Nīcā, 26.01.2010.

NĪCĀ NOTIKS ŪDENSSAIMNIECĪBAS REK0NSTRUKCIJA
Pērnā gada novembrī Nīcas novada pašvaldība uzsākusi īstenot Eiropas Savienības
līdzfinansētu projektu, kura ietvaros plānota Nīcas ūdenstorņa, sūkņu un attīrīšanas
stacijas rekonstrukcija, kā arī tiks rekonstruēti esošie un vietām arī no jauna izbūvēti
ūdenspiegādes un kanalizācijas tīkli Nīcas ciema centrā. Projekta kopējās izmaksas
plānotas vairāk nekā 400 000 lati.
2009. gada 11. novembrī ar sadarbības iestādi Centrālo finansēšanas un līgumu
aģentūru
noslēgts
finansēšanas
līgums
par
projekta
Nr.
3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062
„Nīcas
pagasta
Nīcas
ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts tiek ieviests darbības
programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākumā „Vide” 3.4.1.1. aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”.
2009. gada novembrī uzsākta ūdenssaimniecības rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde, ko veic SIA „Firma L4”. Tehniskā projekta izstrādi aizkavējuši bargie ziemas
laika apstākļi, kas apgrūtina esošās infrastruktūras tehnisko apsekošanu un
ģeoloģisko izpēti. Tomēr – tiek prognozēts, ka līdz februāra beigām tehniskais
projekts būs pabeigts, un varēs uzsākt rekonstrukcijas būvdarbu iepirkuma
procedūru. Ja viss noritēs kā plānots, būvdarbi varētu tikt uzsākti jau maijā.
Projektu plānots pabeigt gada laikā – līdz 2010. gada novembrim.
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Nīcā, 24.05.2010.

UZSĀKTI NĪCAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS REKONSTRUKCIJAS BŪVDARBI
Kopš pērnā gada rudens Nīcas pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētu projektu „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr.
3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062.
Saskaņā ar atklātā iepirkuma konkursa, kurā tika izvērtēti seši iesniegtie piedāvājumi,
rezultātiem - 7. maijā noslēgts būvdarbu līgums ar lētākās cenas piedāvātāju SIA „Vega 1”
par līguma kopsummu 284 369,69 lati.
Nupat pabeigta līgumā paredzētā dokumentācijas sagatavošanas procedūra būvdarbu
realizācijas uzsākšanai, un reāli dabā būvniecību ar steigu plānots uzsākt jau maija beigās jūnija sākumā, jo darbu izpildei ir atvēlēts ļoti ierobežots laiks – 6 mēneši. Būvdarbus plānots
pabeigt līdz 2010. gada novembrim.
Šī līguma ietvaros tiks rekonstruēti tie esošie ūdens un kanalizācijas tīkli Nīcas ciemā, kuri
noteikti rekonstrukcijas prioritārajā programmā, kā arī saskaņā ar tehnisko projektu tiks
realizēta jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, tiks veikta ūdenstorņa, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu un sūkņu stacijas iekārtu nomaiņa pret mūsdienīgām un jaudīgām iekārtām.
Tā kā pēc iepirkumu rezultātiem projektā radies ietaupījums aptuveni 100 000 latu apmērā,
Nīcas pašvaldība izmantos Vides ministrijas piedāvājumu ietaupītos līdzekļus maksimāli
izlietot tehniski ekonomiskajā pamatojumā iekļautās perspektīvās programmas
rekonstrukcijas darbu daļējai realizācijai.

Attēlā: SIA „Vega 1” valdes priekšsēdētājs Vilmārs Mateuss un Nīcas novada domes
priekšsēdētājs Agris Petermanis paraksta Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas
būvdarbu līgumu
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Nīcas ūdenssaimniecības projekts turpināsies
Visu rudeni turpināsies SIA „Vega 1” veiktie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, kuri
paredzēti Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstības prioritārajā programmā. Līdz augusta
beigām ir veikta lielākā daļa līgumā paredzēto darbu - 69%. Visu septembri jau sekmīgi
darbojas jaunās un mūsdienīgās, pilnībā datorizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI).
Vēlāk NAI teritorijā tiks veikti teritorijas sakārtošanas darbi. Ūdenstornī notikusi sadales
mezgla maiņa un fasādes sakopšanas darbi. Kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu
iekārtu ēku fasādes arī jau sakoptas. Vēl sūkņu stacijā gaidāma iekārtu (sūkņu) nomaiņa un
jauna plūsmas mērītāja uzstādīšana. Ielās un pagalmos joprojām turpinās ūdens un
kanalizācijas vadu rekonstrukcija, ceļu segumu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
Nīcas novada vēstis jau rakstīja, ka projektā pēc būvdarbu iepirkuma izveidojies
ietaupījums aptuveni 100 000 latu apmērā. Šos līdzekļus pēc Vides ministrijas aicinājuma
pašvaldība centīsies apgūt, veicot nepieciešamākos papilddarbus no ilgtermiņa attīstības
programmas. Šobrīd notiek saskaņošanas darbs attiecīgās institūcijās šādām darbībām:
kanalizācijas spiedvada nomaiņai 500 m, ūdensvada nomaiņai 500 m un 3 pieslēguma aku
3
izveidei, kanalizācijas tīklu nomaiņai 500 m, kā arī ūdenstorņa 150m tilpuma tvertnes
rekonstrukcijai vai nomaiņai. Paralēli tiek organizēta tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Tiklīdz papilddarbu iecere tiks akceptēta ministrijā, notiks steidzamāko darbu realizācija,
piemēram – spiedvada nomaiņa, kas atzīts par vājāko un vissteidzamāk atjaunojamo posmu.
Visticamāk, ka daļu papilddarbu varēs realizēt tikai nākošgad pēc ziemas sezonas.
Darbi notiek Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Nīcas pagasta
Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 ietvaros.

