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Arī šogad Latvijas dzim-
šanas dienas priekšvakarā, 
17. novembrī, sveiks un pal-
dies teiks tiem Nīcas un Otaņ-
ķu pagasta ļaudīm, kuri ar 
savu darbu liek skanēt abu 
pagastu vārdiem Latvijā un 
pasaulē vai paveic ko labu 
un nozīmīgu savu līdzcilvēku 
labā. Interesenti līdz 24. ok-
tobrim aicināti šos darbīgos 
ļaudis pieteikt kādai no sep-
tiņām apbalvojumu nominā-
cijām.

Galveno nomināciju “Par 
mūža devumu” piešķir vienam 
cilvēkam vai ģimenei par īpašiem 
nopelniem vairāku gadu garumā 
sabiedrības labā Nīcas un Otaņķu 

pagastā. Tāpat 17. novembrī pa-
teicību izteiks nominācijā “Gada 
jaunietis”. Šai nominācijai var 
ieteikt jauniešus vecumā no 13 
līdz 25 gadiem par sasniegumiem 
mācībās un ārpusklases darbā, 
brīvprātīgo darbu, iesaistīšanos 
aktivitātēs. Apbalvojumam “Gada 
cilvēks savā amatā” var izvirzīt 
dažādu jomu cilvēkus, kuriem ir 
godprātīga attieksme pret dar-
bu, savu novadu un sabiedrību. 
Netiks aizmirsti arī uzņēmēji, 
mājražotāji vai amatnieki, kuri 
veicinājuši abu pagastu attīstī-
bu, viņiem tiks pasniegta balva 
nominācijā “Gada balva uzņēmēj-
darbībā”. Kolektīvus, biedrības 
vai personas var pieteikt “Gada 

balvai kultūrā” un “Gada balvai 
sabiedriskajā darbībā”. Savukārt 
iedzīvotāju ieteiktie sportisti un 
komandas par sasniegumiem un 
šīs jomas attīstīšanu var preten-
dēt uz “Gada balvu sportā”. 

Ieteikumus par cilvēkiem, kas 
pelnījuši apkārtējo uzmanību un 
pateicību par labiem darbiem, var 
iesniegt, aizpildot anketu papīra 
formā un iesniedzot to kādā no 
Nīcas vai Otaņķu pagasta iestā-
dēm. To var izdarīt arī elektronis-
ki pašvaldības interneta vietnē 
vai sociālā tīkla Facebook Nīcas 
kontā. Rīkotāji piebilst, ka ieteikt 
pretendentu var arī vienai vai 
divām nominācijām, nav obligāti 
jāraksta par visām.w

Jau var ieteikt sumināšanai labos ļaudis

Nedēļas nogalē dabas 
draugi Latvijā var iesaistīties 
Eiropas Putnu vērošanas die-
nās jeb “EuroBirdwatch 2021”, 
ziņo Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība. Tā arī mudina par 
novērotajiem gājputniem zi-
ņot portālā www.dabasdati.
lv. Organizēta putnu vērošana 
mūspusē notiks Papē.

Migrējošo putnu gredzenoša-
na un vērošana Latvijas Univer-
sitātes Bioloģijas institūta Papes 
Ornitoloģisko pētījumu centrā 
notiks 2. un 3. oktobrī no pulk-
sten 9 līdz 12. Dalībniekiem būs 

iespēja apskatīt putnu migrāci-
jas pētniecības centru (murdu, 
starmeti, tīklus). Ekskursiju va-
dīs Oskars Keišs, pieteikšanās:  
oskars.keiss@lu.lv. Vēl Kurzemē 
putnu vērošanu Slīteres Nacionālā 
parka teritorijā Kolkā rīko Dabas 
aizsardzības pārvalde. Ekskur-
siju 3. oktobrī pulksten 10 vadīs 
Ritvars Rekmanis, pieteikšanās 
pa tālruni 28611079, baiba.ralle@
daba.gov.lv. Eiropas Putnu vēroša-
nas dienās redzētos putnus uz-
skaita gan katrā dalībvalstī, gan 
visā reģionā kopumā, izceļot arī 
neparastāko sugu novērojumus.w

Papē varēs vērot 
putnu pārlidojumus
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Ar sirsnīgiem aplausiem 
pateicībā par labdarības 
biedrības “Tabitas sirds” pa-
veikto darbu un ieguldījumu 
sākās jaunās mājas svinīgā 
atklāšana Grobiņā. Lietus 
dēļ tā notika nevis pagalmā 
ar skatu uz būvi, bet blakus, 
kultūras centrā “Robežnieki”. 
“Šī nav tikai noliktava. Tas 
ir piedzīvojums, saliedēša-
nās un uzticēšanās process,” 
teica “Tabitas sirds” vadītāja 
Kristīne Vidzeniece.

Uzzīmēja sapni
Dienvidkurzemes novada do-

mes priekšsēdētājs Aivars Prie-
dols aicināja klātesošos uzgavilēt 
Kristīnei, viņas vīram Mārtiņam 
un visai tabitu komandai: “Mums 
ir tā laime it visu vārdā pateikt 
paldies un novēlēt, lai kopā ļoti 

labi izdodas!” 
“Paldies, ka jūs esat šeit, ka 

ģimene, mīļi draugi, draudze, paš-
valdība un sadarbības partneri ir 
šeit, ka ziedotāji un atbalstītāji ir 
atraduši laiku, lai būtu ar mums 
mirklīti kopā,” teica K. Vidzeniece. 

