
Nīcas novada dome
The Council of Nīca Municipality
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469049, dome@nica.lv, www.nica.lv

Otaņķu pagasta pārvalde
Of the Otaņķi Parish Administration
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475,
+371 63484550, parvalde@nica.lv

Pašvaldības policija
Municipal Police
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, 
LV-3473, +371 63489485, 26512661,  
policija@nica.lv

Nīcas vidusskola
Nīca Secondary School
Skolas iela 14, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469875, nicavsk@apollo.lv,
www.nica.edu.lv

Rudes sākumskola 
Rude Elementary School
Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475, 
+371 63407653, 29858814

Pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”
Preschool Education Center “Spārīte”
Saules iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469927, 29132273,  
pirmsskola@nica.lv

Nīcas mūzikas skola
Nīca Music School
Bārtas iela 6, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473, +371 63489492, 
29264133, muzika@nica.lv

Nīcas kultūras centrs
Nīca Cultural Center 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63489495, 26302528,  
kultura@nica.lv

Nīcas kultūras nams
Nīca Cultural Center
Bārtas iela 6, Nīca,  
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63489495, 26302528,  
kultura@nica.lv
Otaņķu tautas nams
Otaņķi Culture Center
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475,
+371 63484556, 28808984,  
inese.salma@nica.lv

Nīcas bibliotēka · Nīca Library
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489494, 22020037,  
rita.abelite@nica.lv

Otaņķu bibliotēka · Otaņķi Library
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475, +371 63484554, 
vineta.juskevica@nica.lv

Nīcas vidusskolas muzejs
Nica High school museum

Nīcas ambulance 
Nīca out of Patients clinic
Skolas iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 29415662, ambulance@nica.lv

Nīcas novada bāriņtiesa
Nīca Municipality Orphans’ Court
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63489499, 25450578,  
tiesa@nica.lv

Sociālais dienests · Social Service
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63489489, 25449861, 
inese.lapina@nica.lv

Nīcas sporta halle · Nīca Sport Hall
Skolas iela 14, Nīca, 
Nīcas novads, LV-3473, +371 25638442,
sports@nica.lv

Nīcas jauniešu centrs
Nīca Youth Center
Skolas iela 14, Nīca, Nīcas novads, 
LV-3473, +371 63469975, njc@njc.lv

Kalnišķu sabiedriskais centrs
Kalnišķi Public Center
“Kalnišķu Dimanti”, Kalnišķi,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 28361268, kalniski@nica.lv

Jūrmalciema sabiedriskais centrs 
Jūrmalciems Public Center
“Ievas”, Jūrmalciems, 
Nīcas novads, LV-3473, +371 26673353,
jurmalciems@nica.lv

Grīnvaltu sabiedriskais centrs
Grīnvalti Public Center
Grīnvaltu ciems, Pērkones iela 2-1,  
Nīcas novads, LV-3473, +371 63469049,
dome@nica.lv, www.nica.lv

NĪCAS NOVADA IESTĀDES
INSTITUTIONS IN NĪCA

Nīcas tūrisma informācijas centrs 
Nīca Tourist Information Center 

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473
Tel.: +371 63489501, 29458532
turisms@nica.lv, www.nica.lv

NĪCA

RĪGA

Bankas automāts · ATM 
A/S Swedbank 
Bārtas iela 11, Nīcas novads

Eletromobiļu uzlādes stacija 
Eletromobile charging station 
Pienotava, Nīcas novads

Izdevējs · Publisher 
Nīcas novada dome · Nīca Municipality Council
Foto · Photo
D. Birulis, R. Bumbiere, G. Lacombe, V. Pelns, K. Silvers, G. Šime, A. Veidele
Vāka ilustācija · Cover illustration
Sense media 

Izdošanas gads · Year 2018 
Kartogrāfija, dizains · Design, cartography
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, www.kartes.lv
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Piemiņas akmens komunistiskā
terora upuriem · Memorial Stone 
to the Victims of Communist Terror

 1949. gada 25. martā Nīcas parkā tika 
savesti 240 novada iedzīvotāji – veci 
un jauni, ģimenes ar maziem bērniem, 
lai pēc tam no Tores stacijas Grobiņā 
vilciena vagonos tiktu nosūtīti garā un 
mokpilnā ceļā uz Sibīriju. 

 On 25 March 1949, 240 residents of the 
county – youngsters, elders and families 
with young children, were gathered in 
the park of Nīca and afterwards, taken 
to Tore station in Grobiņa where they 
were entrained and sent on a long and 
painful journey to Siberia in Russia. 
 Centra parks · Central Park,  
Nīca, Nīcas novads 

Rogu ģimenes privātkolekcijas ·
Private Collections of the Rogi Family

 Interesentiem ir iespēja iepazīties ar 
padomju laika motocikliem, prezen-
tācijas pildspalvām un ugunsdzēsībai 
veltītu ekspozīciju. 

 You can see Soviet time motorcycles, 
presentation pens and fire extinguisher 
exposition. 
 “Upmalas”, Nīcas pagasts, Nīcas 
novads, +371 29358190, 26176908, 
apmeklējums iepriekš jāpiesaka · please 
arrange your visit beforehand

Nīcas luterāņu baznīca · 
Nīca Evangelical Lutheran Church

 Baznīca celta 1849.–1851. gadā 
pēc Kurzemes guberņas arhitekta  
F. Šulca projekta. 1945. gada aprīlī vācu 
karavīri torni uzspridzināja. Pēckara 
gados sākās baznīcas un interjera 
atjaunošana, taču 1961. gada 21. maijā 
baznīcu slēdza, un draudzes darbība 
tika pārtraukta. Līdz 20. gs. 80. gadu 
beigām dievnamu izmantoja kā sporta 

zāli. 1990. gadā draudze baznīcu atguva. 
Baznīcas zvans, kura izgatavošanai 
naudu dāvāja Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis, iesvētīts 1940. gada 15. maijā. 

