
Šajā numurā:
u Dienvidkurzemes 
novads – 2. lpp.

u Attīstīsim Rudes 
skolu kopā – 7. lpp.

u Pasākumi jūlijā –  
 8. lpp.
 

www.nica.lv     Nīcas novada dome     Nr. 6 (145)    2021. gada 30. jūnijs

Pēc novadu reformas Nīcas no-
vads un tā ģerbonis pazūd no Latvi-
jas kartes. Nav Nīcas novada – nav 
Nīcas novada ģerboņa. Nīcas un 
Otaņķu pagasti kļūs par neatkarīgām 
Dienvidkurzemes novada adminis-
tratīvām vienībām. 

Lai nepazaudētu Nīcas tautastēr-
pa krāšņo vainagu, kas rotāja Nīcas 
novada ģerboni un bija lieliska atpa-
zīstamības zīme, steidzamības kār-
tā tika risināts jautājums par Nīcas 
pagasta ģerboņa izstrādi. Sākotnēji 
bija iecere Nīcas pagasta ģerboņa 
vizuālo izskatu saglabāt tieši tādu, 
kāds ir Nīcas novada ģerbonis, bet 
Nīcas pagasts un Nīcas novads ir atšķi-
rīgas, neatkarīgas teritoriālās vienības, tādēļ heral-
dikas noteikumi šādu iespēju nepieļauj. Nācās veikt 
izmaiņas. Māksliniece Ilze Lībiete, kas savulaik izstrādāja 
novada ģerboni, saskaņojot ar Valsts Heraldikas 
komisiju, sagatavoja 3 Nīcas pagasta ģerboņa skices, 
ģerboņa vairoga apakšējā daļā attēlojot jūru sudraba 

krāsā, simboliski atainojot 
tautasdziesmās pausto – 
“jūra nesa sudrabiņu”.

Paldies iedzīvotājiem par 
lielo atsaucību, balsojot par 
sev tīkamāko ģerboņa vari-
antu. Balsis bija diezgan līdz-
vērtīgas, par labām tika atzī-
tas visas piedāvātās skices, 
tomēr vairāk – 76 balsis – sa-
ņēma 2. variants, tātad Nīcas 
novada ģerboņa apakšējo 
daļu rotās simboliski attēloti 
jūras viļņi. 28. jūnijā Nīcas 
novada dome savā pēdējā 

sēdē apstiprināja Nīcas pagasta 
ģerboni, vēl jāsaņem ofi ciāls Valsts 

Heraldikas komisijas galīgais apstiprinājums.
Otaņķu pagastam turpmāk būs savs ģerbonis. Tā 

izstrāde jau uzsākta Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja 
A. Bišofa vadībā. Arī Otaņķu pagasta iedzīvotāji tiks ai-
cināti izteikt savu viedokli par Otaņķu pagasta ģerboņa 
variantiem. 

Apstiprināts Nīcas pagasta ģerbonis

Ar kokli Jāņu noskaņās

Vietējo projektu konkurss

Kristaps Linde un Pēteris Roze atsaucīgi iesaistījās stāvlaukuma tapšanas procesā.

Paveikti novada pašvaldības atbalstītā pro-
jekta “Auto, auto, automobili, tevis dēļ mums va-
jag spēt” plānotie darbi – tagad Nīcā pie daudz-
dzīvokļu mājas Saules ielā 2 ir izveidota stāvvieta 
četrām automašīnām. Laikā, kad automašīnu 
skaits nemitīgi pieaug, tas ir neliels, bet ļoti ne-

pieciešams uzlabojums. Stāvlaukumam bija plā-
nots frēzētā asfalta segums, taču cenas ir augušas. 
Domājams, arī noblietētā grants būs labs pamats. 
Pamatdarbus īstenoja z/s “Viļņi” komanda, labi 
palīgi bija arī mājā dzīvojošie vīrieši.

 Gunita Šime, projekta vadītāja

Izveido jaunu autostāvvietuTapušas 
jaunas 
kāpnes pie 
Bārtas upes

Biedrība “Bārtas upes radošā 
apvienība” ar Nīcas novada domes 
Attīstības nodaļas vietējā konkursa 
palīdzību Otaņķu pagasta “Upes-
krastos” realizējusi projektu, kur 
vecās un nokalpojušās kāpnes ir no-
mainītas pret jaunām kāpnēm, kas 
pa stāvo krastu nodrošinās pieeju 
Bārtas upei. Kāpnes izmantos gan 
Nīcas airēšanas skolas jaunie airētāji 
ar savu treneri, tāpat arī vietējie ie-
dzīvotāji, laivotāji un Nīcas novada 
ciemiņi. Nu Nīcā ir par vēl vienu 
sakārtotu vietu vairāk.

Anna Šēfere, b iedrības 
“BURA” valdes priekšsēdētāja

Ar 1. jūliju Nīcas novads kā pārskatāma un saprotama 
teritoriālā vienība pazūd no Latvijas kartes. To aizstās Dien-
vidkurzemes novads. 

Sprīdītis devās pasaulē, lai atrastu savu Laimīgo zemi. 
Ceļš un tajā sastaptie cilvēki, notikumi, situācijas pārbaudīja 
pašu ceļa gājēju… Un izrādījās, ka Laimīgā zeme ir tepat, 
savā zemē, pie cilvēkiem, kas tuvi un mīļi, kam visvairāk esi 
vajadzīgs tieši tu, tava klātbūtne un tavs veikums.

Visiem darbīgajiem Nīcas novada ļaudīm vēlos veltīt 
vārdus: mums pieder tik daudz, cik mēs paši ar savām 
rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu 
prātu izgudrot, paši izdāvāt, un beidzot – paši savā sirdī 
izauklēt. Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu, 
stiprinātu, aizstāvētu un darītu laimīgus. Mūsu dzīvei ir tik 
daudz jēgas, cik lielā mērā mēs kādam varam būt nepiecie-
šami.  

Paldies, ka varēju būt daļa no Nīcas novadā darāmā 
un izdarītā kopā ar deputātiem, kolēģiem Nīcas novada 
domē un tās iestādēs, darbīgajiem ļaudīm Nīcas un Otaņķu 
pagastos.

Lai mums veicas kļūt par pilntiesīgu Dienvidkurzemes 
novada daļu!

Agris Petermanis

19. jūnijā Nīcas kultūras namā bija 
brīnišķīga iespēja koklētājiem tikties ar Ansi 
Jansonu un kokles spēles studiju “Kokļu 
mežs”. No pirmajiem akordiem un iepazīša-
nos ar kokli rīta agrumā līdz koncertam un ko-

pējai saspēlei vakarpusē. Interesanti bija visas 
dienas garumā gan iesācējam, gan jau prasmī-
gam kokles spēlētājam. Aicināts tika ikviens – 
arī, kam pašam vēl nav savas koklītes un nekad 
vēl ar to nav spēlēts – koklīte tika sagādāta!
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Domes lēmumi

NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
24. maijā
Piedalījās deputāti (zoom platformā): 
A. Petermanis, R. Kalējs, A. Sīklis, I. Lī-
beka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, 
D. Siksna, L. Pakule-Krūče.
Sēdē piedalījās: A. Šakals, U. Volkovs.
Protokolēja: Nīcas novada domes sekre-
tāre Baiba ANDERSONE.
Deputāti nolēma:
u atļaut sadalīt 4 nekustamos īpašu-
mus un piešķirt nosaukumu;
u noslēgt 2 zemes nomas līgumus 
augļu un sakņu dārza vajadzībām;
u apbalvot ar Nīcas novada domes 
balvu – grāmatu – septiņus Nīcas vi-
dusskolas 9. klases skolēnus: Sandiju 
Staltu, Paulu Mucenieci, Ēriku Čauri, 
Alīni Sļadzevsku, Līvu Bišofu, Evelī-
nu Kalēju, Justu Vadoni;
u saskaņā ar nolikumu apbalvot 
12. klases skolēnus ar naudas bal-
vām par sasniegumiem: balva “Nī-
cas cerība” – Kristai Otaņķei, balva 
“Par ieguldīto darbu kādā no skolas 
darbības jomām” – Paulai Kurpai, 
Robertam Šīmanim, Ancei Mateusai, 
Raivim Svilim, Ģirtam Knubim, Ro-
landam Kokinam.

NOVADA DOMES  
ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
10. jūnijā
Piedalījās deputāti (zoom platformā): 
A. Petermanis, R. Kalējs, A. Sīklis, I. Lī-
beka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, 
D. Siksna, L. Pakule-Krūče.
Sēdē piedalījās: U. Volkovs.
Protokolēja: Nīcas novada domes sekre-
tāre Baiba ANDERSONE.
Deputāti nolēma:
u atcelt Nīcas novada domes 
2021. gada 27. aprīlī pieņemto ārkār-
tas sēdes  lēmumu ar protokola Nr. 8, 
pts 1.4. “Par daļu zemes nomas tie-
sību izsoli zemes gabalam “Reiņi 1” 
Nīcas pagasta Pērkonē;
u apstiprināt 2021. gada 28. maija 
nomas tiesību izsoles rezultātus par 
Nīcas novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma “Rudes pamat-
skola”;
u uzsākt Nīcas un Otaņķu pagastu 
ģerboņa izstrādi; nodot 3 Nīcas pa-
gasta ģerboņa skices sabiedrības vie-
dokļa noskaidrošanai;
u apstiprināt un piešķirt naudas bal-
vas 3 skolēniem un skolotājai par sa-
sniegumiem konkursā.

