Nīcā, 2009.gada 15. jūlijā
Nīca iesaistās Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā
2008. gada otrajā pusē Nīcas novada dome, vēl esot Nīcas pagasta padomes statusā, kopā ar
projekta vadošo partneri – Palangas pašvaldību un sadarbības partneriem Klaipēdas reģiona
pašvaldību un Rucavas novada domi Lietuvas-Latvijas pierobežas sadarbības programmas
2007-2013 ietvaros sagatavojusi projekta pieteikumu „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas
reģionā” (Nr. LLI-037), kurš guvis Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.
2009. gada martā noslēgts projekta finansēšanas līgums ar Latvijas-Lietuvas apvienoto
sekretariātu un noslēgti partnerības līgumi starp projekta partneriem.
Nīcas novada domes darbinieki sagatavojuši un iesnieguši Latvijas valsts reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai valsts budžeta dotācijas Eiropas Savienības līdzfinansētiem
projektiem pieprasījumu.
Šobrīd tiek arī gatavoti iepirkuma dokumenti projekta galvenās aktivitātes Nīcas novadā
realizācijai – Tūrisma informācijas centra ēkas un laukuma rekonstrukcijai, kuru paredzēts
iekārtot bijušās Pienotavas vietā pašā Nīcas ciema centrā.
Projekta ilgums divi gadi: no 2009. gada 1. marta līdz 2011. gada 28. februārim.
Kopējais plānotais projekta budžets ir 1 413 603,88 eiro. Nīcas novada kopējais projekta
budžets ir 146 299.87 eiro, no kuriem 85% 124 354.89 eiro apmērā ir Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansējums,5 % no summas 7314.99 eiro - valsts budžeta dotācija ES
līdzfinansētam projektiem un atlikušie 10%
14 629.99 eiro - Nīcas pašvaldības
līdzfinansējums.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums pārrobežu velomaršruta
izveidei, Nīcas novadā notiks divu īsā termiņa velotūristu atpūtas vietu - laukumu
labiekārtošana, vienas garā termiņa atpūtas vietas izveide: tūrisma informācijas centra ēkas
un laukuma rekonstrukcija bijušās Pienotavas vietā Nīcas centrā, tūrisma bukletu izveide,
informācijas stendu izveide, pieredzes apmaiņas braucieni un dalība tūrisma gadatirgos,
velomaršruta marķēšana, tūrisma un plānošanas speciālistu apmācības u.c. vajadzīgas
aktivitātes.
Projekta rezultāti būs vērsti uz pierobežas reģiona ekonomiskās dzīvotspējas attīstību, veicinot
aktīvo tūrismu starp vietējām pašvaldībām un citiem tūristiem.
Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26464782
projekti@nica.lv
Šis informācija ir sagatavota un publiskota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par
saturu atbild Nīcas novada dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.
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Nīcā, 2009.gada 14. oktobrī
Nīcā uzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta
realizācija
Nīcas novada dome kopā ar projekta vadošo partneri – Palangas pašvaldību un sadarbības
partneriem Klaipēdas reģiona pašvaldību un Rucavas novada domi Lietuvas-Latvijas
pierobežas sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros realizē projektu „Aktīvā tūrisma
attīstība pierobežas reģionā” (Nr. LLI-037).
Partneri, izstrādājot projekta pieteikumu, ir kopīgi noteikuši projekta tiešos un apakšmērķus.
Projekta tiešais mērķis ir uzlabot aktīvā tūrisma ceļu/maršrutu pieejamību Lietuvas-Latvijas
robežas zonā, lai veicinātu velotūrismu, sekmējot ilgtspējīgu sociāli ekonomisko attīstību un
palielinot reģiona kā dzīvesvietas pievilcību. Projekta apakšmērķi ir apmainīties ar visjaunāko
un vislabāko pieredzi aktīvā tūrisma jomā starp Lietuvu un Latviju.
Projekta ilgums divi gadi: no 2009. gada 1. marta līdz 2011. gada 28. februārim.
Kopējais projekta budžets ir 1 413 603,88 eiro. Nīcas novada kopējais projekta budžets ir
146 299.87 eiro, no kuriem 85% 124 354.89 eiro apmērā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansējums,5 % no summas 7314.99 eiro - valsts budžeta dotācija ES līdzfinansētam
projektiem un atlikušie 10% 14 629.99 eiro - Nīcas pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums pārrobežu velomaršruta
izveidei, Nīcas novadā notiks divu īsā termiņa velotūristu atpūtas vietu - laukumu
labiekārtošana, vienas garā termiņa atpūtas vietas izveide: tūrisma informācijas centra ēkas
un laukuma rekonstrukcija bijušās Pienotavas vietā Nīcas centrā, tūrisma bukletu izveide,
informācijas stendu izveide, pieredzes apmaiņas braucieni un dalība tūrisma gadatirgos,
velomaršruta marķēšana, tūrisma un plānošanas speciālistu apmācības u.c. vajadzīgas
aktivitātes.
Jau šogad attiecīgi speciālisti no Nīcas novada projekta ietvaros piedalīsies apmācību
programmā „Velotūrisma infrastruktūras attīstības iespējas Lietuvas-Latvijas pierobežas
reģionā”, kā arī tiks uzsākta tūrisma informācijas centra rekonstrukcija. Šobrīd, oktobrī, jau
notiek iepirkuma procedūra ēkas rekonstrukcijas darbu izpildītāja noteikšanai.
Projekta rezultāti būs vērsti uz pierobežas reģiona ekonomiskās dzīvotspējas attīstību, veicinot
aktīvo tūrismu starp vietējām pašvaldībām un citiem tūristiem.
Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
Šis informācija ir sagatavota un publiskota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par
saturu atbild Nīcas novada dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.
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By bicycle along the sea!

