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Piestātnes nākotne – Tavas iespējas 
 
 Jūrmalciema “Piestātne” jeb tautā sauktā “Tīklu māja”, projekta ietvaros piedzīvo 
pārmaiņas. Procesā atklājās neparedzēti darbi (ēkas pamatu stiprināšana un papildus 
balstu betonēšana, puvis koks, u.c.), kas ierobežotu resursu gadījumā, lika meklēt 
iespējamos risinājums. Projekta 
realizācijas laikā Attīstības nodaļa un 
projekta darba grupa – ievērojot 
projekta realizācijas nosacījumus, veica 
virkni darbību, kas ļauj sasniegt mērķi, 
nemainot plānotās projekta izmaksas. 
Nolēmām, ka izmaksu pieaugums – nav 
pieļaujams, tāpēc virkni iecerētā nācās 
mainīt – vietām vienkāršot, vietām 
atteikties no darbību realizēšanas 
vispār. Būtiskākais ir tas, ka ēka vairs 
nevarēja gaidīt pārbūves darbus – 
jumta konstrukcija vietām bija ļoti 
cietusi, caurumi jumta segumā un 2 
stāvā logi bez stiklojuma, drūpošās 
ēkas sienas un apaugums ap ēkas pamatu daļu, šo situāciju arvien pasliktināja. Atverot 
starp stāvu pārsegumu – tika konstatēts, ka arī sijas vietām ir izpuvušas, kas liecina par to, 
ka esam laikus nolēmuši veikt ēkas pārbūves darbus – jo jūras vēju un mitruma ietekmē, 
ēka drīz vien varēja zaudēt savu “stāju”.  
 Būtiskie jeb lielie darbi tiks veikti šī projekta ietvaros, nākotnē, lai uzlabotu estētiski 

iekštelpas, to apgaismojumu, 
iekārtojumu, veiktu siltināšanas un 
papildus apkures jautājumus, kā arī 
betonētu grīdas saimniecības zālē un 
papildinātu citas pirmā stāva telpas ar 
zvejniekiem nepieciešamo, būs daudz 
vienkāršāk. Tam, protams, jāmeklē 
papildus līdzekļi, bet pamata bāze būs 
sakārtota un iespējas tālākai attīstībai 
sagatavotas. Tā kā vietas potenciāls ir 
milzīgs, nav šaubu par “Piestātnes” 
tālāku attīstību un tās lomu vietējās 
ekonomikas stiprināšanā. 

 
 



Veidojot projektu tika izvirzīti pamat uzdevumi, kas realizējami tīklu mājā, t.i.:  

 Saglabāt, popularizēt Baltijas jūras Kurzemes piekrastes zvejas un jūras kultūras 
mantojumu; 

 Radīt, sabiedrībai pieejamu jaunu tūrisma apskates objektu; 

 Izveidot pasākumu programmu, kas ikgadēji norit Jūrmalciema “Piestātnē”; 

 Gadā vismaz viena ekspozīcija papildus apmeklētāju piesaistei un atpazīstamībai; 

 Sakārtota teritorija un izveidots standartiem atbilstošs, vienmēr pieejas tualešu 
bloks, kas pielāgots arī universālā dizaina principiem; 

 Nosacījums – iespēja Jūrmalciema iedzīvotājiem izmatot ēku definēto mērķu 
sasniegšanai; 

 Nosacījums - iespēja zivsaimniekiem dažādot savu pamatdarbību – piedāvājot 
“Piestātnē” arī pakalpojums tūristu grupām; 

Lai pildītu nosacījumu – sabiedrības iesaiste projekta rezultāta dzīvotspējas 
nodrošināšanai, augusta sākumā tiks izsludināta pieteikšanās, biedrībām un 
zivsaimniekiem (tai skaitā arī iedzīvotāju interešu kopām, kas gatavas dibināt biedrību), 
par iespēju saimniekot Piestātnes tīklu mājā. Piesakoties būs jābūt definētiem mērķiem un 
vīzijai par to kā biedrība plāno veicināt Piestātnes atpazīstamību (veidojot aktivitātes, 
piedāvājumu Jūrmalciema iedzīvotājiem un viesiem, uzdevumu izpildi, u.c.), tāpēc 
apdomājiet iespējas, sekojiet informācijai novada tīmekļa vietnē un izmantojiet iespējas. 
Ja ir interese par šo uzzināt vairāk, uzdodiet jautājumus sūtot e-pastu uz: 
Vita.Liepina@nica.lv, vai zvaniet, tālr.: 20099063. Labākais scenārijs būtu kopīgiem 
spēkiem šo vietu padarīt par atpazīstamu, tādējādi veidojot iespējas gan mazā biznesa 
attīstībai, kas nodrošina jaunas darba vietas, gan sniedzot iespēju vietējiem attīstīt savu 
pamatdarbību, sasniegt savu mērķu piepildījumu. 

 
Skats uz jūru, no jaunizveidotās ekspozīciju telpas, skatu platformas 
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Būvdarbi rit pēc plāna, augusta beigās plānots projekta rezultātu prezentēšanas 
pasākums, kas apvienojumā ar senām ugunskuru naktīm būs kas īpašs. Piestātnes tīklu 
māja atvērs vārtus, lai kļūtu pieejama visai sabiedrībai. Sekojiet Kultūras centra 
programmai, uz tikšanos pasākumā! 
 
 

Sagatavoja  
Vita liepiņa, Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja 

 
 
 