 The Church was built from 1849 
to 1851 based on the designs of  
F. Schultz, an architect of Courland 
Province. In April 1945, German troops 
blew up the tower. After the war the 
restoration of the Church and its 
interior was commenced, though in 
21 May 1961 the Church was closed and 
the activities of the congregation were 
terminated. Until the late 80’s of the 
20th century the church housed a gym. 
In 1990, the Church was returned to the 
congregation. The Church bell, which 
was financed by the former President 
Kārlis Ulmanis, was blessed on 15 May 
1940. 
 Nīca, Nīcas novads, 
+371 63469789, 63469292, 28639552, 
apmeklējums iepriekš jāpiesaka · please 
arrange your visit beforehand

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 
piemiņas stēla – dāvana Brīvības 
cīņu varoņiem Latvijas simtgadē 
Memorial plaque for the recipients 
of the Order of Lāčplēsis – the 
present for heroes of the Latvian 
War of Independence in Latvia’s 
100 years anniversary

 Piemiņas plāksne Nīcas un Pērkones 
pagastā dzimušajiem Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem. 

 The memorial place for the recipients 
who were born in Nīca and Pērkone.
 Nīca, Nīcas novads, Nīcas luterāņu 
baznīcas dārzs · Nīca Lutheran church 
garden

Bārtas upe · River Bārta
 Bārta aicina gan ūdenstūristus, gan 
mierīgas atpūtas tīkotājus. Tās krastos 
slejas krāšņi meži un vareni ozoli, 
vairākās vietās ierīkotas atpūtas vietas 
laivotājiem. Upe ir mierīga un bagāta 
zivīm. Katru gadu norisinās laivošanas 
sacensības “Bārtas kartupelis” un 
“Bārtas pumpurs”.

 The River Bārta calls both water tourists 
and those who prefer calm relaxation. Its 
banks are adorned with glorious forests 
and mighty oaks. Boaters can enjoy 
recreation spots arranged specially for 
their convenience. The river is calm and 
rich in fish. Every year it hosts a boating 
competitions called the “Bārta Potato” 
and “Bārta Bud”. 

Nīcas senlietu krātuve ·
Nīca Exhibition of Antiquities

 Šeit apskatāmi vairāk nekā gadsimtu 
seni Nīcas un Pērkones tautastērpi. 
Bagātīgais pūra lādes saturs – Nīcā austas 

segas, dvieļi, galdauti, dažādi izšuvumi, 
adīti cimdi un zeķes – vēsta par senajām 
tradīcijām rokdarbu darināšanā. Ir 
apskatāmas arī senas grāmatas, dažādi 
vēsturiski sadzīves priekšmeti un 
darbarīki. Senlietu krātuvē regulāri 
notiek izstādes, kas sniedz izsmeļošu 
un interesantu informāciju par novada 
vēsturi. 

 The exhibition displays folk costumes 
of Nīca and Pērkone more than a 
century old. The rich exposition, which 
contains Nīca woven blankets, towels, 
tablecloths, various embroidery, as well 
as knitted gloves, mittens and socks, tells 
us the history of handicraft traditions. 
You can also see old books, various 
historical household items and tools. 
The museum regularly hosts exhibitions 
revealing thorough and interesting facts 
on the history of the County. 
 Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads,  
+371 63469119, 25424971,  
vesture@nica.lv 

NĪCA
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BERNĀTI
BERNĀTI

Seno lietu sēta “Galdnieki” 
 Saimnieku vaļasprieks ir seno tradīci-
ju iedzīvināšana, senlietu saglabāšana, 
eksponēšana un izglītojošu pasākumu 
veidošana. “Galdnieku” sētā ir izstādī-
tas senlietas – zirga grābeklis, vairāki 
rati, ragavas, galdnieka ēveles un āmu-
ri, vērpjamie ratiņi, kafijas dzirnaviņas, 
sviesta kuļamā kaste, gaļas maļamās 
mašīnas, eleganti ogļu pletīzeri, paka-
vi, zirglietas, senču apģērbi, bet pūra 
lādēs rodami izšūti dvieļi un linu audu-
mi. Stāstām, rādām, ļaujam aplūkot, arī 
uzģērbt Nīcas krāšņo, seno tautastērpu. 
Līdz jūrai ir tikai 700 metru, un pagalmā 
dzird tās šalkoņu. 

 Bernāti, Nīcas novads, +371 26998159 

Exposition of Antiques “Galdnieki”
 The owners’ hobby is ancient traditions, 
the preservation of antiquities and 
organisation of educational events. You 
will have a unique chance to see various 
antiquities such as a horse rake, carts, 
sleds, carpenter’s planes and hammers, 
spinning wheels, a coffee grinder, 
butter churns, meat grinders, chic 
coal flat irons, horseshoes, a harness 
and antique clothing. The hope chest 
is filled with embroidered towels and 
linen fabrics. The owner will be happy 
to tell, show and allow you to try on the 
gorgeous Nīca folk costume. The sea 
is only 700 metres away, and the wind 
brings its presence into the yard.

Dabas parks “Bernāti”
 Eiropā aizsargājama Natura 2000 

dabas teritorija. Jūras krasts ar smalkajām, 
baltajām smiltīm, kāpas un priežu mežs 
vilina apmeklētājus gan ziemā, gan 
vasarā. Dabas parka teritorijā Bernātos 
ir iekārtotas piknika un atpūtas vietas. 
Latvijas rietumu galējā sauszemes punktā 
ir uzstādīta robežzīme “Zaļais stars” 
(56°22.637, 20°58.739). Tajā ietverts 
saules motīvs, un tā ir viena no četrām 
tēlnieka Viļņa Titāna granīta skulptūrām, 
kas kopš 1998. gada atrodas visos 
tālākajos Latvijas sauszemes punktos. 
Dabas parkā uzstādītas koktēlnieka Alvja 
Vitrupa darinātas skulptūras pēc teikas 
“Kā Dienvidkurzemes tautastērpā radušās 
krāsas” motīviem. Augstas kāpas virsotnē 
atrodas piemiņas akmens Latvijas 
Republikas pirmajam Valsts prezidentam 
Jānim Čakstem, kurš 1924. gada 27. sep- 
tembrī šeit teica zīmīgos vārdus: “Te 
jābūt kūrortam!” un nolika Bernātu 
kūrorta pamatakmeni. 2013. gada vasarā 
piemiņas vieta labiekārtota, ierīkojot 
ērtas kāpnes ar divām skatu platformām 
un soliņiem. 

