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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  

Brīvdabas trenažieru uzstādīšana noslēgusies 

Nīcas novada domes Būvvalde 2017. gada 30. jūnijā no būvuzņēmēja SIA “A-Land” pieņēmusi 
būvdarbus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā un Nīcas novada domes 
līdzfinansētā projekta “Nāc vingrot svaigā gaisā!” ietvaros. Projekts 2016. gadā tika iesniegts un 
apstiprināts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projektu konkursa ietvaros Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” 1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 

Projekta „Nāc vingrot svaigā gaisā!”, Nr.16-02-AL13-A019.2201-000005 ietvaros tika noslēgts 
brīvdabas trenažieru piegādes, uzstādīšanas un laukuma labiekārtošanas līgums ar SIA “A-land”, kas 
minēto darbu izpildei piedāvāja zemāko cenu – EUR 22850,50 (tai skaitā PVN). Trenažieri tika 
uzstādīti blakus Nīcas vidusskolas stadionam. Vispirms tika demontēti novecojošie tur esošie 
vingrošanas elementi, sagatavots laukums trenažieru uzstādīšanai un darbus noslēdza trenažieru 
piegāde un uzstādīšana. Pavisam kopā uzstādīti 11 publiski pieejami elementi – 6 brīvdabas trenažieri 
un 5 vingrošanas elementi. Papildus tika labiekārtots laukums, uzstādot soliņu, atkritumu urnu un 
iestādot 5 dekoratīvos krūmus. 

Projekta rezultātā Nīcas novadā izveidots jauns brīvā laika pavadīšanas objekts, kuru varēs 
izmantot gan novada iedzīvotāji, gan viesi, turklāt darīt to bez laika ierobežojuma un bez maksas.  

Svinīgā projekta atklāšana ar ielu vingrotājiem un sportiskiem konkursiem notiks 2017. gada 
12. jūlijā. 

 

Šī projekta publiskais finansējums sastāda EUR 20122,43, bet Nīcas novada domes 
līdzfinansējums ir EUR 2728,07.  

 



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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