
 

 Projekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā, Liepājā, 

izveide 5. kārta” Nr.19-02-FL03-F043.0207-000004 

AKTUALITĀTES 

Informācija ievietota 2021. gada 4. janvārī 

2020. gada nogalē būvdarbi ir veiksmīgi noslēgušies 

29. decembrī ar Liepājas pilsētas būvvaldes aktu projekta ietvaros labiekārtotā 

teritorija Zirgu salā pieņemta ekspluatācijā. Izbūvētais skrituļošanas un skeitborda 

trases kopējais garums ir 1212,56 m, tāpat izbūvēta graudzāļu dobe 260 kv.m 

apjomā un kopējais iesētā zālāja daudzums aptver nepilnu 17 tūkstošu kvadrātmetru 

lielu teritoriju. 

Pateicoties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" Liepājas pašvaldībai izdevies atgūt 

lielu daļu šķietami aizmirstas un degradētas teritorijas, kas vēsturiski kalpojusi kā 

atkritumu izgāztuve. Salas teritorija atbrīvota no 135 tonnām sadzīves atkritumu.  

Šobrīd teritorija ir sakopta, pievilcīga un sniedz iespēju atpūtai brīvā dabā visai 

ģimenei. Tā kā projekta īstenošana pabeigta ziemā, skrituļošanas un skeitborda 

entuziastiem nāksies pagaidīt līdz pavasarim, lai izmēģinātu jaunizbūvēto trasi, taču 

jau šobrīd novērojams, ka celiņu ļoti labprāt iemēģina kājāmgājēji, bet dienās, kad 

sniega sega biezāka – slēpotāji.

 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 29. septembrī 

Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā 5. kārta jau pieņem arvien 

skaidrākas aprises. Projekta īstenošana virzās finiša taisnē un procentuāli lielākā 

būvdarbu daļa jau pabeigta.  

Skrituļošanas un skeitborda trases arvien vairāk tiek noklātas ar asfalta segumu un 

aktīvi tiek veidotas arī drošības margas. Par spīti lielajai interesei, celiņi vēl nav 

atvērti publiskai lietošanai, taču, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, tad jau šī gada nogalē 

projekta īstenošana tiks pabeigta. 

Zirgu salas apmeklētāji novērtējuši, ka līdz šim mežonīgā un degradētā ainava 

projekta īstenošanas teritorijā likvidēta. Vēl viena daļa no kādreiz tik nesakoptās 



Zirgu salas izmainījusies līdz nepazīšanai un drīz kļūs pieejama arī plašākai 

sabiedrībai pateicoties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstam 

pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

 

 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 23. jūlijā 

Zirgu salā sākušies būvdarbi un šobrīd norit aktīvs darbs pie projekta īstenošanas. 

Atkritumu izgāztuves likvidēšana, teritorijas rekultivācija, izlīdzināšana un bedru 

aizbēršana ir tikai neliela daļa no objekta sakopšanas aktivitātēm.  

Šobrīd būvnieks veicis sadzīves atkritumu izvešanu jau 50 tonnu apmērā. Tāpat aktīvi 

rit esošās ainavas sakopšanas darbi, zāģējot krūmus, laužot celmus, demontējot 

žogus un drupas, ņemot vērā, ka viens no uzdevumiem ir esošo lielo koku 

saglabāšana, vainagu sakopšana un vērtīgā biotopa saglabāšana.  

Būvdarbi norisinās pēc plāna, kas nozīmē, ka būvnieks sācis veidot arī aptuvenās 

skrituļošanas celiņa aprises. Tiek veidots grunts uzbērums skeitborda trases izveidei.  

 

 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 4. jūnijā 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada aprīlī noslēgusi būvniecības 

līgumu ar iepirkuma LPP2020/12 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA “CTB”. Tāpat  aprīlī 

noslēgti līgumi ar būvuzraugu SIA “D4M” un autoruzraugu SIA “BM-projekts”.  

Maija beigās no Liepājas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme būvatļaujā par projekta 

5. kārtas būvniecības veicējiem un sagatavots akts būvobjekta nodošanai būvniekam. 

Būvdarbus plānots uzsākt jūnija pirmajā pusē. 

 


