Novada pašdarbniecēm būs jauni tautastērpi
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu guvis Nīcas
novada domes sagatavotais projekta iesniegums „Nīcas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” Nr. 10-02-LL09L413102-000003.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 25 komplektus Nīcas sieviešu
tautastērpus, kurus plānots nodot lietošanā Nīcas kultūras nama un Otaņķu
tautas nama pašdarbības kolektīviem – abu etnogrāfisko ansambļu un
sieviešu kora dalībniecēm.
Jauno tērpu, diemžēl, nepietiks visām pašdarbniecēm, bet tiks novērsta
būtiskākā problēma – vairākām dalībniecēm nav tautastērpu nemaz vai tie ir
pārāk nolietojušies, un šo nepieciešamību izvērtēs abu kultūras iestāžu
vadītājas, konsultējoties ar iesaistīto kolektīvu vadītājām.
Novada senlietu ekspozīcijas krājumu papildināšanai projekta ietvaros tiks
iegādāts viens Nīcas etnogrāfisko rakstu adījumu komplekts - rakstaini vilnas
cimdi un zeķes (kopā 16 pāri).
Projekta kopējās izmaksas plānotas 8470 latu, no kuriem fonda atbalsts
5250 lati. Šobrīd tiek gatavotas specifikācijas preču iepirkumam. Projektam
jābūt īstenotam līdz nākošā gada martam.
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Nīcas novada dome uzsāk projekta īstenošanu par tautas tērpu iegādi
Nīcas novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām un etnogrāfisko rakstu
adījumiem Seno lietu krātuvei.
Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” Nr. 10-02-LL09L413102-000003 ietvaros, veiksmīgi veikusi Cenu izpēti par adījumiem Seno
lietu krātuvei un Iepirkuma procedūru par tautas tērpu iegādi.
Cenu izpētei, kas notika pagājušā gada novembra otrajā pusē, pieteicās
tikai viens pretendents- tautas daiļamata meistare Regīna Liega Kalniņa, ar
kuru arī noslēgts līgums par Nīcas seno rakstu adījumu komplekta
izgatavošanu Seno lietu krātuvei par līguma summu 413.28 Ls. Šis komplekts
sastāv no 8 cimdu un 8 zeķu pāriem ar autentiskiem Nīcas etnogrāfiskajiem
rakstiem. Komplekts glabāsies un būs apskatāms Nīcas seno lietu krātuvē.
Arī pagājušā gada nogalē izsludinātā Iepirkuma rezultātā noslēgts
iepirkuma līgumus ar SIA „Anvi AM” par Nīcas sieviešu tautas tērpu
izgatavošanu par līguma summu 15475.99 Ls. Iepirkumam savus
piedāvājumus bija iesnieguši 3 pretendenti. Par uzvarētāju iepirkumu komisija
atzina pretendentu ar zemāko piedāvāto cenu.
Projektu plānots pilnībā pabeigt līdz šī gada 2.septembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 15889.27 latu, no kuriem fonda atbalsts 5250
lati. Pārējo līdzfinansē Nīcas novada dome.
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Nīcas novada dome turpina projekta īstenošanu par tautas tērpu
iegādi Nīcas novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām un etnogrāfisko
rakstu adījumiem Seno lietu krātuvei.
Nīcas novada dome, saņemot finansiālu atbalstu no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, projekta „Nīcas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana” Nr. 10-02-LL09L413102-000003 ietvaros, turpina projekta īstenošanu par tautas tērpu iegādi
Nīcas sieviešu korim un Nīcas etnogrāfiskajam ansamblim.
Iepirkumā par tautas tērpu izgatavošanu uzvarējušais uzņēmums SIA
„ANVI AM” jau ir uzsācis tautas tērpiem nepieciešamā auduma aušanu Nīcas
brunčiem. Pēc papildus pieprasījuma, Nīcas novada dome lēma par papildus
4 brunču, 2 kreklu un snāteņu, 3 ņieburu, prūseņu un aubju un 8 zeķu
izgatavošanu Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim. Visi tērpi tiks izgatavoti līdz
š.g. 2. septembrim, kad beidzas šī projekta īstenošana.
Šī projekta ietvaros Tautas daiļamata meistare Regīna Kalniņa
sadarbībā ar rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” dalībniecēm izgatavoja un Nīcas
Senlietu krātuves fondam nodeva 8 Nīcas etnogrāfisko cimdu un 8 zeķu
pārus.
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