldību 
budžetiem) 1 537 747 EUR, t.sk. 1 411 003 EUR jeb 91% 
valsts budžeta transferti, no kuriem autoceļu mērķdotācija 
68 646 EUR; pašvaldību transferti 126 744 EUR jeb 9%. 
Maksas pakalpojumi 316 000 EUR jeb 8% no kopējiem ie-
ņēmumiem.

BUDŽETA IZDEVUMI
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021. gadā plānoti 

4 882 520 EUR, aizdevumu atmaksa 367 552 EUR. Ziedoju-
ma budžeta izdevumi 1882 EUR. 

Nīcas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi tiek 
novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – paš-
valdības pārvaldes organizēšanai, novada infrastruktūras 
uzturēšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai, izglītības 
nodrošināšanai novadā, kultūras un sporta pasākumu fi nan-
sēšanai, veselības pieejamības nodrošināšanai, pašvaldības 
kārtības un drošības uzturēšanai, sociālo pakalpojumu nodro-
šināšanai un pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 
vides aizsardzības pasākumu veikšanai, ekonomiskās darbības 
veicināšanai un Nīcas novada  stratēģisko mērķu īstenošanas 
nodrošināšanai.

Kārtējā gada Nīcas novada pašvaldības budžetā plānots 
valstī noteiktais 2021. gada minimālās mēneša darba algas pie-
augums.

Ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu izlietojums 1882 EUR 
paredzēts noteiktajam ziedojumu mērķim.

Vispārējie valdības dienesti
Vispārējiem valdības dienestiem plānotie izdevumi 514 

220 EUR jeb 11% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, 
t.sk. 

u pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai, ko 
veic Nīcas domes administrācija, Otaņķu pagasta pārvalde, 
deputātu un komiteju darbības nodrošināšanai kopā 472 320 
EUR; 

u aizņēmumu apkalpošanas izdevumu maksājumiem 
15 000 EUR;

u fi nanšu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem plānoti 
20 000 EUR;

u Valsts un pašvaldības klientu apkal-
pošanas centra fi nansējums  6900 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības un drošības die-

nestiem izdevumi plānoti  42 750 EUR 
jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevu-
miem, t.sk.:

u Pašvaldības policijai 41 750 EUR;
u Ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai 

1000 EUR.

Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 

plānoti 215 350 EUR jeb 4% no kopējiem 
pamatbudžeta līdzekļiem:

u būvvaldes un Zemes dienesta darbī-
bai 67 120 EUR;

u Tūrisma informācijas centra darbībai 
30 445 EUR; 

u lauksaimniecības darbības konsul-
tanta atbalstam 4460 EUR; 

u Nīcas Dižās muižas klēts projekta 
priekšdarbu fi nansējums 80 000 EUR; 

Par Nīcas novada pašvaldības 2021. gada budžetu
u pašvaldībā iesākto un plānoto projektu fi nansējumam 

10 825 EUR;
u pašvaldībā plānoto projektu priekšdarbu fi nansējums 

7000 EUR;
u uzņēmējdarbības atbalstam 6500 EUR;
u Dienvidkurzemes novada attīstības programmas izstrā-

des līdzfi nansējums 9000 EUR. 

Vides aizsardzība
Vides aizsardzībai  plānoti 121 514 EUR jeb 2% no kopē-

jiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. dabas resursa nodokļa 
izlietojums plānots 99 009 EUR.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības budžetā  novada teritorijas un mājokļu ap-

saimniekošanas izdevumi plānoti 1 499 651 EUR jeb 31% no 
kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem:

u Nīcas Komunālās pārvaldes pakļautībā esošajām struk-
tūrām 735 723 EUR;

u novada vietējo projektu konkursa īstenošanai 
6000 EUR;

u LAD projekts Jūrmalciema un Bernātu ceļu posma 
pārbūvei un rekonstrukcijai 445 000 EUR;

u pašvaldības ceļu uzturēšanai 221 741 EUR;
u pašvaldībā iesākto un plānoto projektu fi nansējumam 

91 187 EUR.

Veselība
Veselības nozare pamatbudžeta izdevumu sadaļā veido 

2% no kopējiem izdevumiem jeb 89 895 EUR:
u Nīcas lauku ambulances darba nodrošināšanai plānoti 

55 720 EUR;
u Otaņķu feldšerpunkta darbībai 18 175 EUR.

Atpūta, kultūra un sports
Atpūtas, kultūras un sporta darbības nodrošināšanai bu-

džetā plānots fi nansējums 450 891 EUR jeb 9% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem: 

u Nīcas novada Kultūras centra pakļautībā eso-
šo struktūru uzturēšanai un pasākumu organizēšanai 
254 085 EUR;

u Nīcas novada Sporta centra sporta infrastruktūras uz-
turēšanai (Nīcas halle, Rudes sporta nams) un sporta pasāku-
mu organizēšanai novadā  178 910 EUR;

u plānoto projektu fi nansējumam 17 896 EUR.

Izglītība
Novada attīstības prioritātei – izglītībai, t.sk. izglītības ies-

tāžu uzturēšanai, pedagogu atlīdzībai un ar izglītību saistīto 
pasākumu fi nansēšanai – plānoti 1 763 944 EUR jeb 36% 
(valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai plānotas 8 mēne-
šiem). Izdevumi plānoti:

u Nīcas vidusskolai 966 500 EUR (uz 01.01.2021. skolē-
nu skaits 321);

u pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” 421 185 EUR, 
kurā audzēkņu kopējais skaits ir 132 (t.sk  Rudes fi liālē au-
dzēkņu skaits 24);

u Nīcas Mūzikas skolai 183 944 EUR, kurā skolēnu skaits 
ir 91;

u novada izglītības  darba koordinēšanai un izglītības pro-
jektu īstenošanai 74 885 EUR;

u Jauniešu centram 25 760 EUR un pieaugušo izglītības 
koordinēšanai 13 120 EUR; 

u skolēnu transporta pārvadājumiem 28 550 EUR;
u norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu snieg-

tajiem pakalpojumiem 50 000 EUR.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi plānoti 184 305 EUR jeb 

4% no kopējiem budžeta izdevumiem:
u Nīcas novada Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 

168 805 EUR, t.sk. 82 800 EUR paredzēti pabalstiem un pa-
līdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kā arī 
sociālajai aizsardzībai novadā,

u novada  bāriņtiesas darbībai 15 500 EUR. 

