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Senās uguns nakts ietvaros atklāta tīklu māja, Jūrmalciema Piestātnē 
 

Šī gada senās uguns naktis Jūrmalciemā bija citādas kā ierasts un arī turpmāk 
pasākumi Jūrmalciemā varēs tikt organizēti, pievienojot ar vien jaunus elementus, jo 
durvis un vārtus turpmāk vērs tīklu māja, jeb Jūrmalciema “Piestātne”.  

Projekts ““Tīklu Mājas” (ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve 
īpašumā “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” realizēts Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 
2014. – 2020.gadam, pasākuma: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana”, apakš pasākuma: Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšana, ietvaros.  

 

Projekta ietvaros ir izdevies izglābt ēku un nodrošināt ēkas ilgtspēju nākotnē: 
sakārtoti ēkas pamati, nodrošinot nepieciešamo balstu un stiprinājumu izbūvi; 
pārmūrētas lielās zāles ārsienas, kas bija kritikā stāvoklī; nodrošināts saimnieciskām 
vajadzībām ūdens pievads; izbūvēta kanalizācija ar nosēd aku un infiltrācijas lauku; 
veikta nesošo konstrukciju un jumta seguma nomaiņa; atrisināti iekšējās apkures 
jautājumi; veikti priekšdarbi, lai ēkas apsaimniekošanā ēka būtu piemērota gan 
zvejnieku saimnieciskās darbības diversifikācijas iespējām, gan iespējām ēkā 



organizēt gadskārtējus pasākumus – kad Piestātne atver vārtus un kļūst pieejama 
sabiedrībai. 

 

 

2.stāva telpās izveidots arī virtuves stūris, kas pielāgojams un aprīkojams pēc 
vajadzībām, bet, noteikti, kalpos kā papildinājums tam, lai nākotnē 2.stāva telpās 
varētu organizēt dažāda rakstura pasākumus, meistarklases, iespējams, arī pop-up 
restorāns, u.c.. Savukārt, lai zvejnieks varētu netraucēti strādāt pirmā stāvā, bet būtu 
iespēja iepazīties un izprast arodu, izbūvēts gaisa tilts un skatu platforma ar logiem, 
kas vērsti gan  uz zvejnieku zāli, gan jūru. Arī brīžos, kad jūra liedz iziet jūrā vai 
zvejniekam citi darbi darāmi un zvejnieku zālē darbība nenotiek, ir iespēja iepazīties 
ar zvejas tradīcijām Jūrmalciemā, un no skatu telpas baudīt jūras skatu.  

 

 

Projekta ietvaros izveidota ekspozīcija ar seniem zvejas rīkiem, kas papildināti ar 
aprakstiem. Izveidota foto galerija ar 60.gadu beigās un 70.gadu sākumā tvertiem 
mirkļiem zvejnieku ciemā. Uldis Briedis iemūžinājis seno Jūrmalciema ainavu, kas 



šodien ļauj ieskatīties un sajust vienlaikus gan jūras un zvejnieku dzīves skarbumu, 
gan burvību. Kā īpašu ekspozīcijas sastāvdaļu jāpiemin Īpašumu jeb dzimtas zīmes – 
kas atradušas mājvietu “Piestātnē”. No vairāk kā 100 dažādām Jūrmalciemā tais 
laikos lietotām īpašumu zīmēm 17 zīmes, kas piederīgas Jūrmalciemam vēl šodien, 
izveidotas kanvās un rotā telpu sienas.  

 

Lai gan atklāšanas pasākumā 31.augustā tika prezentēts projekta rezultāts, vēl 
nepieciešams sakārtot dokumentāciju, nodot ēku ekspluatācijā, sagatavot atskaites 
finansētājam un konkursa kārtībā noskaidrot iespējamos ēkas apsaimniekotājus, kas 
kopā ar novada domi rūpēsies par ēkas iedzīvināšanu, tādējādi arī veicinot 
ekonomiskos aspektus teritorijā. Tīklu māja varētu kļūt pieejama ar nākamā gada 
pavasari. Līdz tam laikam atsevišķi piesakot apskates Nīcas tūrisma informācijas 
centrā, iespējams organizēt grupu uzņemšanu. 

Būvniecības laikā tika konstatēti gan papildus nepieciešami darbi, gan 
neprecizitātes priekš tāmē. Jau sākotnēji projekta realizācijas procesā tika sekots 
līdzi, lai neveidotos sadārdzinājums projektā, tādējādi, finansējums bija jāatrod 
projekta ietvaros, kas veiksmīgi izdarīts. Nācās no vairākām iecerēm atteikties un 
vienkāršot projekta risinājumus. Tāpat tika lemts par atsevišķa inventāra iegādes 
atlikšanu – visu ko iespējams nodrošināt no novada domes jau esošiem resursiem 
(piemēram, projektors, ekrāns, mēbeles), vismaz sākuma periodā, nodrošināt 
atsevišķi pēc nepieciešamības. Šāds lēmums pieņemts arī ņemot vērā Valsts kases 
politiku – projektos neizsniedzot visas plānotās izmaksas, kas traktētas kā 
neattiecināmas pat ja pēc būtības tās ir attiecināmas vien pārsniedz finansētāja 
noteikto maksimumu. Kopējās projekta izmaksas ir 209 426, 81 EUR no tā 180 364,99 
EUR ir EJZF finansējums. Saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un pašu domes 
darbinieku ieguldīto darbu, veidojot ekspozīcijas un veicot iekārtošanas darbus ir 
izdevies ietaupīt budžeta līdzekļus, tādējādi projekts īstenots ar  29 061,82 EUR Nīcas 
novada domes līdzfinansējumu.  

Kopumā projekta rezultāts veicinās Jūrmalciema atpazīstamību, radot 
labvēlīgu vidi gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan nodrošinot labvēlīgus apstākļus 
zvejnieku ciema identitātes saglabāšanai.   

 
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 

 