NOVADA DOMES SĒDĒ 
14. jūnijā
Piedalījās deputāti (zoom platformā): 
A. Petermanis, R. Kalējs, A. Sīklis, I. Lī-
beka, I. Skrode, T. Šēfers, R. Latvens, 
D. Siksna, L. Pakule-Krūče.
Sēdē piedalījās: A. Šakals, U. Vol-
kovs, K. Kopštāle.
Protokolēja: Nīcas novada domes sekre-
tāre Baiba ANDERSONE.
Deputāti nolēma:
u atļaut sadalīt 2 nekustamos īpašu-
mus un piešķirt nosaukumu; 
u atsavināt, piemērojot atsavināša-
nas veidu – pārdošanu par brīvu cenu 
– Nīcas novada pašvaldībai piedero-
šo dzīvokļa nekustamo īpašumu;
u noslēgt zemes nomas līgumu aug-
ļu un sakņu dārza vajadzībām;
u apstiprināt iznomājamo zemes ga-
balu Otaņķu pagastā;
u apstiprināt zemes sadalīšanu un 
ierīcības projektu izstrādi 7 nekusta-
majiem īpašumiem;
u neatļaut uzsākt izstrādāt zemes 
ierīcības projektu 1 nekustamā īpa-
šumā;
u akceptēt 13 izsniegtās izziņas par 
atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
u organizēt Nīcas novada pašval-
dības kustamās mantas – lustra ar 
pieciem kupoliem – pārdošanu par 
brīvu cenu izsolē;
u pagarināt 2 dzīvokļu īres līgumus uz 
laiku līdz 2028. gada 31. decembrim;
u atļaut personai deklarēt savu dzī-
vesvietu pašvaldības dzīvoklī;
u apstiprināt NOLIKUMU sacensī-
bām “Nīcas aplis”;
u apstiprināt 2021. gada 11. jūnija 
sauszemes zemes nomas tiesību izso-
les rezultātus.

Līdz jaunapvienojamā Dienvidkurzemes novada 
saistošo noteikumu apstiprināšanai iedzīvotāji, tāpat 
kā līdz šim, atbalstu varēs saņemt Sociālajā dienestā 
pēc savas deklarētās dzīvesvietas atbilstoši pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem, izņemot mājokļa pa-
balstu.*

* No 1. jūlija tiek ieviests valstī vienots mājokļa 
pabalsta aprēķins. Tā aprēķināšanas un samaksas kār-
tība noteikta MK noteikumos Nr. 809 “Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 
un sociālās palīdzības saņemšanu” (likumi.lv).

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sa-
gatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus 
par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādīju-
mu uzrādīšana pašvaldības Sociālajā dienestā.

Kā aprēķina mājokļa pabalsta apmēru?
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šā-

dus izdevumus:
u par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izde-

vumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
u par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, ka-
nalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves at-
kritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā 
vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām;

u ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu 
saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītā-
ju uzstādīšanu un verifikāciju.

Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

Dienvidkurzemes novads
Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmu-

mu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam 
izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām 
pašvaldībām. Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, eko-
nomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus, īstenojot pašvaldību apvieno-
šanos, jo tā var labāk saskaņot sociālās palīdzības, izglītības jautājumus, kas 
ļautu racionālāk izmantot esošos resursus un piesaistīt lielākas investīcijas. 

Atbilstoši “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pie-
likumam paredzēts izveidot administratīvo teritoriju Dienvidkurzemes 
novadu  ar administratīvo centru Grobiņā.

Saskaņā ar reformas būtību  iedzīvotāju interesēs ir veidot skaidri pār-
skatāmu valsts pārvaldes iestāžu darbību.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās pašvaldības uz-
sāks darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes 2021. gada 1. jūlijā. Reorga-
nizācija un pārmaiņas jānoslēdz līdz š.g. 31. decembrim. Būtisku izmaiņu 
pakalpojumu sniegšanā nebūs, un tā norisināsies kā līdz šim. Taču 
pirms došanās uz domi aicinām iedzīvotājus sazināties ar domes 
sekretāri pa tālruni 63469049, 20233837 vai rakstot uz dome@nica.lv.

Sekojiet informācijai gan interneta vietnē nica.lv, gan informatīvajos 
izdevumos.

Sociālais atbalsts pārejas periodā



2021. gada 30. jūnijs 3

Projekti

Sestdien, 5. jūnijā, Latvijā vēlēja jaunas vietvaras jaunajās robežās, ieviešot novadu reformu, un ir noskaidroti 
jaunajās domēs ievēlētie politiskie spēki visās 40 pašvaldībās, kur notika vēlēšanas.

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas apkopotie dati liecina, ka  pašvaldību vēlēšanās 2021. gada 
5. jūnijā Dienvidkurzemes novadā ievēlētie deputāti (alfabēta secībā) ir:

Patrīcija Andersone, Zaļo un zemnieku savienība;
Sandris Bēča, politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”;
Aivars Galeckis, Zaļo un zemnieku savienība;
Juris Grasmanis, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Mārtiņš Grundmanis, “Jaunā VIENOTĪBA”;
Andris Jankovskis, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Raivis Kalējs, politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”;
Gatis Kalniņš, Zaļo un zemnieku savienība;
Dzintars Kudums, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Aivars Priedols, Zaļo un zemnieku savienība;
Edgars Putra, Zaļo un zemnieku savienība;
Andrejs Radzevičs, politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”;
Inga Ratniece, Zaļo un zemnieku savienība;
Raimonds Reinis, Zaļo un zemnieku savienība;
Gundars Sisenis, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Linards Tiļugs, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Laila Urbāne, Zaļo un zemnieku savienība;
Jānis Veits, “Jaunā VIENOTĪBA”;
Jānis Vitrups, Zaļo un zemnieku savienība.

Kopumā 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās piedalījās 8 deputātu kandidātu saraksti.
Jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novadā visvairāk balsu jeb kopumā 43,84% ieguvusi Zaļo un zemnieku 

savienība, visvairāk balsu no šī saraksta saņēma līdzšinējais Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Prie-
dols. 25,73% balsu skaitu ieguva Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un 15,16% 
– politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība”, kurā viens no trim kandidātiem ir līdzšinējās Nīcas novada 
domes deputāts Raivis Kalējs, vienīgais, kurš jaunajā domē pārstāvēs mūsu novadu.

No 27 658 balsstiesīgajiem nobalsojuši ir tikai 9677 (34,99%), derīgās aploksnes – 9673 (34,97%), derīgās 
zīmes 9586 (99,10%).

Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, 
var izvēlēties nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas

Jūrmalciema “Tīklu mājai” iegādāts aprīkojums

Pagājušā gada 11. septembrī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta 
dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par 
to, ka ir apstiprināts projekts „Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvinā-
šana”, Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000001.

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema “Tīklu māju” 
ar apskaņošanas sistēmu jeb audioiekārtu, 10 saliekamajiem galdiem, elektrisko 
plīti, aukstuma vitrīnu, datortehniku (t.sk. projektoru un projektora ekrānu), lai 
šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantoju-
ma, prasmju un tradīciju māju. Jūrmalciema “Tīklu mājas” telpas ir jāaprīko, lai 
tās būtu piemērotas dažādām ekspozīcijām, pasākumiem, meistarklasēm, kas 
vienlaikus būtu arī kā sadarbības instruments starp jaundibināto biedrību “Jūr-
malciema valgums”, kura apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību.

Ieguvēji no projekta ietvaros iegādātajām lietām ir visi, kuri apmeklēs “Tīk-
lu māju” un iesaistīsies pasākumos. Tie ir gan zvejnieki, gan tūristi, gan vietējie 
iedzīvotāji. Projekta rezultāts ir investīcija ēkas darbības nodrošināšanai neatka-
rīgi no tās apsaimniekotāja.

Projekta “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana” kopējās izmaksas ir 
5644,87 EUR (t.sk. PVN 21%), publiskais fi nansējums ir 85% no attiecināma-
jām izmaksām, kas ir 4798,14 EUR. Nīcas novada domes līdzfi nansējums ir 
15% no attiecināmajām izmaksām jeb 846,73 EUR.

Projekts realizēts “Liepājas rajona partnerības” izsludinātā projektu kon-
kursā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības prog-
rammā zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam. Apakšpasākums – 43.02. 
“Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju īstenošana”.