Nature Park Bernāti 
 Natura 2000 protected nature territory. 
The seashore with fine, white sand dunes 
and pine forests attracts visitors both in 
winter and summer. The Nature Park 
in Bernāti offers picnic and recreation 
sites. The sign Zaļais stars (Green Beam) 
marks the most westerly point of Latvia. 
It contains a motif of the Sun, and is 
one of four granite sculptures by Vilnis 
Titāns which were installed in 1998 
at all of the outermost land points of 
Latvia. Sculptures by Alvis Vitrups were 
installed reflecting the theme of the local 
legend “How the colours appeared in 
the folk costume of Southern Kurzeme”. 
A memorial stone for Jānis Čakste, the 
first President of the Republic of Latvia, 
was installed on the highest dune where 
he, on 27 September 1924, had said: 
“There must be a resort here!” and laid 
the foundation-stone for Bernāti Resort. 
In summer 2013, the memorial site 
was improved, installing comfortable 
stairs with two observation decks and 
benches.
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Jūrmalciems · Jūrmalciems
 Jūrmalciems ir sens zvejnieku ciemats 
Baltijas jūras krastā. Tā ir savdabīga, 
senatnīga vide, kur katra māja 
atrodas kāpu ielokā. Pirmā vieta, kur 
Jūrmalciema ciemiņi mēdz doties, ir jūra 
un mols, ko joprojām izmanto vietējie 
zvejnieki. Jūrā regulāri dodas vairākas 
zvejnieku brigādes. Kaut arī zvejnieku 
skaits, darbu apjomi un zivju daudzumi 
nav tādi kā pirms gadu desmitiem, jūlijā 
ik gadu tuvi un tāli ciemiņi pulcējas 
Zvejnieku svētkos.

 Jūrmalciems is an old fishing village on 
the coast of the Baltic Sea. It is an original, 
old-style environment, where every 
house is surrounded by sand dunes. 
The first place visitors to Jūrmalciems 
tend to go is the sea and the pier, which 
is still used by local fishermen. Several 
teams of fishermen regularly go fishing 
at sea. Although neither the number of 
fishermen, nor the volumes of work and 
quantities of fish are like a few decades 
ago, every July close and distant visitors 
gather here to celebrate the Fishermen’s 
Festival. 

Ekspozīcija “Jūrmalnieku senatne” · 
Exposition “Ancient times of 
Jūrmalciems people”

 Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt 
zvejnieku sadzīves priekšmetus un 
amata rīkus, uzzināt par to lietojumu 
un senajiem nosaukumiem, kā arī gūt 
plašāku informāciju par Jūrmalciema 
vēsturi – iepazīties ar senām 
fotogrāfijām, uzzināt par zvejnieku 
dzimtām un atmiņu stāstiem.

 It displays fishermen’s household items 
and tools. You can learn more about 
their use and old names, while ancient 
photos and memories of locals will tell 
you the history of Jūrmalciems.
 “Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads, 
+371 26461735,  
gita500@inbox.lv,  
apmeklējums iepriekš jāpiesaka, ieeja 
par ziedojumiem · please arrangve your 
visit beforehand, admission  
by donation

Pūsēnu kalns · Pūsēnu Hill
 Latvijas augstākā (37 m v.j.l.) piejūras 
kāpa. Sākot no Bernātiem, dienvidu 
virzienā atrodas augsto kāpu valnis, kas 
veidojies zviedru laikos 17. gs., kad plašu 
mežu masīvu izciršanas un ugunsgrēku 
rezultātā valdošie rietumu vēji izraisīja 
“ceļojošo” smilšu procesus, kas sevišķi 
bīstamus apmērus sasniedza laikā no 
1785. līdz 1835. gadam. Ar smiltīm tika 
apbērtas gan lauksaimniecības zemes, 
gan vairākas zvejnieku sētas ar visām 
ēkām, to skaitā “Pūsēni”, no kā augstā 
kāpa ieguva savu nosaukumu. Lai 
apturētu postošo procesu, tika veikta 
kāpu vērienīga apmežošana. Uzkāpjot 
Pūsēnu kalna virsotnē, paveras brīnišķīgs 
skats uz Baltijas jūru un piejūras priežu 
mežu. Pie auto stāvlaukuma ir ierīkota 
piknika vieta. 

 The highest dune in Latvia (37 m a. s. l.). 
From Bernāti to the south, a wall of high 
dunes formed in the 17th century during 
the so called Swedish times as a result 
of massive deforestation and fires when 
western winds created sand drifting, 
becoming especially dangerous in 1785 
– 1835 when drifting sand covered 
agricultural lands and a number of 
fishermen’s farms including one called 
“Pūsēni”. It gave its name to the highest 

dune. To stop the devastating process of 
sand drifting, massive afforestation was 
carried out. From the top of Pūsēnu Hill 
you may enjoy wonderful views of the 
Baltic Sea and coastal pine forests. A nice 
picnic site is located near the parking lot. 

Jūrmalciema luterāņu Nācaretes 
baznīca · Jūrmalciems Evangelical  
Lutheran Nazareth Church

 Viena no mazākajām Kurzemes 
baznīcām, kas būvēta 1933. gadā kā 
vienjoma taisnstūra koka celtne ar 
draudzes telpas rietumdaļā piebūvētu 
divstāvu priekštelpu un mazu tornīti 
virs jumta kores. Altāra rentablu veido 
virs mensas pusloka arkā piestiprināta 
A. Lapiņa altārglezna “Kristus” (1979). 

