
 

Lai jaunā halle vairo sportotprieku! 

Sen lolotais sapnis piepildījies – Nīcas sporta halle uzbūvēta un 15. jūlijā, klātesot 
plašam novada iedzīvotāju un ciemiņu pulkam, atklāta. Godpilnais pienākums pārgriezt lenti 
tika uzticēts ne vien novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim un halles projekta 
vadītājai Laurai Pakulei-Krūčei, bet arī būvdarbu vadītājam Kasparam Strēlim, 
ģenerāluzņēmēja SIA "Monum" būvdarbu vadītājiem Tālim Eltermanim un Vilnim Balamam, 
Valsts Reģionālās attīstības aģentūras Reģionālās attīstības atbalsta departamenta vecākajai 
ekspertei Leldei Laiviņai. Savukārt kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm sienā 
iestiprināja novada sporta darba organizators Ingars Kalējs, būvuzraugs Jānis Burģis, Valsts 
Reģionālās attīstības aģentūras Reģionālās attīstības atbalsta departamenta direktora 
vietnieks Zigmārs Grūbe, arhitektu firmas SIA "WS" valdes loceklis Sandijs Grietēns. 

Halles atklāšanas dienā pasauli pāršalca traģiska vēsts, tādēļ ar klusuma brīdi tika 
pieminēti nevainīgi bojā gājušie cilvēki pilsētā, kuras nosaukums no mūsējā atšķiras vien ar 
garumzīmi – Nicā. Sludinātāja Aivara Vadoņa pārdomātajiem ceļa vārdiem sekoja pateicības 
halles tapšanā iesaistītajiem cilvēkiem un daudz apsveikumu. Īpaši daudz atzinīgu vārdu 
saņēma halles projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče, kas kopā ar Attīstības  nodaļas 
darbiniecēm ne vien sagatavoja kvalitatīvu projektu, kas izturēja milzīgu konkursu, tā 
saņemot 1 miljonu eiro, bet bija klāt projekta gaitā no sākuma līdz beigām, pārzinot teju 
ikvienu ēkas skrūvi. Ne velti I.Kalējs viņu sveica kā halles krustmāti un dāvināja abonementu 
trenažieru zāles apmeklējumam piecu gadu garumā. 

Nīcas un Liepājas basketbola komandu spēli, kad rezultāts nemitīgi mainījās te par 
labu vienai, te otrai komandai, vienaldzīgi bija grūti noskatīties. Rezultāts priecēja – Nīcas 
sportisti savās jaunajās mājās vinnēja ar četru punktu pārsvaru. 

Pasākumu kuplināja Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis ar jestro apdziedāšanu, Nīcas 
dejotāji ar raito dejas soli. Vareni plašo telpu piepildīja Valsts himnas skaņas, kad 
daudzbalsīgais apmeklētāju koris sekoja vidusskolas meiteņu skanīgajām balsīm. Andra 
Daņiļeviča vadītā rīdzinieku deju kopa „Dzirnas” saistīja ar jaunības degsmi un kustību 
vieglumu. 

Vai būs, kas sporto, vai spēsim uzturēt jauno ēku, vai sapratīsim, ka viss maksā tik, cik 
maksā – ir jautājumi un bažas, kas izskan nīcenieku sarunās. Tajā pašā laikā ne viens vien 
atceras sapni par halli, neticību, ka šis sapnis varētu piepildīties. Tomēr tas ir noticis, 
iespējams, „ielecot pēdējā vilcienā”, paspējot piesaistīt gandrīz pusi naudas nozīmīgajai 
sporta būvei. Tādēļ  ticēsim, ka piepildīsies daudzo apsveicēju vēlējumi uzturēt sportisko 
garu un gūt labus panākumus. 

Atklāšanas turnīrā piedalījās sešas futbola komandas – no mūsu novada un Liepājas. 1. 
vietu izcīnīja komanda „Saules iela”, 2. vieta „Liepājas krītiņiem”, 3. – „Zvejniekam”. 

Novada iedzīvotāju interese par atklāšanas pasākumu bija patiesi liela – tribīnes 
skatītāju pilnas, bērni un jaunieši mijās ar vecāka gadagājuma ļaudīm. Skanēja atsauksmes 
par ērto telpu plānojumu, košo zāli un arī par halles savienojumu ar skolu. 

Gunita Šime, sabiedrisko attiecību speciāliste  

 

                                       

 

 

                             www.nica.lv 