2010 May 31
Press release
Reconstructed bicycle route Palanga-Šventoji for the new season
Palanga Town Municipality invites all holidaymakers and outdoor lovers to try new reconstructed
bicycle route. Bicycle route Palanga – Šventoji, which length is more than 12 kilometres, runs
along the sea and there are many places to go to the beach and swim. There have been
constructed three short-term resting places with stands for bicycles, benches and litterbins, 2
bio-toilets. The most favourite segment from J. Basanavičius street to Naglis hill will be
lightening. The width of rout is 3,25 meters and it meets EUROVELO requirements.

Reconstruction of bicycle route Palanga – Šventoji is one activity in the Palanga Town Municipality
Administration implementing project, financed under Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation
Programme 2007–2013. Project partners are Administration of the Klaipeda district Municipality
(Lithuania), Nica Municipality Council (Latvia) and Rucava Municipality Council (Latvia).
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Klaipeda district Municipality also intends to welcome tourists and to offer them tourism
information services in the reconstructed Gargždai Tourism information centre. The
reconstruction work will be completed in September.
Project partners from Latvia – Nica and Rucava Municipalities invite to extend trip by bicycles and
visit them. Rucava Municipality constructed three short-term resting places adapted to bicyclists
needs. Nica Municipality is reconstructing Tourism information centre and in the August will be
able to admit visitors.

Constructed three short-term resting places in Rucava

Reconstruction of Tourism information centre in Nica

In the next future will be prepared feasibility study of bicycle route infrastructure development,
which aim is to develop the bicycle tourism infrastructure opportunities, selecting priority bicycle
routes and promote recreation opportunities in the Baltic coastal region. Planning cycling route
will connect these objects: Palanga Tourism information centre, Klaipeda District Tourism
information centre, Rucava and Nica Tourism information centre. Bicycle route in the territory of
Klaipeda district and Palanga Town municipalities will be combined with existing coastal bicycle
route Klaipeda - Palanga - Šventoji.

