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Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība 

Biedrība „Nīcas novada attīstības biedrība” pabeidz projekta „Nīcas novada 
Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu attīstība” īstenošanu. Projekts tika īstenots Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

Projekta rezultātā tika izgatavoti 10 pārvietojami tirdzniecības stendi, kas nodrošinās 
tūrisma pakalpojumu daudzveidības attīstību Nīcas novada Jūrmalciemā. Vietējie mazie 
ražotāji varēs piedāvāt savu produkciju plašākam cilvēku lokam tūrisma pasākumos un citu 
sabiedrisku aktivitāšu laikā.  

Projekta kopējās izmaksas ar PVN 21% ir EUR 2 662.00, no tām publiskais 
finansējums ir 90%, kas sastāda EUR2 395.80. 

Darbus veica Andis Reķēns, kas cenu izpētē piedāvāja zemāko cenu par 10 
tirdzniecības stendu izgatavošanu. 

Ingars Kalējs 
B-ba „Nīcas novada attīstības biedrība” 
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Dažādos Jūrmalciema tūrisma pakalpojumus 

2014. gada 1. augustā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā pārvalde 
apstiprināja biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” iesniegto projekta iesniegumu 
„Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu dažādošana”, kas tika iesniegts Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

Projektā paredzēta vinčas labiekārtošana un sarga būdas labiekārtošana, lai tie kļūtu 
par pievilcīgiem tūrisma objektiem gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Jūrmalciema viesiem. 
Tiks uzstādīti divi informācijas stendi, kuros tiks izvietota informācija par šo objektu vēsturi. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN 21% ir EUR 8887.05, no tām publiskais 
finansējums ir 90%, kas sastāda EUR 7998.34. 

Labiekārtošanas darbus veic SIA „Taigers”, kas cenu izpētē piedāvāja zemāko cenu. 

Projekta īstenošana jāveic līdz 2015. gada 1. jūlijam. Labiekārtošanas darbu termiņš 
SIA „Taigers” ir 2015. gada 22. jūnijs. 

Līva Meldere 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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Jūrmalciemā īstenots projekts tūrisma pakalpojumu 
dažādošanai 

Lai dažādotu tūrisma piedāvājumu, Nīcas novada Jūrmalciemā ir realizēts Eiropas 
Zivsaimniecības līdzfinansēts projekts „Nīcas novada Jūrmalciema tūrisma pakalpojumu 
dažādošana”, kura ietvaros tika labiekārtota vinča un sarga būdiņa. Projektā no smiltīm tika 
attīrīta vinča, kas līdz šim bija ieputināta, kā arī labiekārtots ap to esošais šķūnītis, jo 
iepriekšējais bija ar defektiem. Blakus esošajai sarga būdai tika remontēta telpas iekšiene un 
ieliktas jaunas durvis. Lai saudzētu vidi, uz vinču un sarga būdiņu no blakus esošā 
stāvlaukuma ir izveidota laipa un izvietotas atkritumu urnas. Ir uzstādīts viens informācijas 
stends un viena informācijas plāksnes, uz kuriem tiks izvietota informācija par vinčas un 
sarga būdiņas vēsturi. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN 21% ir EUR 8887.05, no tām publiskais 
finansējums, ko finansē Eiropas Zivsaimniecības fonds, ir 90%, kas sastāda EUR 7998.34. 

Labiekārtošanas darbus veic SIA „Taigers”, kas cenu izpētē piedāvāja zemāko cenu. 

Projekts tika iesniegts vietējās rīcības grupas – „Liepājas rajona partnerība” – 
izsludinātajā projektu konkursā, pasākuma „Teritorijas attīstību stratēģiju īstenošana” 
aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība” ietvaros. 

Līva Meldere 
 Nīcas novada domes projektu vadītāja 

 

 

 

 

 

www.nica.lv 


