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Atmiņu drumslas par vectēva Rūdolfa dzīvi Nīcā 

 

Kaut arī bezgala daudz ūdeņu aizplūdis no tā laika pagājušā gadsimta 50. gados, 

kad stāsta autores vectēvs Rūdolfs Ģibietis (09.10.1903.-19.10.1972.) un viņa ģimene 

– dzīvesbiedre Anna Aleksandra un dēls Ēriks (stāsta autores tēvs) – dzīvoja Nīcā, vēl 

saglabājušās dažas atmiņas, precīzāk sakot, to drumslas, ko vērts uzrakstīt un vismaz 

šādā veidā saglabāt nākamībai.  

Darba gaitas Liepājas rajona Nīcas ciema 

lauksaimniecības artelī “Boļševiks” Rūdolfs 

sāka 1950. gada 1. augustā un beidza 1958. 

gada 1. aprīlī. Astoņu gadu laikā ģimene bija 

apmetusies divās vietās: pirmās mājas, kur 

Rūdolfs nodzīvoja no 1950. gada līdz 1953. 

gada otrajai pusei, atradās netālu no 

slimnīcas, otrās – “Bumbuļi” – autoceļa 

Liepāja-Nīca kreisajā pusē. Šo ēku pirms 

iebraukšanas Nīcā no Liepājas puses var labi 

redzēt vēl aizvien.  

 

Ēriks Ģibietis (autores tēvs) 

Ja, pārceļoties uz pirmo mājvietu, bijis pat mazliet baisi, tad otrā mājvieta 

Rūdolfam šķita kā iepriecinājums, jo tajā īsi pirms pārcelšanās bija veikts remonts. 

Pirmās mājvietas kaimiņi kā mierinājumu jaunajai liepājnieku ģimenei pagalmā 

ieveduši slaucamu kazu, taču tas radījis problēmu – neviens no Ģibiešiem sākumā nav 

sapratis, ko ar dzīvnieku lai dara. Savukārt otrā mājvieta laika gaitā izveidojās par 

naturālo saimniecību: tad ģimenei jau piederēja govs Laima, cūkas, aitas un negants 

auns jeb tekulis, vistas un tītari. Bija iekopts arī sakņu dārzs. Neparasta sakritība, ka tai 

pašā 1953. gadā no viena kolhoza “Boļševiks” gala uz otru pārcēlies arī tā 

priekšsēdētājs Cērps, taču tas noticis savdabīgi. Viņam piederēja neliela koka māja bez 

pagraba, tāpēc viņš pārcēlies ar visu namu! Māju uzlika uz sliecēm, uz jauno vietu 

(netālu no Toseles upes) aizvilka ar traktoru un pēc tam izremontēja.   



 No tiem laikiem palikusi vēl viena atmiņu drumsla. Reiz “Bumbuļu” māju 

skurstenī trāpījis lodveida zibens un vecaimātei Annai (iespējams, no izbīļa) 

“atņēmušās” kājas. Rūdolfs zinājis, ka tādos gadījumos kājas jāierok zemē (jābūt 

saskarsmei ar zemi). Tā arī tika izdarīts, un Annai ar kājām viss atkal bija kārtībā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ēriks Ģibietis ar draugu 

 


