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„Upeskrastos” norit būvdarbi
Nīcas novada dome sadarbībā ar 38 projektu partneriem un Kurzemes plānošanas
reģionu kā līderpartneri piedalās kopīgā Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas
projektā „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un
Igaunijā”, kurā paredzētas tūrismu veicinošas infrastruktūras aktivitātes un jaunu aktīvā
tūrisma piedāvājumu izstrāde un mārketings.
Nīcas novada dome šī projekta ietvaros veiks infrastruktūras uzlabošanas darbus
pašvaldības īpašumā „Upeskrasti”. Projektā tiks izbūvēta pārvietojama laivu piestātne ar
tiltiņu, kāpnēm un vinču; iekārtota atpūtas vieta ar soliņiem, galdu, atkritumu urnām un
informācijas stendu; uzbūvēta jauna palīgēka, kurā varēs uzglabāt laivotāju piederumus un
izgatavota pārvietojama laivu piestātne. Tiks veikta arī teritorijas labiekārtošana, izbūvējot
grants seguma laukumu ar bruģakmens gājēju celiņiem un kāpnēm, atjaunots zāliens,
izbūvēti elektrospēka un apgaismojuma tīkli. Tādējādi Nīcas novada „Upeskrastos” projekta
ietvaros tiks izveidota projekta mērķiem atbilstoša laivošanas infrastruktūra laivošanas
maršruta gala punktā.
Projekta kopējais budžets ir vairāk kā pusotrs miljons latu, Nīcas novada kā projekta
partnera budžets šajā projektā ir 43 316.62 Ls.
Uzvarot iepirkumā ar zemāko cenu, būvdarbus objektā veic SIA „Taigers”. Būvdarbu
izmaksas iepirkuma rezultātā sasniedz 45040.86 latus, iztrūkstošo summu līdzfinansē novada
dome no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pašreiz „Upeskrastos” ielieti pamati laivu noliktavai-šķūnim, tiek būvēts karkass un
20. jūnijā būs spāru svētki. Paralēli arī notiek inženiertīklu izbūves darbi esošajā ēkā, tiek
ievilkts ūdensvads un izbūvēti kanalizācijas tīkli. Būvdarbus plānots pabeigt līdz septembra
beigām.
Laura Pakule-Krūče,
Attīstības nodaļas vadītāja
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„Upeskrastos” darbi tuvojas noslēgumam
Jūnija avīzē tika rakstīts par projektu, kura gaitā tiek veikti infrastruktūras
uzlabošanas darbi pašvaldības īpašumā „Upeskrasti”. Lielākais darbs jau paveikts uzbūvēta jauna ēka, kurā varēs uzglabāt laivotāju piederumus. Uzsākta teritorijas
labiekārtošana, izbūvējot gājēju celiņus. Drīzumā taps pārvietojama laivu piestātne ar
tiltiņu, kāpnēm un vinču, kā arī iekārtos atpūtas vietu ar soliņiem, galdu, atkritumu
urnām un informācijas stendu. Bez tam, tiks atjaunots zāliens un izbūvēti
elektrospēka un apgaismojuma tīkli.
19. oktobrī SIA „Sofijas laivas” plāno rīkot tradicionālo laivotāju pasākumu
„Bārtas kartupelis”. Tad noslēgums varēs notiks labiekārtotā vidē.
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„Upeskrastos” būvdarbi pabeigti
Oktobra sākumā tika pabeigti pēdējie būvdarbi Nīcas novada pašvaldības
īpašumā "Upeskrasti", kur Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un
Igaunijā" ietvaros tika uzbūvēts jauns laivu šķūnis-noliktava, tika izveidots jauns
grants seguma laukums un bruģēti gājēju celiņi, labiekārtota teritorija ar galdu, soliem
un atkritumu urnām, izbūvētas pārvietojamas kāpnes no stāvā krasta līdz upei un
pontons laivotāju drošākai nokļūšanai krastā.
Novembra sākumā objekts nodots ekspluatācijā un tagad tas ir pieejams
visiem ūdenstūrisma entuziastiem.
Projekta kopējais budžets ir vairāk nekā pusotrs miljons latu, Nīcas novada kā
projekta partnera budžets šajā projektā ir 43 316,62 lati. Uzvarot iepirkumā ar
zemāko cenu, būvdarbus objektā veica SIA "Taigers". "Pasūtītājs ir apmierināts ar
būvdarbu augsto kvalitāti un iekļaušanos termiņā. Būvdarbu izmaksas iepirkumā
sasniedza 45 040,86 latus, iztrūkstošo summu līdzfinansēja Nīcas novada dome no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
"Upeskrasti" ir plānoti kā laivošanas galapunkts, kur var piestāt ūdens tūristi,
atpūsties un baudīt skaisto dabu labiekārtotā pašvaldības infrastruktūrā.
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