Nīcā, 29.04.2013.
Sparītē uzsākti būvdarbi
Jau iepriekš informējām, ka pērnā gada nogalē apstiprināti Nīcas bērnudārza
un vidusskolas ēku siltināšanas projekti.
2013.gada janvārī tika izsludināts atklāts konkurss par bērnu dārza ēkas Nīcā,
Saules ielā 5 būvdarbu veikšanu. Iepirkumā piedalījās 6 pretendenti. Par uzvarētāju
tika atzīts un līgums noslēgts ar SIA „Dzintars AB”, kurš piedāvāja saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu 197 705.11 Ls.
Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes
apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana,
savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar
rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas
labiekārtošana.
Būvdarbi tika uzsākti aprīļa vidū un kā pirmie tiek siltināti ēkas pamati un
ārsienas. Lai būvdarbi varētu tikt veiksmīgi īstenoti paredzētajos termiņos, kas ir līdz
nākamā gada septembra vidum, būvnieku rīcībā no jūnija līdz augusta beigām tiks
nodots viss bērnu dārza ēku kopums. Šajā laikā daļa mazie bērnu dārza apmeklētāji
pārcelsies uz Rudes skolas un pirmsskolas grupas telpām, lai jau rudenī varētu
atgriezties rekonstruētajās „otrajās mājas”.
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Nīcā, 15.07.2013.
Sparītē turpinās būvdarbi
Šī gada aprīlī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē uzsākās vērienīgi
rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes
apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana,
savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar
rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas
labiekārtošana. Būvdarbus veic SIA „Dzintars AB” par 197 705.11 Ls.
Jūnijā bērnudārza telpas tika pilnībā nodotas būvnieku rīcībā, mazie iemītnieki
pārcēlās uz Rudi, kur turpina bērnu dārza gaitas kaimiņu pagastā, kamēr pastāvīgajā
mītnē notiek rekonstrukcijas darbi.
Jūnijā un jūlijā bērnudārza ēkai tika atrakti pamati, tie tika nosiltināti un pēc
vajadzības pastiprināti un izlīdzināti. Ēkas 3-stāvu korpusā padomju laikos būvētie
pamati bija nekvalitatīvi, tādēļ tiem tiek veikta pamatīga pastiprināšana un pēdas
izbūve, kā arī siltināšana, lai nodrošinātu ēkas vispārējo siltumnoturību.
Šajā laikā norit arī darbi iekštelpās. Tiek izbūvēta ventilācijas sistēma, ievilkta
jauna apkures sistēma un esošais apgaismojums nomainīts uz energoefektīvu.
Darbi norit saskaņā ar būvdarbu kalendāro grafiku, katru nedēļu notiek
būvsapulces, kuru laikā tiek risināti visi radušies jautājumi.
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Nīcā, 16.09.2013.
Sparītē būvdarbi tuvojas noslēgumam
Šī gada aprīlī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē uzsākās vērienīgi
rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes
apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana,
savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar
rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas
labiekārtošana.
Jūnijā un augustā Nīcas bērnudārza iemītnieki bija pārcēlušies uz Otaņķu
pagastu, kur Rudes ciema izglītības iestāžu telpās mitinājās, kamēr Nīcā norit
būvdarbi.
Ar jaunā mācību gada sākumu, 2.septembrī uz Nīcas bērnu dārza telpām ir
atgriezušies 5/6 gadīgie bērni, jo ir jāuzsāk obligātā pirmsskolas apmācību
programma. Trīs līdz piecus gadus vecie bērni ar 4.septembri savas dienas pavada
Nīcas kultūras namā, kamēr viņu grupiņu telpās norit būvdarbi. Paši mazākie bērni,
kas bērnu dārza gaitas uzsāk pirmo gadu, tiek uzņemti bērnudārza telpās ar
6.septembri.
„Spārīte” kopš jūnija pārvērtusies līdz nepazīšanai, kā ieguvusi jaunu un krāšņu
ietērpu. Ēkas fasāde ir nosiltināta un gatavais krāsainas apmetums jau rotā ēkas
sienas. Norit teritorijas labiekārtošanas darbi, tiek izbūvētas jaunas taciņas.
Iekštelpās jau ir pabeigti apkures ierīkošanas darbi, ventilācijas ierīkošana pabeigta
daļēji, jo gaisa vadi vēl jāsavieno ar ventilācijas iekārtu.
Sakarā ar to, ka neparedzētu apstākļu dēļ radušies papildus darbi, būvdarbu
termiņš ir pagarināts par 3 nedēļām un ir š.g. 06.oktobris. Papildus darbus objektā
saskaņā ar PIL veic tas pats būvnieks SIA „Dzintars AB” par 18 895.52 Ls.
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Nīcā, 21.10.2013.

Noslēdzas būvdarbi PII Spārīte

Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada
pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte””, Nr. KPFI-15.1/94, paredzētie būvdarbi ir pilnībā pabeigti,
objekts nodots pasūtītājam un no Nīcas novada būvvaldes saņemts pozitīvs apstiprinājums, ka
būvdarbi objektā ir veikti saskaņā ar tehniskajām shēmām, pilnā apjomā un labā kvalitātē.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 227 434 latus, no kuriem būvniecība 213 263 latus,
pārējā summa sastāv no tehniskās dokumentācijas izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības
izmaksām.
Bērnudārza ēka tagad izceļas ar savu skaisto un spilgto fasādi, telpās gaiss ir silts un
mājīgs, jo beidzot ēkā ir sakārtota apkures sistēma, bet regulāru gaisa apmaiņu nodrošina no jauna
izbūvētā ventilācijas sistēma. Iestādes darbinieki novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, jo tagad siltumu
telpās var regulēt lokāli pie katra radiatora. Sakarā ar to, ka siltais rudens mūs lutina, bērnudārzs
pašreiz „sildās” no ventilācijas sistēmas vien, jo no āra ieņemtais aukstais gaiss tiek uzsildīts līdz
nepieciešamajai temperatūrai un nodrošina siltā gaisa pieplūdi telpās, līdz ar to radiatori ir nogriezti
uz minumumu un iestāde ietaupa apkures resursus.
Šajā projektā apgaismojums bērnudārza ēkā tika nomainīts uz energoefektīvu, līdz ar to,
ietaupīsies ari elektroenerģijas patēriņš.
Kopumā projekts noritējis veiksmīgi, ar nelielu laika nobīdi būvdarbos, sakarā ar
neparedzētiem būvdarbiem, taču viss veiksmīgi atrisināts un būvdarbi iekļāvušies projekta termiņā.
Nīcas novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem: PII „Spārīte” vadītājai Dairai
Eglītei par neatlaidīgu sekošanu līdzi būvdarbu gaitai objektā; iestādes personālam par
pašaizliedzīgu darbu ēkas sakopšanas darbos būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas;
būvdarbu veicējiem SIA „Dzintars AB”, apakšuzņēmējiem SIA „DanSan” un SIA „Vega1”;
būvuzraudzībai SIA „Taigers”, autoruzraudzībai SIA „WS” un SIA „IK Projekts”.
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