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Pozitīvas pārmaiņas sagaida Nīcas novada pludmale 

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, uzsāk 
nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana" īstenošanu. Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda 
(turpmāk,- LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros. 

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. Projekta ietvaros 
paredzēts uzstādīt vairākus informatīvos un atpūtas labiekārtojuma elementus pludmales 
zonā, Nīcas novada robežās.  

Akcentējot vairākkārt saņemtās sūdzības/ieteikumus no novada iedzīvotājiem un 
apmeklētājiem par norāžu un labiekārtojuma trūkumu pludmalē, finansējumu plānots 
ieguldīt tieši šo problēmu risināšanā. Pludmalē tiks 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. Informācija plānota latviešu valodā un divās svešvalodās. 

Tiks ievērotas gan pludmales apmeklētāju intereses (cilvēks pludmalē jūtas droši, ir 
izvietoti orientieri), gan uzlabota teritorijas pievilcība, kas ir priekšnosacījums tūrisma un 
uzņēmējdarbības attīstībai, gan veikti preventīvi dabas vērtību aizsargāšanas pasākumi. 
Apmeklētāju plūsmu virzošu norāžu, informācijas stendu un labiekārtojuma elementu 
uzstādīšana pozitīvi ietekmēs dabas vērtību saglabāšanu, - mazinās nesankcionētu teritorijas 
izbraukāšana/kāpu izmīdīšana, kā arī netiks skarti privātīpašumi,- piekrastes apmeklētāji tiks 
novirzīti pa publiskām takām. 

Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" 
no LVAF budžeta tika piešķirti dotācijas līdzekļi EUR 199 565,00 apmērā. Nīcas novadam 
piešķirtais atbalsts ir EUR 7796,00. Projekts jārealizē šīs vasaras sezonas laikā, tāpēc darbi rit 
raiti uz priekšu. Šobrīd tiek gatavotas 3 cenu izpētes, lai iepirktu visus labiekārtojuma 
elementus un apzinātas konkrētas labiekārtojuma elementu novietošanas vietas. 
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