EJZF fonda administrējošās iestādes – Zemkopības ministrija un Lauku at-
balsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par EJZF – http://ec.europa.eu/fi sheries/
cfp/emff/index_lv.htm

Raivis Kalējs, projektu vadītājs

Apstiprināts projekts “Ceļa seguma pārbūve 
piekļuvei pie jūras Bernātos”

Pēdējos gados Nīcas novada dome aktīvi veikusi ārējā fi nansējuma pie-
saisti investīcijām Bernātu dabas parkā, kas sekmējis uzņēmējdarbību, kā arī 
nodrošinājis iespēju vides un dabas resursu saudzīgākai baudīšanai. Veiktās 
aktivitātes arvien piesaista cilvēku plūsmu. Lai vienlaikus attīstītu un pasargā-
tu, ir jāturpina iesāktais, tāpēc tiks veikti ceļa “Dzintariņš–Baltijas jūra” un tā 
piegulošā stāvlaukuma (pie kafejnīcas “Bernātu dzintariņš”) pārbūves darbi. 
Šis pašvaldības valdījumā esošais ceļš un stāvlaukums ir visintensīvāk noslo-
gotie transporta infrastruktūras objekti Bernātos (izvērtējot pašvaldības val-
dījumā esošos ceļus) – to kvalitāte vairs neatbilst pieprasījumam. Tāpat bū-
tiski ir tas, ka investīcijas ļaus samazināt uzturēšanas izmaksas, kas katru gadu 
pieaug (greiderēšana, atputekļošana), un, iespējams, nākotnē ļaus izvērtēt un 
ieviest transporta plūsmas maiņu, pasargās vietējos iedzīvotājus un zemju 
īpašniekus no nevēlamas transporta plūsmas privātīpašumos. Pēc projekta 
tiks īstenoti arī tādi teritorijas apsaimniekošanas pasākumi, kuri vairākkārt 
izcelti Bernātu dabas parka dabas aizsardzības plānā: samazinās šobrīd ļoti 
augsto antropogēno slodzi uz kāpu un mežu biotopiem konkrētajā teritorijā, 
saglabās un aizsargās bioloģisko daudzveidību dabas parkā “Bernāti”, vienlai-
kus nodrošinot teritorijas funkcionalitāti un tās rekreatīvā resursa apdomīgu 
un saudzējošu izmantošanu. Kopumā projekta ietvaros: 

u tiks pārbūvēts grants ceļš ~3,3 km garumā, paredzot ieklāt divus dažā-
dus segumus. Viens posms aptuveni 0,8 km garumā (no V1232 līdz Bernātu 
nobrauktuvei) tiks pārbūvēts, izbūvējot melno segumu, otram ceļa posmam 
plānota grants seguma pārbūve aptuveni 2,5 km garumā (ceļa atzars no atpūtas 
vietas “Zaļais stars” līdz atpūtas vietai “Tālais stāvlaukums” un tālāk līdz A11); 

u tiks uzstādīta viena modulāra līdzstrāvas uzlādes iekārta jeb viena elek-
troauto uzlādes stacija pie galvenā Bernātu dabas parka stāvlaukuma ar kopējo 
iespējamo uzlādes jaudu vismaz 200 kW, kas ir tehnoloģiski attīstītāka (jaudīgā-
ka) un spēs vienlaikus uzlādēt pat līdz 4 automašīnām; 

u tiks uzstādītas 8 barjeras dabas parka iebrauktuvēs. Šogad plānota sa-
gatavošanās un projektēšana, paredzot, ka 2022. gada pavasarī uzsāks aktīvo 
būvniecību. 

 Vi ta Liepiņa, Attīstības nodaļas vadītāja 

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti

Nr.p.k. Saraksts Derīgās zīmes Procenti Deputātu vietas
1. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 205 2,12% 0
2. Politiskā partija “KPV LV” 63 0,65% 0
3. “Kustība Par!” 204 2,11% 0
4. Jaunā konservatīvā partija 182 1,88% 0
5. “Jaunā VIENOTĪBA” 736 7,61% 2
6. Politiskā partija “Latvijas Reģionu apvienība” 1466 15,16% 3
7. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK”
2489 25,73% 5

8. Zaļo un zemnieku savienība 4241 43,84% 9

Centrālā vēlēšanu komisija

VID informācija 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 
saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri 
nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums 
turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, 
var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai šīs iemaksas 
netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 
15. jūlijam jāvēršas ar iesniegumu VID.

Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 
(EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo 
ceturksni un līdz 15. oktobrim par ceturto ceturksni.

Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt 
arī kopā, līdz 2021. gada 15. jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno 
uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021. gada 1. jūlija, iesn-
iegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS 
sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika pe-
riods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus 
vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī 
vai 1500 eiro ceturksnī).

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, 

jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās minimālās 
sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam 
(t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai au-
toram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko 
darbību).

Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un saimnieciskās 
darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), 
kas prognozē nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro 
mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas stiprināt sa-
vas sociālās apdrošināšanas iemaksas, turpmāk maksās 
minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
sas pensijas apdrošināšanai 10% apmērā no starpības 
starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu. 

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās 
VSAA, savukārt informāciju par tām cilvēks saņems VID 
EDS.

Papildu informācija par minimālajām obligātajām 
iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā 
“Minimālās valsts  sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS
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Pārdomas un atskats  
par padarīto deputāta amatā 

Manuprāt, šis deputātu sasaukums atšķīrās no iepriek-šējiem. Jo spēcīgai pozīcijai pretī bija tikpat spēcīga opozī-cija. Laika gaitā mēs pratām vienoties un pieņemt lēmumus, kuri tika iezīmēti jau iepriekš, kā arī tos, kuri tika virzīti mūsu darbības laikā. Mēs akceptējām daudzas labas lietas, bet arī noraidītas tika. Bija daudz diskusiju. Paldies ikvienam, kurš bija sadarbībā ar mums. Un veiksmi mums visiem turpmāk! Deputāte Inga Skrode

Kopš 2017. gada 9. oktobra, kad ieguvu deputātes mandā-
tu Nīcas novada domē, man ir bijis tas gods un atbildība pār-
stāvēt sava novada ļaužu intereses un strādāt novada labā. Šo 
gadu laikā ir paveiktas daudzas labas lietas, sakārtojot novada 
infrastruktūru, uzlabojot vides pieejamību, labiekārtojot Ber-
nātu dabas parku, grantējot daudzus kilometrus vietējo ceļu, 
ieguldot izglītības iestāžu labiekārtošanā un modernizēšanā un 
atbalstot vietējos iedzīvotājus gan krīzes brīžos, gan sagaidot 
ģimenes pieaugumu. Ir notikušas arī ne tik saulainas lietas. Nā-
cās pieņemt lēmumu par Rudes skolas slēgšanu, taču gaisma 
skolas logos turpinās degt vismaz nākamos padsmit gadus, jo 
skolas ēka nodota biedrības rokās un bērnu čalas skolas telpās 
turpinās skanēt. Ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma, 
kas mūsu novadu no 1. jūlija iekļaus Latvijas lielākā novada 
sastāvā, taču es ticu un ceru, ka Nīcas un Otaņķu vārds Dien-
vidkurzemes novada sastāvā skanēs godam un mūsu intereses 
tiks pārstāvētas, jo vietējais deputāts ir ieguvis mandātu jaunajā 
domē, līdz ar to mūsu visu balss tajā tiks izteikta un sadzirdēta. 

Es pateicos katram, kurš pirms četriem gadiem par mani 
balsoja un deva savu uzticību strādāt jūsu labā. Es to darīju ar 
prieku, un godam izdevās īstenot dažas no sākotnējām iece-
rēm. Es ceru, ka nākamie gadi būs ne mazāk ražīgi un refor-
mas rezultātā mēs būsim tikai ieguvēji. 

Atceramies, ka pastāvēs tas, kurš mainīsies, bet neaizmirs-
tam arī, ka visas impērijas reiz sabrūk, arī Romas. Un, ja nebūs 
labi, mainīsim iekārtas un sistēmas, jo visu jau radām mēs paši, 
cilvēki! Novēlu mums būt radošiem, varošiem un darošiem! 

Deputāte Laura Pakule-Krūče

Nīcas novada nosaukums mums paliks gaišā atmiņā 
un vienmēr atgādinās par attīstības periodu, kad Nīcas un 
Otaņķu pagastiem bija spēja pašnoteikties. Viss šis laiks bi-
jis pārmaiņām bagāts. Tā ir liela atbildība, kas nāk reizē ar 
pašvaldības deputāta amatu un godu pārstāvēt iedzīvotājus 
lēmumu pieņemšanas procesā sabiedrības labā. Lielākais 
gandarījums ir par lēmumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar ārējo fondu finansējuma 
piesaisti ir uzbūvēta moderna sporta halle, atjaunota katlu 
māja, pārbūvēta tīklu māja, nosiltinātas daudzdzīvokļu mā-
jas, izveidoti sabiedriskie centri, uzlabota piekļuve jūrai ar 
laipām un transporta nobrauktuvi Bernātos. Tie ir tikai daži 
no pieminēšanas vērtiem darbiem, kas paveikti priekšsēdē-
tāja Agra Petermaņa darbības laikā. Nīca ir uzplaukusi par 
vietu, kas ikvienam apmeklētājam paliek atmiņā un kas rosi-
na vēlmi atgriezties. Bernāti ir kļuvuši par apmeklētāju mag-
nētu, un, šķiet, teju, teju būs sasniegts tas, ko pirmais Valsts 
prezidents Jānis Čakste reiz teica: “Te ir jābūt kūrortam.”

Noteikti jāpiemin visas novada iestādes, kas savas dar-
bības uzlabošanas nolūkā klauvē pie domes durvīm. Īpašs 
prieks par Nīcas vidusskolu, kur pēdējos gados skolēnu 
skaits audzis par 40%. Tas norāda uz izglītības un ieguldītā 
darba kvalitāti. Arī mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un 
novada sportisti apliecina, ka kultūra un sports ir nozīmīga 
sociālās dzīves sastāvdaļa. Tie atzīmējuši apaļas darbības 
gadadienas, piedalījušies valsts mēroga pasākumos un sa-
censībās, gūstot augstus panākumus. Prieks par aktīvajām 
novada biedrībām, kas darbojas, nāk ar savām idejām un 
ienes dzīvību ciemos. 

Ir jāatceras, ka pašvaldībā un tās darbības pamatā ir cil-
vēks. Ikviens no mums veidojis novadu tādu, kāds tas ir ta-
gad. Mūsu ļaudīm jābūt lepniem par savu novadu. Ne velti 
Nīcas novada devīze ir – dzīvesvieta un pietura laimīgam 
cilvēkam. Ticu, ka šī devīze turpinās dzīvot arī turpmāk, 
aicinot uz Nīcas un Otaņķu pagastiem Dienvidkurzemes 
novadā!

