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Nīcas Mūzikas skolā skanēs jauna alta flauta un nacionālā līmenī izcels Nīcas tautastērpa 
darināšanas prasmes 

Nīcas novada dome 2019. gada janvārī iesniedza divus projekta pieteikumus Valsts 
kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos:  
 

1. “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, lai 
iegādātos Nīcas Mūzikas skolai jaunas flautas; 

2. “Tradicionālās kultūras nozares” projektu konkursā, lai sagatavotu un iesniegtu Latvijas 
Nacionālajam kultūras centram pieteikumu “Nīcas tautastērpa darināšanas prasmes”, lai 
šo vērtību iekļautu Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. 

 
Apstiprināti tika abi projekti. VKKF piešķirtais līdzfinansējums abiem projektiem ir 1000 EUR 

katram. Rezultātā Nīcas Mūzikas skola iegādāsies alta flautu par kopējo cenu 1597 EUR. Šim mērķim 
Nīcas Mūzikas skola ir saņēmusi arī ziedojumu 500 EUR apmērā, kas tiks izmantots, lai segtu daļu alta 
flautas iegādes izmaksas. Sākotnēji gan tika plānots iegādāties divas flautas: gan basa, gan alta, taču, 
tā kā no VKKF tika piešķirts mazāks līdzfinansējums, Nīcas Mūzikas skola lēma par labu alta flautai.  

Alta flautas iegāde ir nozīmīgs solis, galvenokārt, profesionālās ievirzes izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle” audzēkņu prasmju, iemaņu, kompetencēs balstītas 
izglītības kvalitātes uzlabošanā, bet ieguvēji būs arī citu izglītības programmu audzēkņi, kas apvienoti 
kolektīvās muzicēšanas ansambļos ar flautas spēles audzēkņiem vai kuri vēlas paralēli savam 
izvēlētajam instrumentam apgūt alta flautas spēli. Tāpat tas cels visas skolas prestižu, jo būs iespēja 
kvalitatīvi uzstāties konkursos, festivālos, koncertos, dažādojot gan repertuāru, gan skaņdarbu 
instrumentāciju.  

Savukārt otrā projekta rezultātā tiks sagatavots pieteikums “Nīcas tautastērpa darināšanas 
prasmes”, lai iesniegtu to Latvijas Nacionālajam kultūras centram. Kopējās projekta izmaksas tiek 
plānotas 1100 EUR apmērā. Finansējums paredzēts autoratlīdzību apmaksai ekspertiem, kuri 
izstrādās pieteikumu Nacionālajam Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam. Tas tiek darīts, lai 
saglabātu Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu, kas atspoguļo daļu no Latvijas kultūras prasmēm, 
tautas daiļradi, tradīcijas, vēstures procesus un ir tautas pašapziņas apliecinājums.  

Nīcas tautastērps jau vēsturiski tiek izdalīts kā atsevišķa novada tautastērps. Tautastērpam ir 
īpatnējs, no citiem novadiem atšķirīgs, raksturs un kopīgas iezīmes vienīgi būtu saskatāmas ar Bārtas 
un Rucavas tautastērpiem. Nīcas tautastērps ir ļoti grezns. Koši sarkani brunči (vietējais nosaukums - 
lindruki), ņieburi - gan vasaras (vietējais nosaukums - būršlaks), gan ziemas (vietējais nosaukums - 
burstes), zeķes mežģīnrakstā (vietējais nosaukums - caurlielenes) un citas tautastērpa detaļas ar 
saviem šeit Nīcā sastopamiem vietvārdiem. Nīcas tautastērpu valkā visā Latvijā ne tikai individuāli, 
bet arī vairāki deju un koru kolektīvi. 

Tuvākajā laikā tiks noslēgti abi finansēšanas līgumi ar Valsts kultūrkapitāla fondu un uzsākta 
projektu realizēšana. Projekti tiks realizēti jau līdz šī gada rudenim.  
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