 One of the smallest churches in 
Kurzeme, built in 1933 as a single nave 
rectangular wooden building with a 
two storey hall attached to the Western 
part of the congregation’s room and a 
small tower on top of the ridge. The 
altar also encloses the altarpiece by 
A. Lapiņš “Christ”
 Jūrmalciems, Nīcas novads,  
+371 26461735,  
apmeklējums iepriekš jāpiesaka · please 
arrange your visit beforehand

JŪRMALCIEMS
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Savvaļas zirgu un tauru ganības  
dabas parkā “Pape” ·
Pastures of Wild Horses and 
Aurochs, Nature Park “Pape”

 1999. gadā Pasaules dabas fonds Papes 
dabas parkā ieveda 18 savvaļas zirgus. 
2004. gadā viņiem pievienojās tauru 
govis. Tagad dzīvnieku skaits ir krietni 
palielinājies. Lielie zālēdāji pārtiek no 
zāles, niedrēm, krūmiem, tādējādi 
tie darbojas kā dabīgas pļaujmašīnas. 
Tas ļauj saglabāt dabīgās pļavas, kurās 
sastopami dažādi reti augi, piemēram, 
orhidejas, ko vasaras sākumā var 
apskatīt dabas parka Orhideju takā. 
Sevišķi nozīmīgas šādas teritorijas ir 
mūsdienās, kad ne tikai Latvijā, bet visā 
Eiropā samazinās dabīgo pļavu platības, 
jo tās vai nu aizaug, vai arī tiek uzartas 
intensīvākai saimniekošanai. 
Ekskursijas tikai gida pavadībā, ieejas 
maksa: pieaugušajiem 4 eiro, bērniem, 
studentiem un pensionāriem 2 eiro, 
grupām atlaides.
Darba laiks: maijs–oktobris,  
10.00–18.00, pārējā laikā, zvanot 
gidiem un iepriekš piesakot.

 In 1999, the World Wildlife Fund 
brought 18 wild horses to the Pape 
Nature Park. In 2004, they also joined 
Taurus cows. The number of animals 
has now multiplied several times. Large 
herbivores live on grass, reeds, bushes, 
and thus act as natural mowers. It allows 
for the preservation of natural meadows 
with rare rare plants, such as orchids, 
which can be seen at the beginning of 
the summer at the Natural Park in the 
Orchid Trail. Particularly important such 
territories are nowadays, when not only 
in Latvia, but throughout Europe, the 
areas of natural meadows are reduced, 
as they either overgrown or are being 
attracted to more intensive farming. 
Guided excursions only, admission: 
adults 4 euro, children, students,  
seniors 2 euro, discounts for groups.
Opening hours: May–October,  
10.00–18.00, at other times, call the 
guides and apply for a visit.
 Kalnišķi, Nīcas novads, +371 26167333, 
gidi@pdf.lv 

KALNIŠĶI

Ezerskolas upurakmens · Ezerskola 
Sacrificial Stone

 Sena kulta vieta. Akmens guļ deviņu 
āderu krustpunktā bijušās Ezerskolas 
vecā parka teritorijā. 

 An ancient worship place. Stone lies 
on the junction of nine underground 
streams in the old Park of Ezerskola.
 “Ezerskola”, Kalnišķi
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Otaņķu senlietu krātuve ·
Otaņķi Exposition of Antiques

 Senlietu krātuvē apskatāmi dažādi 
sadzīves priekšmeti un darbarīki, 
piemēram, tādas linu apstrādes ierīces 
kā mīstīkla, kulstīkla, brauktuve, ēķeles, 
tītavas, vērpjamais ratiņš. Vecākie un 
vērtīgākie eksponāti ir patafons, kas 
vēl atskaņo melodijas, kā arī seno 
laiku rakstāmmašīna un kājminamā 
šujmašīna. Ievērības vērta ir 20. gs. 
pirmajā pusē ražota alus krūze ar 
melodijas mehānismu. Pūra lādē līdzās 
senajiem cimdiem glabājas Otaņķu 
audēju darināti galvas lakati, austenes, 
maisu audumi, skāteri un galdauti, bet 
skapī – Nīcas tautastērps, senie sieviešu 
vamži, albumi, senas fotogrāfijas un 
pētnieciski darbi par pagasta vēsturi. 

 The exposition of antiquities will 
introduce visitors to a variety of 
household items and tools, such as flax 
processing equipment – flax breaker, 
scutcher, reel, spinning wheel and 
others. The gramophone is one the 
oldest and most valuable exhibits, 
and it still plays music. Among other 
interesting and noteworthy items you 
will also see an old-fashioned typewriter 
and treadle sewing machine, as well as 
a beer mug with a musical mechanism 
from the first part of the 20th century. 
The hope chest is filled with ancient 
gloves and mittens as well as handmade 
scarves, caps, gunny, tablecloths and 
other items made by Otaņķi weavers; 
the closet stores Nīca folk costumes, 
ancient women’s jackets called vamzis 

(sing.), albums, old photos and research 
on the history of the parish.
 Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas 
novads, +371 63454344, 20091406, 
apmeklējums iepriekš jāpiesaka · please 
arrange your visit beforehand 

Prenclava dzirnavas · Prenclav’s Mill
 Prenclava dzirnavas ir vienas no 
lielākajām vējdzirnavām Latvijā, tās 
būvētas pēc holandiešu vējdzirnavu 
parauga, tām bijuši seši spārni un četri 
malšanas gaņģi jeb skrejas. Gan pašas 
dzirnavas, gan to mehānismi saglabāti 
agrākajā izskatā. Prenclava dzirnavas ir 
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 

 Prenclav’s mill is one of the largest 
windmills in Latvia, modelled on Dutch 
windmills with six sails and four grinders. 
The windmill itself and its works have 
been preserved in their original look. 
Prenclav’s windmill is an object of 
national architectural heritage. 
 Otaņķu pagasts, Nīcas novads,  
+371 26051129

Senais zirglietu šķūnis ·
Old Horse Gear Barn

 Šeit var iepazīties ar senajā Nīcā 
raksturīgajām zirglietām, zirgu vilkmes 
zemes apstrādes agregātiem un trans-
portlīdzekļiem, izprast to lietojumu. 

 Here you can find information about 
ancient Nīca and its specific horse 
things, horse traps ground handling 
units and vehicles, and understand their 
application. 
 Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, 
+371 26323014  

OTAŅĶU PAGASTS · OTAŅĶI PARISH
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DĀRZI · GARDENS

Nīcas skaistie dārzi ·
The Beautiful Gardens of Nīca

 Nīcas novada ļaudis lepojas ar skaisti 
iekoptiem dārziem. Arī jums ir iespēja 
iepazīt šo skaisto puķu un zaļo augu 
valstību gida pavadībā no 1. maija līdz  
1. oktobrim. Organizējam ekskursijas 
grupām pēc individuāli sastādīta 
maršruta. 