Deputāts Raivis Kalējs

Pateicība jums visiem par atbalstu un uzticēšanos visus 

šos astoņus kopā pavadītos gadus, strādājot zem Nīcas no-

vada karoga. Liels paldies visiem  par iegūto pieredzi, man 

bija patiess gods strādāt Nīcas novada iedzīvotāju labā. Man 

ir prieks par novada attīstību, un esmu patiesi lepns par kopā 

paveiktiem darbiem. Lai Nīcas un Otaņķu pagasta iedzīvotājs 

atrod savu vietu un piederību plašajam Dienvidkurzemes no-

vadam! Jaunai pašvaldībai lai izdodas uzlabot sniegto pakalpo-

jumu kvalitāti, turpinās iesāktie darbi un attīstās dzīves vide! 

Nīcas novads paliek vēsturei, un līdz ar to arī manas aktivitātes 

ceļš ir sasniedzis gala mērķi. No dalības politiskos procesos 

pašreiz ņemšu atvaļinājumu, bet, kā būs turpmāk, to rādīs 

laiks, un tas jau būs cita ceļa un stāsta sākums.

Paldies par kopīgi sasniegtiem mērķiem, paveikto un po-

zitīvo sadarbību!
Deputāts Renārs Latvens

Savulaik 2017. gadā pieņēmu piedāvājumu kandidēt uz de-putāta amata vietu domē, jo, manuprāt, netika pietiekami daudz uzmanības pievērsts pašvaldības grants ceļiem. Katru dienu braucot izjutu to ļoti personiski. Un tad radās iespēja šo jautāju-mu risināt piedaloties. Šajā sasaukumā, manuprāt, deputāti attie-cībā uz grants ceļiem ir bijuši ļoti dāsni, lai gan nauda, kā saka, ir tik, cik ir. Ir atjaunoti grants ceļu posmi Otaņķu pagastā, Paipas–Jūrmalciems, Meķu poldera ceļš, ceļa posmi Kalnišķos u.c. Pār-redzamā nākotnē tiks asfaltēts ceļa posms Bernātos, Jūrmalcie-mā veikta nobrauktuves izbūve. Beidzot tiek veikti ieguldījumi Nīcas ambulances infrastruktūrā, tika pilnveidotas pirmsskolas izglītības iestādes, regulāri veikti ieguldījumi Nīcas vidusskolā.  Skumjais stāsts – Rudes skolas slēgšana, lai gan objektīvu ie-meslu dēļ. Neatjaunoti palika laukumi pie Nīcas kultūras nama, pie novada domes, kā arī Otaņķu iela, pa kuru dau-dzi vecāki katru darbdienu ved bērnus uz PII “Spārīte”.  Lai gan valstī tiek veikta teritoriālā reforma, Otaņķi un Nīca paliek savā vietā ar visiem tās ļaudīm, kultūru un infrastruktūru. Turpināsim to pilnveidot piedaloties! 
Deputāts Ainars Sīklis

No kreisās deputāti: Renārs Latvens, Ainars Sīklis, 
Laura Pakule-Krūče, Raivis Kalējs, Inga Skrode, Daina Siksna, 
Turaids Šēfers, Agris Petermanis, Ingūna Lībeka.
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Mūzikas skolā

Nīcas vidusskolā

Pēdējais zvans  
9. klases skolēniem

31. maija saulainā dienā Nīcas 
vidusskolas 9. klašu skolēni ar sir-
snīgu svētku brīdi atvadījās no savas 
skolas. Video sveicienu bija sagata-
vojuši 8. klašu skolēni, atmiņās dalī-
jās pirmās klases audzinātājas. Sko-
las pateicību saņēma vairāki 9. klašu 
skolēni.

Sandija Stalta – par teicamām 
sekmēm mācību darbā un skolas 
goda aizstāvēšanu olimpiādēs, 
konkursos, sporta sacensībās, par 
ieinteresētību un ieguldīto darbu 
skolas vēstures izzināšanā un muzeja 
darbā, par doto enerģiju folkloras 
kopā un korī, aktivitāti skolēnu 
valdē, augstiem sasniegumiem 
konkursā “Profesionālis”.

Paula Muceniece – par 
teicamām sekmēm mācību darbā 
un skolas goda aizstāvēšanu 
olimpiādēs un radošu darbību 
konkursos, veiksmīgu dalību projektā 
“Esi līderis!”, jaunsardzē un aktīvu 
piedalīšanos mazpulkos, augstiem sa-
sniegumiem konkursā “Fizmix”.

Ērika Čaure – par teicamām 
sekmēm mācību darbā un skolas 
goda aizstāvēšanu olimpiādēs un 
konkursos, par ieinteresētību un 
ieguldīto darbu skolas vēstures 
izzināšanā un muzeja darbā, par 
doto enerģiju folkloras kopā un 
korī, aktivitāti skolēnu valdē, 
augstiem sasniegumiem konkursos 
“Profesionālis” un “Fizmix”.

Alīne Sļadzevska – par 
teicamām sekmēm mācību darbā un 
skolas goda aizstāvēšanu olimpiādēs 
un konkursos, par ieinteresētību 
un ieguldīto darbu skolas vēstures 
izzināšanā un muzeja darbā, 
par ieguldījumu korī, augstiem 
sasniegumiem konkursā “Fizmix”.

Amanda Jaunzeme – par 
centīgu un apzinīgu mācību darbu, 
par ieinteresētību un ieguldīto darbu 
skolas vēstures izzināšanā un muzeja 
darbā, aktivitāti skolēnu valdē.

Noslēgumā skolēni uzrakstīja 
savu atmiņu vēstuli, kas tiek nodota 
skolas vēstures muzejam.

Nīcas Mūzikas skolas izlaidums  
sešiem audzēkņiem

2020./2021. mācību gada Nīcas Mūzikas skolas iz-
laidums savādāks nekā citus gadus, tomēr noteikti atmi-
ņā paliekošs un varbūt tieši ar to, ka savādāks. Saulaina 
4. jūnija novakare pulcēja sešus absolventus un pedagogus 
uz izlaiduma koncertu un profesionālās ievirzes izglītības 
apliecību saņemšanu āra pasākumā Rucavā, radošajā darb-
nīcā “Ligate”, pašas dabas radītā koncertzālē. Absolventu 
sveikšanai ģimenes lokā pievienojās arī vecāki.

Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības ap-
guvi saņēma pieci Nīcas Mūzikas skolas absolventi: kla-
vierspēlē – Lija Džesika Anne Dāle, ģitārspēlē – Ritvars 
Ozols, flautas spēlē – Katrīna Filaka, Elīna Tupese un 
Leonards Lucis. Par astoņu gadu klavierspēles apguvi 
skolā sveicām arī Kitiju Bārbalu. Skolas pateicību par 
aktīvu koncertdarbību, dalību konkursos un pasākumos 

saņēma Katrīna, Lija, Elīna, Ritvars un Leonards.
Absolventi veltīja pateicības dziesmu un krāšņus zie-

dus pedagogiem un vecākiem, savukārt piemiņas grāma-
tas un novēlējumus neapstāties pie sasniegtā, novērtēt un 
izmantot mūzikas skolā iegūtās zināšanas un prasmes arī 
turpmāk dzīvē izteica Rucavas novada domes priekšsēdē-
tājs Jānis Veits, Nīcas novada domes deputāts Renārs Lat-
vens, kā arī vecāku pārstāve Līga Filaka. Skolas direktore 
Dina Sleže pateicās skolotājiem Sigitai Broljonokai, Selvijai 
Ozolai, Dainai Jurgai, Montai Balodei, Lienai Trumpikai, 
Justīnei Siksnai, Lindai Ločmanei un Helmutam Audaram 
par ieguldīto darbu absolventu profesionālajā un perso-
nības izaugsmē, vecākiem novēlēja būt tikpat stingram 
atbalstam arī turpmākajā jauniešu dzīvē, bet absolventiem 
nezaudēt vēlmi ar pacietīgu darbu sasniegt tālākus apvār-
šņus, apvienojot sevī asu prātu un dziļu emociju pasauli. 

Dina Sleže, Mūzikas skolas direktore 
No kreisās: Lija Džesika Anne Dāle, Ritvars Ozols, Katrīna 
Filaka, Kitija Bārbala, Elīna Tupese, Leonards Lucis.

Starptautiskā nometne tiešsaistē
Kaut arī 2020./2021. mācību gads lielākajai daļai skolēnu ir no slēdzies, 8 

skolēni visu nedēļu no 31. maija līdz 4. jūnijam piedalījās asociācijas “Exchanges 
For All” starptautiskajā nometnē ar nosaukumu “Hope-Viltis 2”. Aktīvie dalīb-
nieki bija Evita Cābele (7.b), Līga Lapiņa (7.b), Paula Muceniece (9.), Aleksandrs 
Deņisenko (7.b), Henrijs Diķis (7.b), Raivo Jankēvics (7.a), Kristers Snapaitis 
(7.b) un Aimens Vēveris (7.a).

Pielāgojoties apstākļiem, nometne notika, izmantojot zoom platformu. Kat-
ru rītu skolēni sāka ar iesildīšanos kopā ar Klāru no Dānijas, pusdienlaikā dejoja 
kopā ar Pako no Portugāles un dienas noslēgumā veidoja paši savu dziesmu 
kopā ar Matiju no Itālijas. Galvenais uzdevums, strādājot starptautiskajās grupās 
ar jauniešiem no Latvijas, Lietuvas un Dānijas, bija pārrunāt aktuālo klimata iz-
maiņu jautājumus, īpaši akcentējot tieši ilgtspējīgu ēdiena izvēli (Sustainable Food), 
arī pašiem bija iespēja rēķināt, cik CO2 saražo viņu gatavotais ēdiens.

