
       

Nīcas kultūras nama rekonstrukcija noslēgusies 

Septembrī noslēgusies Nīcas kultūras nama rekonstrukcija, kura notikusi Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta projekta Nr. 08-02-L32100-

000358 „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija „ ietvaros. Būvdarbus veica SIA „Liepājas 

ražošanas sabiedrība BŪVE” saskaņā ar SIA „Belss” izstrādāto tehnisko projektu. 

Darbi veikti par 201 067,70 latiem, no kuriem 105 000 ir ELFLA atbalsts. Pilnībā veikta 

kultūras nama korpusa siltināšana un fasādes atjaunošanas darbi, nomainīti visi logi un 

ārdurvis, arī lielākā daļa iekšdurvis, veikti lielās skatītāju zāles jumta remontdarbi, pilnībā 

nomainīta apkures sistēma, izveidota jauna ventilācijas sistēma, izveidotas ugunsdzēsības un 

zibens aizsardzības sistēmas, atjaunota iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija, nomainītas 

elektroinstalācijas, veikti telpu kosmētiskie iekšdarbi –visur,  izņemot lielajā skatītāju zālē, 

atjaunoti griestu, sienu un grīdu segumi. Pelēkajā zālē skaisti restaurētas senās lustras un 

sienas lampas, saglābta dekoratīvā flīžu siena. Pilnībā izveidota jauna ugunsdrošības 

sistēma – uzstādīta automatizēta balss trauksmes izziņošana, izvietots avārijas 

apgaismojums un dūmu detektori, noteikumu prasībām atbilstošās vietās iebūvētas 

ugunsdrošas  metāla iekšdurvis.  

Lielās skatītāju zāles iekšdarbiem tiks izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts, kurā 

nepieciešams ietvert dažādus specifiskus darbus, kuri šajā rekonstrukcijas darbu posmā 

nebija ietverti un paredzēti, bet kas risināmi kompleksi-  akustiskais risinājums, skatuves un 

skatītāju zāles apgaismojums, apskaņošanas audiosistēma, skatītāju krēslu nomaiņa, griestu, 

sienu un grīdas apdare. Tomēr šī projekta ietvaros lielajā zālē ir nomainīta apkures sistēma, 

izbūvēta ventilācija un jauns elektroinstalāciju pievads, kā arī izveidota ugunsdrošības 

sistēma. Atjaunotā kultūras nama ēka uzņems apmeklētājus jau šoruden. 
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Attēlos: Ēkas ziemeļu fasāde 

pirms un pēc rekonstrukcijas 

 

 

Nīcā, 21.09.2010. 
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Liene Otaņķe, projektu koordinatore Nīcas novada domē 
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Uzsākta Nīcas kultūras nama rekonstrukcija 

Nīcas novadā turpinās projekta „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošana, ko 

līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 

Pēc veiksmīgi noritējušas iepirkuma procedūras septembra beigās noslēgts līgums ar SIA 

„Liepājas ražošanas sabiedrība BŪVE” par Nīcas kultūras nama rekonstrukcijas būvdarbu 

izpildi. Pavisam cenu aptaujā piedāvājumus iesniedza 14 pretendenti, no kuriem atbilstoši 

nolikumam atzīti un vērtēti 12 piedāvājumi. Šobrīd jau uzsākti ēkas rekonstrukcijas darbi. Ja 

laika apstākļi būs labvēlīgi, būvnieki plāno jumta remontu un daļēji logu un ārdurvju nomaiņas 

darbus paveikt  jau šogad. Būvdarbu grafiks tiek plānots tā, lai kultūras nama lielajā zālē 17. 

novembrī netraucēti varētu notikt valsts svētku sarīkojums un balle.  

