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A T B A L S T A  Z E M K O P Ī B A S  M I N I S T R I J A  U N  L A U K U  A T B A L S T A  D I E N E S T S  

 

Apstiprināts projekts Jūrmalciema “Tīklu mājas” pilnveidošanai 

Šī gada 11.septembrī Nīcas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts „Jūrmalciema “Tīklu mājas” 
iedzīvināšana” Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000001.  

Projekta galvenais mērķis ir iegādāties un aprīkot Jūrmalciema "Tīklu māju" ar apskaņošanas sistēmu jeb 
audioiekārtu, saliekamajiem galdiem, sadzīves tehniku un datortehniku, lai šī ēka kļūtu par pilnvērtīgu un 
multifunkcionālu zvejniecības kultūras mantojuma, prasmju un tradīciju māju, kā tas bija paredzēts jau 
kopš paša ēkas attīstības un Jūrmalciemā pievadāto pakalpojumu pilnveides sākuma. Šī projekta mērķis ir 
aprīkot telpas tā, lai tās būtu piemērotas dažādām ekspozīcijām, pasākumiem, meistarklasēm, kas 
vienlaikus būs arī kā sadarbības instruments starp jaundibināto biedrību “Jūrmalciema valgums”, kura 
apsaimnieko šo ēku, un Nīcas novada pašvaldību.  

Projekta mērķa grupa, kura būs ieguvēja no projekta ietvaros iegādātajām lietām, ir visi, kuri apmeklēs 
“Tīklu māju”, izmantos tās iespējas, apmeklēs pasākumus u.t.t. Te pieskaitāmi gan zvejnieki, gan tūristi, 
gan vietējie iedzīvotāji. Projekta rezultāts ir investīcija ēkā, tās darbības nodrošināšanai, neatkarīgi no tās 
apsaimniekotāja. Projektu plānots ieviest līdz 2021.gada pavasarim. 

Projekta “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana” plānotās kopējās izmaksas ir EUR 5824,16 (t.sk. PVN 
21%), publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 4950,53. Nīcas novada 
domes līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 873,63.  

Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursā – Eiropas Jūrlietu un 
Zivsaimniecības fonda Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ietvaros. 
Apakšpasākums - 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju īstenošana”. 

EJZF fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.  
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par EJZF -  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm 
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