Jaunieši par mīļāko daļu no nometnes atzina savas dziesmas producēšanu, 
pie kuras viņi strādāja visas nedēļas garumā programmā “Soundtrap”. Vienlīdz 
vērtīga arī ir bijusi iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem un saturīga laika pavadīšana.

 Zane Čirkše, skolotāja

Skolas pēdējā zvanā 9. un 12. klases absolventi rakstīja savu atmiņu vēstuli, kas turpmāk gla-
bāsies skolas vēstures muzejā.

Iegūst titulu “Jaudīgākā skola 2021”
RTU Liepājas Studiju un zinātnes centrs no 18. līdz 22. maijam izslu-

dināja konkursu vidusskolēniem “Jaudīgākā skola 2021”. Konkursa mērķis 
bija veicināt veselīgu dzīvesveidu, aktīvi pavadīt brīvo laiku, likt aizdomā-
ties par to, kas ir elektrība, elektrības ģenerēšanas efektivitāte un jauda. 
Konkurss tika rīkots sadarbībā ar “Elektrum” Energoefektivitētes centru 
un “Bolt”. Jauniešiem ar veloģeneratoru bija jāsaražo tik daudz enerģijas, 
cik nepieciešams pilsētas elektriskajam skrejritenim, lai varētu veikt 0,5 
km attālumu. Nepieciešamais enerģijas daudzums atbilst apmēram 21600 
Ws. No Nīcas vidusskolas šajā konkursā piedalījās MTB “Nīca” dalībnieki 
Ģirts Knubis, Kārlis Ārvalds Mūsiņš un Rolands Kokins. Puiši uzrādīja 
teicamus rezultātus, vajadzīgo enerģijas daudzumu saģenerējot 1 min 9 s 
500 ms un iegūstot Nīcas vidusskolai titulu “Jaudīgākā skola 2021”! In-
dividuālajā vērtējumā vīriešu kategorijā Ģirtam Knubim 1. vieta, Kārlim 
Ārvaldam Mūsiņam 3. vieta.

Agita Mače, skolotāja 

Pēdējais zvans  
12. klases skolēniem

Pēdējā kopējā nodarbībā pie 
skolas tikās 12. klases skolēni, klases 
audzinātājas un skolas administrācija. 
Skolēni teica atvadu vārdus skolai un 
skolotājām, kā arī rakstīja savu atmi-
ņu vēstuli skolai, kas tiks glabāta sko-
las vēstures muzejā.

GODA RAKSTU saņēma:  
Roberts Šīmanis – par ieguldīto dar-
bu, laiku un enerģiju ikdienas mācību 
darbā un augstajiem mācību sasnie-
gumiem, skolas goda nešanu olim-
piādēs, aizrautīgu dalību un sasnie-
gumiem konkursos un projektā “Esi 
līderis!”. Krista Otaņķe – par iegul-
dīto darbu, laiku un enerģiju ikdienas 
mācību darbā un augstajiem mācību 
sasniegumiem, skolas goda nešanu 
olimpiādēs, konkursos, aizrautīgu ie-
saistīšanos skolēnu valdes un prezidija 
darbā un mākslinieciskajā pašdarbībā. 

ATZINĪBU saņēma: Paula 
Kurpa – par ieguldīto darbu, laiku 
un enerģiju ikdienas mācību darbā 
un augstajiem mācību sasniegumiem, 
aizrautīgu iesaistīšanos skolēnu valdes 
darbā un klases sabiedriskajā dzīvē.

PATEICĪBU saņēma: Sanija 
Jankēvica, Valters Kalējs, Saman-
ta Grigaite – par mērķtiecīgu, ap-
zinīgu skolas darbu veikšanu, atbil-
dīgu attieksmi un dinamiku mācību 
darbā attālinātajā mācību periodā.
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Atjaunos Otaņķu pagasta sienas karti!

Bernāti – atzinības  
“Ceļā uz viedo ciemu” ieguvēji

Nīcas Jauniešu centrā izmēģina 
zumbu!

Zumba nav tikai sporta nodarbība. Tā ir Latīņameri-
kas iedvesmota deju fitnesa nodarbība. Tas ir daudz nepa-
rastāks treniņš, kas visu procesu padara aizraujošāku un 
izklaidējošāku. Latino ritmi un cita pasaules mūzika liek 
kājām pašām kustēties. 

Dejot patiešām ir neticami viegli, un nemanot tas reizē 
ir arī labs treniņš tavam ķermenim. Artas Lāčkokas vadī-
bā tika organizēti divi treniņi. Pirmajā nodarbībā bija 10 
cilvēku, bet otrajā – jau 20. Kā atzina dalībnieces, viņām 
zumba ļoti patikusi, un laikā, kad fizisko aktivitāšu bija ma-
zāk, šī bijusi lieliska iespēja izkustēties un atkal socializēties 
ar vienaudžiem.

Jūlijā un augustā tiek plānotas vēl cita veida sportiskās 
aktivitātes jauniešiem, tāpēc noteikti seko @nicas_jaunie-
su_centrs instagram, facebook un tik tok lapām, lai uzzinātu 
par pasākumiem.

Jauniešiem būs lieliska iespēja  
iesaistīties dažādās aktivitātēs  
projektā “Pumpurs”!

Nīcas pagasta pašvaldība apstiprināja, ka vēlas šī gada 
pavasarī organizēt jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu, 
kura mērķi ir:

palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veici-
nāt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu ak-

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

Šogad saņemti divi projektu pieteikumi, no kuriem 
viens tiks realizēts.  Apstiprinātā projekta nosaukums – 
“Atbalsta. Punkts. Jauniešiem”, kura laikā paredzētas dažā-
das izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes – filmu vakari,  
sportiskas aktivitātes, darbnīcas, mentoru atbalsts, laivu 
brauciens un vasaras noslēguma pasākums. Jau drīzumā 
tiks izvietota informācija par pieteikšanās kārtību.

Kā darbojas Nīcas Jauniešu centrs 
šobrīd?

Ikvienam jaunietim, kam tas ir nepieciešams, pieeja-
mas individuālas konsultācijas ar jaunatnes lietu speciālis-
ti Madaru Mihelsoni iekštelpās, ievērojot visus drošības 
priekšnosacījumus. Konsultācijā iespējams gūt emocionā-
lu atbalstu laikā, kad bieži vien jaunieši jūtas nesaprasti. 
Jaunatnes lietu speciāliste savu kompetenču ietvaros pa-
līdzēs. Tā var būt ikdienišķa saruna, palīdzība kāda uzde-
vuma izpildē u.c.

Atbalstu iespējams saņemt, zvanot vai rakstot whatsapp 
– 25455173.

Līdz 20 jauniešu grupām tiek organizētas āra aktivi-
tātes. Ikdienā jaunieši un bērni var saņemt sporta inven-
tāru – bumbas, tenisa raketes, florbolu –, ko izmantot ārā, 
spēlējot spēles. Pie Nīcas Jauniešu centra iespējams spēlēt 
novusu, galda spēles, tikties ar citiem jauniešiem, lai vien-
kārši sarunātos, klausītos mūziku.

Madara Mihelsone, jaunatnes lietu speciāliste 

Ziedu deķu darināšana Kalnišķu “Lieknās” 

Atjauno pieminekli Rudē
Otaņķu pagastā, Rudē, pie “Pagastmājas”, ir piemineklis cilvēkiem, 

kuri 1949. gada 25. martā tika izsūtīti uz Sibīriju. Laikam ejot, piemineklim 
bija nepieciešams remonts un labiekārtošana. IK “I. Lēvalda” uzņēmums 
nomainīja veco akmens segumu un ieklāja bruģakmeni, SIA “Granītak-
mens” atjaunoja uzrakstus uz piemiņas plāksnes, Komunālās pārvaldes 
darbinieki izveidoja apgaismojumu. Pieminekļa labiekārtošanai tika izman-
tots pašvaldības finansējums un iedzīvotāju ziedojumi.

Andris Bišofs, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs

Jauniešu centrā

16. jūnija vakarā saimnieki 
Inita un Jānis savā piemājas pļa-
vā pie pirtiņas, blakus dīķim, kur 
uzziedējušās burvīgās ūdensro-
zes augot izveidojušas Latvijas 
kartes kontūru, uzņēma 20 in-
teresentes no visiem trīs Nīcas 
novada sabiedriskajiem centriem 
un interešu kopas “Rude” da-
lībnieces, lai ziedu salona “Afrīna” 
floristes Agneses Miahas vadībā ie-
mācītos ko jaunu un skaistu – veidot 

ziedu gobelēnus no zālēm, dārza un 
pļavas ziediem. Visas bija priecīgas 
par paveikto un no vadītājas dzirdēja 
ļoti atzinīgus vārdus. Veidojot darbi-
ņus, klausījāmies ne tikai Lauras 
Drēziņas kokles “zelta stīgu” spēlē, 
bet arī stāstā par dabas pilnbrieda 
zālīšu spēku, krāsu nozīmi, iepazi-
nām un izmēģinājām uz sevis ievu 
un kārklu mizu eļļas dziedinošās 
īpašības. 

Bet pats galvenais – relaksācija 

pie dabas un prieka sajūta par satik-
šanos! Ineses uz uguns vārītā gardā 
skābeņu zupa. Leldes vecmammas 
ceptā maizīte. Mirdzas atvesto kū-
pināto lašu tīrīšana un maizīšu smē-
rēšana. Guntas neatkārtojami gardā 
un gaisīgā bezē kūka. Tas viss tika 
baudīts pēc krietni padarītā darbiņa. 