Līgums ar būvkomersantu noslēgts par visām tehniskajā projektā paredzētajām septiņām 

būvdarbu kārtām par kopējo summu Ls 191 191.40, kas ir lielāka nekā sākotnēji projektā 

plānotie Ls 169 400.00. Novada dome, balstoties uz  iepirkuma komisijas un Nīcas būvvaldes 

atbildīgo darbinieku atzinumu, pieņēma tālredzīgu lēmumu - palielinot pašvaldības 

līdzfinansējuma daļu, nesamazināt  iepirkuma apjomu un tādējādi izmantot šī brīža 

draudzīgās būvdarbu tirgus cenas, kā arī nodrošināt Kultūras nama kvalitatīvu darbību pēc 

projekta ietvaros veiktajiem būvdarbiem. Šeit jāpiebilst, ka pašvaldības līdzfinansējuma slogu 

atvieglos domes izcīnītais un nupat Nīcas novadam piešķirtais valsts mērķdotācijas 

finansējums no šī gada valsts budžeta neparedzētajiem izdevumiem, kas palīdzēs segt 

būtisku pašvaldības līdzfinansējuma daļu šī projekta realizācijai. 

Rekonstrukcijas tehniskais projekts, ko izstrādājis SIA „Belss”, paredz arī kultūras nama 

korpusa fasādes siltināšanu un apdari, siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukcijas 

darbus, ventilācijas un elektrotīklu rekonstrukciju, ugunsdrošības signalizācijas un zibens 

aizsardzības sistēmas izveidi, kā arī iekšdarbus, kas nodrošinās  rekonstrukcijas skarto vietu 

kosmētisko remontu. Būvdarbus pilnībā paredzēts beigt nākošā gada maijā. 

 

20.10.2009. 

Informāciju sagatavoja 

Liene Otaņķe, projektu koordinatore Nīcas novada domē 

26464782, 63489500, projekti@nica.lv 
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Uzsākta Nīcas kultūras nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 

Nīcas pagastā uzsākta projekta „Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošana, kas 

guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu programmā 

„Infrastruktūra pamatpakalpojumiem un iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros paredzēts 

veikt Nīcas kultūras nama ēkas jumta remontu, logu un durvju nomaiņu, fasādes 

siltināšanu un apdari, noteku atjaunošanu, apkures, ventilācijas sistēmas un 

elektroinstalāciju rekonstrukciju, kā arī citus ar rekonstrukcijas darbiem saistītus 

iekšdarbus. 

Projekta ieviešanas sākumposmā uzsākta ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta 

izstrāde.  Pēc pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātiem tehnisko projektu izstrādā 

SIA „Belss”. 

Tehniskā projekta izstrādes pretendentu interese bija liela, iepirkuma dokumentāciju 

izņēma 12 pretendenti,  no tiem  piedāvājumus iesniedza seši. Piedāvājumu izmaksu 

atšķirības bija ļoti krasas - pasūtījumu ieguvušais piedāvājums bija septiņas (!) reizes 

lētāks par visaugstāko piedāvāto izmaksu summu. Šādu izmisīgu konkurenci šobrīd 

iepirkumu pasūtījumu tirgū nosaka esošā ekonomiskā krīze valstī. 

Jau jūlija vidū plānots uzsākt iepirkuma procedūru rekonstrukcijas darbiem. 

Paredzēts, ka kultūras nama rekonstrukcija tiks pabeigta līdz 2010. gada beigām. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas 169 400.00 latu, no kuriem 105 000 ir Eiropas 

finansējums, atlikusī summa – valsts un pašvaldības līdzfinansējums. Specifiski, ka 

šajā programmā nav attiecināmas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kaut arī 

pašvaldībai nav iespējas tās atgūt. 

Nīcas kultūras nams nav nopietni rekonstruēts kopš 1975. gada, kad tas nodots 

ekspluatācijā. Šīs ēkas rekonstrukcija ir tiešām vitāli nepieciešama, jo Nīcas kultūras 

namā notiek aktīva kultūras dzīve – pašdarbības kolektīvi vien ir kopskaitā 12, 

regulāri notiek arī dažādu interešu kopu un biedrību organizēti pasākumi un tie ir labi 

apmeklēti. 

 
15.05.2009.  
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