ZIŅOJUMS
PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ
MAIJA MĒNESĪ.
Priekulē un pagastā
1. Izbūvēts automašīnu stāvlaukums pie Priekules mūzikas mākslas skolas.
Augusta mēnesī no laukakmeņiem jāveic automašīnu novietņu marķēšana.
2. Pie Priekules kultūras nama dīķīša soliņiem izbūvētas divas ielas apgaismojuma
lampas.
3. Tiek iepirkti elektromateriāli, lai izbūvētu elektrības pieslēgumu vecajam
pilsētas ūdenstornim. Pēc izbūves tiks uzstādīta videonovērošanas raidītāja
antena.
4. Pēc tam jūnija mēnesī tiks uzstādītas videonovērošanas kameras autoostas
laukuma un pie Priekules mūzikas mākslas skolas.
5. Izbūvēts jauns ieejas panduss Priekules kultūras namam.
6. Veikta pretputekļu apstrāde ar kalcija hlorītu Priekules pilsētas grants ielās.
7. Uzsākta Priekules pilsētas tranzīta ielas bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju.
8. Uzsākta Priekules pilsētas asfaltēto ielu bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju.

Bunkas pagastā
1. Ieliktas jaunas metāla durvis Saules iela 10, kur atrodas pagasta bibliotēka.
2. Ielikti logi pagasta izīrējamam dzīvoklim Lāčplēši 20.
3. Noslēgusies cenu aptauja, noslēgts līgums un uzsākti darbi malkas novietnes
būvniecībai pie Bunkas kultūras nama.
4. Noslēgusies cenu aptauja un noslēgts līgums topogrāfijas izstrādei Tadaiķu
ciema daļas pieslēgšanai kanalizācijas tīkliem.
5. Remontēti un sakārtoti pagasta tilti.
6. Teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbi – iestāžu apkārtnes, kapi un
citas teritorijas.
7. Aizvadīti pagasta svētki ar tirgu, koncertu, sporta spēlēm un balli.
8. Notika muzeju nakts aptverot un iepazīstot visu pagastu – Bunkā – Krotē un
Tadaiķos.
9. Pie Krotes mežābeles atzīmēta dzejnieka Alfrēda Krūkļa dzimšanas diena.

Gramzdas pagastā
1. Pļaušanas darbi – kapsētās, centra teritorija.
2. Salabotas nojumes ēkai Miera iela 3.

Kalētu pagastā
1. Darbi pārrobežu- LAT- LIT projekta pasākumiem:
2. 4. maijā - “Tvīda velobrauciens”, košumkrūmu stādīšana un “Baltā galdauta
svētki kopā ar lietuviešiem
3. 9.maijā lekcija bezdarbniekiem, trūcīgajiem u.c. interesentiem “ Tu vari vairāk,
nekā tu domā ka vari”.
4. Noslēgusies tirgus izpēte ( cenu aptauja) un noslēgts līgums par „ Gājēju
pārejas apvienotas ar trapecveida ātrumvalni izveide uz autoceļa V1218 BārtaKalēti-Gramzda, Kalētos.
5. Sagatavoti :
6. Ikgadējais pēc projekta pārskats CFLA par projektu “Ūdenssaimniecības
attīstība Priekules novada Kalētu ciemā II kārta”
7. 2017.gada publiskam pārskatam par Kalētu pagastu.
8. Pagarināts ielu apgaismojums uz sporta laukumu.
9. Veikti atliktie labiekārtošanas darbi pēc siltumtrases būvniecības.
10. Uzsākti Laukmalas ielas būvniecības darbi.
11. Turpinās kapu teritorijas sakārtošanas darbi ( jaunas laipas uzstādīšana, vārtu
uzstādīšana u.c.)
12. Atjaunoti stādījumi, sakārtoti pagalmi pie daudzdzīvokļu mājām.
10. Skulptūru, šķēršļu trases nostiprināšanas darbi ( pamatu betonēšana,
konstrukciju atjaunošana)
9. Ikdienas darbi – zāles pļaušana, teritorijas sakopšana, priekšdarbi pasākumiem.
Virgas pagastā
1. Pēc Lielās talkas no Virgas pagasta savākti un aizvesti 370 maisi ar atkritumiem!
2. 22.05.2018 tika apstiprināts Zivju fonda projekts ‘’Zivju resursu pavairošana Prūšu
ūdenskrātuvē 2018.gada’’ par 6500 zandartu ielaišanu oktobrī. Noslēgts līgums ar
Ērika Rāvas ZS no Durbes novada par zandartu mazuļu iegādi viena gab. cena 0.23
centi.
3. Noslēgts līgums projektam ‘’Ielu apgaismojuma ierīkošana Virgas skolas ceļam’’.
Uzvarēja SIA ‘’Oms’’ ar summu Eur 19785 ar PVN. Darbi tiks uzsākti jūnija
sākumā.
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.
5. Iegādāti stādi un ziedi, apzaļumotas un apstādītas iestāžu un piemiņas vietas dobes
Virgas pagastā – pie Virgas VAC, pie Virgas pamatskolas, Tradīciju nama, Virgas
pagasta pārvaldes, Represēto akmens, un Purmsātu bibliotēkas.

