ZIŅOJUMS

PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ
JŪNIJA MĒNESĪ.
Priekulē un pagastā
1. Pabeigta projekta realizācija ”Ielu tirdzniecības laukums, nojume un
stāvlaukums Aizputes iela 18,Priekule”. Ielu tirdzniecības laukuma atklāšanas
pasākums notika 17.jūnijā. Jūlija mēnesī plānojas divi tirgi, kuri notiks 15. un
29. jūlijā.
2. Ielu tirdzniecības laukumā papildus ir uzstādītas trīs videonovērošanas
kameras, kā arī uzstādītas divas LED apgaismojuma lampas laukuma
apgaismošanai un trīs atkritumu urnas.
3. 27. jūlijā noslēgts līgums par Ģimenes dārza būvniecību. Paredzamais darba
uzsākšanas laiks – 10.jūlijs.
4. Uzsākta Brīvības un Tirgus ielas novadgrāvju tīrīšana un caurteku nomaiņa
(15.gb)
5. Saistībā ar LAD grants ceļu projektu notikušas tikšanās ar pieguļošo zemju
īpašniekiem kuras laikā tika veikta projektēšanas darbu saskaņošanas
procedūra.
6. 1. un 2.jūnijā Priekules pilsētas ielās 9 km kopgarumā tika veikta ielu apstrāde
ar kalcija hlorītu (pretputekļu materiālu). Kalcija hlorīts 1.tonnas daudzumā
tiek iegādāts arī Priekules pagasta ceļu atputekļošanai.
7. Pilsētā veikt tranzīta ielu (Aizputes, Uzvaras, Vaiņodes) bedrīšu aizpildīšana ar
karsto asfaltbetona maisījumu izmantojot pilno tehnoloģiju, kā arī veikta šo ielu
horizontālo marķējumu atjaunošana.
8. Pilsētas ielās tiek veikta bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena
emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.
9. Pabeigts būvprojekts “ Garāžas būvniecība (rekonstrukcija) Ķieģeļu ielā 3,
Priekulē.” Septembra mēnesī tiks veikta garāžu pamatu būvniecība.
10. Notiek latvāņu apļaušana pilsētas teritorijā.
11. Pilsētā tika apļauti brīvie pašvaldības zemes gabali, kā arī tika veikta pagasta
ceļu malu apļaušana.
12. Kapu apļaušana Priekules pagasta kapos. (Mazgramzdas, Judu, Stervēnu,
Nodegu un Elku).
13. Malkas sagatavošana Priekules MMS.
Bunkas pagastā
1. Bunkas pagastā jūnija mēnesī pabeigti un saskaņoti būvvaldē abu malkas šķūņu
tehniskie projekti,
2. Daudzdzīvokļu mājā ‘Krasta 3” notiek katlumājas rekonstrukcija un siltuma
akumulatoru uzstādīšana,
3. Pabeigta grants ceļu virskārtas atjaunošana plānotā apmērā.
4. Visos apstādījumos 2 x nopļauta zāle.

Gramzdas pagastā
1. Pilnībā pabeigta žoga uzstādīšana Dāmas kapsētai.
2. Teritorijas appļaušanas darbi Aizvīķos, Gramzdā.
3. Gatavošanās darbi Līgo svētku pasākumam – parka sakopšana, rekvizītu
izgatavošana teātra uzvedumam.
Kalētu pagastā
1. Organizatoriskie darbi 1.jūnija bērnu svētkiem, labo un teicamo skolēnu
pieņemšanas un izlaidumu pasākumu norisei;
2. Āra WC mājiņu izgatavošana un uzstādīšana sporta laukuma teritorijā un esošo
mājiņu labošana mežaparkā Priediens;
3. Traktortehnikas sagatavošanas darbi tehniskajai apskatei;
4. Bīstamo koku un zaru zāģēšana un novākšana Kalētu pagasta teritorijā;
5. Kalētu pagasta pašvaldības autoceļu apļaušana;
6. Ceļu apsekošana un ceļu izbūves pierobežnieku sapulces organizēšana;
7. Kalētu pagasta sētu apsekošana izvirzīšanai konkursam “Par sakoptu Priekules
novadu”;
8. Dekorāciju izgatavošana, teritorijas sakārtošana un Līgo pasākuma
organizēšana;
9. Ikdienas darbi (zāles pļaušana, Svipstu kapu un laivu piestātņu vietu
appļaušana, attīrīšanas iekārtu teritorijas appļaušana, taciņu un apstādījumu
ravēšana, atkritumu vākšana, u.c.)
Virgas pagastā
Darba atskaite par jūniju būs augusta mēneša ziņojumā. (Pārvaldes vadītāja
atvaļinājumā)
PAR IEPIRKUMIEM

Izsludināti iepirkumi:
1. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā.
3. Dzīvojamo telpu pielāgošana pirmsskolas vajadzībām Krotes Kronvalda Ata
pamatskolā.
4. Laukumu un ietvju bruģēšana Priekules novadā.
5. Telpu remontdarbi Gramzdas pamatskolā.
6. Telpu remontdarbi Priekules mūzikas un mākslas skolā.
Vērtēšanā:
1. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Laukumu un ietvju bruģēšana Priekules novadā.
3. Dzīvojamo telpu pielāgošana pirmsskolas vajadzībām Krotes Kronvalda Ata
pamatskolā.

Līgumu parakstīšana:
1. Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā –
SIA “Latlina” – 6930,00 EUR.
2. Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā — SIA “Grobiņas SPMK”
– 96888,49 (līguma slēgšana pēc kredīta piešķiršanas/apstiprināšanas).
3. Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā — SIA “Grobiņas
SPMK” – 47647,55 (līguma slēgšana pēc kredīta piešķiršanas/apstiprināšanas).
4. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs:
 Kalētu pamatskola (meiteņu WC, zēnu WC un palīgtelpa) — A/S
”Būvmeistars” — 11668,88 EUR
 Daudzfunkcionālās sporta halles grīdas lakošana — SIA “Sporta Halle”
— 3012,95 EUR
 Kalētu pamatskolas sporta zālēs grīdas lakošana — SIA “Sporta Halle”
— 4577,49 EUR
 Priekules vidusskola (203. un 215.kab) — SIA “Liepājas Celtnieks” —
12771,13 EUR
 PII “Dzirnaviņas” — SIA “Drāznieks G” — 4986,38 EUR
Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:
1. Pārtikas iegāde izglītības iestādēm.
2. Mērniecības pakalpojumu iepirkums (atkārtoti).
3. Biroja tehnikas un datortehnikas iegāde.
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