
 

 

Tiks atjaunota sociālā māja „Ārītes” 

Ir apstiprināts Nīcas pašvaldības Eiropas reģionālās attīstības fonda 

programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” iesniegtais projekta iesniegums 

„Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010. Šobrīd tiek gatavots 

rekonstrukcijas tehniskais projekts. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2011. 

gada pavasarī. 

Projekts apstiprināts par kopējo summu 92 230,28 lati, no kuriem 75% 

ERAF finansējums. Projektā paredzēts veikt mājas fasādes un pamatu 

siltināšanu, logu un durvju nomaiņa, jumta remontu, siltināšanu un seguma 

nomaiņu; logu un ārdurvju nomaiņu. Iekštelpās paredzēts daļēji nomainīt 

elektroinstalācijas, kā arī 1. stāvā pielāgot telpas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem – tiks veikta ieejas durvju paplašināšana, sanitārā mezgla 

pielāgošana, tualetes pārbūve, grīdas remonts. 

Zināms, ka ēka, novadā joprojām saukta – internāts, sākotnēji būvēta kā 

vienstāva muižas ēka, kura 1959-60. gados pārbūvēta - tai izbūvēts 2. stāvs 

ar dzīvokļiem. Ēkā nopietns kapitālais remonts nav veikts kopš tā pārbūvēta 

un tā šobrīd ir ļoti „bēdīgā” stāvoklī. Projekta rezultātā tiks uzlabota ēkas 

iemītnieku dzīves apstākļu kvalitāte, bez tam - ilgus gadus novada ļaudis 

izteikuši nepieciešamību šo ēku sakopt estētiski baudāmā izskatā, jo tā 

atrodas nīceniekiem svarīgā vietā – muižas parkā un tās priekšplānā ir 

izvietots Piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem. 

Nīcā, 21.09.2010. 

Informāciju sagatavoja 

Liene Otaņķe, projektu koordinatore Nīcas novada domē 

26602519, 63489500, projekti@nica.lv 
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 „Ārīšu” projektā tiek gatavots būvdarbu iepirkums 

Eiropas reģionālās attīstības fonda programmā „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” apstiprinātajā projektā „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas 

novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010, 

ir pabeigti tehniskās dokumentācijas izstrādes darbi (ir iesniegts un 

apstiprināts tehniskais projekts) un pašreiz tiek gatavots rekonstrukcijas 

būvdarbu iepirkums. Veiksmīgas iepirkuma procedūras gadījumā būvdarbi 

tiks uzsākti jau š.g. maijā.  

Tehniskā projekta izstrādes laikā, apsekojot ēku, veikta arī ēkas tehniskā 

ekspertīze, kuras gaitā konstatēts, ka ir nepieciešama 2.stāva pārsegumu 

stiprināšana, jo ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un rekonstrukcijas laikā, mainot 

jumta segumu, ir nepieciešams nostiprināt esošās pārsedzes.  

 Ar pašreizējiem īrniekiem tiek risināts jautājums par iespēju viņiem uz 

būvdarbu laiku sameklēt citu pagaidu dzīvesvietu. Ja tas nebūs iespējams, 

Nīcas novada komunālais dienests piedāvās citu pagaidu dzīves vietu.  

Projektā paredzēts veikt mājas fasādes un pamatu siltināšanu, logu un 

durvju nomaiņu, jumta remontu, siltināšanu un seguma nomaiņu; logu un 

ārdurvju nomaiņu. Iekštelpās paredzēts daļēji nomainīt elektroinstalācijas, kā 

arī 1. stāvā pielāgot telpas cilvēkiem ar kustību traucējumiem – tiks veikta 

ieejas durvju paplašināšana, sanitārā mezgla pielāgošana, tualetes pārbūve, 

grīdas remonts. Projekts noslēdzas š.g. 24.septembrī.  

 

Nīcā, 22.03.2011. 

Informāciju sagatavoja: 

Laura Pakule-Krūče, projekta vadītāja 

Attīstības nodaļa, Nīcas novada dome 

63489500, laura.pakule-kruce@nica.lv 
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Uzsākta „Ārīšu” rekonstrukcija 
 
 

Eiropas reģionālās attīstības fonda programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” apstiprinātajā 

projektā „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010, uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” 

rekonstrukcija.  

Būvdarbu īstenotājs ir SIA „Kurzemes krāsas”, kas uzvarēja iepirkumā ar zemāko 

piedāvāto cenu 84 062.65 Ls. Iepirkumā kopumā tika saņemti 4 piedāvājumi no vietējiem un 

tālākiem uzņēmējiem. SIA „Kurzemes krāsas” piedāvājums atbilda visām nolikuma prasībām 

un bija par viszemāko cenu. 

Objektā aizsarg nožogojums jau uzstādīts un pašreiz rit cokola atrakšanas darbi. Šīs 

nedēļas laikā jau tiks uzmērīti logi un durvis, lai tos varētu pasūtīt izgatavotājiem un darbi 

ritētu bez aizķeršanās. Projekta ietvaros šī ēka piedzīvos pilnīgu ārējās fasādes 

rekonstrukciju, kuras laikā ēka tiks nosiltināta, tiks nomainīts jumts, logi un durvis. Ēku 

pieslēgs vietējam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam, lai nodrošinātu tualetes darbību ēkas 

pirmajā stāvā, kura tiks izbūvēta arī šī projekta ietvaros. Būvdarbu laikā mājas iedzīvotāji 

turpina ēku apdzīvot. Būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. 16. septembrim.   

 

 
 
 
Nīcā, 19.05.2011. 
Informāciju sagatavoja: 
Laura Pakule-Krūče, projekta vadītāja 
Attīstības nodaļa, Nīcas novada dome 
63489500, laura.pakule-kruce@nica.lv 
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Noslēdzies ERAF atbalstītais projekts  

„Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā  
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  

Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010 
 

 
SIA „Kurzemes krāsas”, kas veica ēkas rekonstrukciju, ir pilnībā pabeiguši būvniecības 

darbus un ēka ir nodota pasūtītājam. Ēkai ir veikti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, veicot 

ēkas nesošo jumta konstrukciju nomaiņu, jumta seguma nomaiņu, pārsegumu siltināšanu. Ir 

nostiprināts un nosiltināts ēkas cokols, veikta sienu siltumizolācija, nomainīti visi ēkas logi un 

durvis. Ēkai ir veikts ūdens un kanalizācijas pieslēgums, pirmajā stāvā ir izbūvētas tualetes 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir nodrošināts siltais ūdens. Ēkas otrajā stāvā arī ir izbūvēta 

tualete ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu.  

Projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 106 770.97 lati, t.sk. fonda atbalsts 69 172.71 

lati. 

 

   
 
 
 
Nīcā, 15.11.2011 
Informāciju sagatavoja: 
Laura Pakule-Krūče, projektu vadītāja 
Attīstības nodaļa, Nīcas novada dome 
63489500, laura.pakule-kruce@nica.lv 
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