Šis notikums visiem bija neap-
rakstāmi skaistu sajūtu un prieka 
pilns.

Nīcas Kultūras centrs

Ir iecere atjaunot īpašo Otaņķu pagasta karti, kas atrodas 
Otaņķu pagasta pārvaldes vestibilā.

Otaņķu tautas nama vesti-
bilā esošais mākslinieces Annas  
Lieģes sienas gleznojums – 
Otaņķu pagasta karte – iedzīvo-
tāju vidū atzīts par dekoratīvu un 
informatīvu. 

Tā kā laiks rit uz priekšu un pa-
gasta teritorijā vairāki mājokļi šobrīd 
ir vai nu ar citu fasādi vai pat uzcelti 
no jauna, Otaņķu tautas nams un 
Otaņķu pagasta bibliotēka aicina 
iedzīvotājus līdz jūlija beigām 
iesūtīt savas mājas fotogrāfiju 
(horizontālu).

Sienas kartes mērķis ir veicināt 
otaņķnieku saliedētību un pašiem 
radīt izpratni, cik tomēr daudzi šeit 
esam.

Mājas fotogrāfiju, kuru iekļaus 
sienas kartē, var uzņemt ar mobi-
lo telefonu (horizontāli) un atsū-
tīt bibliotekārei Vinetai Jušķevicai 
(whatsapp, 26874131) vai uz e-pastu  
vinetabiblio@inbox.lv. Vēlams, lai 
fotoattēlā var redzēt vismaz divas 
mājas sienas, bet, protams, drīkst 

arī fotografēt tikai no priekšpuses, 
kā arī, sūtot bildes, pierakstīt mājas 
nosaukumu.

Aicinām būt atsaucīgiem un 

savu mājokli no ārpuses nofotogra-
fēt un atsūtīt foto jau šodien!

Vineta Jušķevica, 
Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja 

1. jūnijā Nīcas novada Kultūras centrs aicināja atzīmēt 
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, organizējot vairākas 
aktivitātes bērniem, sadarbojoties ar PII “Spārīte”, Nīcas 
Jauniešu centru un vidusskolu. 

Lai stiprinātu savu kā viedā 
ciema identitāti, Bernāti pavasarī 
tika pieteikti atpazīstamības zī-
mei “Viedais ciems”, akcentējot 
jau īstenotās aktivitātes un uzsva-
ru liekot uz to, ka Bernāti ir pir-
mais ciems Latvijā, kurš izdevis 
pats savu žurnālu. 

16. jūnijā Lauku kopienu par-
lamenta norises laikā notika atpa-
zīstamības zīmes “Viedais ciems” 
rezultātu paziņošana. Kopumā kon-
kursam bija pieteikušās vairāk nekā 
30 pilsētas un ciemati no visas Lat-
vijas. Pirms rezultātu paziņošanas 
vairāki ciematu aktīvisti prezentēja 
savu “viedo ciemu”, tajā skaitā arī 
Bernāti. Tos pārstāvēja biedrības 
“Mēs Bernātiem” vadītāja Diāna 
Ansule un ciema aktīviste, biedrības 
“BURA” vadītāja Anna Šēfere. Bija 
patīkams pārsteigums saņemt žūrijas 
atzinību un detalizēto pavadvēstuli 
ar vairākiem vērtīgiem ieteikumiem 
turpmākai ciemata attīstībai. Mūsu 
ciematam ir uz ko tiekties, un ceram, 
ka nākošajā konkursā tiksim pie gal-
venās balvas!

Paldies visiem, kuri aktīvi iesais-
tās mūsu ciemata dzīves pilnveidoša-
nā un SVID analīzes izstrādē, kuras 
apkopojums tiks prezentēts 16. jūlijā 
plkst. 20.00 (vieta vēl tiks precizēta).

Atgādinām, ka šī gada martā iz-
devām otro žurnāla “Bernāti” numu-
ru. Ja tev tas vēl nav – atbrauc uz Ber-
nātu centru, dodies pie informācijas 
stendiem, atrodi bezkontakta kiosku, 
atver to un paņem pret ziedojumu 
žurnālu. Tavs ziedojums palīdzēs tapt 
trešajam žurnālam! Žurnāls ir pieej-
ams arī Nīcas Tūrisma informācijas 
centrā un vietējos viesu namos kā 
saturīga lasāmviela rāmai atpūtai.

Ja vēlies sekot līdzi aktivitātēm 
Bernātos – esi mūsu Facebook lapas 
sekotājs, #biedrībaMēsBernātiem. Drī-
zumā plānojam izveidot arī bernāt-
nieku WhatsApp grupu, kurā dalī-
simies ar aktualitātēm un risināsim 
dažādus Bernātiem svarīgus jautāju-
mus. Ja arī tu vēlies būt šajā grupā – 
sūti ziņu uz tālruni 27809437.

Diāna Ansule,  
biedrības “Mēs Bernātiem” vadītāja 

Tālrunis 27809437

Atgādinām, lai vasara bērniem būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu 
aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību!

u Kā rīkoties, atpūšoties pie ūdens?
u Visiem svarīgi atcerēties, ka pie ūdens jābūt īpaši uzmanīgam!
u Kā rīkoties, ja notikusi nelaime?
u Atgādināt, kādos gadījumos jāzvana uz 112!
u Kā droši lietot plītis un elektroierīces?
u Pastāstīt, kā lietot šīs ierīces, ja pieaugušā nav tuvumā!
u Kādēļ jāinformē pieaugušais par saviem plāniem, dodoties ārpus mājas? 
u Izstāstīt par bīstamām situācijām, kas var rasties, atrodoties ārpus mājas!
u Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?
u Atgādināt, kuras vietas izklaidēm ir drošas un kuras nav!

LAI SAULAINA UN DROŠA VASARA!

Bērnu 
drošība
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Bagāts mūžs

MTB “Nīca” sportisti piedalās  
sacensībās Polijā

No 10. līdz 13. jūnijam MTB “Nīca” dalībnieki Aivis 
Karzons un Jānis Braže devās uz Poliju, lai piedalītos kal-
nu divriteņu sacensībās “Beskidy MTB Trophy 2021”, kas 
norisinājās Ščirkas pilsētas kalnos. 

Šajās sacensībās puiši izvēlējās “Adventure” (piedzī-
vojumu) distanci, kurā piedalījās 105 dalībnieki no tādām 
valstīm kā Anglija, Polija, Lietuva, Latvija, Vācija un Un-
gārija. Ar katru dienu distances garums un kāpuma metri 
tikai pieauga. 

10. jūnijā norisinājās sacensību pirmais posms, kur 
trases garums bija 15,9 km. Finišējot Aivis ierindojās 17. 
pozīcijā, bet Jānis 57. 

Nākamajā dienā, 11. jūnijā, trases garums jau krietni 
lielāks – 39,6 km. Otrā sacensību diena izrādījās pavisam 
izaicinoša, jo tika piedzīvoti gan kritieni, gan apjukums par 
trases izvietojumu, tāpat neizpalika arī dažādas tehnikas 
problēmas, rezultātā Jānis finišēja 58. pozīcijā, bet Aivis 
71. 

Trešajā dienā, 12. jūnijā, distances trases garums bija 
vislielākais – 47,2 km. Arī šajā dienā tika piedzīvotas ne-
veiksmes ar tehniku, taču sportisti nepadevās un Aivis fi-
nišēja 11., bet Jānis 48. vietā. 

Noslēdzošais posms 13. jūnijā bija nedaudz īsāks, ar 
trases garumu 43,3 km. Līdzīgi kā iepriekšējās, arī pēdējā 
diena bija pilna dažādu izaicinājumu, ko pastiprināja naktī 
lijušais lietus, trasi padarot sevišķi sarežģītu. Tāpat puiši 
izjuta arī mainīgos kalnu laikapstākļus – ja iepriekšējās 
dienas bija karstas, tad pēdējā lika norūdīties, jo pie starta 
gaisa temperatūra bija nedaudz virs 10 grādiem, bet kalnu 
augstienē sasniedza vien 4 grādus. Šajā posmā Aivis finišē-
ja 5. pozīcijā, bet Jānis – 50.

Četru dienu kopvērtējuma rezultāti:
M3 grupā (vecumā no 30 līdz 39 gadiem) Aivis ierin-

dojas 7. vietā, bet kopvērtējumā 19. vietā, kopējais trasē 
pavadītais laiks četrās dienās 10 stundas 31 minūte un 57 
sekundes. 

Jānis M3 grupā ierindojās 15. vietā, kopvērtējumā 
47. vietā, trasē pavadītais laiks 11 stundas 49 minūtes un 
34 sekundes.

Sportisti saka paldies komandas biedram Rolandam 
Kokinam par atbalstu trasē un veselības sporta speciālis-
tei Montai Lībekai par gardām maltītēm un profesionālo 
palīdzību, kā arī par atbalstu arī autotransportam “Miķē-
ļi”, Radomišķu ģimenei un visiem, kas tehniski un morāli 
līdzējuši!

Nīcas sporta halle aicina sportot
Pēc tik ilga pārtraukuma ar 15. jūniju Nīcas sporta hal-

le atkal ver durvis saviem apmeklētājiem! Gaidīsim klien-
tus no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 10.30–19.00. 

Ņemot vērā valstī esošo situāciju, ir jāievēro vairākas 
drošības prasības, tādēļ nodarbības un treniņus iekštelpās, 
iepriekš piesakoties, drīkst apmeklēt personas, kas ir 
izslimojušas Covid-19, uzrādot sertifikātu vai ģimenes 
ārsta izziņu, vai arī derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, 
ko iespējams lejupielādēt savā viedierīcē vai izdrukāt no 
https://covid19sertifikats.lv/.