25. marts Latvijā ir sēru diena, 
kad pieminam 1949. gada deportācijas upurus

2021. gada 13. februāris mums 
atnesa skumju vēsti – Mūžībā aiz-
gājusi ilggadējā Otaņķu pagas-
ta kultūras dzīves dvēsele Inese 
Šalma. 

Visu savu darba mūžu Inese 
Šalma strādāja kultūras jomā. Viņu 
pazina liels un mazs, jauns un vecs 
otaņķnieks. Un ne tikai otaņķnieks. 

Visi pasākumi notika ar viņas 
līdzdalību. Svētku koncerti, pie-
miņas pasākumi, gadskārtu svētki, 
atpūtas pasākumi. Viss saplānots, 
izdomāts, nokārtots. Viņa vienmēr 
bija klātesoša, kaut reizēm nema-
nāma. 

Un kā viņa mīlēja savus paš-

darbniekus! Rūpējoties par to, 
lai kolektīviem būtu labi vadītāji, 
vienmēr nodrošināts transports, 
jauni tērpi, iespējas piedalīties kon-
certos un parādīt sevi. Inese spēja 
uzmundrināt, ja šķita, ka nevari, 
spēja vienmēr pateikt paldies, spē-
ja “sapurināt”, ja vajadzēja, spēja 
priecāties kopā par panākumiem 
un mierināt par neveiksmēm.

Otaņķu tautas nams bija Ine-
ses Šalmas otrās mājas. Tā sienas 
glabā daudz atmiņu par kopā pava-
dītajiem gadiem. Mūsu sirdīs Inese 
paliks kā vienkārša, sirsnīga, līdz-
jūtīga. Padomdevēja, konsultante, 
novērtētāja un režisore.

Viņa līdz pēdējam brīdim prata
Klausīties citu rūpes un prieku.
Pati savējo grūtumu nesaprata –  
Atstāja pasaulē smaidu un smieklus. 
Lai gaišs, Inese, Tavs Mūžības ceļš!

Otaņķu pagasta pārvalde

Atvadu vārdi Inesei Šalmai

Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā 
tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Daudzi no viņiem, to-
starp sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neat-
griezās – daļa novārga un aizgāja bojā koncentrācijas nomet-
nēs un mūža nocietinājumos, daļa – palika uz mūžiem Sibīrijas 
sniegos. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsū-
tīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģio-
niem. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes 
ar bērniem un sirmgalvjiem, t.s. 243 Nīcas novada iedzīvotāji.

25. marta dienā karogus rotā sēru lentes, bet izsūtīto ra-
dinieki, izsūtīšanu piedzīvojušie un mājās atgriezušies cilvēki, 
kā arī pārējie iedzīvotāji piemin baigos notikumus un tajos 
cietušos tautiešus un viņu sūros likteņus.

Ikviens, kam svešumā zudis kāds radinieks vai draugs 
vai kuru aizskar tautiešu skarbais liktenis, ir aicināts pieminēt 
Latvijas vēsturē tik traģiskos notikumus.

25. MARTĀ 
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana 
12.00 – 13.00   Nīcā pie piemiņas akmens 
14.00 – 15.00   Rudē pie piemiņas akmens
Šajā dienā ziedus nolikt un svecīti aizdegt var jebkurā sev 

vēlamā laikā, bet Nīcas Kultūras centrs šajās minētajās stun-
dās parūpēsies par muzikālo noskaņu, ievērojot valstī visus 
noteiktos drošības pasākumus.

K ultūras centra pasākumu organizētāja 
Sandra Skadiņa

Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās 
vietās, gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa mazuļi, 
kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situāci-
jās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, 
no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož 
savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājama 
suga, tāpēc to aizsardzībai lūdzam iedzīvotāju atbalstu 
un iesaisti.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigā-
joties liedagā, suni turēt pavadā, taču diemžēl liela daļa ie-
dzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. 2020. gada pava-
sarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 
18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu 
izglābt neizdevās. Ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt 
slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar 
roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.

Lai novērstu suņu radīto apdraudējumu pelēko 
roņu mazuļiem un nodrošinātu kārtību pludmalē atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām, Nīcas novada Pašvaldī-
bas policija veiks pastiprinātu patrulēšanu pludmalē, kā 
arī vērsīs uzmanību, lai suņi būtu pavadā.

Suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo 
vairāki normatīvie akti.

Atgādinām, ka atrastu mirušu roņu gadījumā 
lūdzam informēt pašvaldības policistus pa tālruni  
26512661 vai 29378038.

Pateicamies par sadarbību iepriekšējo gadu pava-
saros, kopīgi saudzējot pelēko roņu mazuļus no suņu 
sakošanas un bojāejas.

Pašvaldību budžetu transferti

Valsts budžeta transferti

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Naudas sodi un sankcijas

Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas

Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm

Īpašuma nodokļi

Ienākuma nodokļi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Nīcas novada domes ekonomiste Sandra Laimiņa

Parūpēsimies 
par roņu mazuļiem!



