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ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Lēnām noslēdzas remontdarbi Grīnvaltu sabiedriskajā centrā
Grīnvaltu sabiedriskais centrs pašreiz top pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku
attīstībai un Liepājas rajona partnerības finansiālajam atbalstam, kurš sasniedz 90% no
attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 11 618, 27. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 12 909,19 (t.sk. PVN
21%).
Celtniecības darbi Grīnvaltos sākti šī gada janvārī, bet jānoslēdzas tiem līdz 30. novembrim. Tā kā
darbi uzsākti gada aukstajā periodā, sākotnēji sakārtota ūdensapgādes sistēma, kanalizācijas iekšējie
tīkli un veikti vispārīgie demontāžas un apdares darbi iekštelpās. Nīcas novada pašvaldības valdījumā
esošais īpašums tiek pielāgots sabiedriskā centra vajadzībām, ir mainīts dzīvokļa plānojums.
Iepriekšējo trīs telpu vietā tagad ir viena plaša telpa, kura tiks labiekārtota,- aprīkota ar mēbelēm,
stacionārajiem datoriem un mazo sadzīves tehniku. Atjaunots arī sanitārais mezgls. Sākoties siltākam
laikam, uzsākta priekštelpas atjaunošana, kur paredzēta ieejas mezgla betona platformas pārbūve, lai
pielāgotu sabiedrisko centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visā dzīvoklī ir veikta grīdu
atjaunošana, elektroinstalācijas nomaiņa un citi vispārīgie celtniecības darbi.
Līdz šim Nīcas tālākajā ciemā šādas publiski pieejamas telpas, kur tikties iedzīvotājiem, iesaistīties
aktivitātēs, kā arī saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus, nebija. Tagad, ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Liepājas rajona partnerības atbalstu, - būs. Pašvaldības
organizētās tikšanās ar Grīnvaltu ciema iedzīvotājiem vairs netiks rīkotas autobusā, bet gan jaunās un
komfortablās telpās.
Projekta īstenošanas gadījumā tiks radīta arī jauna darbavieta - sabiedriskā centra vadītāja amats,
kurš tiks algots no pašvaldības budžeta līdzekļiem un kurš rūpēsies par jaunizveidotā centra darbību
un tajā notiekošajām aktivitātēm. Projekta uzturēšanas izmaksas tiks segtas no Nīcas novada domes
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Šis būs jau trešais sabiedriskais centrs Nīcas novadā. Līdz šim veiksmīgi darbojas sabiedriskais centrs
“Dimanti” Kalnišķu ciemā un “Ievas” Jūrmalciemā. Arī šie abi sabiedriskie centri ir pieredzējuši
pozitīvas pārmaiņas, kad 2013. gadā (“Dimantos”) un 2015. gadā (“Ievās”) tika veikta šo centru
rekonstrukcija ar Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda atbalstu.
ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm
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