Contact:
Irena Šatkauskienė
Palanga Town Municipality Administration
The Economic Development Department
Phone: (8 460) 51 225
E-mail: pletra@palanga.lt
This document has been produced with the financial assistance of European Union. The contents of this document are the
sole responsibility of Palanga Town Municipality Administration and can under no circumstances be regarded as reflecting
the position of the European Union.
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts turpinās
Projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros septembrī ir pabeigti jaunā
Nīcas tūrisma informācijas centra rekonstrukcijas darbi.
Būvdarbu nodošanu nedaudz aizkavēja laukuma iekārtu – soliņu un atkritumu urnu – piegādes
kavēšanās. Ēkas pirmajā stāvā iekārtotas informācijas centra telpas, kurā izvietotas ērtas mēbeles kā
darbiniekiem, tā apmeklētājiem. Apmeklētāju ērtībām centra telpās ir izbūvētas tualetes, kurās
padomāts arī par pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tiks uzmontēts bērnu
pārtinamais gadiņš. Šobrīd notiek datortehnikas iepirkuma dokumentācijas izstrāde – projekta
ietvaros tiks iegādāti 2 datori diviem centra darbiniekiem – tūrisma koordinatoram un senlietu
ekspozīcijas vadītājam - un 1 dators būs brīvi pieejams apmeklētājiem. Paredzēts iegādāties arī
projektoru un pārvietojamu ekrānu, kas tiks izmantoti tūrisma komisijas sapulču un tūrisma uzņēmēju
sanāksmju reizēs, kā arī prezentējot Nīcas novadu tūrisma gadatirgos un citur. Tūrisma centra
vadītāja Diāna Ansule priecājas par kolēģes Daces Vecbaštikas ideju – par iegādātajiem salokāmajiem
krēsliem un galdiem, kas salikti skapī kāpņu telpā un vajadzības gadījumā - tūrisma komisijas sēdēs
un uzņēmēju sanāksmēs būs viegli un ātri izvietojami telpās. Tas norāda, ka, iekārtojot telpas,
domāts ne tikai par Nīcas tūristiem un viesiem, bet arī plašākā izpratnē - par centra iekļaušanu
novada tūrisma nozares attīstības darbā.
Mājīgā atpūtas laukuma centrā esošā strūklaka pilnā režīmā varēs darboties tad, kad ciemā būs
pabeigta ūdenssaimniecības rekonstrukcija, jo šo darbu laikā ir liela iespējamība ūdensvada tīklos
nonākt piesārņojumam, kas var kaitēt jaunizveidotās strūklakas mehānismam. Plānots gan, ka centra
atklāšanas reizē strūklaka tiks iedarbināta.
Septembrī projekta ietvaros notiek pierobežas velotūrisma attīstības pētījuma izstrāde. Pēc tā
ieteikumiem tiks noteiktas vietas diviem velotūristu atpūtas laukumiem, kas tiks aprīkoti ar soliņiem,
nojumēm, velostatīviem, atkritumu urnām un tml. Šobrīd izvirzītas trīs vietas – Jūrmalciemā pie tīklu
mājas, pie Pūsēnkalna un Bernātos pie Zaļā stara. Laukumi tiks izveidoti jau šoruden. Pēc pētījuma
norādēm tiks izvietotas maršrutu marķējuma zīmes (Nīcā pavisam 20 zīmes) un četri lielformāta
informācijas stendi. Šobrīd tiek veikts saskaņošanas process darbībām, kas varētu tikt atbalstītas par
projektā ietaupīto finansējumu – kopumā projektā tie ir 450 000 eiro. Nīcas pašvaldība izvirzījusi
aktivitāti – veloceliņa izbūve no šosejas (pieturas „Jūrmalciems”) uz Jūrmalciema centru. Šobrīd tiek
gaidīta atbilde no atbildīgajām institūcijām.
Ziemā tiks izstrādāts visiem projekta partneriem (Nīcas un Rucavas novadi, Palangas pilsēta un
Klaipēdas reģions) kopīgs informācijas buklets, kurš pavasarī tiks prezentēts tūrisma gadatirgos.