 The people of Nīca County take immense 
pride in their beautifully attended 
gardens. You can also visit this wonderful 
kingdom of flowers and verdant plants 
on a guided tour between the 1st of 
May and the 1st of October. We offer 
individually planned routes for guided 
groups. 
 +371 63489501, 29458532,  
turisms@nica.lv  

Iespēja apskatīt arī atsevišķus dārzus · 
Some of the gardens  
to visit  
“Valti” Pērkonē, +371 26310991 
“Lūši” Nīcā, +371 26343750 
“Kristapi” Nīcā, +371 26562508 
“Mežavoti” Kalnišķos, +371 26733163 
“Tauriņi” Kalnišķos, +371 29191778 
“Sīpoli” Bernātos, +371 29590033 
“Eldorado” Pērkonē, +371 29665999 

Audējas Agras Vaitkus darbnīca · 
The Workshop of the Weaver  
Agra Vaitkus

 Audēja ar vairāk nekā 40 gadu stāžu darina 
mūsdienīgus un košus izstrādājumus – 
vilnas segas un plecu lakatus, kā arī pirts 
dvieļus un citus izstrādājumus no lina. 
Apmeklētājiem iespējams novērtēt un 
iegādāties gatavos izstrādājumus, kā arī 
iepazīt aušanas procesu. 

 The weaver, with over 40 years of 
mastery, makes modern and colourful 
products – wool blankets and shawls, as 
well as bath towels and other items from 
linen. Visitors will have an opportunity 
to evaluate and purchase the crafts, as 
well as learn about the weaving process.  
 “Splītes”, Otaņķu pagasts, Nīcas 
novads, +371 29278692,  
apmeklējums iepriekš jāpiesaka ·  
please arrange your visit beforehand 

Adītājas un audējas Regīnas 
Kalniņas darbnīca ·  
The Workshop of the Knitter and 
Weaver Regīna Kalniņa

 Darbnīcā apskatāmi meistares darināti 
Nīcas un Pērkones tautastērpi, kā arī 
Nīcas rakstiem izadīti cimdi un zeķes. 
Iespējams vairāk uzzināt par aušanas 
procesu, apskatīt stelles, kā arī gatavos 
darinājumus.  

 The workshop exhibits handmade 
folk costumes of Nīca and Pērkone, as 
well as gloves, mittens and socks with 
traditional Nīca patterns. You can also 
learn about the weaving process, check 
out the loom and enjoy the crafts.  
  “Agri”, Nīca, Nīcas novads,  
+371 63469222, 26525550

Inese Druskina
 Adītas zeķes un apaļšalles, izmantojot 
adāmmašīnu.

 Knitted socks and scarves using knitting 
machine.
 +371 22077324,  
Facebook  - @InesesOtankuAdijumi

Ivars Skrieders
 Dzintara un sudraba rotas.
 Amber and silver jewellery.
 “Žāži”, Jūrmalciems,  
Nīcas novads, +371 29703113

SIA “Dizaina galdi” 
Masīvkoka izstrādājumi · Solid 
wood products

 Koku amatnieks Guntis Jekste.
 Wood craftsman Guntis Jekste.
 “Pērkones Zvejnieki”, Pērkone,  Nīcas 
novads, +371 29775824,  
www.dizainagaldi.lv,  
guntis.jekste@apollo.lv

SIA “Deko Dārzs”
Stādaudzētava · Nursery

 Daiļdārzniece, ainavu tehniķe Agita 
Rusmane.

 Gardener, landscape technician Agita 
Rusmane.
 “Cielavas”, Nīcas novads,  
+371 29873330, www.dekodarzs.lv, 
dekodarzs@inbox.lv 

VIETĒJIE AMATNIEKI UN RAŽOTĀJI  
LOCAL CRAFTSMEN AND PRODUCERS
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Laivu noma “Laivenieki” · 
Boat Rental “Laivenieki”

 Laivu noma makšķerniekiem un 
atpūtniekiem Liepājas ezerā.

 Rental of boats for fishermen and 
holiday-makers on Lake Liepāja.
 “Laivenieki”, Otaņķu pagasts,  
Nīcas novads, +371 29163669

Laivu noma Papes ezerā · 
Boat Rental by Lake Pape
  Pie savvaļas zirgu ganībām, Brušvīti, 
Nīcas novads, +371 26167333
 Ezera ziemeļu galā, Papes polderī, 
Kalnišķi, Nīcas novads, +371 26691515

Laivu noma “Sofijas laivas” · 
Boat Rental “Sofijas laivas”

 Makšķernieku laivu un inventāra noma 
Liepājas ezerā, Bārtas upē un jūrā. 
Maršrutu izstrāde un laivu piegāde 
Bārtā, Irbē, Abavā, Ventā, Tebrā, Durbē, 
Sakā u.c.

 Rental of fishing boats and fishing tackle 
for fishing in Lake Liepāja, River Bārta 
and the Sea. Route planning and boat 
deliveries to the rivers Bārta, Irbe, Abava, 
Venta, Tebra, Durbe, Saka and more.
 +371 29339677, www.sofijaslaivas.lv,  
info@sofijaslaivas.lv

Laivu noma “Plostnieki” · 
Boat Rental “Plostnieki”

 Laivu noma 500 m no tilta Bārtas upes 
krastā makšķerniekiem un atpūtnie-
kiem. Astoņas trīsvietīgas laivas un trīs 
katamarāni. 

 Rental of boats for fishermen and 
holiday-makers 500 m by the bridge 
of the River Bārta. Eight three-person 
boats and three catamarans.
 “Plostnieki”, Otaņķu pagasts,  
Nīcas novads, +371 29549944

Izjādes ar zirgiem · 
Horseback Riding
  “Sveiles”, Nīca,  
Nīcas novads,  
+371 26512647, 9551954@inbox.lv

Velosipēdu noma · 
Bike Rental
 “Mazie Alpi”, Bernāti, Nīcas  
novads, +371 26326035,  
smildzinas@gmail.com
  “Jūras velocope”,  +371 29288879,  
dzintars.vjakse@gmail.com

Rudes kartingu trase · 
Rude Go-kart Track

 “Rudes kartodroms” pirmās sacensības 
piedzīvoja 1987. gadā. Trase tiek 
izmantota gan privātiem pasākumiem, 
gan auto un moto sacensībām. 1100 
metrus garo trasi var izmantot gan 
drošas braukšanas prasmju iegūšanai, 
gan kartingu, moto, auto sacensību 
vajadzībām. 