Attēlā: Top jaunās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Nīcā, 21.09.2010.
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Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas pirmais posms tuvojas noslēgumam
Tuvojas noslēgumam SIA „Vega 1” veiktie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas pirmā
posma darbi, kas notiek Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Nīcas
pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062
ietvaros.
Novembra pēdējās dienās rit atlikušie ūdens un kanalizācijas tīklu nomaiņas darbi,
kanalizācijas sūkņu stacijā tiek organizēta jauno un jaudīgo sūkņu un plūsmas mērītāja
uzstādīšana, daudzviet vēl notiek teritorijas sakārtošanas un segumu atjaunošanas darbi.
Pārsvarā darbi noritējuši kā plānots, kaut tie kavējās neprecizitāšu dēļ topogrāfiskajās
kartēs un ģeoloģiskās izpētes datos, kā arī darbus būtiski apgrūtināja lielais nokrišņu
daudzums un augstais gruntsūdens līmenis. Plānots, ka daži zaļās zonas sakopšanas un ceļu
segumu atjaunošanas darbi, saskaņā ar būvju nodošanas ekspluatācijā regulējošiem
normatīvajiem aktiem, tiks noformēti kā atliktie darbi, jo to izpilde šajā gadalaikā un laika
apstākļos atzīta par neefektīvu un apdraud veikto darbu kvalitāti. Tos realizēs pavasarī, tiklīdz
iestāsies atbilstoši apstākļi.
Vides ministrija par projektā ietaupīto finansējumu ir akceptējusi Nīcas novada domes
izvirzīto papilddarbu īstenošanu kanalizācijas spiedvada nomaiņai 500 m, atsevišķu posmu
ūdensvada nomaiņai kopā 500 m un kanalizācijas tīklu nomaiņai 500 m, kā arī ūdenstorņa
3
150m tilpuma tvertnes rekonstrukcijai.
Šobrīd SIA „Firma L4” projektētāji veic tehniskās dokumentācijas izstrādi. Papildus
būvdarbus plānots veikt pavasarī.

Attēlā: Būvdarbu veikšanai atbilstošu apstākļu nodrošināšanai ilgstoši tika veikti apjomīgi
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbi
Nīcā, 23.11.2010.
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Par Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas otrā posma realizāciju
Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Nīcas pagasta Nīcas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 ieviešana.
Februārī SIA „Firma L4” projektētāji pabeiguši tehniskā projekta izstrādi 2. būvdarbu
posmam: kanalizācijas spiedvada nomaiņai 500 m, atsevišķu posmu ūdensvada nomaiņai
3
kopā 500 m un kanalizācijas tīklu nomaiņai 500 m, kā arī ūdenstorņa 150m tilpuma tvertnes
rekonstrukcijai. Projektā arī paredzēta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu stacijas
apkārtnes labiekārtošana – zāliena, pievedceļu, nožogojumu un vārtiņu atjaunošana.
Šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošana. Plānots, ka būvdarbu
iepirkuma procedūra notiks aprīlī, būvdarbi varētu tikt uzsākti maijā. Tad tiks paveikti arī pirmā
būvdarbu līguma beigās nepiemērotu laika apstākļu dēļ atliktie darbi – labiekārtošana, zālāju
un ceļu segumu pilnīga atjaunošana.
Projekta ieviešanas beigu termiņš ir šī gada 10. septembris. Līdz tam laikam būvdarbiem
vajadzētu būt pabeigtiem.

