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Piekļuve tuvāk ūdensmalai būs vēl ērtāka
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kā projekta vadošais partneris, ciešā
sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, t.sk. arī
Nīcas novadu, ir īstenojusi nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Projekts tika realizēts jau otro
gadu pēc kārtas, Latvijas vides un aizsardzības fonda (turpmāk,- LVAF) valsts budžeta
apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. Arī šogad Nīcas novadam
piešķirtais atbalsts bija EUR 7796,00.
Šī gada ietvaros mērķis bija nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
tūristiem vēl kvalitatīvāku un ērtāku vidi jūras piekrastē, izveidojot mobilas noejas.
Rezultātā, projekta ietvaros tika iepirkta no 60 gabaliem samontējama laipa ar
kopējo garumu – 60 metri. Saliekamā laipa ir izgatavota no kompozītmateriāla un
paredzēta tikai gājējiem, ne motorizētam transportam. Kompozītmateriāls ir
inovatīvs un ilgtspējīgs materiāls, kurš ekspluatācijas īpašības saglabā daudz ilgāk
nekā kokmateriāls un ir izturīgs pret visiem laika apstākļiem. Noejas ir mobilas un
saliekamas līdzīgi kā puzlis, kas nozīmē, ka tuvojoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem
vai ziemas aukstajam laikam, tās būs vienkārši demontējamas un pēc tam
uzstādāmas atkārtoti. Arī šobrīd tās dabā vairs nav, ir novietotas “pārziemošanai”.
Mobilitāte ļaus mainīt arī noeju atrašanās vietas, ja gadījumā ar laiku tiks izvērtēts, ka
tā ir noderīgāka citā vietā, mainoties cilvēku plūsmām. Tā kā iepirkuma rezultātā
samontējamās laipas iegādes cena bija zemāka nekā plānota, papildus tika iegādāts
arī viens kompozītmateriāla galds un trīs kompozītmateriāla soliņi. Kopējās projekta
izmaksas sasniedza EUR 7787,23.
Šī projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē, ko
Nīcas novada dome, ieguldot projekta līdzfinansējumu, arī īsteno. 2018. gadā tika
izvietotas 18 informatīvās norādes ar informāciju par tuvākajām apdzīvotajām
vietām un izejas punktiem; 5 lielformāta informatīvie stendi un 8 informatīvās
plāksnes pie pārģērbšanās kabīnēm par Nīcas novadu, apkārtnē esošajām dabas un
kultūras vērtībām, ugunskuru kurināšanas, telšu celšanas un atkritumu savākšanas
nosacījumiem u.c. noderīgu informāciju; 3 pārģērbšanās kabīnes; 6 atkritumu
tvertnes un 19 soli. Šogad labiekārtojuma infrastruktūra papildināta ar īpaši
ilgtspējīgiem risinājumiem. Jaunā laipa un galdu/solu komplekts iedzīvotājiem un
Nīcas novada piekrastes viesiem būs apskatāmi 2020. gadā, uzsākoties siltajam gada
laikam.
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