Lai labāk iepazītu savu netā-
lo Rudes centra dīķi un uzzinātu 
vairāk par saldūdeni Pasaules 
mitrāju dienas ietvaros, ekoskolas 
Nīcas novada PII “Spārīte” Ru-
des fi liāles grupiņas “Kamenīte” 
bērni  2. februārī devās mācību 
pārgājienā.

Tā kā galamērķis atrodas turpat 
aiz bērnudārza ēkas, audzēkņiem pa 
ceļam bija jāatrod dažādi pavedieni 
uz piedzīvojumu un dabā apslēptās 

spēles. Izziņas spēļu laikā bērni uzzi-
nāja gan par dažādu augu, dzīvnieku, 
putnu un kukaiņu sugām, gan vēlreiz 
lika aiz auss informāciju par drošību 
pie ūdenstilpēm.

Kaut arī bērniem nav 
jāpārzina tādi termini kā “mitrāji”, 
“saldūdens”, “parastā skaistspāre”, 
“karpa”, “dīķgliemis” un “citron-
tauriņš”, nākamreiz, kad bērni tos 
dzirdēs, viņi jau zinās, ka tas viss 
nav saistīts ar, piemēram, saldu-

miem, bet gan ar ūdeņiem.
Lai gan bija sagatavotas izziņas 

spēles, vislielāko gandarījumu snie-
dza bērnu interese un prieks atrasties 
dabā kopumā. Protams, ka jautrākais 
mūsu mitrāju dienā puišiem likās 
joņot ap dīķi pa kupenām un klupt 
aiz svaigiem kurmju rakumiem! Pro-
tams, ka pirmais pavediens piedzī-
vojumu takā, pie kura bērni aiznesās 
kā vējš, bija neplānots – kādu vārnu 
šorīt atstiepts koši zaļš gružu maiss 
(pēc tam aiznesām uz atkritumu 
konteineru). Uz dīķa uzmestais krēsls 
veiksmīgi iekļāvās ekosistēmas shēmā 
– tā bija tēma, par ko parunāt,  – vai 
tam tur ir īstā vieta vai kāds mēģināja 
tādā veidā pārbaudīt ledus stiprumu. 
Un tā burvība jau sākas, ja ilgāk kopā 
pasēž arī pie aizsaluša un apsniguša 
dīķa. Te kāds atrod labāko kāpšanas 
akmeni, kur visi dārziņa biedri var 
nostāties, un te, uzpūšot vējam, vilk-
vālītes pūkas sāk iet pa gaisu kā ziep-
ju burbuļi kādā ballītē. “Es noteikti 
nezinu visu par dīķiem un saldūdeni, 
bet tagad es zinu, ka kopā ar ģimeni 
arī tas var būt labs brīvdienu pastai-
gas galamērķis. Pat ziemā, kad šķiet, 
ka nekā jau tur nebūs.”

Priecīgu Pasaules mitrāju dienu! 
 Ekopadomes pārstāve 

Lelde Jagmina

Iesaisties Nīcas novada 
“KultūrTakas” izzināšanā!

Nīcas novads ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu, ne-
atkārtojamiem dabas skatiem un unikāliem stāstiem. Laikā, 
kad esam ierobežoti, lai satiktos klātienē, varam izmantot citus 
veidus, lai būtu klātesoši! 

Lai izzinātu savu novadu, atklātu jaunas vietas un stāstus, sadarbo-
joties Nīcas Kultūras centram, Tūrisma informācijas centram un Nī-
cas Jauniešu centram, ir izveidota “KultūrTaka”, kas iekļauj aptuveni 
30 apskates objektus un stāstus par visu Nīcas novadu. 

“KultūrTakas” izzināšana kā spēle būs pieejama viedtele-
fonos aplikācijas veidā no 15. marta  līdz 11. aprīlim. Šajā laikā 
visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt “KultūrTakā” iekļautos 
objektus un vākt punktus, atbildot uz jautājumiem un izpildot uzde-
vumus. Noslēdzoties spēlei, ar Nīcas novada uzņēmēju labumiem tiks 
apbalvoti aktīvākie spēles dalībnieki, savukārt visu objektu apraksti 
un izstrādātais “KultūrTakas” maršruts būs pieejams Nīcas Kultūras 
centra un Tūrisma informācijas centra mājaslapās.

Vairāk informācijas par “KultūrTakas” izzināšanu un spēles 
noteikumiem lasiet www.nica.lv!

Nīcas K ultūras centrs

LEPOJAMIES
Starpnovadu 2. posma ekono-

mikas olimpiādē 12. klases skolnieks 
Roberts Šīmanis ieguva 1. vietu un 
iespēju piedalīties 3. posma valsts 
olimpiādē, kura notiks 9. martā.

Godam skolu šajā olimpiādē pār-
stāvēja arī 11. klases skolēni Raiens 
Ronis un Laura Vecbaštika.

Paldies skolotājai Agitai Mačei. 
Turam īkšķi, lai Robertam veicas 
valsts olimpiādes posmā!

Lūk, pēc lielā saldumu 
groza var spriest, cik daudz 
centīgu, apzinīgu, mācīties 

gatavu skolēnu ir mūsu skolā.

IEGŪTAS NOMINĀCIJAS 
ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Lūk, tik daudz saldumu tiks izdalīti (aizsūtīti kopā ar siltām pusdienām vai 
pārtikas pakām) 5.–12. klašu skolēniem, kuru darbu īpaši ievērojuši skolotāji 
šajā izaicinājumu pilnajā attālināto mācību laikā. Februāra sākumā, organizējot 
skolotāju aptauju, katrā klasē tika noskaidroti nominanti dažādās attālināto mā-
cību kategorijās un viens nominācijas ieguvējs.