 Rude kart track or Rudes kartodroms 
has been available for racing since 1987. 
The track is used both for private events 
as well as car and motorcycle races. The 
1100 metre long track can be used for 
developing safe driving skills, as well as 
for go-kart, motorcycle and car races. 
  Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, 
+371 28663233 

Kanoe laivu noma “Beaver” · 
Hire of Canoe Boats “Beaver”

 Laivu noma nobraucieniem pa Kurze-
mes upēm – Bārtu, Ventu un Abavu. 
Maršrutu izstrāde. Laivu nogādāšana 
maršruta sākuma vietā un sagaidīšana 
galapunktā. Iespēja novietot laivotāju 
transportu apsargātā stāvlaukumā, kā 
arī nogādāt automašīnu šoferus no/līdz 
personiskajam transportam.

 Boat rentals for boating in the Kurzeme 
rivers – Bārta, Venta and Abava. 
Route planning and boat deliveries 
to the starting points of your boating 
adventures and pick up after trips. 
Secured parking lot for boaters’ 
vehicles, as well as transportation of 
drivers from/to their cars. 
  +371 26116933, www.kanoecentrs.lv, 
www.kanoelaivunoma.lv  

Piknika laivas “Bartinera”, 
“Matilde” un “Elita” · Picnic Boats 
“Bartinera”, “Matilde” and “Elita”

 Izbraucieni ar piknika laivu pa Bārtas 
upi.

 Rides with the picnic boat on the Bārta 
River.
 “Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads,  
+371 22015141, 29339677,  
info@sofijaslaivas.lv

Kajaku noma Baltijas jūrā  
Kayak Rent by Baltic Sea

 Piedāvājumā divas divvietīgas un divas 
vienvietīgas laivas ar pilnu drošības 
ekipējumu.

 The offer includes two double and two 
single boats with full safety equipment.
 “Laimes Stari”, Klampju ciems, Nīcas 
novads,  +371 29265619, 29494519

AKTĪVĀ ATPŪTA · RECREATIONAL ACTIVITIES

http://www.sofijaslaivas.lv
http://9551954@inbox.lv/
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“Nīcas siers” · “Nīca cheese”
 “Nīcas siers” tiek gatavots no 
nepasterizēta rīta slaukuma govs piena, 
ko sāk apstrādāt vēl siltu. Ikkatrs siera 
ritulis ir meistaru roku darbs un veidots 
ar lielu atbildību par siera kvalitāti.

 “Nīca cheese” is made from unpasteur-
ized morning milk from cow’s, which 
starts to be processed while it is still 
warm. Each cheesecake is handmade by 
a cheese masters and created with great 
responsibility for the quality of cheese.
 “Sapati-1”, Nīca, Nīcas novads, 
nicassiers@gmail.com

“Otaņķu gardumi” · “Otaņķi sweets”
 Mājās cepta maize, rauši, smalkmaizītes 
un dažādu veidu cepumi, kas gatavoti no 
dabīgām izejvielām. “Otaņķu gardumu” 
piedāvātā produkcija tiek gatavota svaiga 
ik dienu no zemnieku saimniecībā “Otaņ-
ķi” saražotā piena, krējuma, sviesta un 
miltiem.

 Home made bread, cakes, muffins, and 
various types of biscuits made from 
natural materials. The products offered 
by “Otaņķi sweets” are produced fresh 
daily from milk, cream, butter and 
flour produced by farmers on the farm 
“Otaņķi”.
 Z/S “Otaņķi”, Otaņķu pagasts,  
Nīcas novads, +371 29779397,  
parsla1@inbox.lv

VIETĒJIE LABUMI · LOCAL GOODS
Priežu čiekuru sīrups: Mājražotāja 
Iveta Reinfelde · Pine cone syrup: 
Home compounder Iveta Reinfelde

 Priežu čiekuri ievākti Bernātu mežos, 
gatavoti uz “dzīvās uguns”! Sīrups nos-
tiprina imunitāti, noder kā ārstniecisks 
līdzeklis saaukstēšanās gadījumos, kā arī 
bronhīta un laringīta gadījumos. Profilak-
tisks līdzeklis atlabšanai pēc pneimoni-
jas. Var izmantot arī kā gardu našķi.

 Pine cones are harvested in Bernāti 
forests, cooked for “live fire”! Syrup 
strengthens immunity, is useful as a 
remedy for colds, as well as in cases of 
bronchitis and laryngitis. Prophylactic 
remedy for pneumonia recovery. Can 
also be used as a delicious snack.
 +371 26770304

Z/S “Meldri E.B.” 
 Augļkopis un selekcionārs Eglons Brūns 
piedāvā ābolu, plūškoku, vīnogu un 
smiltsērkšķu sulas, arī medu un tējas. 
Saimniecībā ir 50 atzītas ābeļu šķirnes 
un vairāk nekā 500 saimnieka veidotu 
hibrīdu. 

 The fruit growner and breeder Eglons 
Brūns offers apple, elderberry, grape and 
sea buckthorn juice as well as honey and 
tea. The farm has 50 recognized apple 
varieties and more than 500 host-made 
hybrids.
 “Meldri”, Otaņķu pagasts,  
Nīcas novads, +371 29427174

 1  Biz Biz 
kafejnīca · cafe 
Nīca, +371 63469341, 29294828

 2  Pie Pētera 
krodziņš · tavern 
Nīca, +371 63469802

 3  Nīcava 
kafejnīca, restorāns · 
cafe, restaurant  
+371 25555531, hotel@nicava.lv, 
www.nicava.lv

 4  Dzintariņš 
kafejnīca · cafe 
Bernāti, +371 28262321

 5  Paviljons 
kafejnīca · cafe 
Bernāti, +371 26326035

 6  Jūrnieka ligzda 
krodziņš, picērija · tavern, pizzeria 
Pērkone, +371 63469542, 26569877, 
www.jurniekaligzda.lv 

 7  Siena šķūnis 
vasaras kafejnīca · summer cafe 
Pērkone, +371 29138565,  
www.verbelnieki.lv

ĒDINĀŠANAS IESTĀDES · CATERING
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ATPŪTAS KOMPLEKSS · 
RECREATION COMPLEX 
1  “Vērbeļnieki” 

