
 

 

 

 

 

Projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” Nr. 9.3.1.1/19/I/033 

 
AKTUALITĀTES 

 

Informācija ievietota 2020. gada 13. novembrī 

Šobrīd norit vairākas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izsludinātas 

iepirkumu procedūras par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumu 

sniegšanu projekta ietvaros realizējamiem objektiem “Nedzīvojamās telpas 

vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli, Reiņu meža 

ielā 12-44, Liepājā” un “Darbnīcas ēkas pārbūve Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā”.  

2020. gada  13. novembrī objektā “Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība 

un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā" tika ielikts pamatakmens 

dzīvojamai mājai bērniem. Tā paredzēta ārpusģimenes aprūpē esošiem un Liepājas 

Bērnunamā dzīvojošiem bērniem, kuri no Liepājas Bērnunama pārcelsies uz dzīvi šajā 

mājā 2021.gada rudenī. Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska savā uzrunā 

novēlēja ēkai ilgu mūžu , bet bērniem, kuri šeit dzīvos – laimīgu bērnību pēc iespējas 

ģimeniskākā vidē, bērnu smieklus un rosību daudzu gadu garumā.  

Plašāka informācija un fotouzņēmumi no pasākuma apskatāmi šeit: 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ielikts-pamatakmens-arpusgimenes-

aprupe-esoso-bernu-majai/ 
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Informācija ievietota 2020. gada 15. jūlijā 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada jūlija mēnesī ir noslēgusi 

vairākus līgumus, lai uzsāktu objekta “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas 

būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā” realizāciju. 

2020. gada 6. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/75 ar SIA “Būvkompānija MBR” par 

būvdarbu veikšanu objektā “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība un 

teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.  

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ielikts-pamatakmens-arpusgimenes-aprupe-esoso-bernu-majai/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/ielikts-pamatakmens-arpusgimenes-aprupe-esoso-bernu-majai/


2020. gada 9. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2020/40 ar SIA “BaltLine Globe” par 

būvuzraudzības veikšanu objektam “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas būvniecība 

un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”.  

2020.gada 10. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/122-2/A ar SIA “Livland Group” par 

autoruzraudzības veikšanu objektam “Dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas 

būvniecība un teritorijas labiekārtojums Salmu ielā 53, Liepājā”. 

Šobrīd tiek komplektēti nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu Liepājas pilsētas 

Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

Salmu ielā 53, tiks uzbūvēta un aprīkota dzīvojamā ēka un veikts teritorijas 

labiekārtojums, nodrošinot 8 vietas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 

sniegšanas vietas. 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma vieta un forma, kurā paredz bērna aprūpes organizēšanu 

mazās grupās, atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām un bērna labākajām 

interesēm, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju, ar vienu vai vairākiem 

aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (8 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem) 

tiks nodrošināts 24 stundas diennaktī ar personāla uzraudzību. 

Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

"Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" darbinieki. 

 