Nīcā, 16.02.2011.
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Uzsākts ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta būvdarbu otrā posma iepirkums
Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Nīcas pagasta Nīcas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 ieviešana.
Nupat, 18. maijā, izsludināts iepirkums 2. kārtas būvdarbu izpildītāja noteikšanai. Saskaņā
ar SIA „Firma L4” projektētāju izstrādāto tehnisko projektu, galvenie veicamie rekonstrukcijas
darbi ir: kanalizācija tīkli 455 metri, ūdensvads 472 metri, spiedvads 480 metri un ūdenstorņa
tvertnes rekonstrukcija.
Iepirkuma procedūras izsludināšana aizkavējusies, jo ilgstoši tika izskatīta iespēja
spiedvada būvdarbu daļu nodot iepriekšējam izpildītājam SIA Vega -1, kas garantētu drošu 1.
būvdarbu kārtā nomainīto saistīto iekārtu darbību kanalizācijas sūkņu stacijā (KSS) un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI), par kurām garantijas laikā 3 gadus ir atbildīgi pirmā
posma būvnieki. Tomēr speciālistu pamatojumu šādas procedūras piemērošanai iepirkumu
komisija atzina par nepietiekamu un nedrošu, lai gūtu pārliecību par izmaksu attiecināmību
projektā, tādēļ iepirkumu komisija lēmusi par publiskā iepirkuma procedūras piemērošanu
visam 2. būvdarbu kārtas apjomam.
Pārsvarā būvdarbi notiks virzienā no daudzdzīvokļu mājām Saules ielā līdz KSS un NAI, jo
būtiskākais apjoms ir kanalizācijas kolektora un spiedvada rekonstrukcija. Arī ūdensvada
rekonstrukcija paredzēta pie Saules ielas 1 un 2 ēkām. Vēl ūdensvada caurules mainīs
posmā no bērnudārza līdz Skolas ielai (gar stadionu). Ūdenstornī tiks atjaunota un dezinficēta
ūdens tvertne, notiks ap tvertni esošā balkona renovācija, torņa ārējo kāpņu un betona
pamatnes gredzena renovācija. KSS un NAI apjozīs ar jauniem žogiem, tiks uzstādīti jauni
vārtiņi un barjeras, kā arī atjaunoti un sakārtoti pievedceļi šiem objektiem.
Šobrīd SIA Vega-1 vēl steidz pabeigt pirmā būvdarbu līguma beigās nepiemērotu laika
apstākļu dēļ atliktos darbus – teritorijas labiekārtošanu, zālāju un ceļu segumu pilnīgu
atjaunošanu, dūņu izvešanu no NAI, un lielākā daļa šo darbu jau ir veikti.
Paredzams, ka 2. posma būvdarbi sāksies jūnijā un tie turpināsies visu vasaru - četrus
mēnešus.

Nīcā, 18.05.2011.
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Liene Otaņķe, projekta vadītāja
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Nīcas ciemā norit ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbu otrais posms
Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Nīcas pagasta Nīcas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 ieviešana.
Šī gada maijā veiktais 2. būvdarbu kārtas iepirkums tika pārtraukts bez rezultāta, jo
iepirkuma piedāvājumi būtiski (divkārt) pārsniedza plānotās izmaksas un pārsniedza Publisko
iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūras izmaksu slieksni. Veicot detalizētu
piedāvājumu izpēti, secināts, ka visizteiktākais sadārdzinājums ir ceļu segumu un zaļās zonas
atjaunošanas darbiem.
Tā kā rekonstrukcijas 2. būvdarbu kārtā ietvertie darbi ir ļoti nepieciešami (īpaši
kanalizācijas spiedvada un kolektora rekonstrukcija), lai ar pilnu atdevi efektīvi varētu
funkcionēt pērn 1. kārtā veiktie būvdarbi, tika veiktas darbības, lai tomēr projekta termiņos
varētu veikt prioritāri nepieciešamos 2. kārtas būvdarbus – tika veiktas tehniskā projekta
korekcijas, maksimāli samazinot labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbu apjomus.
Tāpat tehniskā projekta korekcijās par 115 metriem (Dārza ielas posmā) samazināti sākotnēji
projektētie kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas apjomi, jo secināts, ka šī posma rekonstrukcijas
ieguvums ir neefektīvs, salīdzinot ar brauktuves seguma atjaunošanas izmaksām. Turklāt
konstatēts, ka šis kanalizācijas trases posms ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, kā arī ceļa
segums šajā Dārza ielas posmā atjaunots salīdzinoši nesen – 2005. gadā un ir labā tehniskā
stāvoklī.
Pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras 21. jūlijā par 2. kārtas būvdarbu izpildi noslēgts
būvdarbu līgums ar SIA „Dan San” kopsummā par 103 295,15 latiem, kur galvenie veicamie
darbi ir kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 324 metri, ūdensvads 472 metri, spiedvada nomaiņa
477 metri un ūdenstorņa tvertnes rekonstrukcija. Augustā jau uzsākti kanalizācijas kolektora
un spiedvada rekonstrukcijas būvdarbi virzienā no daudzdzīvokļu mājām Saules ielā līdz
kanalizācijas sūkņu stacijai (KSS) un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI). Ūdensvada tīklu
rekonstrukcija paredzēta Saules ielas 1 un 2 ēkām un posmā no bērnudārza līdz Skolas ielai
(gar stadionu). Ūdenstornī tiks atjaunota ūdens tvertne, notiks ap tvertni esošā balkona
renovācija, torņa ārējo kāpņu un betona pamatnes gredzena renovācija. KSS un NAI apjozīs
ar jauniem žogiem, objektos tiks izbūvētas jaunas metāla kāpnes, vārti un barjeras.
Būvdarbu līgums paredz, ka darbiem jābūt pabeigtiem trīs mēnešu laikā – tātad līdz
oktobra beigām.
Nīcā, 22.08.2011.
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