Nīcā, 30.06.2014

Nīcas novada Rudes ciemā tiks īstenots Ūdenssaimniecības projekts

Nīcas novada dome 05.09.2013 noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu
pagasta Rudes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 īstenošanu.
Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā
ūdens tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un
ūdens resursu aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas izbūvi
un veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukciju, izbūvējot jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām
172 751.58 pašvaldības līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
Iepirkuma rezultātā 2013.gada decembrī tika noslēgts tehniskā projekta
izstrādes līgums ar SIA „Firma L4”, par EUR 7372.47 un PVN EUR 1548.21.
Tehniskais projekts ir izstrādāts, ir veikta projekta tehniskā ekspertīze un pašreiz
notiek pēdējie saskaņošanas darbi, uzreiz pēc kuriem tiks izsludināts atklāts
būvdarbu konkurss. Būvdarbus paredzēts uzsākt vasaras beigās.
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Nīcā, 21.07.2014

Rudes ūdenssaimniecības projektā noslēgusies tehniskā projekta izstrāde

2014.gada 15.jūlijā SIA „Firma L4” iesniedza Nīcas novada būvvaldē Rudes
ūdenssaimniecības tehnisko projektu. Līguma kopējā summa sastāda EUR 7372.47
euro. Tehniskais projekts saskaņots Nīcas būvvaldē.
Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes
ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 būvdarbus paredzēts uzsākt uzreiz
pēc būvdarbu iepirkuma noslēguma.
Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā
ūdens tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un
ūdens resursu aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas izbūvi
un veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukciju, izbūvējot jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām
172 751.58 pašvaldības līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
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Nīcā, 15.10.2014

Rudes ūdenssaimniecības projektā norit būvdarbu iepirkums un veikts
būvuzraudzības iepirkums

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes
ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 būvdarbu iepirkums tika izsludināts
22.jūlijā, bet sakarā ar dažādiem precizējumiem, tas ir vairākkārtīgi konsolidēts un
joprojām ir atvērts.
Šajā periodā ir arī veikts būvuzraudzības iepirkums, kas noslēdzies un š.g.
14.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „Taigers” par līgumcenu 7260 euro, t.sk. 1260 euro
PVN. Būvdarbi, sakarā ar ziemas tuvošanos tiek pārcelti uz nākamo sezonu un tiks
uzsākti 2015.gada pavasarī.
Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā
ūdens tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un
ūdens resursu aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas izbūvi
un veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukciju, izbūvējot jaunas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām
172 751.58 pašvaldības līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
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Nīcā, 13.01.2015.

Rudes ūdenssaimniecības projektā noslēgts būvdarbu līgums
Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 būvdarbu iepirkums tika izsludināts 22.jūlijā, bet
sakarā ar dažādiem precizējumiem, tas ir vairākkārtīgi konsolidēts. 2014. gada 10. oktobrī
bija pēdējā diena, kad pretendenti varēja iesniegt savus piedāvājumus iepirkumā. 2014.
gada 24. novembrī, pēc iepirkumu dokumentu izskatīšanas tika paziņots iepirkuma rezultāts,
par uzvarētāju pasludinot SIA „VEGA 1”.
2014. gada 16. decembrī Nīcas novada dome un SIA „VEGA 1” noslēdza būvdarbu
līgumu par kopējo līguma summu EUR 504 992.59 (pieci simti četri tūkstošo deviņi simti
deviņdesmit divi euro un 59 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 87 643.34 (astoņdesmit septiņi
tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro un 34 centi).
Projektā paredzēts veikt Rudes ciema esošās ūdenssaimniecības dzeramā ūdens
tīklu rekonstrukciju, lai nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un ūdens resursu
aizsardzību, jauna artēziskā urbuma un atdzelžošanas stacijas izbūvi un veikt notekūdeņu
savākšanas sistēmas rekonstrukciju, izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Projekta

kopējās

izmaksas

EUR

672 324.72,

no

līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
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tām

172 751.58

pašvaldības

Nīcā, 22.04.2015.

Rudes ūdenssaimniecības projektā uzsākti būvdarbi
Aprīļa

sākumā

“Ūdenssaimniecības

Rudes

attīstība

ciemā

Nīcas

uzsākti

novada

vērienīgi

Otaņķu

būvdarbi,

pagasta

Rudes

lai

projekta

ciemā”,

Nr.