Iepriekšējā pieteikšanās notiek, zvanot vai rakstot uz 
halles tel. 25638442 vai arī rakstot uz Nīcas sporta halles 
facebook lapu.

Trenažieru zālē vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 4 
sportisti, tādēļ trenažieru zāles apmeklēšanai ir pieejami 
konkrēti laiki: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.

Par nodarbībām sporta un aerobikas zālēs sazinieties 
ar Nīcas Sporta centra vadītāju Ingaru Kalēju: 26174896.

Nīcas sporta halles  
5 gadu jubileju sagaidot

Kā jau iepriekš informējām, 15. jūlijā Nīcas sporta 
halle svin savu 5 gadu dzimšanas dienu! Plānojam gada-
dienu atzīmēt, piedāvājot iespēju svētku nedēļā piedalīties 
aizraujošos pasākumos. Visas nedēļas garumā, no 12. jū-
lija līdz 18. jūlijam, būs iespējams parādīt savas zināšanas 
un izveicību orientēšanās sacensībās “Nīcas aplis”. 
Savukārt nedēļas nogalē, 17. jūlijā, plkst. 11.00 volejbola 
laukumos pie Nīcas vidusskolas, spēkiem mērosies un par 
titulu cīnīsies volejbolisti “Nīcas karaļa kausa pludmales 
volejbolā” I posmā.

Sporta pasākumi jūlijā
Divās nedēļas nogalēs, 10.–11. jūlijā un 24.–25. jūlijā, 

Rudes stadionā norisināsies “Rudes kauss”, kas iepriekš 
bija plaši zināms kā “Vegas kauss”, kur sacentīsies arī FK 
“Nīca” U7, U8, U10 un U12 futbolisti.

12.–18. jūlijā būs iespējams piedalīties orientēšanās sa-
censībās “Nīcas aplis”.

17. jūlijā plkst. 11.00 beidzot notiks ilgi gaidītā “Nīcas 
karaļa kausa pludmales volejbolā” I posms, kas norisināsies 
volejbola laukumos pie Nīcas vidusskolas.

Rudes stadionā tiks aizvadītas arī “Kurzemes zonas 
čempionāta” spēles, kur sacentīsies arī FK “Nīca” futbo-
listi:

17. jūlijā U10 vecuma grupa,
21. jūlijā U9 vecuma grupa,
22. jūlijā U11 vecuma grupa.

Anete Veidele, 
Nīcas sporta halles administratore 

Attīstīsim Rudes skolu kopā! 

AUSMAI ANNAI LOCENIECEI – 90
Cienījamo gadu skaitu sasniegusī māmuļa ir 

moža un runīga, tomēr lielie darbi palikuši pagāt-
nē. Strādājusi jau no mazotnes. Darba gadi aizvadīti 
lopkopībā, kur par atbildīgu pienākumu veikšanu sa-
ņemti goda raksti, medaļas un citas balvas.

Uz tagadējo dzīvesvietu, vīra mājām Otaņķu 
pagastā, pārcēlusies no Dunikas 1953. gadā. Tagad 
te dzīvo kopā ar meitas Anitas ģimeni, kas kopā ar 
mazdēlu Kasparu apsaimnieko plašu saimniecību. 
Jubilāre lepojas ar četriem mazbērniem un asto-
ņiem mazmazbērniem. 

Vasarā ir jauki, jo priecē puķes, var “pacierēt pa 
dārzu”. Patīk rāmi pasēdēt verandā vai sētā un no-
skatīties, kā visi rosās – kas atbrauc, kas aizbrauc, ko 
dara. Viņa mēdz aiziet apskatīt mazos teliņus. Lab-

prāt skatās arī televizoru. Īpaši mīļš ir sirdsdziesmu raidījums, arī “Superbin-
go” spēle un zinošu cilvēku sacenšanās raidījumā “Veiksme, intuīcija, prāts” 
jeb VIP. Mazliet arī kaut ko palasa, bet vairāk žurnālos paskatās bildes.

A. Loceniece apsver, ka tik bagātu mūžu piedzīvot, iespējams, palīdzē-
jis svaigs gaiss un jaunības gados lietotā dabīgā pārtika.

 Inese Lapiņa, Gunita Šime

Aina un Andris  
Štol ceri viens otrā ieska-
tījās Embūtnieku kluba 
ballē. Abi auguši Otaņ-
ķu pagastā, taču iepriekš 
pazīstami nebija, jo vīrs 
ir 6 gadus vecāks. Vēlāk 
sekoja tikšanās Ainas ve-
cāku mājā, un drīz vien, 
1971. gada 19. jūnijā, 
Liepājā mija gredzenus. 
Kopdzīvi jaunā ģimene turpināja turpat Otaņķos tēva mājās.   

Pēc pamatskolas beigšanas Aina darba gaitas uzsāka konservu cehā, kur 
nostrādāja 26 gadus. Andris, kad pārnāca no dienesta, sāka strādāt Liepājas 
NVS par šoferi. Laulībā dzima meita un dēls. Ir arī mazmeitiņa. Pāris daudzus 
gadus nostrādāja arī Rudes skolā.

Šobrīd abi ir pensijā un vairāk nodarbojas ar māju darbiem, audzē zeme-
nes un visu, ko ikdienā kārojas. Zīmīgi, ka ikdienā abu vienīgais pārvietošanās 
līdzeklis ir velosipēds, arī uz Nīcas novada domi savā 50. kāzu jubilejā pāris 
atbrauca ar riteņiem. 

Uz jautājumu, kas ir veiksmes atslēga tik garam laulāto mūžam, Aina at-
zīmē, ka tā vienkārši sagadījās. Taču Andris pasakās savai lielajai pacietībai un 
atzīst, ka tas esot īstais iemesls laimīgai un ilgai laulībai. Dažreiz, kā jau daudzās 
ģimenēs, gadās arī pa kādam strīdam, taču tos vienmēr ir spējuši atrisināt.

Štolceru ģimene jaunajiem pāriem novēl veiksmi atrast īsto cilvēku sev 
blakus, saticību, mīlestību un veselību.

Kristīne Kopštāle, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ausmai Locenie-
cei patīk rāmi 
pasēdēt veran-
dā vai sētā un 
noskatīties, kā 
visi rosās.

Nosvin zelta kāzas

Biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” 28. maijā piedalījās Nīcas no-
vada domes organizētajā nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola” izsolē, kur ieguva 
nomas tiesības, lai izveidotu izglītības un zinātnes, tūrisma un atpūtas iestādi.

Mūsu mērķis ir veicināt kopīgu sadarbību ar Otaņķu un Nīcas pagasta iedzīvo-
tājiem, lai stiprinātu, popularizētu un attīstītu jaunus pakalpojumus izglītībā, kultūrā, 
tūrismā, sportā.

Rudenī mūsu biedrība atzīmēs 20 gadu jubileju. Mūsu galvenie darbības virzieni 
šajā periodā ir bijuši – 

u personības attīstības veicināšana un atbalstīšana;
u bērnu un pieaugušo izglītošana, saturīga brīvā laika organizēšana;
u bērnu un jauniešu profesionālā apmācība un darba iespēju nodrošināšana;
u ģimeņu, īpaši sociāli mazaizsargāto, atbalstīšana un sociālās labklājības veicināšana.

Rudes skolas vēsture un vietējo iedzīvotāju ieguldījums skolas tapšanā, uzturēšanā 
un saglabāšanā ir mums ļoti liela vērtība. Mēs aicinām visus iedzīvotājus uz kopīgu 
sadarbību, lai Rudes skola un tās attīstība dotu prieku un gandarījumu mums visiem kopā. 

Ja jums ir idejas, vēlme sadarboties vai citi priekšlikumi, zvaniet pa tālruni 
29519459 vai rakstiet initab@inbox.lv.
Inita Bišofa, biedrības “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” valdes priekšsēdētāja

Sports

Spītējot  
laikapstāk-
ļiem un sa-

režģījumiem 
ar tehniku,  

MTB “Nīca” 
dalībnie-

ki Aivis 
Karzons un 
Jānis Braže 

ar milzīgu 
gandarījumu 
pieveica sa-

censību trasi 
Polijā.

15. jūnijā apliecību 
par profesionālās ievirzes 
izglītības programmas ap-
guvi futbolā saņēma vairāki 
FK “Nīca” futbolisti. Šis 
dokuments jaunajiem fut-
bolistiem ir kā pirmais solis 
pretī profesionālā futbola 
karjerai! Apsveicam absol-
ventus un novēlam turpināt 
doties pretī izvirzītajiem 
mērķiem, tos sasniegt un 
izvirzīt jaunus! Lai izdodas!

Mūsu futbolisti absolvē Liepājas rajona Sporta skolu!

FK “Nīca” futbolisti 
saņem apliecības.

Aina un Andris Štolceri iesaka ikdienā 
vairāk pārvietoties ar velosipēdiem.



Pieaugušo izglītības centrā

8 2021. gada 30. jūnijs

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.

u 23.07. plkst. 15.00 acu ārste Dr. Ruta Ābelīte – pierakstīties pa tālr. 29415662.           

ATVAĻINĀJUMI
u Fizikālās medicīnas un medicīnas māsas kabinets slēgts no 21. jūnija līdz 20. jūlijam. 
u Ivetas Peremežas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa Ieva Aruma no 21. jūnija 
līdz 20. jūlijam.