Nominācijas par tiešsaistes stundām: Laika zinātājs, Vienmēr redzams un 
dzirdams, Aktīvs diskusijā, stundas darbā, Lietišķākais, Izpalīdzīgākais, Kustīgā-
kais, Fonu mākslinieks,  Āķīgāko jautājumu eksperts – fi losofs.

Nominācijas par attālināto patstāvīgo darbu: Visdaris, Termiņzinis, E-pas-
ta eksperts, Kārtīgdaris, Noformētājs, Interesantāko, radošāko darbu autors, 
Rakstītpratis, Radošākais video sportists, Aktīvākais interneta resursa uzdevumi.
lv izmantotājs.

Paldies skolēniem, paldies viņu motivētājiem un atbalstītājiem – gan skolo-
tājiem, gan skolēnu ģimenes locekļiem.

 Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone

NĪCAS VIDUSSKOLĀ NĀKAMGAD 
DIVAS PIRMĀS KLASES

Nīcas vidusskolas administrācija priecājas, ka uz 2020./2021.mācību gadu 
ir jau pieteikti 33 skolēni. Tas nozīmē, ka arī nākamajam mācību gadam tiek 
gatavotas telpas divām pirmajām klasēm.

Tie, kuri vēl nav paspējuši pieteikt topošos pirmklasniekus, to var droši 
vēl izdarīt, sūtot iesniegumu elektroniski vai ierodoties skolā, apmeklējumu ie-
priekš saskaņojot ar direktori.

Iesniegumu var atrast skolas mājaslapas https://vidusskola.nica.lv/ sadaļā 
“Vecākiem” – “U zņemšana skolā”.

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane
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Nīcas vidusskolā

Jauniešu centrā

PII “Spārīte”

Noslēgušās jaunatnes 
lietu speciālistu mācības

3. februārī noslēdzās Latvijas jau-
natnes lietu speciālistu mācības, kas 
norisinājās no 2020. gada septembra 
līdz 2021. gada februārim, un tajās 
piedalījās 24 jaunatnes lietu speciālisti 
no visas Latvijas. Arī Nīcas novadu 
pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Mihelsone. Lai pieteiktos 
mācībām, bija jāaizpilda pieteikums 
un jāpiedalās atlases procesā.

Madara dalās atziņās: “Ļoti 
priecājos par iespēju piedalīties šādās 
apmācībās. Šo mācību laikā gūta 
vērtīga pieredze, jaunas zināšanas 
no kompetentiem ekspertiem un 
speciālistiem, iegūti jauni kontakti 
un potenciālie sadarbības partneri. 
Visas iegūtās zināšanas noteikti tiks 
izmantotas ikdienas darbā ar Nīcas 
jauniešiem un bērniem.”

Desmit nodarbību laikā jaunat-
nes lietu speciālisti pilnveidoja savu 
profesionālo kompetenci tādās tēmās 
kā jaunatnes politika, tiesību, vides 
zinību un komercdarbības pamati, 
tostarp sociālā uzņēmējdarbība, jau-
niešu neformālā izglītība, pedagoģija, 
mobilais un digitālais darbs ar jaunat-
ni, komunikācijas pamati, projektu 
vadība, jauniešu veselības jautājumi 
un stresa vadība. 

Saskaņā ar “Jaunatnes likuma” 
5. panta ceturto daļu, ja pašvaldībā 
darbu ar jaunatni nodrošina jaunat-
nes lietu speciālists, viņam ir nodro-
šināmas mācības Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 1047 noteiktajā “Jau-

natnes lietu speciālistu apmācības 
kārtībā”. Tā nosaka, ka jaunatnes 
lietu speciālistiem jāapgūst jaunatnes 
lietu speciālista mācību pamatprog-
ramma divu gadu laikā no dienas, 
kad darbinieks stājies amatā vai ticis 
pieņemts darbā.

 

Valentīndienas 
online viktorīna

Tā kā klātienes pasākumi neno-
tiek, jaunatnes lietu speciāliste izvei-
doja online viktorīnu, kura guva lielu 
popularitāti. Viktorīnā piedalījās 67 
dalībnieki.

Viņiem bija jāatbild uz 14 jautā-
jumiem, saistītiem ar Valentīndienu. 
Jautājumi tika sagatavoti āķīgi, lai tik 
viegli nebūtu visu atminēt. 

Galvenā balva bija ļoti motivējo-
ša – saldumu kaste. Turpiniet sekot 
Jauniešu centra aktivitātēm, jo šādi 
konkursi un viktorīnas būs vēl.

Aicina izteikt savu 
viedokli par skeitparka 
trases nepieciešamību

Vēlamies katram piedāvāt ie-
spēju izteikt savu viedokli un pa-
līdzēt mums saprast: vai Nīcā ir 
nepieciešama skeitparka trase? 

Tā būtu lielisks papildinājums 
sporta infrastruktūrā, kā arī 
lieliska brīvā laika pavadīšanas 
vieta. 

Aptaujas anketa pieejama elek-
troniskā formātā Nīcas novada do-
mes mājaslapā un Nīcas Jauniešu 
centra Facebook sadaļā.

Var arī izmantot šo saiti uz 
elektronisko anketu, pārrakstot 
savā datorā vai viedierīcē, 
https://ej.uz/kehy.

J aunatnes lietu speciāliste 
Madara Mihelsone

Bērnudārza grupiņas “Kamenīte” bērni Pasaules mitrāju dienā 
dodas izzinošā pārgājienā. 

Izlaidums neierasti norisinājās Zoom platformā. 
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Dārzos vēl pēdējie rāmie brī-
ži pirms jaunās sezonas sākuma. 
Lai gūtu ierosmi un noderīgus 
padomus, iztaujāju daiļdārznie-
ci, SIA “Deko Dārzs” saimnieci  
Agitu Rusmani.

