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Uzsāks ceļa posma „Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukciju 

2012. gada 12. oktobrī Laku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā 
pārvalde apstiprināja projektu „Autoceļa „Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija Nīcas novada 
Otaņķu pagastā”. Projekts tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma 
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 

Ceļa rekonstrukcijas laikā gar ceļmalām tiks izcirsti koki, kas traucē ceļa 
rekonstrukcijai, tiks iztīrītas caurtekas, vienā vietā nomainīta pret jaunu. Četrās vietās 
tiks nomainīti gaisvadu līniju balsti. Ceļam uzklās grants segumu un izbūvēs 
nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem. 

Pēc AS „VCI” izstrādāta tehniskā projekta, ceļa būvdarbus veiks SIA „A-Land”, 
ar kuru 2013. gada 10. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums. SIA „A-Land” uzvarēja Nīcas 
novada domes izsludinātā iepirkumu konkursā, piedāvājot līgumcenu LVL 56004.77 
(PVN 21% LVL 11761.00) kopsumma LVL 67765.77. Ceļa būvdarbu būvuzraudzību 
veiks AS „Ceļu inženieri” būvuzraugs Armands Kronlaks. AS „Ceļu inženieri” uzvarēja 
Nīcas novada izsludinātā iepirkuma konkursā par būvuzraudzību, piedāvājot līgumcenu 
LVL 1950.00 (PVN 21% LVL 409.50), kopsumma LVL 2359.50. 

Rekonstrukcijas laikā transporta satiksme var tikt apgrūtināta, iedzīvotāji aicināti 
būt saprotoši. 
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Turpinās ceļa posma „Klaipi – Mežmaļi” rekonstrukcija 

2013. gada jūlija mēnesī Nīcas novada Otaņķu pagastā, ceļa posmā „Klaipi – 
Mežmaļi” SIA „A-Land”, kas bija uzvarētājs iepirkuma konkursā, uzsāka ceļa 
rekonstrukcijas darbus. 

Rekonstrukcijas laikā gar ceļmalām ir izcirsti koki un dažās vietās apzāģēti zari, 
lai tie netraucētu transporta kustībai. Vienā vietā ir nomainīta caurteka, jo tā bija bojāta, 
pārējās vietās caurtekas ir iztīrītas. Ir veikta ceļa profilēšana ar liekās grunts 
noņemšanu, ceļam tiek klāta grants kārta, kas ceļa līmeni paaugstinās par aptuveni 20 
cm, grants tiek klāta arī nobrauktuvēm uz īpašumiem. Tiks uzstādītas arī trīs jaunas 
ceļa zīmes. 

Ceļa rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam. Pēc grants ieklāšanas visa 
ceļa posma garumā, gar ceļmalām tiks uzbērta un apsēta augu zeme. 

Vēl trīs īpašumos tiks pacelti elektropārvades gaisvadu līniju balsti, kā to 
pieprasa AS „Sadales tīkls”, saistībā ar ceļa rekonstrukciju, izdodot tehniskos 
noteikumus. 
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