ZIŅOJUMS
PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ
JŪNIJA MĒNESĪ
Priekulē un pagastā
1. Lai uzstādītu videonovērošanas antenu, izbūvēts elektrības pieslēgums vecajam pilsētas
ūdenstornim. Un uzstādīta videonovērošanas raidītāja antena.
2. Uzstādītas videonovērošanas kameras autoostas laukumā un pie Priekules mūzikas mākslas
skolas. Kameras savu darbu sāks veikt ar 2.07.2018.
3. Pabeigts Priekules pilsētas tranzīta ielas bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju. Veikta cenu
aptauja horizontālo līniju apzīmējumu krāsošanai, darbi tiks veikti līdz 30.07.2018.
4. Priekules pilsētas asfaltēto ielu bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju, darbi tika veikti 107
kvadrātmetru platībā. Tika veikta pilsētās ielu bedrīšu – plaisu šķembošana 2600
kvadrātmetru platībā.
5. Brīvības ielā ir veikta novadgrāvja tīrīšana un apauguma noņemšana 200 m kopgarumā un 6
caurteku nomaiņa. Grants segas atjaunošana 300 metru kopgarumā Brīvības ielā un Ganību
ielā.
6. Zāļu ielā ir veikta novadgrāvja tīrīšana un apaugumu noņemšana 150 m kopgarumā un 3
caurteku nomaiņa.
7. Starp Liepājas ielu un Liepājas ielu11a veikta lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana.
8. Aiz veikala TOP veikta novadgrāvja tīrīšana 50 metru kopgarumā un caurtekas ierakšana.
9. Uzsākta laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā.
10. Uzsākti Daļģu tilta rekonstrukcijas darbi.
11. Priekules pilsētā un pagastā veikta ielu un ceļmalu apļaušana.
12. Priekules pagastā veikta kapu apļaušana un sakopšana.
13. Tiek regulāri strādāts pie ikdienas saimnieciskiem darbiem.
Bunkas pagastā
1. Uzsākta Lāčplēšu mājas jumta nomaiņa.
2. Sagatavotas divas klases remontdarbiem, izplēšot vecās grīdas un demontējot elektrību.
3. Pašu spēkiem veiktas apkopes NAI Tadaiķos un Bunkā.
4. Nokrāsoti, appļauti un sakārtoti visi pieci pagasta tilti.
5. Turpinās apauguma noņemšana pagasta ceļam Mucas – Krote.
6. Pašvaldības traktors nopļāva visas pašvaldības ceļmalas.
7. Izpļauti visi pagasta kapi un izvestas atkritumu tvertnes.
8. Pļauta arī pārējā pagasta teritorija – parki, laukumi, iestāžu apkārtne.
9. Uzstādīts jauns ziņojuma dēlis Krotē.
10. Dažādi organizatoriski un saimnieciski darbi lai notiktu un piedalītos dažādajos pasākumos –
pēdējā skolas diena, represēto piemiņas diena, izlaidums, skrējiens apkārt novadam,
ielīgošanas pasākumi Krotē un Bunkā. Folkloristu piedalīšanās festivālā ‘’Baltica’’ Rīgā un
Jūrkalnē.
Gramzdas pagastā
1. Pļaušanas darbi – kapsētās, centra teritorijā
2. Žoga krāsošana Dāmas kapsētai
3. Jumta labošana skolas sūkņu mājai