– Šogad mums bijusi kārtīga 
ziema. Kā tas ietekmē augus?

– Šoziem bija sniegs, un tas ir 
ļoti labi. Sniegs pasargā gan sakņu 
sistēmu, gan arī auga virszemes daļu. 
Stiprie saules stari ļoti apdedzina 
skujeņus. Kad dienā ir plus grādi, 
bet naktī mīnusos, augos sāk cirkulēt 
sula, tad īpaši var apdedzināt. Tādēļ 
nelielu sniegu nevajadzētu nopurināt, 
ja smags sniegs, tad gan. Svarīgi no 
augiem nopurināt vai nolauzt lāste-
kas, ja tādas radušās, lai nenolūztu 
zari.

– Kādi darbi ir ļoti svarīgi pēc 
ziemas? Kam pievērst īpašu uz-
manību?

– Noņemt skujas, norušināt no 
augu saknēm nost ieziemošanai pare-
dzēto mulčējamo materiālu, nogrābt 
lapas. Izgriezt sausos zarus, rozēm – 
nosalušos dzinumus, nogriezt ziem-
cietes, ja tas nav izdarīts rudenī. 

Sarežģītāk ir ar zālienu, vajadzī-
ga aerācija un skarifikācija – iešana 
pāri ar nažiem. Ir speciāls aparāts tās 
veikšanai, bet iespējams arī mauriņa 
traktora apakšā piestiprināt speciālu 
uzgali, kas rotē. Ar tā palīdzību var 
attīrīt zālienu lielākā platībā. To pašu 
var paveikt arī ar rokām vai grābekli, 
bet tas prasīs daudz vairāk laika un 
pacietības. Zāliena attīrīšana jāveic, 
kad viss ir atkusis, bet vēl nav saza-
ļojis. Ja dara vēlāk, tad mēdz izplēst 
zāli un nav tik labs efekts. Ja zālienā ir 
sūna, noteikti jālieto pretsūnu līdzek-
lis. Tajā ir vairāk slāpekļa, kas palīdz 
zālei sazelt. Var izmantot arī kom-
plekso mēslojumu, kurā ir klāt pret-
sūnu līdzeklis. Var arī kaļķot, bet tas 
nav tik ilgiedarbīgi. Ja ir sauss laiks, 
jāparedz zāliena laistīšana, jo mēslo-
jums var izdedzināt zāli.

Uzreiz pēc sniega nokušanas, 
jau februāra beigās, augi jāsamēslo. 
Ja skujeņiem ir brūnumiņi, vajadzīgs 
magnijs, ziedošajiem un arī lapu 

augiem – kompleksais mēslojums. 
Slāpekli vajag ļoti maz, jo tas tikai 
veicina augšanu. Mēslot var tikai līdz 
Jāņiem. Pēc mēslošanas labi būtu pie-
rušināt mulču vai kūdru. Ja nav lietus, 
kārtīgi jāsalaista, jo pretējā gadījumā 
mēslojums neizmantots var stāvēt 
līdz oktobrim.

– Vai var runāt par dārzu 
modi? Kādas ir izteiktākās ten-
dences?

– Modē ir viegli kopjami dārzi. 
Ļoti modē ir arī vienā dobē daudz 
dažādu šķirņu ziemcietes kopā ar 
graud zālēm un milzu sīpoliem, bet 
man šķiet, ka tie ir ļoti grūti kopjami 
dārzi, jo ziedi pēc ziedēšanas ir jāno-
griež. Ja ieviesušās daudzgadīgās ne-
zāles, tās jāķibina ārā. Un ziemā nav 
skata, tikai plika zeme. Es neieteiktu. 
Dobes veido gan ar oļiem, gan ak-
mentiņiem un mulču. Tad gan apakšā 

ir jāliek ģeotekstils, lai nezāles nelien 
cauri. Labi ir tas, ka ģeotekstils satur 
mitrumu, augi neizžūst. Šādas dobes 
nav ieteicams veidot tuvu mežam un 
lapu kokiem, kur rudenī ir pilns ar la-
pām, bet cirptajos dārzos pirms cirp-
šanas apakšā kaut kas jānoklāj.

– Jums ir liela pieredze ne vien 
ar skujeņu audzēšanu, bet arī ar 
formu veidošanu.

– Ja augs – pacipreses vai tū-
jas – ir liels, vienā gadā nevajadzētu 
apgriezt vairāk par 30 procentiem. 
Griezt ieteicams pavasarī vai rudenī 
sausā laikā, lai apžūtu griezuma vieta, 
pretējā gadījumā var iemesties sēne. 
Karstumā virs divdesmit pieciem 
grādiem arī nedrīkst, jo tad apdedzi-
na jaunos dzinumus. Lai pasargātu, 
nogriezto vietu var aptīt ar džutas au-
dumu. Ja ir nepieciešams izgriezt lie-
lus klājeniskos kadiķus, to vajadzētu 

darīt katru gadu pa 10 cm no katras 
puses, jo apakšā ir brūnas skujas un, 
vairāk griežot, nav skata. Griešanai 
svarīgi, lai būtu ļoti asi instrumenti.

– Ko būtu labi zināt par hor-
tenzijām?