Attēlos: Ēka pirms un pēc rekonstrukcijas
Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
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English
2010 October 6
Latvia–Lithuania Programme awarded Project ActiveTour LV-LT in the Best Project
picture category
On 24 September 2010 in Dobele, Latvia organized annual event of the Latvia-Lithuania
Programme “Future perspectives of cooperating regions”, where over 240 people from Latvia and
Lithuania attended.

After the presentations, which were done by
professor of the University of Latvia Mr Valdis
Muktupāvels, Ms Lelde Metla Rozentale from Riga
Stradins University, Member of the EU Parliament Mr
Arturs Krišjānis Kariņš and others, there was
possibility to attend the project market, where 13
projects were presenting themselves. In the
presentation of the project ActiveTour LV-LT was
mentioned what are seeking, visually informed about
implemented activities - trainings in Palanga and
Nica, study tour in Germany, reconstructed bicycle
road Palanga - Šventoji, Tourist Information Centre
of the Klaipeda District, Tourist Information Centre of
Nica and constructed three short-term resting places
in Rucava. Attendees were encouraged to actively
spend their leisure time traveling by bicycle in
Lithuanian and Latvian coastal region, they were
handed flyers with information about the project and
booklets of Pape Nature Park published by Rucava.
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Latvia–Lithuania Programme announced awards for the year 2010 in five categories: Best Lead
partner, Best Project partner, PR action, Best Project picture and Good cooperation idea that was
not yet financed by the Programme. Project ActiveTour LV-LT was awarded for Project picture,
which is artistic and reflects project character. Project Coordinator Irena Šatkauskienė got a
special glass bowl with Programme symbolic created by Latvian artist Marta Ģibiete and filled
with acorns, because the oak-tree is a common symbol of Latvia and Lithuania and symbolizes
the power and energy.

Awarded best project picture (author of the picture – Ieva Mikaliūnienė)

More information: http://www.latlit.eu/eng/news/programme_annual_event__dobele and
http://www.latlit.eu/eng/news/latvialithuania_programme_awar

This document has been produced with the financial assistance of European Union. The contents of this document are the
sole responsibility of Palanga Town Municipality Administration and can under no circumstances be regarded as reflecting
the position of the European Union.
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2010. 22. oktobris
Latvijas – Lietuvas programma apbalvo projektu ActiveTour LV-LT par labāko projekta
fotogrāfiju

Šī gada 24. septembrī Dobelē, Latvijā norisinājās Latvijas – Lietuvas programmas ikgadējā
konference „Nākotnes perspektīvas sadarbības reģioniem“, kurā piedalījās vairāk kā 240 cilvēku
no Latvijas un Lietuvas.

Pēc
prezentācijām,
kuras
vadīja
Latvijas
Universitātes profesors Valdis Muktupāvels, Rīgas
Stradiņa
universitātes
lektore
Lelde
Metla
Rozentāle, ES Parlamenta loceklis Arturs Krišjānis
Kariņš un citi dalībnieki, bija iespēja piedalīties 13
projektu prezentēšanā. Projekta ActiveTour LV-LT
prezentācijas laikā bija iespēja iepazīties ar
rezultātiem, kurus būs iespējams sasniegt, projektu
realizējot, ar jau paveikto, kā arī vizuāli tika sniegta
informācija par īstenotajām darbībām – mācībām
Palangā un Nicā, par informatīvo mācību saturu
Vācijā, rekonstruēto divriteņu celiņu Palanga –
Šventoji, Klaipēdas rajona tūrisma informācijas
centru, Nicas tūrisma informācijas centru un
Rucavas trīs islaicīgo atpūtas vietu ierīkošanu
riteņbraucējiem. Pasākuma dalībnieki tika aicināti
aktīvi pavadīt brīvo laiku, ceļojot ar divriteņiem pa
Lietuvas un Latvijas jūrmalu, tika izdalīti arī
informatīvie bukleti par projektu un Rucavas
veidotie bukleti par Papes dabas parku.
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Latvijas – Lietuvas programma apbalvojumus par 2010. gadu piešķīra piecās kategorijās:
labākais vadošais partneris, labākais projekta partneris, informācijas izplatīšana publiskajā vidē
un reklāma, labākā projekta fotogrāfija un sadarbības ideja, kas līdz šim netika finansēta
programmas ietvaros. Projekts ActiveTour LV-LT tika apbalvots kategorijā par labāko projekta
fortogrāfiju, tika atzīts, ka fotogrāfija mākslinieciski un visprecīzāk atspoguļo šī projekta būtību.
Projekta koordinatorei Irenai Šatkauskienei tika pasniegts īpašs, Latvijas mākslinieces Martas
Ģibietes veidots, stikla trauks ar programmas simboliku.Trauks bija pildīts ar zīlēm – ozols ir
Latvijas un Lietuvas kopīgs simbols, kas izstaro spēku un enerģiju.