Pirms iešanas tālāk esot jā-
paskatās atpakaļ uz to, kas bijis, 
viņa atzīmēja. Doma dažām ģi-
menēm kopīgi palīdzēt vietējiem 
cilvēkiem dzimusi pirms sešiem 
gadiem. Bijis ar ko padalīties, un 
labprāt to darījuši. Pamazām 
pievienojušies draugi, nodibinā-
ta biedrība. “Lietas krājās garāžā, 
mājās, pašvaldības dāvātā trīs-
istabu dzīvoklī. Tas bija labi, bet 
kādā brīdī bija par maz. Tad drau-
gi, uzņēmums “LVCT” mums deva 
iespēju būt plašās un siltās telpās,” 
atcerējās Kristīne. Noliktava Lie-
pājā divarpus gadus bija pagaidu 
mājas. Tad draugi no Fēru salām 
uzdāvināja divus konteinerus, kas 

devuši impulsu ticībā sapņot par 
savu vietu, savām mājām. “Sapra-
tām, ka tas nav vienkāršs sapnītis, 
bet to uzzīmējām, par to visiem 
stāstījām. Pašvaldība mums deva 
iespēju nomāt zemi, šī vieta, kur 
sētā stāvēja konteiners, mums 
ļoti patika,” stāstīja organizācijas 
vadītāja. 

Pagājušajā gadā būvniecības 
uzņēmums “Uppe” apņēmās pa-
līdzēt “Tabitas sirdij” savā tradi-
cionālajā komandas saliedēšanas 
pasākumā. Būvatļauju saņēma 
19. augustā, un nākamo divu die-
nu laikā ēka bija gatava, to pašiem 
bijis grūti aptvert. Projekts bija 
Mārtiņa Vidzenieka paša roku 
darbs, ar padomiem talkā nāca 
Liepājas pilsētas bijušais galve-
nais arhitekts Indulis Kalns. Priek-
šējā fasāde no stikla ir viņa ietei-
kums, labdarības organizācijai tā 
simboliski esot kā atvērtas rokas, 
kas aicina visus šeit iegriezties.

“Tabitas sirds” kalpo cilvēkiem jaunajā mājā

Lentītes griešana “Tabitas sirds” mājai izvērtās par lielu jautrību – lietus līst, bet 
paķērušās ne visai asas šķēres. Kristīne Vidzeniece (no kreisās) un Inita Reņģe aicināja 
viesus apskatīt biedrības jaunās telpas.

Jaunajā ēkā tagad ir pietiekami vietas, kur sašķirot un 
novietot palīdzībai domātās mantas – mēbeles, apģērbu, 
pārtiku. “Varam ērti salikt pa plauktiem visu, kas mums ir,” 
teica noliktavas vadītāja Inita Reņģe. “Otrajā stāvā ir telpa 
sarunām.” EGONA ZĪVERTA FOTO

Vēl tikai apkure
Rekordtempā uzceltā māja jau 

bijis brīnums, teica K. Vidzeniece, 
bet tad sekojuši nākamie brīnu-
mi. Telpu iekārtošanā katrs solis 
bijis jauns izaicinājums. Šogad, 
atkal tieši 19. augustā, saņemts 
būvvaldes apliecinājums par ēkas 
nodošanu ekspluatācijā. “Palicis 
tāds mazumiņš kā apkure. Ceram, 
ka Dievs dos arī to,” pauda Kristī-
ne, piebilstot, ka nauda, protams, 
nenāk no gaisa, to saziedo draugi, 
palīdz pašvaldība, uzņēmēji. 

Priecīgs jaunums “Tabitas sir-
dij” ir LEADER projekta finansē-
jums no Lauku atbalsta dienesta 
un “Liepājas rajona partnerības”. 
Sociālo pakalpojumu paplašinā-
šanas projekta kopējā summa ir 
3678,83 eiro, no kuriem 15% ir 
biedrības līdzfinansējums. Par šo 
naudu biedrības jaunajam nolik-
tavas un izdales centram iegādāti 
veļas mazgājamā mašīna, veļas 
žāvētājs un boileris. Sadarbībā 
ar Dienvidkurzemes pašvaldības 
Sociālo dienestu cilvēkiem būs 

iespēja nomazgāties un izmaz-
gāt veļu bez maksas. Nopirkti arī 
apģērbu tvaikošanas iekārta un 
universālais putekļu sūcējs, lai 
attīrītu un sagatavotu otrreizējai 
lietošanai ziedoto apģērbu un ci-
tas lietas. Biedrības darba uzlabo-
šanai, saziņai un grāmatvedības 
vajadzībām iegādāti portatīvais 
dators un lāzerprinteris.

“Tabitas sirdi” ar jauno māju 
apsveica līdzšinējā Grobiņas no-
vada Sociālā dienesta vadītājas 
p. i. Elīna Pirtniece-Niķele, Kur-
zemes ģimeņu atbalsta centra 
“Liepāja” vadītāja Guna Krēgere-
Medne un citi sadarbības part-
neri, uzsverot to, ka labdarības 
biedrība ne tikai sniedz materiālu 
palīdzību, bet arī izglīto ģimenes 
un atbalsta tās krīzes brīžos. 

Kristiešu draudzes “Dieva 
mājas” mācītājs Pauls Oleksa 
norādīja, ka zinot – aiz katras kal-
pošanas stāv sirds. “Kristīne, es 
domāju, ka visi noticēja tavai sir-
dij,” viņš apsveica biedrības vadī-
tāju ar sasniegto un aizlūdza par 
turpmāko sapņu piepildīšanu.w