– Tā ir modes lieta jau divus trīs 
gadus. Zied ilgstoši, tādēļ arī popu-
lāras. Veidojas jaunas šķirnes. Īpaši 
iecienītas ir tās, kuras stingri notur 
ziedkātus. Iegādājoties podos, vaja-
dzētu skatīties, lai ir spēcīgi dzinumi, 
tad veidosies lieli ziedi. Tas nozīmē, 
ka šie stādi ir laikus pārstādīti, parei-
zi kopti un izgriezti. Ja augi ir podos, 
tos var droši stādīt ne tikai pavasarī, 
bet arī vasarā un rudenī. Hortenzijas 
ir ļoti ēdelīgas, viņām vajag auglīgu 
zemi ar satrūdējušiem kūtsmēsliem. 
Stādīt var saulainā vietā, bet vislabāk 
pusēnā. Kad zied, ir svarīgs mitrums. 
Obligāti nepieciešams samēslot ar 
skābummīļiem piemērotu mēsloju-
mu, kas der arī rododendriem. Mēs 
rudenī hortenziju ziedus nogriežam. 
Ja ir lieli vēji, atstātus ziedus aplauž. 
Ļoti, ļoti svarīgi hortenzijām izgriezt 
smalkos dzinumus, jāparetina arī spē-
cīgie dzinumi, tad būs lielāki ziedi.

– Kuras ziedošo krūmu šķir-
nes ir īpaši iecienītas? Kāpēc? 

– Pēc ziemas īpašs akcents ir for-
sītijas. Iecienīti ir vasaras rododendri. 
Tie ziemā nomet lapas, bet kopšana 
ir vieglāka, var augt saulē. Ļoti lielu 
popularitāti ir ieguvušas magnolijas, 
kas mūsu pusē labi pārziemo, vēlams 
gan stādīt aizvējā. Izturīgākas ir tās 
šķirnes, kam vienkāršāki ziedi. Pašas 
izturīgākās ir dažādu šķirņu spirejas. 
Tās iedod dārzā akcentu. Liela ir vei-
gēlu izvēle – ar rozā un sarkaniem 
ziediem, arī pundurformas. Iecienītas 
ir arī klinšrozītes, bet tās ir svarīgi sav-
laicīgi griezt, neļaujot pārkoksnēties. 

– Kuras no dārzā augošajām 
kultūrām var izmantot veselībai?

– Tādu ir daudz. Sākot jau ar pa-
rasto ceriņu, kura ziedi ir labs svied-
rēšanas līdzeklis, noder arī plaušu 
tuberkulozes, klepus, kuņģa čūlas un 
nierakmeņu ārstēšanai. Ļoti ārstnie-
ciski ir melnā plūškoka ziedi un ogas. 
Ziedēšanas sākumā tēja ir ļoti bagāta 
ar C vitamīnu. Dekoratīvas un vērtī-

gas ir cidonijas. Ir daudz interesantu 
šķirņu, arī ar baltiem un rozā ziediem, 
bez ērkšķiem, ar lieliem augļiem. Ir 
pat šķirnes, kas nosedz sienu. Šobrīd 
ļoti populāri ir ēdamie sausserži, kas 
iztur pat lielu salu. Jāņu laikā ir gata-
vas ogas, līdzīgas mellenēm, bet gare-
nas. Noderīgas imunitātei un redzes 
uzlabošanai, bet lapas var izmantot 
tējai. Ārstnieciska ir mazā kapmir-
te (nejaukt ar buksi). Tā gan skaitās 
indīga, bet uzmanīgi var lietot, lai 
samazinātu asinsspiedienu. Ļoti, ļoti 
labi ir kadiķi, visi ir lietojami. Ogas pa 
drusciņai noder gan kā garšviela, gan 
ēšanai. Jāpiemin arī irbeņu ogas, no 
kurām iznāk garšīgs ievārījums, tikai 
iepriekš ogas ir jāsasaldē, ja to neizda-
ra, ir sīvas. Tējām lieliski var izmantot 
dažādu šķirņu kultivētos pelašķus, 
raspodiņus un salvijas. Puķu dobēs 
skaisti izskatās kaķu mētras, tās ļoti 
patīk arī bitēm.

– Ko ir svarīgi ņemt vērā 
pirms stādu iegādes?

– Jāpadomā, kur stādīt, lai ne-
turētu ilgi podiņos un lai vēlāk vieta 
nebūtu jāmaina. Vislabāk iepriekš 
sagatavot zemi. Nevajadzētu pirkt 
iekaltētus stādus. Skatīties, lai tie pēc 
ziemas būtu ar sazaļojušiem pumpu-
riņiem, pretējā gadījumā var gadīties, 
ka ir bojāta sakņu sistēma.

– Daudzi ir novērtējuši, ka 
pašu novadā ir stādu audzētava, 
taču ir pa kādam, kas to nemaz 
nezina.

– Mūsu stādu audzētava Kal-
nišķos ir jau divdesmit gadus, bet kā 
uzņēmums SIA “Deko Dārzs” – no 
2008. gada. Tas ir ģimenes uzņē-
mums, esam iesaistītas trīs paaudzes. 
Liels atspaids tagad ir meita, kas iegu-
vusi maģistra grādu un kvalifikāciju 
ainavu arhitektūrā.

Piedāvājums ir plašs. Skujeņi, da-
žādas hortenzijas, sausserži, dekora-
tīvie krūmi, graudzāles. Sadarbībā ar 
Dobeles augļu koku audzētavu pie-
dāvājam arī bumbieres, ķiršus, ābeles, 
mellenes.  Mazāka ir ziemciešu izvēle 
un neaudzējam tikai viengadīgās pu-
ķes. Uzņēmuma informācija ir pieeja-
ma Facebook un Instagram.

