
 

 

Projekta “Dabas mājas izveide Zirgu salā” Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000006 

AKTUALITĀTES 

 

Informācija ievietota 2020. gada 27. augustā 

Projekts Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000006 " “Dabas mājas izveide Zirgu salā” 2020.gada 

27. augustā ir pabeigts un, lai veicinātu sabiedrības interesi jaunizveidoto objektu, 27. 

augustā, svinīgā pasākumā, klātesot Izglītības un zinātnes ministrei, Liepājas pilsētas 

domes vadībai, iesaistītām pusēm, izglītības nozares speciālistiem, tika atklāta Dabas 

māja.  

________________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2020. gada 9. jūlijā 

Dabas mājas būvniecība ir pabeigta un objekts pieņemts ekspluatācijā 2020. gada 28. 

maijā. 2020. gada 29. maijā ēka ir nodota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Izglītības 

pārvalde” apsaimniekošanā. Dabas mājas atklāšanas svētki tiek plānoti 2020. gada 27. 

augustā, kad Liepājas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde projekta “Liepājas izglītības 

un zinātnes centra attīstība” vides jomā ietvaros, kuru īstenos piesaistot finansējumu no 

EEZ/norvēģu finanšu instrumenta, iesāks veidot Dabas mājā ekspozīciju. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 24. janvārī 

Saskaņā ar 2019. gada 3. maija līgumu par Dabas mājas būvniecību, kas noslēgts ar SIA 

“Kurzemes būvserviss” būvniecības darbi ir jāpabeidz līdz 2020. gada 30. martam. Uz doto 



brīdi visi galvenie darbi ir pabeigti un notiek mājas iekšdarbi. Būvuzraudzību veic SIA 

“Liepājas celtniecības kompānija” un autoruzraugs ir SIA “BM – projekts”.   

Dabas mājas atklāšana varētu notikt 2020.augustā, kad Liepājas pilsētas pašvaldības 

Izglītības pārvalde projekta “Liepājas izglītības un zinātnes centra attīstība” vides jomā 

ietvaros, kuru īstenos piesaistot  finansējumu no  EEZ/norvēģu finanšu instrumenta, 

izveidos Dabas mājā ekspozīciju. Norvēģu projekta ietvaros būs iekārtojusi māju ar 

ekspozīciju. 

________________________________________________________________________ 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 1. novembrī 

Straujiem soļiem uz priekšu virzās Dabas mājas būvniecība Zirgu salā. 

Galvenais Dabas mājas mērķis būs sniegt iespēju iepazīt floru un faunu, kā arī plašāk 

uzzināt par nenovērtējamajām mums apkārt esošajām dabas vērtībām. Tādējādi tiks 

risināta problemātika par trūkstošo pamatinfrastruktūru, kurā vienuviet iedzīvināt Liepājas 

ezera un Baltijas jūras vides resursu daudzveidības apzināšanu, izpēti un zvejas kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

Dabas māja daļēji atradīsies uz Liepājas ezera un tās "saturu" nodrošinās Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvalde. 

Projekta Nr, 18-02-FL03-F043.0207-000006 “DABAS MĀJAS IZVEIDE ZIRGU SALĀ’ 

publicitāte Liepājas pilsētas pašvaldības oficiālajā facebook kontā @liepajalv 01.11.2019.  

________________________________________________________________________ 

 

 

Informācija ievietota 2019. gada 23. maijā 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2019. gada maija mēnesī ir noslēgusi Dabas 

mājas būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2018/165 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA 

“Kurzemes būvserviss”. 

Ir noslēgti līgumi arī ar būvuzraugu SIA “Liepājas celtniecības kompānija”  un autoruzraugu  

SIA “BM – projekts” un 22. maijā ir iesniegts iesniegums Liepājas pilsētas Būvvaldē atzīmes 

https://www.facebook.com/liepajalv/posts/2448429055285406?__xts__%5b0%5d=68.ARCkQMt3TkmnzImxILwlg2i4grRwhMrWw1SQ4N41-a7e1vNTW88EHWaQZAhbRhWBIF6rvLT4i4IRbA3_sixnMPlvl2Xnru5BHeckTXR7UwWrtjEUbxEagwW_DRXi-7517havZwLGjfBB_Jr6GFwiT3x_MpS7-RcXJKfo8zDltgOFyQrdMKpfp2pcQPZx25INH8vtTubCb94QURg2adDDfQBamcu8vi8aEOdyXHQXrDIl1h9DaeBK0RJVlXQsfk7jOYtVFyUq0Pf7vM2M310BR6wpAvahcpXGRrG2cGFexKO12LNnv_qmWvGMornbau89lQWSmaS68YeMbKGMqd77B4j72Q&__tn__=-R


saņemšanai Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbus plānots 

uzsākt jūnija sākumā. 