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 ietvaros sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus.
Šobrīd būvnieki veic ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Ir uzsākta artēziskā urbuma
ierīkošana, kā arī kanalizācijas tīklu izbūve. Daudzviet darbi tiek veikti ar caurduršanas
metodi, kas nozīmē, ka netiek raktas atklātas tranšejas, taču ir vietas, kur bez tranšeju
rakšanas darbus nav iespējams veikt, tādēļ atsevišķos posmos Rudes ciemā ir slēgta
satiksme autotransporta kustībai. Rudes ciema iedzīvotājiem un viesiem lūgums sekot līdzi
norādēm par apbraucamajiem posmiem.
Darbus veic SIA „VEGA 1”, kas 2014. gada 16. decembrī noslēdza būvdarbu līgumu
par kopējo līguma summu EUR 504 992.59 (pieci simti četri tūkstošo deviņi simti deviņdesmit
divi euro un 59 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 87 643.34 (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši
simti četrdesmit trīs euro un 34 centi).
Būvdarbu noslēgums paredzēts augusta beigās. Projekta īstenošanas termiņš ir
septembris Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām 172 751.58 pašvaldības
līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
.
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Nīcā, 21.07.2015.

Rudes ūdenssaimniecības projektā turpinās būvdarbi
Aprīļa

sākumā

“Ūdenssaimniecības

Rudes

attīstība

ciemā

Nīcas

uzsākti

novada

vērienīgi

Otaņķu

būvdarbi,

pagasta

Rudes

lai

projekta

ciemā”,

Nr.

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 ietvaros sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus.
Šobrīd būvnieki veic ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, ūdens ņemšanas vietu
sakārtošanu, notekūdeņu attīrīšanas tīklu sakārtošana, ir uzsākta ūdens sagatavošanas
stacijas ēkas izbūve, kā arī sakārtoti ārējie elektroapgādes tīkli.
Darbus veic SIA „VEGA 1”, kas 2014. gada 16. decembrī noslēdza būvdarbu līgumu
par kopējo līguma summu EUR 504 992.59 (pieci simti četri tūkstošo deviņi simti deviņdesmit
divi euro un 59 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 87 643.34 (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši
simti četrdesmit trīs euro un 34 centi).
Būvdarbu noslēgums paredzēts augusta beigās. Projekta īstenošanas termiņš ir
septembris Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām 172 751.58 pašvaldības
līdzfinansējums, pārējais ERAF finansējums.
.
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Nīcā, 30.09.2015.

Rudē noslēgušies būvdarbi ūdenssaimniecības attīstībai
Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā ir noslēgušies Eiropas reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada
Otaņķu pagasta Rudes ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053/016 būvdarbi.
Projektā tika sakārtoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Tika izbūvēts viens jauns
dziļurbums,

viens

tika

rekonstruēts,

un

viens

tamponēts.

Tika

sakārtota

ūdens

sagatavošanas stacija, izbūvējot jaunu ēku, kurā ierīkota ūdens atdzelžošanas stacija.
Projekta ietvaros tika sakārtota kanalizācijas sūkņu stacija – tika nojaukta vecā kanalizācijas
sūkņu stacijas ēka un izveidota jauna sūkņu stacija, kas atrodas pazemes akā. Būvniecības
gaitā tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iztīrīti pie notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām esošie dīķi. Sakārtota notekūdeņu attīrīšanas sistēma novērsīs risku par vides
piesārņojumu un neattīrītu dūņu nonākšanu vidē.
Darbus veica SIA „VEGA 1”, kas 2014. gada 16. decembrī noslēdza būvdarbu līgumu
par kopējo līguma summu EUR 504 992.59 (pieci simti četri tūkstošo deviņi simti deviņdesmit
divi euro un 59 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 87 643.34 (astoņdesmit septiņi tūkstoši seši
simti četrdesmit trīs euro un 34 centi).
Projekta kopējās izmaksas EUR 672 324.72, no tām 172 751.58 pašvaldības
līdzfinansējums, pārējais ir ERAF finansējums.
.
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