Gunita Šime

Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra (VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti 
jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2 m 
x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas utt.). Situācijās, ja pakalpo-
juma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus 
vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt 
pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot 
noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi 
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku 

veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas 
un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek 
veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī lai 
aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un trak-
tortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā 
esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās 
kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

TRAKTORTEHNIKAS UN TĀS PIEKABJU IKGADĒJĀS VALSTS 
TEHNISKĀS APSKATES GRAFIKS:

u  8. martā no plkst. 10.30 – pie “Pagastmājas” Rudē,
u  10. martā no plkst. 10.30 – Bārtas ielā 10, Nīcā,
u  22. aprīlī no plkst. 10.30 –  pie “Pagastmājas” Rudē un 
 Bārtas ielā 10, Nīcā,
u  28. jūnijā no plkst. 10.30 – Bārtas ielā 10, Nīcā.

Tālrunis uzziņām 63425564 (Liepāja).

Kalnišķos ir plaša stādu audzētava ar daudzveidīgu augu 
klāstu.

Mans sirdsdārzs

Pirms sākas pavasara rosība košumdārzos

Sakārtosim savas pastkastītes!
Daudziem Nīcas novada 

iedzīvotājiem nav iespējams 
piegādāt pastu, jo nav uzstādī-
tas pastkastītes. 

Līdz ar to pastnieki saskaras 
ar grūtībām, veicot savus darba 
pienākumus. Pastkastīšu trūkums 
vai to neatbilstība bieži tiek fiksē-
ta gan daudzdzīvokļu mājās, gan 
pie privātmājām.

Lai nodrošinātu pasta sūtī-

juma atbilstošu piegādi, Latvijas 
Pasts aicina iedzīvotājus sakār-
tot savas pastkastītes, kā arī pie-
vērst uzmanību sev piederošo 
pastkastīšu stāvoklim – lai tās 
nav bojātas, ir slēdzamas, lai uz 
tām ir skaidri saskatāma adrese, 
dzīvokļa numurs vai mājas no-
saukums, lai pastkastīte atrodas 
pieejamā vietā un ir atbilstoša 
izmēra.

SĀKAS TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKO APSKAŠU SEZONA
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MARTĀ 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.

 Dievkalpojumi Nīcas baznīcā:
u  7. martā plkst. 14.00, 

u  21. martā plkst. 14.00, 

u  28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst. 14.00.

Mācītāja pieņemšana 5. martā plkst. 18.00–19.00 baznīcā.

Nāc nākdama, Liela diena!
Straujiem soļiem tuvojas pavasara mīļākie un košākie svētki – 

Lieldienas, kas šogad būs 4. aprīlī. Līdz ar visām tradicionālajām 
Lieldienu izdarībām – olu krāsošanu, slēpšanu, meklēšanu, kaujām 
un šūpošanos – ir pienācis laiks sapost savu māju un apkārtējo vidi 
ar svētkiem atbilstošiem rotājumiem. 

Arī Nīcas Kultūras centra darbinieki domā, kā radīt noskaņu 
un iekrāsot svētkus šajā īpašajā laikā, kad nevaram pulcināt cilvē-
kus. Tāpēc krāsojam, atjaunojam esošos un darinām jaunus Liel-
dienu dekorus, kurus izstādīsim Nīcas centrā un pie Rudes pagasta 
pārvaldes. 

Smeļoties iedvesmu no vācu un skandināvu tradīcijām, šogad 
ar vairākiem simtiem košu oliņu pušķosim Lieldienu koku – kuplo 
akāciju pretī Nīcas novada domei.

Šajā notikumā aicinām iesaistīties arī visus interesentus, īpaši 
Nīcas PII “SPĀRĪTE” vecāko grupiņu bērnus ar vecākiem un 
Nīcas vidusskolas skolēnus ar sevis darināto neatkārtojamo oliņu.

Tās var būt plānas plastmasas olas vai arī izpūstas īstās olas 
un nokrāsotas pēc saviem ieskatiem. Ļaujies fantāzijas brīnumam! 

Savu oliņu Lielajā kokā varēs iekārt katrs pats no 19.  mar-
ta.

Pie Lieldienu koka būs iespēja nofotografēties lielā, košā foto 
rāmī. 

Lai mums kopā izdodas priekpilns svētku gaidīšanas un dar-
bošanās laiks!

11. februārī Nīcas kultūras 
namā tika organizēta asins do-
noru diena. 

Valsts asinsdonoru centrs saka 
lielu paldies visiem donoriem, kuri 
turpina nodot asinis arī Covid-19 

u Ievērojot epidemioloģisko situāciju un piesardzību, psihiatre Kristīne Balode 
martā Nīcā nepieņems. Informācija par recepšu izrakstīšanu un iespēja pierakstīties 
Liepājā uz pieņemšanu – pa prakses tālruni 63423191. Pacientus pieņem tikai 
stingri pēc pieraksta.

u Nīcas ambulancē pie ģimenes ārstiem, zobārsta, uz  fi zikālās medicīnas 
procedūrām ierasties tikai tad, 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.

TIEK UZSĀKTA PIETEIKŠANĀS UN VAKCINĀCIJA PRET COVID-19
Ģimenes ārstu prakses uzsāk pieteikšanos un vakcināciju pret Covid19 

personām vecuma grupā 70+. Personas, kuras vēlas vakcinēties, bet nav pieteikušās, 
lūdzu zvanīt un pieteikties sava ģimenes 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.

Tā kā vakcinācija tiek plānota vairākas nedēļas, tad katras ģimenes ārstu prakses 
darbinieki zvanīs personām, lai uzaicinātu noteiktā datumā un noteiktā laikā ierasties 
uz vakcināciju.

Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakse plāno vakcinācijas katru ceturtdienu no 
plkst. 12.00 līdz 15.00.

Daigas Birznieces ģimenes ārsta prakse plāno vakcinācijas katru trešdienu no 
plkst. 10.00 līdz 15.00. 

OBLIGĀTA PRASĪBA:  savlaicīgi informēt savu ģimenes ārsta prakses darbinieku, 
ja nevari ierasties uz vakcināciju noteiktajā datumā un noteiktajā laikā.