6. Paplakā – Virgas pagasta pārvaldes malkas šķūņa remonta uzsākšana – tiks mainīts
jumta segums.
7. Mājokļos – konstatēta avārijas situācija daudzdzīvokļu mājā ‘’Blāzmas’’, iegruvis
viens skurstenis, arī otrs jāpārmūrē, darbi plānoti jūnija mēnesī.
8. Pagasta īres mājā ‘’Kalnenieki’’ pabeigti jaunas krāsns un plīts mūrēšanas darbi
un ‘’Blāzmas ‘’ dz.6 uzsākta sagruvušas krāsns atjaunošana.’’Blāzmas’’dz.1
noārdītā krāsns izvākta, tukšajam dzīvoklim salikti logi un drīzumā tiks mūrēta
krāsns. Apsekoti visi pagasta tukšie dzīvokļi, apspriesti remontdarbi.
9. Izīrētajā dzīvoklī ‘’Sarmas’’ 2 ielaista īrniece, bet tajā konstatēta iegruvusi krāsns,
kas līdz ziemas periodam jāatjauno. Lēmums ir par ‘’Sarmas’’ 6 - dzīvoklis
piešķirts, bet topošais īrnieks nav parādījies.
10. Veikta Virgas pagasta grants seguma atjaunošanas darbi (iesēdumi, bedres, rudens
izskalojumi) Virgas pagasta ceļiem, izmantojot Gravenieku granti, pagasta
daudzdzīvokļu mājām pievesta melnzeme, izlīdzināta, iesēta zāle.
11. 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.
12. Tika organizēti Baltā galdauta svētki šā gada 4.maijā Tradīciju namā.
13. Virgas pagasta bērnu svētki organizēti 24.maijā Purmsātos.
14. Notiek sagatavošanas darbs pie Virgas pagasta grāmatām ‘’Virgas Likteņstāsti
1941..1949...’’ un ‘’Purmsātu muiža 14.gs.līdz mūsu dienām’’.

PAR IEPIRKUMIEM - MAIJA MĒNESĪ
Izsludināti iepirkumi:
PAR IEPIRKUMIEM
Izsludināti iepirkumi:
1. Virgas pamatskolas jumta pārbūve
Vērtēšanā:
1. Virgas pamatskolas jumta pārbūve
Pieņemts lēmums:
1. Daudzdzīvokļu mājas “Lāčplēši” jumta kapitālais remonts un rekonstrukcija
 SIA "Interbūve" 46 729,10 EUR
2. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs
 1. daļa “Telpu remontdarbi Priekules vidusskolas telpās” – SIA
“Skorpions VS” – 9076,60 EUR
 2.daļa “Telpu remontdarbi PI iestādes telpās “Dzirnaviņas” – SIA
“Interbūve” – 3462,32 EUR



3.daļa “Telpu remontdarbi Priekules MMS” – SIA “Skorpions VS” –
3183,89 EUR
 4.daļa “Krotes Kronvalda Ata pamatskola” – SIA “Balti Construction”
– 21601,53 EUR
3. Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami"
vajadzībām
 1.daļa “Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām
Priekules novada teritorijā” – SIA “Kings” – 180406,00 EUR
 2. daļa “Degvielas piegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām
visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā” – AS “VIADA Baltija” –
77034,00 EUR
 3. daļa “Degvielas iegāde SIA "Priekules nami" vajadzībām Priekules
novada teritorijā” – SIA “Kings” – 22200,00 EUR
 4.daļa “Degvielas iegāde SIA "Priekules nami" vajadzībām visā
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā” – AS ”VIADA Baltija” –
20544,00 EUR
4. Priekules novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2018.gada vasaras periodā
 1.daļa “Asfalta segumu uzturēšanas darbi” – SIA “Ribetons ceļi” –
41075,80 EUR
 2.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Bunkas pagastā” – SIA “JVK grants” – 8280,00 EUR
 3.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Gramzdas pagastā” – SIA “JVK grants” – 11200,00
 4.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Kalētu pagastā” – SIA “JVK grants” – 16408,00 EUR
 5.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Priekules pagastā” – SIA “JVK grants” – 39000,00 EUR
 6.daļa “Grants segas atjaunošanas, sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to
profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā” – SIA “Latlina” – 4638,50
EUR
Noslēgts līgums
1. Daudzdzīvokļu mājas “Lāčplēši” jumta kapitālais remonts un rekonstrukcija
 SIA "Interbūve" 46 729,10 EUR
2. Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs
 1. daļa “Telpu remontdarbi Priekules vidusskolas telpās” – SIA
“Skorpions VS” – 9076,60 EUR
 2.daļa “Telpu remontdarbi PI iestādes telpās “Dzirnaviņas” – SIA
“Interbūve” – 3462,32 EUR
 3.daļa “Telpu remontdarbi Priekules MMS” – SIA “Skorpions VS” –
3183,89 EUR
 4.daļa “Krotes Kronvalda Ata pamatskola” – SIA “Balti Construction”
– 21601,53 EUR

3. Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami"
vajadzībām
 1.daļa “Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām
Priekules novada teritorijā” – SIA “Kings” – 180406,00 EUR
 2. daļa “Degvielas piegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām
visā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā” – AS “VIADA Baltija” –
77034,00 EUR
 3. daļa “Degvielas iegāde SIA "Priekules nami" vajadzībām Priekules
novada teritorijā” – SIA “Kings” – 22200,00 EUR
 4.daļa “Degvielas iegāde SIA "Priekules nami" vajadzībām visā
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā” – AS ”VIADA Baltija” –
20544,00 EUR
4. Priekules novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2018.gada vasaras periodā
 1.daļa “Asfalta segumu uzturēšanas darbi” – SIA “Ribetons ceļi” –
41075,80 EUR
 2.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Bunkas pagastā” – SIA “JVK grants” – 8280,00 EUR
 3.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Gramzdas pagastā” – SIA “JVK grants” – 11200,00
 4.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Kalētu pagastā” – SIA “JVK grants” – 16408,00 EUR
 5.daļa “Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi
Priekules pagastā” – SIA “JVK grants” – 39000,00 EUR
 6.daļa “Grants segas atjaunošanas, sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to
profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā” – SIA “Latlina” – 4638,50
EUR
5. Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagastā un Priekulē
 SIA “OMS” 1. daļā “Ielu apgaismojuma pārbūve Priekulē, Aizputes
ielā” 14524,71 EUR;
 SIA “OMS” 2. daļā “Ielu apgaismojuma izbūve Priekules novada
Virgas pagasta, Virgas ciema centram – Skolas ceļa posmam”
16355,15 EUR
6. Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā,
Priekulē
 SIA “A-Land” 95811,38 EUR
7. “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”
 1.daļa Tilta "Daļģu tilts" pārbūve – SIA “Rīgas tilti” – 261118,35 EUR
 5.daļa Autoceļa "Kīru ceļš" pārbūve – SIA “A-Land” – 155344,69 EUR
 6.daļa Autoceļa "Gabaliņu ceļš" pārbūve – SIA “A-Land” – 42976,93
EUR
 7.daļa Autoceļa "Paplaka- Purmsāti" pārbūve – SIA “A-Land” –
57934,82 EUR



9.daļa Autoceļa "Gramzda-Zviedri, Alejas ceļš, Meža iela" pārbūve –
PS “Rieksti-1 Kuršasta” 89999,76 EUR
 10. daļa Autoceļa "Dāma-Ribenieki" pārbūve – PS “Rieksti-1 Kuršasta”
– 81000,29 EUR
 11. daļa Autoceļa "Celmenieki- Stūri- Līčupes" pārbūve – PS “Rieksti-1
Kuršasta” – 186001,30 EUR
 12.daļa Autoceļa "Laukmales iela" pārbūve – SIA “A-Land” – 55427,70
EUR
 13.daļa Autoceļa "Kalēti- Strautiņi" pārbūve – PS “Rieksti-1 Kuršasta”
– 31000,52 EUR
 14.daļa Autoceļa "Strautiņi- Zeltkalni- Svipsti" pārbūve – PS “Rieksti-1
Kuršasta” – 91276,37 EUR
 15.daļa Autoceļa "Meža Siseņi - Apiņi" pārbūve – PS “Rieksti-1
Kuršasta” – 26328,88
8. Priekules novada lauku grants ceļa Bunka — Ziņģenieki pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai
 SIA “A-Land” – 336418,38 EUR
9. Būvuzraudzība projekts "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai" objektiem
 1.daļa “Tiltu objektu būvuzraudzība” – SIA “Pro CAD” – 6600,00 EUR
 2daļa “Grants ceļu objektu būvuzraudzība” – SIA “RS Būvnieks” –
23558,70 EUR
Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:
1. Kanalizācijas pārbūve Krotē
2. Videonovērošanas kameru iegāde
3. Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA “Priekules nami”
vajadzībām
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