Pērkone, +371 29138565 
 50 m    23    10  
 80    1000    10   
 50-200

BRĪVDIENU MĀJAS · 
HOLIDAY HOME 
2  “Atmatas” 

Bernāti, +371 28807584,  
26424299, atmatas1@inbox.lv 

 500 m    7    12 + 8   
 5    5    50

3  “D&A Baltic  
Beach Villa” 
Jūrmalciems,  
+370 60565184,  
info@dabalticvilla.lt,  
www.dabalticvilla.lt 

 150 m    1    40 
 6   

4  “Laimes stari” 
Klampju ciems, Nīcas novads, 
+371 29265619, 29494519 

 2,5 km    2    1  
 4    10   4 

5  “Lavandas” 
Bernāti, +371 29144084, 
lavandasrelax@gmail.com,  
www.lavandasrelax.lv 

 600 m    1    4

 6  “Sīpoli” 
Bernāti, +371 29590033,  
ina@sipoli.eu 

 900 m    3    15 - 30 
 10 + papildvietas  4 - 6 

 7  “Sīpoli DESIGN” 
Bernāti, Nīcas novads,  
info@sipolihome.lv,  
www.sipolihome.lv 

 1    5   

8  “Sīpoli MARE” 
Bernāti, Nīcas novads,  
+371 29357888, 
26308418 

 2    4

9  “Sklandas” 
Bernāti, +371 26643815 

 200 m    3    14 
 6    4 

10 “Smildziņas” 
Bernāti, +371 26326035, 
smildzinas@gmail.com 

 1 km    4     
1  ar 3  (kopā 8 ) 
1  ar 4 

11  “Šķiperi” 
Klampjuciems, 
+371 26421276, 29125213,  
skiperi@inbox.lv 

 2 km    4    15     

KEMPINGI · CAMPING 
12 “Ceļmalnieki” 
Grīnvalti,  
+371 20244544,  
kasco@inbox.lv 
1  ar 5 ;  5  ar 19  

 20    10    20     
grils, lapene, 5 kemperu vietas

13 “Ērgļi”  
Bernāti, +371 29295337, 
28388987, 63430608,  
ergli@et.lv, www.ergli.et.lv 

 1 km    5    23 + 20 
 100    6    70

1 2 3 4

5 6 7 8

9

16

11 12 14

15 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

NAKTSMĪTNES · ACCOMMODATION

10 13

tel:+370%20605%2065184
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14 “Klajumi” 
Jūrmalciems,+371 26212997, 
26114601, www.klajumi.com, 
jurmalciemaklajumi@inbox.lv 

 350 m    1    7    100
   6 vietas kemperiem

15 “Pabērzi” 
Bernāti, +371 20201310,  
camping.paberzi@gmail.com, 
sezonāli no 01.05. līdz 30.09. 

 500 m   A11 100 m  
 4 ar 4     10    

6 vietas kemperiem ar 
elektropieslēgumu

LAUKU MĀJAS · 
COUNTRY HOUSE 
16 “Jūrmaļi” 
Jūrmalciems,  
+371 63454490, 26366206 

 400 m    3    8    8 

TELŠU LAUKUMI ·  
TENT AREA 
17 “Lieknas” Kalnišķi,  
+371 26291001,  
inita.kaupele@inbox.lv

18 “Ceplenieki” 
Jūrmalciems, +371 28785853,  
28767748, aija05@inbox.lv 

19 “Smaragda” 
Jūrmalciems, +371 26464331, 
smaragda@inbox.lv 

VIESNĪCAS · HOTELS 
20  “Daniela”  
Nīca, +371 29294828,  
auda-tt@inbox.lv 

 10 km    5    10 
 20    50

21 “Jūrnieka Ligzda” 
Pērkone,+371 63469542, 
26596877,  
info@jurniekaligzda.lv,  
www.jurniekaligzda.lv 

 300 m    15    34 + 8 
 100    30   
 vasarā 150, ziemā 60

VIESU NAMI · 
GUESTHOUSES 
22 “Brakši” 
Pērkone, Nīcas novads,  
+371 29423291,  
www.braksi.lv, braksi@inbox.lv 

 1 km    6    3    26    
 100    60 + 25  

23  “Žodziņi” 
Jūrmalciems,  
+371 63454521, 22043793,  
sallija1963@inbox.lv 

 200 m    3    15    
 100    8    30 

24 “Nīcava” 
+371 25555531,  
hotel@nicava.lv, 
www.nicava.lv

25 “Chill Inn” 
Bernāti, Nīcas novads,  
+371 26425800, 63430562,  
www.chillinn.lv 
smaida@chillinn.lv 

 300 m    12    40    
 10    40    100   

26 “Janči” 
Pērkone, Nīcas novads,  
+371 22069094,  
janci.a.m@inbox.lv,  
www.janci.lv 

 500 m    2    59 + istaba 
jaunlaulātajiem    100 

 135   baseins, baļļa

27 “Šķilas” 
Pērkone, +371 25458444 

 7    5    60    100   
 8    60   kempinga vietas

28 “Smilgas” 
Bernāti, +371 27809437, 
29649583,  
diana.ansule21@gmail.com,  
smilgas.silvija@inbox.lv,  
www.facebook.com/ 
Viesu-nams-Smilgas 

 1 km    3    16    10   
 10, vasarā 25      

vieta kemperim

29  “Spoks” 
Bernāti, Nīcas novads, 
+371 26037321,  
vasensi@inbox.lv 

 800 m    4    11    6  
 25     velosipēdu noma

 attālums līdz jūrai 
distance till the sea

 guļamistabas · rooms

 mājiņas · houses

 gultasvietas · beds

 teltsvietas · camping sites

 vietas pirtī  
sauna or bathouse

 svinību telpas 
room for celebrations

 internets · internet

 draudzīgs mājdzīvniekiem 
animal friendly

http://www.braksi.lv
mailto:braksi@inbox.lv
http://www.chillinn.lv
mailto:smaida@chillinn.lv
mailto:janci.a.m@inbox.lv
http://www.janci.lv
mailto:diana.ansule21@gmail.com
mailto:smilgas.silvija@inbox.lv
https://www.facebook.com/Viesu-nams-Smilgas
https://www.facebook.com/Viesu-nams-Smilgas


