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Nīcas Dižās muižas klēts glābšanas darbi turpināsies
Nīcas novada domē 1. martā saņemta ziņa, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF)
2000 latu apmērā atbalstījis domes izstrādāto un fonda 2010. gada pirmajā projektu
konkursā nozarē „Kultūras mantojums” iesniegto projektu „Nīcas Dižās muižas klēts
konservācija”. Šis kopš 2008. gada ir trešais fonda piešķīrums klēts glābšanas
darbiem. Nīcas Dižās muižas klēts celta 1853. gadā, un tā ir vienīgā novada
pašvaldības īpašumā esošā ēka, kurai piešķirts vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļa statuss. Projektā paredzēts turpināt Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas apstiprināto klēts glābšanas programmas realizāciju.
Tā kā visu klēts glābšanas programmā paredzēto konservācijas darbu izmaksas ir
turpat 10 000 latu, tad ar šo VKKF atbalsta summu un ar domes piešķirto
līdzfinansējumu šim projektam pietiks tikai daļējai nepieciešamāko darbu izpildei –
iekštelpu oriģinālo koka konstrukciju remontam un protezēšanai, seno dakstiņu
tīrīšanai un šķirošanai, jumta seguma sagatavošanai dakstiņu seguma atjaunošanas
darbiem. Domes darbinieki nekavējoties turpina meklēt finansējuma piesaistes
iespējas, lai šogad varētu notīrīto dakstiņus segumu atjaunot, veicot dakstiņu
pārkrāmēšanu un tādējādi nodrošinot ēkas pilnīgu konservāciju līdz turpmākajiem
rekonstrukcijas darbiem.
Kopumā šī gada VKKF Kultūras mantojuma nozares 1. konkursā atbalstīti 79
projekti par kopējo summu 75 547 LVL. Tikai vienam projektam piešķirts lielāks
atbalsts – 2900 lati, tomēr Nīca var lepoties, ka ir to 11 projektu skaitā, kuri saņēmuši
tik salīdzinoši lielu atbalstu – 2000 LVL, kamēr citi projekti atbalstīti par krietni
pieticīgāku summu.
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Klēts glābšanas darbu kārtējais posms noslēdzies
Septembrī pabeigts kārtējais Nīcas Dižās muižas konservācijas darbu posms. Darbus
veica SIA „Taigers”, kuras darbiniekiem jau ir iepriekšēja pieredze kultūras pieminekļu
restaurācijas darbos. Šī posma glābšanas darbi veikti par 3 276,46 latiem, no kuriem 2000 lati
ir Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts projektam „Nīcas Dižās muižas klēts konservācija”. Šis
ir trešais fonda piešķīrums klēts glābšanas darbiem pēdējo trīs gadu laikā.
Šajā darbu posmā ir pilnībā veikts klēts iekštelpu koka konstrukciju remonts –
eksponējamām daļām izmantots senais 19. gs. kokmateriāls, kuru novads saņēma
dāvinājumā no Grobiņas novada Iļģu muižas pils, citām konstrukcijām - jauns kokmateriāls.
Jumta konstrukcija pilnībā sagatavota dakstiņu seguma atjaunošanai: noņemts pagaidu
segums – ruberoīds, kas tika uzklāts pirms 2 gadiem pirmajos klēts glābšanas darbos;
uzklāta elpojoša plēve un izbūvēts latojums, kurš pielāgots iesedzamo dakstiņu izmēriem;
veikta seno dakstiņu šķirošana un tīrīšana.
Kopumā notīrīti 7850 dakstiņi, un atklājies, ka tie ir četru dažādu veidu dakstiņi. Daļa šo
seno dakstiņu, savlaicīgi domājot par jumta remontdarbos nepieciešamo materiālu trūkstošo
dakstiņu aizvietošanai, pirms 2 gadiem iegādāti Otaņķu pagastā. Konstatēts, ka 300 no
notīrītajiem dakstiņiem ir ar defektiem, taču tos, atbilstoši apstrādājot, paredzēts izmantot
nošļaupto galu slīpnēs. Lai pilnībā atjaunotu klēts jumta segumu, nepieciešami vēl 700
dakstiņi, kuri tiks iegādāti turpmākajā klēts glābšanas darbu posmā jau šoruden.
Šie darbi ir vitāli nepieciešami, jo sagatavotais jumta segums bez dakstiņiem nepasargā
ēku no nokrišņu postošās iedarbības. Dakstiņu seguma atjaunošana arhitektūras pieminekļu
atjaunošanas specifikas, lielās darbietilpības un sarežģītības dēļ uzskatāma par restaurāciju,
un tās izmaksas tiek lēstas ap 8000 latu, trūkstošo dakstiņu iegādes izmaksas ieskaitot.
Ārējā finansējuma piesaistei ir sagatavots un iesniegts projekts VKKF kārtējā rudens
projektu konkursā, kura rezultāti būs zināmi jau oktobrī. Nīcas novada dome ir pieņēmusi
lēmumu nepieciešamā apjomā līdzfinansēt klēts glābšanas darbu noslēdzošo posmu –
dakstiņu klājuma atjaunošanu.

Attēlā: Senie dakstiņi rūpīgi attīrīti, sašķiroti un glīti salikti
gaida jumta seguma atjaunošanas darbus.
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