
 

14.08.2014. 

Drīzumā uzsāks būvdarbus daudzdzīvokļu māju siltināšanai 

2013. gada novembrī Nīcas novada dome noslēdza vienošanās ar Latvijas 

investīcijas un attīstības aģentūru, lai ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu uzlabotu 

energoefektivitāti Nīcas novada domei piederošajās daudzdzīvokļu mājās. 

Projekta iesniegumi tika iesniegti un atbalsts gūts trīs daudzdzīvokļu mājām – 

„Salnāji” (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/007), Skolas iela 1 (projekta Nr. 

DMS/3.4.4.1.0/13/11/008) un „Uzvaras” (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/009). 

Būvdarbu laikā visām trīs mājām paredzēta veco koka logu nomaiņa uz PVC logiem, 

siltinātas sienas un augšējais pārsegums, nomainītas durvis koplietošanas telpās, ēkās, 

kurās ir pagrabs, arī tas tiks siltināts, kā arī Skolas ielā 1 tiks veikta jumta renovācija. 

Projekta rezultātā tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums un paaugstināta 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāte. 

Šobrīd ir noslēgusies iepirkumu procedūra būvdarbiem un tiek kārtoti dokumenti, lai 

pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt daudzdzīvokļu māju renovāciju. 

Līva Meldere, Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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20.11.2014. 

Māju siltināšana tuvojas noslēgumam 

2013. gada novembrī Nīcas novada dome noslēdza vienošanās ar Latvijas 

investīcijas un attīstības aģentūru, lai ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu uzlabotu 

energoefektivitāti Nīcas novada domei piederošajās daudzdzīvokļu mājās „Salnāji” (projekta 

Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/007), Skolas ielā 1 (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/008), un 

„Uzvaras” (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/009). 

Visām mājām energoefektivitātes paaugstināšanai tika nomainīti logi no koka un PVC 

logiem, siltinātas sienas, cokols un augšējais pārsegums, nomainītas durvis koplietošanas 

telpās. Skolas ielā 1 mājai tika nomainīts arī jumts un siltināts pagrabs. 

Tā kā divās mājās – „Salnāji” un „Uzvaras” – veicamie būvdarbu apjomi ir mazāki, šeit 

būvdarbi ir pabeigti. Skolas ielā 1 būvdarbus paredzēts pabeigt līdz decembra sākumam. 

Būvdarbus veic SIA „Taigers” mājās „Salnāji” un „Uzvaras” un SIA „Dzintars AB” 

Skolas ielā 1. Būvuzņēmēji tika izraudzīti atklātā iepirkumu konkursā. 

Projekta rezultātā tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums un paaugstināta 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāte. 

Līva Meldere  

Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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13.04.2015. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts tuvojas noslēgumam 

2013. gada novembrī Nīcas novada dome noslēdza vienošanās ar Latvijas 

investīcijas un attīstības aģentūru, lai ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu uzlabotu 

energoefektivitāti Nīcas novada domei piederošajās daudzdzīvokļu mājās „Salnāji” (projekta 

Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/007), Skolas ielā 1 (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/008), un 

„Uzvaras” (projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/009). 

Visi projektā paredzētie būvdarbi ir noslēgušies. Nīcas novada dome kārto 

dokumentāciju, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniegtu projektu noslēgumu 

pārskatus. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 180 119.10 (t.sk. PVN 21%). Attiecināmās 

izmaksas ir EUR 134 425.81, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 

50% apmērā. Atlikušo daļu sedz Nīcas novada dome. 

Būvdarbus veica SIA „Taigers” mājās „Salnāji” un „Uzvaras” un SIA „Dzintars AB” 

Skolas ielā 1. Būvuzņēmēji tika izraudzīti atklātā iepirkumu konkursā. 

Visām mājām energoefektivitātes paaugstināšanai tika nomainīti logi no koka un PVC 

logiem, siltinātas sienas, cokols un augšējais pārsegums, nomainītas durvis koplietošanas 

telpās. Skolas ielā 1 mājai tika nomainīts arī jumts un siltināts pagrabs. 

Projekta rezultātā tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums un paaugstināta 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāte. 

Līva Meldere  

Nīcas novada domes projektu vadītāja 
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