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Jūrmalciema “Tīklu māja” kļūs par “Piestātni” ne vien vietējiem
zvejniekiem bet arī sabiedrībai.
Mūsu novads ir īpašs ne vien ar skaisto jūras piekrasti, lielāko Lejaskurzemes
upi Bārtu, diviem ezeriem un diviem dabas parkiem - to īpašu padara šejienes ļaudis.
Tie ir cilvēki, kas jau izsenis likuši dzimtās puses vārdam izskanēt ar darba tikumu,
jestro apdziedāšanos godos un krāšņo tautastērpu. Arī šodien tiek celtas godā Nīcas
novada senās un bagātās kultūras tradīcijas, tai skaitā arī Jūrmalciema zvejas un jūras
kultūras mantojuma nozīme. Zvejniecības tradīcijas šajā novada ciemā vēl aizvien nav
svešas. Vēl šodien Jūrmalciemā iespējams vērot zvejniekus darbībā, taču šī iespēja
arvien izzūd. Jūrmalciemam ir visi priekšnoteikumi zvejas un jūras kultūrmantojuma
saglabāšanai: Praktizējoši zvejnieki; Mols un piekļuve jūrai (Jūrmalciema mols ir
vienīgais no Latvijas laikā Kurzemes piekrastē būvētajiem moliem, kas vēl tiek
izmantots zvejas laivu piesiešanai. Molu jeb jūras zāļu uztvērēju no 450 pāļiem
būvēja no 1937. līdz 1938. gadam par valsts līdzekļiem); Saglabātas laika liecības –
vietējo iedzīvotāju veidota senlietu krātuve ar tikai Jūrmalciemam raksturīgiem
zvejas rīkiem un tikai jurmalciemiešiem zināmiem nosaukumiem, ko “laika zobs ar
vien grib apēst”; Vietējo iedzīvotāju interese (Jūrmalciemā darbojas 2 interešu kopas,
kas aktīvi iesaistās un organizē ciema kultūras pasākumus). Ir nepieciešams
vienojošais elements – vieta, kas šos priekšnoteikumus apvieno un kļūst par
kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju. Par šādu vietu var kļūt zvejnieku pašreizējā
tikšanās vieta "Piestātnē" - pašvaldības īpašums ar saimniecības ēku, kas tautā
saukta par “Tīklu māju”, kas ir pirmā pietura pirms došanās zvejā un vieta, kurp
atgriežas no zvejas pārnākot.
Ēka šobrīd ir sliktā stāvoklī un, ja to jau tuvākā laikā nesakārtosim, varam
palikt bez tās. Objekts ir nozīmīgs novadam, tāpēc Attīstība nodaļa, meklējot iespējas
ārējā finansējuma piesaistei, vēl pagājušā gadā iesniedza projekta pieteikumu
Liepājas rajona partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursā. Projektu
apstiprināja, rezultātā projekta realizācijai piesaistīts ārējais finansējums 180 364,99
EUR apmērā. Kopējā summa, kas plānota projekta realizācijai ir 218 417,24 EUR.
Tīklu māja mainās – tā kļūst par Piestātni, kas paredz tur izveidot Zvejniecības
kultūrvēsturiskā mantojuma, prasmju un tradīciju māju, godā turot vēsturisko un
mūsdienu vērtību līdzsvaru. Projekta izstrādes vīzijā Attīstības nodaļa iestrādājusi
virkni ar nosacījumiem, kas jāizpilda, lai Piestātne kļūtu par pieejamu ne vien novada
viesiem, bet arī novadniekiem. Sadarbībā ar Kultūras centru un citām struktūrām
plānots, ka Piestātne kļūs par vietu, kur ikgadēji norit dažādi pasākumi, kad Tīklu
māja vērs durvis un kļūs pieejama sabiedrībai. Telpu plānojums paredz iespēju
Zvejniekiem ikdienā saimniekot 1.stāva zālē, 2. stāvu plānots pārveidot – izveidojot
tajā gaisa tiltu un skata platformu, kas vienlaikus kalpotu arī kā ekspozīciju zāle. Būs

iespēju telpās veidot arī pasākumus – meistarklases, seminārus un citas aktivitātes.
Pārbūve un plānotais rezultāts tiek veidots tā, lai radītu zvejniekiem iespējas dažādot
savu saimniecisko darbību, piemēram, uzņemt tūristus, piedāvājot savus
pakalpojumus un ne tikai. Tikai ar kopīgu iesaisti Tīklu māja patiesi var kļūt par
Piestātni gan iedzīvotājiem, gan novada viesiem.
Vita Liepiņa
Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
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