Ūdens notekrenes labošana mājai Miera iela 4
Dekoru gatavošana Līgo pasākumam
Sagatavota malka 50 m³
Pirmskolas izglītības iestādē veikts ēdināšanas izdales telpas remonts, pamatskolas koridorā
izbūvēta papildus starpsiena, kā arī izbūvētā jaunā ieeja pirmskolas izglītības ieejai.
8. Veikta pamatskolas jaunās inventarizācijas uzmērīšana.
4.
5.
6.
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Virgas pagastā
1. Aktīvi piedalījāmies sporta halles organizētajā pasākumā ‘’Izgaismo un iepazīsti Priekules novadu!’’.
20.jūnijā skrējiena maršruts veda cauri Virgas pagasta teritorijai, skrējienā, nūjošanā piedalījās ap 50
pagasta bērnu un vecāku. Piedalījāmies arī skrējiena noslēgumā Kalētu Līgo parkā 21.jūnijā.
2. Noslēgts līgums projektam ‘’Ielu apgaismojuma ierīkošana Virgas skolas ceļam’’. SIA ‘’Oms’’
darbus uzsāka 4.jūnijā. Darbus plānots pabeigt 17.augustā.
3. Noslēgts līgums ar būvuzraugu Aivaru Liepu par summu 854.00Eur. Būvuzraugs apmeklē objektu 2x
nedēļā.
4. Noslēgts līgums par ‘’Autobusa pieturas paviljona izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Purmsātos par
summu 2662.00 EUR, darbu veiks SIA ‘’Kraups’’ no Aizkraukles. Nosūtīta informācija Valsts ceļiem
saskaņošanai, jo paviljons tiek uzstādīts uz Valsts ceļa V1214.Valsts ceļu pārstāvji risina jautājumu
par vecās pieturvietas demontāžu.
5. Ar Valsts ceļiem tika risināts jautājums par ‘’Kurzemes gaļsaimnieka’’ auto novietošanas ceļa zīmju
izvietošanu ierobežošanai, kā arī atputekļošanas līdzekļu iekļaušanu pie mājām uz Valsts ceļiem
pagastā.
6. Grants ceļa atputekļošanas līdzekļa kalcija hlorīda 1tonnas iegāde un iestrāde Kīru ceļā 500m garumā,
pie ‘’Pumpuriem’’ 200m garumā un pie Paplakas kapiem 300m kopgarumā.
7. Paplakā – Virgas pagasta pārvaldes malkas šķūņa remonta pabeigšana - nomainīts jumta segums.
8. Mājokļos – konstatēta avārijas situācija daudzdzīvokļu mājā ‘’Blāzmas’’, iegruvis viens skurstenis, arī
otrs jāpārmūrē, iegādāti materiāli, darbi plānoti jūlija mēneša pirmajā nedēļā.
9. Pēc lietus veikta Virgas pagasta galveno grants seguma ceļu grēderēšanas darbi. Izmantojot
Gravenieku granti veikti bedru remontdarbi Kalnenieku ceļam, Augšas garnizona ceļam un Līvānu
ceļam.
10. GMI darbinieki veic pagasta Virgas parka un gatvju nokaltušo ošu izciršanu. Malka pievesta Virgas
pamatskolai un pagasta pārvaldes katlu mājai. Notiek SIA ‘’Ābelnieki’’ pievestās malkas
sagatavošanas darbi.
11. Nopļautas visas Vārtājas upes laivošanas starta un atpūtas vietu teritorijas 3 gab., salaboti vides
elementi, sagatavota un aizvesta malka kurināšanai, lai nepostītu blakus esošās birzes.
12. Izpļautas visas pagasta kapsētas, nostumti lapu un zaru kalni, izveidotas jaunas koka žogu sētas
labākai atkritumu savākšanai. Virgas veco kapu ‘’kultūras slāņa’’ likvidēšana, jauna kapu žoga sētas
uzlikšana, atkritumu izmešanas ierobežošanai.
13. Sakopts Paplakas lejasgarnizona asfalta laukums pēc šķeldas koku novākšanas, nokapāts un aizvākts
asfalta apaugums pagasta Lejasgarnizona asfalta ceļa iebrauktuvei.
14. Sakopta , izpļauta Prūšu ūdenskrātuves teritorija, salaboti salauztie vides elementi, atbalstīta Grobiņas
Kuršu Vikingu pasākuma norise ūdenskrātuvē, ko organizēja biedrība ‘’ROB LANKA’’.
15. Izdota Virgas Likteņstāstu grāmata, organizēts pasākums represētajiem 14.jūnijā.
16. Iestudēta teātra izrāde un noorganizēti Līgo svētku ielīgošanas pasākumi 22.jūnijā 16tos Purmsātos un
19tos pie Virgas Tradīciju nama. Izveidots Līgo svētku noformējums pie pagasta pārvaldes, Purmsātu
bibliotēkas un Kārļa Xll zābaka Virgas VAC.
17. Notiek sagatavošanas darbs pie Virgas pagasta otras grāmatas ‘’Purmsātu muiža 14.gs.līdz mūsu
dienām’’.

PAR IEPIRKUMIEM JŪNIJA MĒNESĪ
Izsludināti iepirkumi:
1. Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām
2. Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā LAT – LIT projekta
ietvaros.
Pieņemts lēmums:
1. Virgas pamatskolas jumta pārbūve
 SIA "Balti Construction" 54931,00 EUR
Noslēgts līgums
1. Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība Kalētos
 SIA "A-Land" 226375,68 EUR
Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:
1.
2.
3.
4.

Kanalizācijas pārbūve Krotes ciemā.
Priekules novada teritoriālā plānojuma grozījumu izstrāde.
Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu
iegāde.

26.06.2018 Rīgā tika atklāta (blakus Jēkaba kazarmām) Vislatvijas novadu ģerboņu siena, kur
katrs novads piedalījās ar finansējumu 172 euro apmērā.

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, 27.06.2018