INFORMĀCIJA PAR COVID-19 SERTIFIKĀTA IEGŪŠANU
Latvijā digitālā Covid-19 sertifi kāta tīmekļvietne www.covid19sertifi kats.lv darbību 

uzsāka 1. jūnijā. Tā nodrošina personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifi kātiem, kā 
arī iespēju verifi cēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifi kātu QR kodus. Tāpat 
no 15. jūnija pieejama īpaši izstrādāta mobilā aplikācija “Covid-19 Verify” sertifi kātu 
skenēšanai, kas ir ērtāk lietojama viedierīcēs.

Iedzīvotāji, kuri neizmanto internetu, savus digitālos Covid-19 sertifi kātus var 
saņemt valsts un pašvaldību vienotajos KAC. Pirms došanās uz KAC ar to ir jāsazi-
nās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas 
būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas 
centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. KAC darbinieks vizītes laikā sagatavos 
iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifi kātu un izsniegs to papīra formātā.

Nīcas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs  (Nīcas 
VPVKAC), tālr. 66954831, e-pasts nica@pakalpjumucentri.lv, adrese: Bārtas iela 6, 
Nīcas ciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3472.

 Vairāk informācijas: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid-19-sertifi kats; 
https://covid19sertifi kats.lv/.

 AUGUSTĀ AMBULANCĒ
u 19.08. plkst. 9.00 Donoru diena Nīcas Kultūras centrā – pierakstīties pa 
tālr. 29415662.

DIEVKALPOJUMI 
NĪCAS BAZNĪCĀ
u 4. jūlijā plkst. 14.00. 
 Kalpo A. Jaunskalže. 
u 11. jūlijā plkst. 14.00. 
 Kalpo P. Bobinskis. 
u 18. jūlijā plkst. 14.00. 
 Kalpo P. Bobinskis. 

Pieņemšana pie P. Bobinska
2. jūlijā plkst. 18.00–19.00.

NOSKAŅU MUZIKĀLIE VAKARI 
u  7. jūlijā plkst. 20.00 Rudē, jauno māju bērnu laukumā, EMĪLS KNUBIS – SAKSOFONS.
u  21. jūlijā plkst. 20.00 Nīcā, Saules un Dārza ielas iekšpagalmā, EDGARS ZIŅĢE 
– VIJOLE.
Koncerti bez maksas.
u  No 5. jūlija līdz 20. augustam Jūrmalciema sabiedriskajā centrā apskatāma 
koktēlnieka Alvja Vitrupa darbu izstāde “Riņķa līnijas”. Izstādes atklāšana 2. jūlijā 
plkst. 17.00.  

ZVEJNIEKSVĒTKI JŪRMALCIEMĀ BŪS!
u  Sestdien, 10. jūlijā, Jūrmalciemā tiks svinēti tradicionālie Zvejnieku svētki. 

Plkst. 15.00 pie sabiedriskā centra svētkus atklās Nīcas vīru koris. Visu dienu no 
plkst. 14.00 būs vietējo mājražotāju un amatnieku tirgošanās un andelēšanās. Par 
muzikālo noskaņu rūpēsies DJ Uldis.

Šoreiz svinību norises vieta būs tīklu māja ”Piestātne”, kur tiks godināti vietējie 
zvejnieki un jūras malā sagaidīts Neptūns. 

Svētku laikā apmeklētājus ar jautru koncertizrādi bērniem un vecākiem “Kaķa 
Toma šovs” priecēs muzikālā apvienība “Teātris un Es” no Rīgas, savukārt mazākie 
apmeklētāji varēs piedalīties Gaisa pūķu darināšanas un Ziepju burbuļu darbnīcās.

Un, protams, šie svētki nav iedomājami bez gardās zivju zupas vārīšanas un 
ēšanas. Vakarā ar muzikālu sveicienu uzstāsies Atis Ieviņš un Ballīšu orķestris no 
Valmieras.

Svētku īpašā gaisotne! Garda lašu zupa! Neptūns! Tas viss pie mums – ievērojot 
piesardzību!

Uz tikšanos Jūrmalciemā!
Tirdziņam ir aicināti pieteikties vietējie mājražotāji un amata meistari, kuri 

vēlas iepriecināt svētku apmeklētājus gan ar dažādiem ēdieniem, gan pašu 
darinātiem  izstrādājumiem.

Pieteikšanās līdz 8. jūlijam, sūtot savu pieteikumu uz 
e-pastu sanita.austere@nica.lv vai zvanot 27842689 (Sanita Austere).

Nīcas K ultūras centrs

Nīcas Pieaugušo izglītības centrā pandēmijas laiks bija 
kluss, iespēju robežās tika reklamētas tikai attālinātās 
mācības. 
Parasti vasarā vairumam cilvēku nav lielas intereses par 
mācībām, tomēr šobrīd vēlētos piedāvāt apmācības brīvā 
dabā, kas pēc šī savādā laika varētu būt aktuālas. 

NODARBĪBA “NEZĀLES KĀ ZĀLES”
Par prasmi izmantot mums apkārt esošo veselības 
saglabāšanā.
Pirmdien, 5. jūlijā, no plkst. 18.00 līdz ~19.00.
Vadīs dabas bagātību praktiķe Sarmīte Jegorova.
Pieteikties līdz 1. jūlijam.

NODARBĪBA “PRASMJU APGŪŠANA 
STRESA MAZINĀŠANAI”
Meditācija. Vizualizācija. Muskuļu relaksācija.
Otrdien, 20. jūlijā, no plkst. 18.30 līdz ~19.45.
Vadīs izaugsmes veicinātāja Inta Santa.
Maksa 5–10 EUR atkarībā no cilvēku skaita.
Pieteikties līdz 15. jūlijam.
Ja būs interese, tiks veidots vairāku nodarbību  cikls.
Pieteikšanās obligāta. Ieteikums – 
līdzi ņemt pretodu līdzekli.

Gunita Šime, pieaugušo izglītības metodiķe 
Tālrunis 29105652, gunita.sime@nica.lv

PII “Spārīte”

Latvijas Tautas sporta 
asociācija sadarbībā ar Starp-
tautisko Sporta un kultūras 
asociāciju (ISCA) piedāvāja 
jaunu pasākumu “Eiropas 
jūdze”.

Tā ir jauna iniciatīva, kas 
norisinājās no 1. līdz 5. jūnijam 
vairākās Eiropas un pasaules 
valstīs. Katram iedzīvotājam 
bija jāveic vismaz 1 jūdzi (1,609 
km) gara distance, jo tieši šāda 
īsa un pieejama distance mudina 
cilvēkus pievērsties fi ziskajām 
aktivitātēm.

Šo distanci var veikt skrie-
not, staigājot, nūjojot, braucot ar 
riteņiem vai jebkurā sev tīkamā 
veidā. “Eiropas jūdze” norisinā-
jās arī bērnudārzos, kur piedalījās 
arī PII “Spārītes” 4. grupas bērni 
kopā ar skolotājām Baibu Rogu 
un Ritu Kozuli, popularizējot 
sportisku, veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu:

1. jūnijā ar riteņiem veicot 
1,72 km, 

2. jūnijā staigājot 1,65 km,
3. jūnijā skrienot 1,64 km,
4. jūnijā pārgājiens Bernātos 

1,85 km.
Sanija Kulinska

Kopā “Spārītes” 4. grupas bērni, gan staigājot, gan braucot ar 
riteņiem, veica 6,86 km lielu attālumu.

Mācību gadu noslēdzot...
Saldā ziedu smarža vilina do-

māt par vasaru, lai arī vēl jāveic 
pēdējie darbi pirms atvaļināju-
miem.

PII “Spārīte” pedagogi apko-
poja paveikto šajā mācību gadā, to 
pārrunājot tiešsaistes pedagoģis-
kajā sēdē.

Atskats uz mācību gadā pa-
veikto bija vērojams arī iestādes 
pedagogu didaktisko materiālu un 
spēļu izstādē, kuras mērķis bija 
veicināt radošu un interesantu 
didaktisko materiālu iekļaušanu 

ikdienas mācību procesā, kā arī 
dalīties pieredzē un gūt iedvesmu 
turpmākajam darbam.

Bija iespēja pārliecināties, ka 
PII “Spārīte” pedagogi ir radoši, 
idejām bagāti un kompetenti savā 
jomā, jo nemitīgi tiek meklētas 
metodes un paņēmieni, lai bēr-
niem mācību procesu padarītu in-
teresantu.

Kā ikvienu, arī “Spārīti” skā-
ra Covid-19 radītie ierobežojumi. 
Tomēr esam spējuši pielāgoties 
šiem apstākļiem. Izpalika ikgadējie 

gadskārtu svētki un kopīgie pasā-
kumi. Tie tika organizēti grupiņās, 
un rezultātā svinēšana noritēja 
daudz radošāka un sirsnīgāka.

Noslēdzot šo mācību gadu, 
vēlamies pateikt paldies bērnu 
vecākiem par izturību un sadarbību. 
Paldies par labajiem vārdiem, kurus 
jūs veltāt “Spārītes” kolektīvam!

Jauku un saulainu vasaru vi-
siem vēlot, “Spārītes” kolektīvs 

Liena Kulinska, 
PII “Spārīte” vadītājas vietniece 

izglītības darbā

Eiropas jūdze...

JŪLIJĀ AMBULANCĒ

Pasākumi jūlijā

KAPUSVĒTKI
u Zvaņu kapos – 
 4. jūlijā plkst. 12.00,

u Zveju kapos – 
 11. jūlijā plkst. 12.00,

u Reiņu kapos – 
 8.  jūlijā plkst. 16.00,

u Pērļu kapos – 
 25. jūlijā plkst. 12.00.


