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Rudes katlumājā notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi
2013. gada 16. septembris bija diena, kad Nīcas novada Otaņķu pagasta
Rudes katlumājā sāka rosīties būvnieki. Ēkā notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi, lai
bijusī Rudes katlumāja pārtaptu par vietu brīvā laika pavadīšanai un sporta
nodarbībām.
2012. gada 12. decembrī Laku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā
pārvalde apstiprināja Nīcas novada domes izstrādāto projektu „Ēkas rekonstrukcija un
teritorijas labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē”. Projekts
tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros.
Projekta ietvaros ēkas rekonstrukcijas gaitā tiks demontēts katlumājas trešais
stāvs, demontēts apkures katls, uzlikts jauns jumts, nomainīti logi un durvis, veikti
siltināšanas darbi. Ēkā tiks ierīkotas jaunas inženierkomunikācijas – apkures tīkli,
elektrotīkli, ventilācijas sistēma, ūdensapgāde un kanalizācija, zibensaizsardzība.
Telpās tiks ierīkotas ģērbtuves un dušas, sporta zāle, galda spēļu telpa, telpas
inventāram un kabineti tehniskajiem darbiniekiem (treneriem, dežurantiem,
tiesnešiem). Tiks labiekārtota arī ēkas apkārtne.
Tehnisko projektu Rudes katlumājas rekonstrukcijai izstrādājusi SIA „WS”.
Rekonstrukcijas darbus veic AS „Būvmeistars”, kas uzvarēja atklātā iepirkuma
konkursā. Būvuzraudzību veic SIA „Būves un Būvsistēmas”.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir LVL 267086.14, tajā skaitā PVN 21% LVL
46353.79. Eiropas Savienības finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām.
Rudes katlumāja kļūs ne tikai par sakoptu objektu vidē, bet arī par vietu, kur
iedzīvotājiem būs iespēja saturīgi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku dažādās
aktivitātēs.

Līva Bērziņa, Nīcas novada domes projektu vadītāja
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Pabeigti darbi Rudes sporta namā
2013. gada 16. septembris bija diena, kad Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes
katlumājā sāka rosīties būvnieki. Ēkā notika vērienīgi rekonstrukcijas darbi, lai bijusī Rudes
katlumāja pārtaptu par vietu brīvā laika pavadīšanai un sporta nodarbībām.
2012. gada 12. decembrī Laku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā pārvalde
apstiprināja Nīcas novada domes izstrādāto projektu „Ēkas rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē”. Projekts tika iesniegts
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros.
Veicot apjomīgos rekonstrukcijas darbus, kuru laikā ēkai demontēja trešo stāvu, tika
ierīkotas jaunas inženierkomunikācijas – apkure, elektrība, ventilācija, ēkai ir uzlikts jauns
jumts un siltinātas sienas. Telpās ir ierīkotas ģērbtuves un dušas, viena no dušas telpām ir
pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpat ir izveidotas telpas galda spēlēm, kabineti
tehniskajiem darbiniekiem. Bijušajā katla telpā ir ierīkota sporta zāle, tajā ieklāta Kanādas
kļavas grīda, kas piemērota sporta zālei.
Rudes katlumāja līdz ar vizuālajām pārmaiņām ir ieguvusi arī jaunu vārdu un tiek
dēvēta par Rudes sporta namu. Ēka no pelēcīgas un drūmas ir kļuvusi par gaišu un saulainu.
Ēkas apskate plašākai publikai pirmo reizi būs pieejama 20. augustā, kad biedrība
„Liepājas rajona partnerība” rīko vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ietvaros īstenoto
projektu ATVĒRTO DURVJU DIENU.
Šobrīd notiek ēkas iekārtošanas darbi – aprīkojuma un inventāra iegāde, lai
iedzīvotājus aicinātu uz jaunā Rudes sporta nama atklāšanu.

Tehnisko projektu Rudes katlumājas rekonstrukcijai izstrādājusi SIA „WS”.
Rekonstrukcijas darbus veica AS „Būvmeistars”, kas uzvarēja atklātā iepirkuma konkursā.
Būvuzraudzību veica SIA „Būves un Būvsistēmas”.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir EUR 374756.49, tajā skaitā PVN 21% EUR 78698.86.
Eiropas Savienības finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām.

Līva Meldere, Nīcas novada domes projektu vadītāja
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