Izvēlēta labākā projekta fotogrāfija (fotogrāfijas autore – Ieva Mikaliūniene)

Papildus informāja: http://www.latlit.eu/eng/news/programme_annual_event__dobele un
http://www.latlit.eu/eng/news/latvialithuania_programme_awar
Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild Rucavas Novada
Dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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30.05.2011.
TŪRISMA UZŅĒMĒJI VIESOJAS LIETUVĀ
Maija noslēgumā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā”
LLI-037 ietvaros noticis Nīcas un Rucavas tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Lietuvu.
Braucienā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki no Rucavas un Nīcas novadiem.
Lietuvas puses projekta partneri no Klaipēdas rajona bija sagatavojuši bagātīgu
programmu, kuras laikā mūspuses braucēji apmeklēja projekta ietvaros rekonstruēto
Gargždu tūrisma informācijas centru; modernā skandināvu stilā būvēto viesnīcu
„Lijo”; lauku saimniecību "Karcemos kompleksas" ar etnogrāfisku lauku māju mājīgā
meža vidē; lauku saimniecību "Rackausku sodyba", kur var uzņemt lielas cilvēku
grupas līdz pat 400; īpašumu "Pas Leonarda" Priekules ciemā, kas aprīkots ar lauka
tenisa kortiem; viesu namu "Minge" Priekules ciemā, kas piedāvā ēdināšanas
pakalpojumus, komfortablu atpūtu viesu mājā un ērtas konferenču telpas; tūrisma
uzņēmumu "Simlina", kas organizē laivu braucienus ar kuģi; J. Gizas etnogrāfisko
lauku sētu, kur atrodas arī Gargždai Tūrisma informācijas centra filiāle; Lauku māju
"Pamario bure", kas atrodas Svenceles ciematā - ļoti skaistā vietā; lauku saimniecību
"Strykis" - vienu no populārākajām atpūtas vietām Klaipēdas reģionā.
Brauciena dalībnieki mājās atgriezās apmierināti un atzina, ka pieredzes
apmaiņas pasākuma programma bijusi ļoti piesātināta un gūta vērtīga pieredze.
Nodibināti jauni Latvijas – Lietuvas pārrobežu tūrisma sadarbības kontakti.

Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
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06.06.2011.
NĪCAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ JAUNS DATORAPRĪKOJUMS
Jūnija sākumā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037
ietvaros veikta datoraprīkojuma piegāde projekta ietvaros rekonstruētajam jaunajam
Tūrisma informācijas centram.
Tagad centra vadītāja var strādāt ar jaunu stacionārā datora komplektu, kurā ir arī
skeneris un drukāšanas iekārta. Jaunajā tūrisma informācijas centrā izvietots arī
datorkomplekts klientiem, tādējādi apmeklētāji centra darba laikā varēs brīvi piekļūt
globālajam tīmeklim un veikt elektronisko saziņu.
Portatīvais dators, multimediju projektors un pārvietojamais ekrāns būs labs palīgs
tūrisma komisijas sanāksmju reizēs, kā arī tiks izmantots tūrisma gadatirgos, lai Nīca
mūsdienīgi var prezentēt un reklamēt savu tūrisma piedāvājumu.
Aprīkojuma

