Nīcā, 20.03.2013.
Nīcas skolā uzsākti būvdarbi
Jau iepriekš informējām, ka pērnā gada nogalē apstiprināti Nīcas vidusskolas
un bērnudārza ēku siltināšanas projekti.
Vērīgākie novada iedzīvotāji, īpaši Nīcas vidusskolas darbinieki, skolnieki un
viņu vecāki, noteikti būs pamanījuši, ka projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” Nr. KPFI-15.1/131
īstenošana jau sākusies. 6. martā noslēgts būvdarbu iepirkuma līgums ar Liepājā
reģistrētu SIA „Dzintars AB” par kopējo līguma summu 614 308,42 lati, ieskaitot PVN.
Iepirkuma konkursā tika saņemti septiņi piedāvājumi, un SIA „Dzintars AB”
piedāvājums tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.
Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros paredzēts veikt ēkas jaunā korpusa
siltināšanu un fasādes apdari, sporta zāles logu nomaiņu, abiem korpusiem tiks
veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas
sistēma ar rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un
ziemas dārza jumta konstrukciju un stiklojuma nomaiņa. Neattiecināmajās izmaksās
ietverti pārējie ziemas dārza rekonstrukcijas būvdarbi, kuriem jau iepriekš bija
izstrādāts atsevišķs tehniskais projekts.
Lai projektā paredzētos termiņos varētu darbus paveikt, būvnieki steidz darbus
uzsākt, par spīti tam, ka ziema neatstājas, un vēl pieturas krietns sals. Šobrīd jau
vienā ēkas galā uzstādītas sastatnes un virs sporta zāles uzsākti jumta demontāžas
darbi. Būvnieki gatavo detalizētu darbu organizācijas plānu, kuru saskaņos ar skolas
vadību. Skolas direktore izvirzījusi rindu nosacījumu darbu veikšanai, lai iespējami
maz tiktu traucēts iestādes darbs un maksimāli tiktu nodrošināta skolēnu un
darbinieku drošība. Par šiem jautājumiem un aktualitātēm skolas vadība skolēnus un
viņu vecākus informēs atsevišķi.
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Nīcā, 22.07.2013.

Nīcas vidusskolā turpinās būvdarbi
Nīcas vidusskolā turpinās vērienīgi rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros tiek
veikta ēkas jaunā korpusa siltināšana un fasādes apdare, sporta zāles logu nomaiņa,
abiem korpusiem tiek veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, visā ēkā tiek
izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva
apgaismojuma izveide un ziemas dārza rekonstrukcija nomainot stikloto pārsegumu,
logus, durvis to pilnībā renovējot. Neattiecināmajās izmaksās ietverti pārējie ziemas
dārza rekonstrukcijas būvdarbi, kuriem jau iepriekš bija izstrādāts atsevišķs
tehniskais projekts.
Visi darbi notiek projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīcas vidusskolā” Nr. KPFI-15.1/13 ietvaros un būvdarbus veic SIA
„Dzintars AB”, kurš iepirkumā uzvarēja ar zemāko piedāvāto cenu 614 308,42 lati,
ieskaitot PVN.
Sakarā ar ļoti labvēlīgiem laika apstākļiem, darbi pie ēkas pamatu un fasādes
siltināšanas un jumta konstrukcijas un seguma nomaiņas norit raiti un pēc plānotā
darbu grafika.
Nobīdes no plānotā grafika gan ir radušās sakarā ar darbiem skolas telpās, jo
būvdarbu laikā konstatēts, ka vecās skolas aktu zāles pārsegums ir ķirmju saēsts un
tam nepieciešama pilnīga rekonstrukcija. Sakarā ar šiem darbiem būvdarbu termiņš
ir pagarināts par divām nedēļām un ir š.g. 15.oktobris.
Katru nedēļu skolā notiek būvsapulces, kuru laikā visas iesaistītās puses risina
būvdarbu laikā radušos jautājumus.
Mācību gads sāksies 02.septembrī un mācības notiks skolas jaunajā korpusā,
jo pēc būvdarbu kalendārā grafika, kurš ir saskaņots ar skolas vadību, būvdarbi šajā
ēkas korpusā būs pabeigti.
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Nīcā, 31.10.2013.
Nīcas vidusskolā noslēgušies būvdarbi

Nīcas vidusskolā noslēgušies projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” Nr. KPFI-15.1/13 būvdarbi, kuru ietvaros tika
veikta ēkas jaunā korpusa siltināšana un fasādes apdare, sporta zāles logu nomaiņa, abu
korpusu bēniņu siltināšana un jumta seguma nomaiņa , visā ēkā ir izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma ar rekuperāciju, nomainīti radiatori, uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un
rekonstruēts ziemas dārzs, nomainot stikloto pārsegumu, logus un durvis.
Objekts ir nodots ekspluatācijā un saņēmis Nīcas novada būvvaldes atzinumu par to,
ka būvdarbi veikti saskaņā ar tehniskajām shēmām, tehnisko projektu, veikts pilnā apjomā un
atbilstoši kvalitātes prasībām.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 715 188 latus, no kuriem būvniecība izmaksāja
698 751 latu, t.sk. pievienotās vērtības nodokli, bet pārējās izmaksas sastāda būvuzraudzība,
autoruzraudzības un projektēšanas izmaksas.
Projekta rezultāts ir sasniegts, būvdarbi iekļāvušies projekta termiņos un skolas vadība
un personāls apmierināts ar rezultātu. Ēkā tagad ir iespēja regulēt siltuma padevi no katra
radiatora, tāpat tiek nodrošināta nepārtraukta gaisa apmaiņa, pievadot svaigo gaisu klašu
telpām, kur tas ir tik ļoti svarīgi, lai veiksmīgi noritētu mācību process.
Skolas ziemas dārzs ir pilnībā rekonstruēts un nu kļuvis par ideālu telpu gan augiem,
kas tagad visu cauru gadu varēs augt piemērotā vidē, gan skolas iemītniekiem, kur pavadīt
starpbrīžus vai brīvo laiku uzņemot enerģiju jauniem izaicinājumiem.
Nīcas novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem: Nīcas vidusskolas
direktorei Lāsmai Petermanei par aktīvu dalību projekta norisē; skolas personālam par
čaklajām darba rokām būvdarbu laikā uzturot skolu tīru un skaistu; būvdarbu veicējiem SIA
„Dzintars AB”, apakšuzņēmējiem SIA „DanSan” un SIA „Vega1”, būvuzraudzībai SIA „Būves
un būvsistēmas”, autoruzraudzībai SIA „WS” un SIA ”IK Projekts”.
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