Nīcas novada dome 
The Council of Nīca Municipality
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469049, dome@nica.lv, www.nica.lv

Otaņķu pagasta pārvalde
Of the Otaņķi Parish Administration
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475,
+371 63484550, parvalde@nica.lv

Pašvaldības policija
Municipal Police
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads,  
LV-3473, +371 63489485, 26512661,  
policija@nica.lv

Nīcas vidusskola
Nīca Secondary School
Skolas iela 14, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469875, nicavsk@apollo.lv,
www.nica.edu.lv

Rudes sākumskola 
Rude Elementary School
Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475, 
+371 63407653, 29858814

Pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” 
Preschool Education Center “Spārīte”
Saules iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469927, 29132273,  
pirmsskola@nica.lv

Nīcas mūzikas skola
Nīca Music School
Bārtas iela 6, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473, +371 63489492, 
29264133, muzika@nica.lv

Nīcas kultūras centrs 
Nīca Cultural Center 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489495, 26302528,  
kultura@nica.lv 

Nīcas kultūras nams
Nīca Cultural Center
Bārtas iela 6, Nīca,  
Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489495, 26302528,  
kultura@nica.lv
Otaņķu tautas nams
Otaņķi Culture Center
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475,
+371 63484556, 28808984,  
inese.salma@nica.lv

Nīcas bibliotēka · Nīca Library
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489494, 22020037,  
rita.abelite@nica.lv

Otaņķu bibliotēka · Otaņķi Library
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475, +371 63484554, 
vineta.juskevica@nica.lv

Nīcas vidusskolas muzejs 
Nica High school museum

Nīcas ambulance  
Nīca out of Patients clinic
Skolas iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 29415662, ambulance@nica.lv

Nīcas novada bāriņtiesa
Nīca Municipality Orphans’ Court
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489499, 25450578,  
tiesa@nica.lv

Sociālais dienests · Social Service
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473, 
+371 63489489, 25449861, 
inese.lapina@nica.lv

Nīcas sporta halle · Nīca Sport Hall
Skolas iela 14, Nīca,  
Nīcas novads, LV-3473, +371 25638442,  
sports@nica.lv

Nīcas jauniešu centrs
Nīca Youth Center
Skolas iela 14, Nīca, Nīcas novads,  
LV-3473, +371 63469975, njc@njc.lv

Kalnišķu sabiedriskais centrs
Kalnišķi Public Center
“Kalnišķu Dimanti”, Kalnišķi,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 28361268, kalniski@nica.lv

Jūrmalciema sabiedriskais centrs 
Jūrmalciems Public Center
“Ievas”, Jūrmalciems,  
Nīcas novads, LV-3473, +371 26673353, 
jurmalciems@nica.lv

Grīnvaltu sabiedriskais centrs
Grīnvalti Public Center
Grīnvaltu ciems, Pērkones iela 2-1,  
Nīcas novads, LV-3473, +371 63469049,  
dome@nica.lv, www.nica.lv
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 Kopš senatnes nozīmīgākā vieta Nīcā ir bijusi Nīcas kroņa muiža. Godu reizēs no visa 
novada te pulcējās ļaudis. Līdz 20. gs. 30. gadiem viņi posās greznajos tautastērpos, 
kuros jaušama patiesa senču gudrība, paaudzēs pārmantota gaumes un stila izjūta. Nīcas 
tautastērps atzīts par vienu no skaistākajiem Latvijā. Puiši un vīri tērpās pelēkos dreļļa 
svārkos, sievas – koši sarkanos, liesmojošos brunčos, mirdzoši baltos kreklos, košos 
lakatos un aubēs. Taču visskaistākās, gluži kā ķēniņienes, bija jaunās meitas ar augsto, 
vizuļojošo, zīlēm greznoto vainagu – tikumības, darba mīlestības un skaistuma simbolu. 
Lai vienmēr atgādinātu par šīm vērtībām, Nīcas novada ģerbonī attēlota neprecētas 
meitas galvas rota – zīļu vainags.

 Since ancient times, Nīca Crown Manor House has been the most important place 
in Nīca. During festivities, it gathered people from all over the county. Until the 30’s of 
the 20th century, people used to dress up in rich folk costumes, which represented the 
ancestral wisdom of generations,as well as an inherited sense of taste and style. Nīca folk 
costumes are recognised as some of the most beautiful in Latvia. Boys and men wore grey 
ticking jackets, while grown-up women dolled themselves up in bright red skirts, gleaming 
white shirts, grey shawls and caps. However, it was the girls who dressed most beautifully. 
With their high, sparkling, richly decorated crowns symbolising virtue, work ethics and 
beauty, they looked like gorgeous beauty queens of the age. As an everlasting reminder 
of the above described values, the decorated crown – the headpiece of unmarried young 
women – is depicted in the coat of arms of Nīca County.

ĢERBOŅA LEĢENDA  
THE COAT OF ARMS AND ITS LEGEND



Nīcas novada dome 
The Council of Nīca Municipality
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469049, dome@nica.lv, www.nica.lv

Otaņķu pagasta pārvalde
Of the Otaņķi Parish Administration
Pagastmāja, Rude, Otaņķu pagasts,
Nīcas novads, LV-3475,
+371 63484550, parvalde@nica.lv

Pašvaldības policija
Municipal Police
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads,  
LV-3473, +371 63489485, 26512661,  
policija@nica.lv

Nīcas vidusskola
Nīca Secondary School
Skolas iela 14, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469875, nicavsk@apollo.lv,
www.nica.edu.lv

Rudes sākumskola 
Rude Elementary School
Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475, 
+371 63407653, 29858814

Pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” 
Preschool Education Center “Spārīte”
Saules iela 5, Nīcas pagasts,
Nīcas novads, LV-3473,
+371 63469927, 29132273,  
pirmsskola@nica.lv
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29264133, muzika@nica.lv
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