piegādes

tiesības

iepirkuma

rezultātā

ieguva

SIA

„Elektronikas

tirdzniecības un apkopes centrs”. Datoraprīkojuma izmaksas, 2476.89 lati, 85 %
apmērā finansē ERAF, bet 15% izmaksu nodrošina pašvaldības līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
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13.06.2011.
VELOTŪRISMA

ATTĪSTĪTĀJUS

UN

ATBALSTĪTĀJUS

AICINA

UZ

STARPTAUTISKU KONFERENCI
Pirmdien, 20. jūnijā, Nīcā, Nīcas kultūras namā, Bārtas ielā 6, no plkst. 10:00 līdz 16:00
notiks Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta

„Aktīvā

tūrisma

attīstība

pierobežas

reģionā”

LLI-037

NOSLĒGUMA

KONFERENCE, kurā kā klausītāji aicināti piedalīties visu četru projekta partneru (no
Lietuvas – Palangas pilsētas un Klaipēdas reģiona, no Latvijas – Nīcas un Rucavas novadu) un
kaimiņu pašvaldību tūrisma uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, pašvaldību administrāciju,
iestāžu un citu organizāciju tūrisma attīstības plānotāji un koordinatori, teritorijas plānotāji,
kā arī visi citi interesenti, kuru aizraušanās ir velotūrisms un aktīva atpūta.
Konferences pirmajā daļā LR Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas valsts ceļi”
amatpersonas

skaidros

situāciju Latvijā velosatiksmes

plānošanā un organizēšanā.

Turpinājumā praktiskus padomus pārrobežu velotūrisma attīstībā sniegs eksperti no citām
vietām Latvijā – no asociācijas „Lauku ceļotājs”, Vidzemes un Kurzemes tūrisma asociācijām.
Konferences noslēgumā projekta partneru pārstāvji prezentēs projekta rezultātus.
Konference notiks latviešu un lietuviešu valodā, būs sinhronā tulkošana. Dalībniekiem tiks
nodrošināti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas. Pārtraukumā visi pasākuma
apmeklētāji tiks aicināti apskatīt jauno Nīcas tūrisma informācijas centru, kurš tapis šī
projekta ietvaros un aktīvi darbojas kopš 2010. gada septembra.
Savu dalību konferencē lūdzam pieteikt līdz 17. jūnijam (piektdienai), zvanot pa tālruņiem
26602519 Lienei vai 29458532 Dacei, vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi
projekti@nica.lv vai turisms@nica.lv . Pieteikumā lūdzam norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu
un ,ja attiecas, arī uzņēmuma vai organizācijas nosaukumu, kuru tas pārstāv. Lūdzam
pieteikties savlaicīgi, jo dalībnieku vietu skaits ir ierobežots.
Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
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By bicycle along the sea!
20.06.2011.
VEIKSMĪGI NOTIKUSI KONFERENCE PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBU
Pirmdien, 20. jūnijā, Nīcā, Nīcas kultūras namā, Bārtas ielā 6, no plkst. 10:00 līdz 16:00
notika Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 NOSLĒGUMA KONFERENCE,
kurā kā klausītāji bija aicināti piedalīties visu četru projekta partneru (no Lietuvas – Palangas
pilsētas un Klaipēdas reģiona, no Latvijas – Nīcas un Rucavas novadu) un kaimiņu pašvaldību
tūrisma uzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji, pašvaldību administrāciju, iestāžu un citu
organizāciju tūrisma attīstības plānotāji un koordinatori, teritorijas plānotāji, kā arī citi
interesenti, kuru aizraušanās ir velotūrisms un aktīva atpūta. Kopumā konferenci apmeklēja
80 dalībnieki.
Konferences pirmajā daļā VAS „Latvijas valsts ceļi” amatpersonas skaidroja situāciju Latvijā
velosatiksmes plānošanā un organizēšanā, kā arī projekta Euro Velo attīstību un ieviešanas
progresu. Turpinājumā praktiskus padomus pārrobežu velotūrisma attīstībā sniedza
pieaicinātie eksperti no citām vietām Latvijā – no asociācijas „Lauku ceļotājs”, Vidzemes un
Kurzemes tūrisma asociācijām. Konferences noslēgumā projekta partneru pārstāvji prezentēja
veiksmīgi īstenotā projekta rezultātus.
Konference notika latviešu un lietuviešu valodā, tika nodrošināta sinhronā tulkošana, izdales
materiāli, kafijas pauzes un pusdienas. Pārtraukumā visi pasākuma apmeklētāji tika aicināti
apskatīt jauno Nīcas tūrisma informācijas centru, kurš tapis šī projekta ietvaros un aktīvi
darbojas kopš 2010. gada septembra.
Konferences dalībnieki atzina, ka konferencē izskatītās tēmas ir aktuālas Latvijā un Lietuvā, kā
arī konferences gaitā rasta noderīga pieredze, informācija un iedibināti kontakti turpmākai
pārrobežu velotūrisma attīstībai.

Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv
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By bicycle along the sea!
30.06.2011.
TAPUŠI JAUNI ATPŪTAS LAUKUMI VELOTŪRISTIEM
Jūnijā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros notikusi tūristu atpūtas
laukumu ierīkošana, informācijas stendu un velomaršrutu marķējuma zīmju uzstādīšana
dažādās Nīcas novada velotūristu iecienītās vietās.
Viens atpūtas laukums izveidots Jūrmalciemā jūras piekrastē. Saskaņā ar ainavu arhitektes
Indras Rātes izstrādātu labiekārtošanas projektu veikta koka galda, 4 solu, 6 velostatīvu, 2
norobežojošu elementu, 2 atkritumu urnu, ugunskura vietas un atpūtas nojumes ar malkas
novietni uzstādīšana jaunajā atpūtas laukumā – pie tīklu mājas, ceļa galā, kas ved uz laivu
piestātni.
Otrs atpūtas laukums izveidots Bernātos pie rietumu galējā sauszemes punkta „Zaļais stars” –
tur arī uzstādīts koka galds, 3 soli, 8 velostatīvi, 2 norobežojoši elementi, malkas novietne, 2
atkritumu urnas un izveidota ugunskura vieta.
Projekta ietvaros no koka izgatavoti un uzstādīti 5 tūrisma informācijas stendi: 3 lieli stendi
izvietoti Nīcas centrā pie TIC, Jūrmalciemā atpūtas laukumā pie jūras (pie mola) un Bernātos
laukumā pie Rietumu sauszemes galējā punkta `Zaļais stars`, bet divi mazāki stendi Jūrmalciemā pie sabiedriskā centra `Ievas` un stāvlaukumā pie jūras Bernātos.
Saskaņā ar projekta ietvaros veiktā pētījuma rekomendācijām izgatavotas un Jūrmalciema
apkārtnē uzstādītas 20 marķējuma zīmes velomaršrutam (aptuveni 20 km garā maršrutā).
Šī aprīkojuma izgatavošanas un uzstādīšanas tiesības iepirkuma rezultātā ieguva IK „Gabaliņa
Daiņa darbnīca” par kopējo izmaksu summu 8666,88 lati.

1.att. Velomaršruta norādes zīme
piejūras kāpās
Informāciju sagatavoja
Liene Otaņķe
Nīcas novada domes projektu koordinatore
63489500, 26602519
projekti@nica.lv

2.att. Stends pie Tūrisma informācijas
centra Nīcā
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