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A T B A L S T A  Z E M K O P Ī B A S  M I N I S T R I J A  U N  L A U K U  A T B A L S T A  D I E N E S T S  

 
Projekts “Kāp kalnā Nīcas sporta hallē” veiksmīgi noslēdzies  

 
Jūnija vidū uzsāktie darbi raiti ritēja uz priekšu un jau līdz jūlija pirmajiem datumiem 

alpīnisma siena vizuāli šķita gatava. Tas ko bija iespēja redzēt tikai dažiem - ir drošības pārbaudes, lai 
vērtētu sienas triecienizturību, pārliecinātos par drošināšanas staciju efektivitāti un celtspēju, kā arī 
būtu droši par aizķeres uzgriežņu pretestību.  

  

Sienas slodzes testēšanas rezultāti atbilst testēšanas standartam EN 12572 – 1:2007, EN 
12572 – 3:2007 un rezultāti liecina, ka atbilstība standartam ir izpildīta. Līdz ar to, varam būt droši, ka 
pavisam drīz, katrs varēs pārbaudīt spēkus pievarot atbilstoši savām spējām ar vien augtākus un 
augstākus sienas posmus, līdz šķitīs, ka siena bez slīpuma jau nav vairs izaicinājums un varēs censties 
pievarēt 9 metrus augsto sienu ar slīpumu.  
 

Mākslīgā klinšu kāpšanas siena, 
paredzēta kāpšanai ar drošināšanu, un 
specializēta drošības inventāra izmantošanu. 
Paneļos iestrādāti speciāli uzgriežņi aizķeru 
nostiprināšanai, kas pieļauj maršrutu maiņu, 
padarot kāpšanu interesantāku kāpējiem ar 
dažādu sagatavotības līmeni. Uzstādītājs 
apgalvo, ka pareizi kopjot sienu un veicot 
regulāras pārbaudes, kā arī savlaicīgi novēršot 
defektus, ja tādi radušies – sienas kalpošanas 
laiks ir lielāks par 20 gadiem. 

12. jūlijs iezīmēts kā projekta 
noslēguma datums. Paveicot darbus ātrāk kā 
bija iecerēts un iekļaujoties izmaksās, kas ir 
zemākas kā sākumā tika plānots, projekts 
“Kāp kalnā Nīcas sporta hallē” veiksmīgi 
noslēdzies ar atklāšanas pasākumu, kad tika 
griezta atklāšanas lenta, vēroti alpīnisma 



paraugdemonstrējumi un klātesošajiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus “kāpjot kalnā Nīcas 
sporta hallē. Paldies, visiem kas bija iesaistīti, sākot ar ideju, īstenošanu un Jūsu klātbūtni atklāšanā! 

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par 
ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 
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Nīcas novada domes attīstības nodaļas vadītāja 
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