
     

Nīcā, 2012. gada 16. aprīlī 

UZSĀKTA SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTA REKONSTRUKCIJA 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta „Sadzīves 
pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-
02-LL09-L413101-000003 ietvaros uzsākti Nīcas ambulances bijušo ūdens 
procedūru telpu rekonstrukcijas būvdarbi. 

Iepirkuma būvdarbu līgums par līgumcenu 17 035,42 latiem noslēgts ar lētāko 
piedāvājumu iesniegušo pretendentu SIA „IMD grupa” no Kuldīgas. Būvdarbu 
realizācija uzsākta 10. aprīlī un notiks divus mēnešus līdz šī gada 10. jūnijam. 
Būvdarbu organizācija maksimāli plānota tā, lai netiktu traucēts ambulances darbs, 
taču atvainojamies jau iepriekš, ja dažas īslaicīgas neērtības ēkas nomniekiem (īpaši 
ārstiem), apmeklētājiem un pacientiem būvdarbu process sagādā. Projekta 
ieviešanas noteikumi nosaka, ka visas projekta aktivitātes jāpabeidz līdz š.g. 29. 
jūnijam. 

Par citām projekta aktivitātēm Nīcas novada vēstīs jau iepriekš sniegta plašāka 
informācija. Tiklīdz rekonstruētā telpa būs nodota ekspluatācijā, par sadzīves 
pakalpojuma punkta darbības organizāciju un jaunā pakalpojuma pieejamību 
Sociālais dienests informēs atsevišķi. 

 

Attēlā: Jaunajam sadzīves pakalpojuma punktam paredzēta atsevišķa ieeja no 

Ambulances pagalma puses.  Rekonstrukcijas sākuma posmā tiek izveidots pamats 

jaunajam ieejas mezglam – taciņai, pandusam un lievenim. Foto L.Otaņķe. 
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Nīcā, 2012. gada 7. martā 

NĪCĀ TOP SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS 

Šobrīd Nīcas novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansēta projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide sociālā riska grupu 

vajadzībām Nīcas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413101-000003 ietvaros organizē un 

vada Nīcas ambulances bijušo ūdens procedūru telpu rekonstrukciju sadzīves 

pakalpojuma punkta ierīkošanai. Projekta mērķis ir attīstīt sociālo un sadzīves 

pakalpojumu pieejamību sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā lauku 

ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai vietējās rīcības grupas 

„Liepājas rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas teritorijā. 

Telpu rekonstrukcijas tehnisko projektu pērn izstrādājis projektēšanas uzņēmums 

„WS”. 36 m2 platībā, nodrošinot pieejamību personām ar kustību traucējumiem, 

paredzēts izbūvēt telpu veļas mazgāšanai un ērtas dušas telpas. Profesionālas veļas 

mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas iekārtas jau iegādātas pērnā gada nogalē. 

Iepirkuma līguma ietvaros tās piegādāja SIA „Unis Ko”. 

Šobrīd notiek rekonstrukcijas būvdarbu iepirkums. Ja nebūs sarežģījumi iepirkuma 

piedāvājumu izvērtēšanā un līguma slēgšanā, būvdarbu uzsākšana varētu notikt jau 

marta beigās. Būvdarbu realizācijai paredzēti divi mēneši. 

Projekta aktivitāšu kopīgās izmaksas ir noteiktas 13 734 latu apmērā. Fonda 

atbalsts ir 90% no attiecināmajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Sadzīves pakalpojumu punkta darbību plānos un organizēs Nīcas pašvaldības 

Sociālais dienests. Projekts sagatavots, pamatojoties uz sociālo darbinieku 

identificēto problēmu, lai sniegtu atbalstu novada iedzīvotāju grupai, kuru 

mājsaimniecībās nav visi sanitārtehniskie apstākļi un aprīkojums, lai nodrošinātu 

elementārām sanitārhigiēniskajām prasībām atbilstošu veļas kopšanu un 

mazgāšanos. Šī būs iespēja palīdzēt iedzīvotājiem, kuru mājvietās nav nepieciešamo 

ērtību un iekārtu, kā arī sociālā dienesta darbinieki varēs parūpēties par personām ar 

kustību traucējumiem, par veciem, vientuļiem un nespēcīgiem cilvēkiem, kuriem 

pašiem nav piemērotu apstākļu un kuriem ir grūtības pārvietoties un sevi apkopt. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas procesā tika noteikts, ka tieši Nīcas ciemā – 

novada pašā viducī - sadzīves pakalpojumu punktam ir stratēģiski izdevīgākā 

atrašanās vieta, jo pavisam tuvu līdzās pašvaldības administrācijas ēkā ir izvietots 

Sociālais dienests, kura rīcībā ir pašvaldības transports, lai klientus ērti no novada 

visas teritorijas atgādātu uz jauno pakalpojumu saņemšanas vietu. 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja L. Otaņķe 
26602519, 63489500 
projekti@nica.lv 
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