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Zināms, kas veiks teritorijas labiekārtojuma darbus projekta
“Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” ietvaros
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai par teritorijas labiekārtojuma būvniecības darbiem,
zināms, ka līgums tiks slēgts ar SIA “SK Transports” par kopējo summu EUR 55254,75 (tai skaitā PVN).
Kopumā iepirkuma konkursā bija pieteikušies trīs pretendenti – SIA “A-land”, SIA “Legāts” un SIA “SK
Transports”.
Teritorijas labiekārtošanas darbus paredzēts uzsākt 2017. gada marta mēnesī vai kad būs
piemēroti laika apstākļi.
Šis iepirkuma konkurss tika izsludināts projekta “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas
simtgadei” ietvaros, kura mērķis ir stiprināt Lejaskurzemes iedzīvotāju kā Latvijas sabiedrības daļas
piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un tās dabas vērtībām. Projekta vadošais īstenotājs ir
Liepājas pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Grobiņas novada dome un Nīcas novada dome.
Nīcas novads šī projekta ietvaros, balstoties uz būvprojektu, uzsāks Nīcas centra stila dārza
izveidi (aiz Nīcas lauku ambulances), kura koncepts izstrādāts, par pamatu ņemot jau esošu
apstādījumu parku, kas simbolizē Nīcas bagātīgās dārzu kopšanas tradīcijas, kā arī Lienes Ausējas
diplomdarbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē 2016. gadā. Nīcas novada identitāte ir tās dabas
vērtības, īpaši par tradīciju kļuvušie Nīcas skaistie dārzi, tādēļ projekta ietvaros paredzēts tos izcelt un
iekopt, ar īpašu rūpību gatavojoties Latvijas simtgades svinībām.
Projekta īstenošana veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām, kas notiks laikā no 2017. gada
līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”,
akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni
un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.
Uzziņai:
Projekts apstiprināts atklātā projektu konkursā „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana
godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Tas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks
ir noteikts no 2016. gada 16. septembra līdz 2017. gada 30. septembrim.
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