Tas nepieciešams, lai vakcīnas izlietotu pēc norādītajām instrukcijām un tās 
nekļūtu nederīgas! 

Esi atbildīgs!

LLKC Liepājas birojs piedāvā piedalīties bezmaksas 
tiešsaistes semināros, kas notiks Zoom platformā.

u  AKTUALITĀTES KRŪMMELEŅU AUDZĒŠANĀ – 
4. martā plkst. 10.00–12.30.

Stādīšanas vietas un substrāta izvēle. Šķirņu izvēle. 
Kopšana. Laistīšana un mēslošana. Slimības un kaitēkļi. 
Jautājumi un atbildes. 

Lektors – Pēteris Heimanis, augļkopis, z/s “Gulbji” un 
Heimaņa stādaudzētavas īpašnieks.

u  AKTUALITĀTES VĪNOGU AUDZĒŠANĀ UN KOPŠANĀ – 
9. martā plkst. 10.00–12.30.

Vīnkoka uzbūve, vietas izvēle un stādīšana. 
Vīnkoku veidošana. Darbi vīnogu dārzā pavasarī un vasarā. 
Izplatītākās P. Sukatnieka un G. Vēsmiņa šķirnes. 
Vīnogu kaitēkļi un slimības un to apkarošana. Jautājumi un 
atbildes.

Lektore – Dzintra Dēķena, Dārzkopības institūta 
agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas 
pētniece.

Pieteikšanās laikus, elektroniski aizpildot pieteikuma 
veidlapu. Piekļuves saite uz epastu tiks aizsūtīta dienu 
pirms semināra. 

Tehnisku problēmu gadījumā sazināties ar 
Aivu Kasparoviču, epasts: aiva.kasparovica@llkc.lv, 
tālr. 26263682. 

u  AICINĀM PIEDALĪTIES “DIGITĀLAJĀ 
NEDĒĻĀ 2021”!

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju no 22. līdz 26. martam jau 
12. reizi organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā.

Digitālā nedēļa tiks organizēta kā tiešsaistes 
pasākumu kopums. 

Nedēļas laikā tiks organizēti gan centrālie pasākumi un 
diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī 
citi tiešsaistes pasākumi, ko organizēs partneri visos Latvijas 
reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, 
pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas 
digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos. 

Digitālās nedēļas tematiskās dienas
Pirmdien, 22. martā, atklāšanas pasākums: 
“Digitālo zināšanu rokasgrāmata. Kā mainīt 

sabiedrības paradumus un izmantot esošās iespējas?”.
Otrdien, 23. martā, digitālās iespējas ikdienai: 
“Epakalpojumu izmantošana tikai 2 minūšu attālumā 

– mācies un turpmāk izmanto epakalpojumus, neejot uz 
iestādēm klātienē”.

Trešdien, 24. martā, “Digitālās prasmes uzņēmējiem”.
Ceturtdien, 25. martā, digitālās identitātes un 

drošības diena . “Kibernakts 2021”.
Piektdien, 26. martā, “Tava profesija tehnoloģiju nozarē”.
Vairāk informācijas https://eprasmes.lv/.

Pieaugušo izglītība

Paldies asins donoriem!

vīrusa izplatības apstākļos. Prieks, 
ka ir liela atsaucība no donoriem. 
Organizējot donoru dienu, tika 
nodrošināti visi piesardzības pasā-
kumi atbilstoši ārkārtējai situācijai 
– virsmu, roku dezinfekcija, sejas 

masku lietošana, 2 metru distances 
ievērošana. Šajā reizē asinis ziedoja 
33 donori. 

Nīcas ambulances vadītāja 
I. Štāle, Valsts asinsdonoru cen-
tra Kurzemes fi liāles vadītāja 
Guna Zeme un šīs iestādes medi-
ķi saka paldies donoriem:  Andai 
LIEPAI, Ivetai JĀKOBSONEI, 
Gunitai ŠIMEI, Līgai ŠALMAI-
DAUGELEI, Inesei KALNIŠ-
ĶEI, Ilzei KOPŠTĀLEI, Inesei 
ĢIRNEI, Līgai ROGAI, Karī-
nai REĶĒNAI, Kristīnei KOP-
ŠTĀLEI, Dinai TAPIŅAI, Zanei 
PŪĶEI, Agijai KAUNESEI, Si-
monai SALIETEI-RUDZĪTEI, 
Agitai PĒRKONAI, Rūtai MŪ-
RĒNAI, Sabīnei SPĀĢEI, Ivetai 
AMEREI, Līgai Madarai AME-
REI, Anitai BEĶEREI, Agne-
sei DĪĶEI, Egitai DREIJEREI, 
Sintijai ŠPAKOVAI, Līgai ČIR K-
ŠEI, Raivim KALĒJAM, Arnim 
ĀBRAMAM, Arvilam BLŪMAM, 
Guntim OTAŅĶIM, Aivaram JĀ-
KOBSONAM, Marekam MŪR-
NIEKAM, Matīsam KALĒJAM, 
Edgaram Miķelim KOVAĻSKIM. 
Paldies arī tiem, kas ieradās, bet 
šoreiz nedrīkstēja ziedot.

Paldies par labo darbu!
Valsts asinsdonoru centra Kur-

zemes fi liāles medicīnas darbinieki 
ar izbraukumiem uz Nīcas novada 
pašvaldību asins ziedošanu nodro-
šina trīs reizes gadā.

Uz tikšanos 6. maijā  asins do-
noru dienā Nīcā!

Ambulances vadītāja 
Inata Štāle

Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtējo situāciju, Nīcas novada 
iedzīvotāju vēlme ziedot savas asinis nemazinās.




