
ZIŅOJUMS 

PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM PRIEKULES NOVADĀ  

                                                   NOVEMBRA  MĒNESĪ 

 

Bunkas pagastā 

1. 1.novembrī svinīga Pirmsskolas grupu atklāšana un pirmā diena jaunajās mājās 

Kurši 7 un 8.  

2. Sagatavošanās darbi Krotes kanalizācijas projekta īstenošanai: 

a. Tikšanās būvvaldē, lai saprastu kas un no kura gala jāsāk darīt, 

b. Tikšanās ar projektētāju Bels Rīgā par apjomu un darbu secību, 

paredzamajām izmaksām, 

c. Sapulce ar Krotes ciema iedzīvotājiem par ieceri un viedokļu 

uzklausīšana 

d. Topogrāfijas aktualizācijas pasūtīšana – Latvijas mērnieks. 

3. Avārijas seku likvidēšana uz pagasta ceļiem: 

a. Nogruvuma nostiprināšana un divu caurteku ielikšana ceļā B13 

Dzelmes – Graudiņi 

b. Grāvja rakšana un caurteka ceļā B1 Krotes ceļš – Strazdiņi sadarbībā ar 

zemes īpašnieku ZS Caunītes. 

c. Ūdens novadīšana galvenajiem pagasta ceļiem, caurteku tīrīšana. 

4. Divu guļošo policistu un ātruma ierobežojošo zīmju uzstādīšana Krotes centrā 

ceļā gar skolu. 

5. Budžeta sagatavošanas darbi – tikšanās ar tāmētājiem skolā, kultūras namā, 

pārvaldē. 

6. Sadarbībā ar evaņģēliski luterisko draudzi, kristīgo ansambli notika Mirušo 

piemiņas pasākumi visos piecos pagasta kapos 25.novembrī. 

7. Teritoriju sakopšanas darbi. 

8. Valsts svētku pasākumi. 

 

Gramzdas pagastā 

1. Salabots jumts Miera ielā 2 

2. Sagatavota malka (12m³) 

3. Uzstādīti notekcauruļu metāla aizsargi tautas namam. 

4. Gramzdas pamatskolas ēdamzālē veikts kosmētiskais remonts. 

5. Feldšerpunktā novērsti pārbaudes aktā minētie trūkumi: 

a. Aizvīķu un Gramzdas feldšerpunktos tualetes pielāgotas invalīdu 

vajadzībām. 

b. Četri skapji aprīkoti ar slēdzenēm. 

c. Gramzdas feldšerpunktā izbūvēta invalīdu iebrauktuve/nobrauktuve  

6. Flīžu līmēšana un ventilācijas ierīkošana tautas nama aktieru telpā 

7. Gramzdas pamatskolas virtuvē uzstādīti elektrības un ūdens skaitītāji. 

9. Apkārtnes sakopšana Gramzdas pagasta centrā, Dāmas, Aizvīķu un Gramzdas 

kapos. 



10. Automašīnu stāvlaukuma labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas  Miera ielas 

2; 4; 7 

11. Izveidots rotaļu laukums daudzdzīvokļu mājas Miera ielas 5; 7 iekšpagalmā.  

 

Kalētu pagastā 

1. Turpinās darbi realizējot  būvprojektu  “Siltumtrases izbūve Kalētu pagasta 

pašvaldības iestādēm”; 

2. Uzstādīts jauns žogs Kalētu kapsētai; 

3. Veikti remontdarbi piebraucamam ceļam uz Kalētu NAI; 

4. Tikai izveidota lietus ūdeņu novadīšanas sistēma no artēzisko urbumu akām; 

5. Sakārtots ielu apgaismojums un jaunizveidots pieslēgums svētku eglei; 

6. Latvijas gadadienas pasākuma organizēšana; 

7. Sagatavošanās darbi Kalētu MMS akreditācijai; 

8. Sastādītas iestāžu un struktūrvienību budžeta tāmes 2018.gadam; 

9.  Ikdienas darbi ( jauno siltummezglu pieregulēšanas darbi; malkas ievešana 

šķūnī ,lapu grābšana un aizvešana, stādījumu kopšana u.c.)  

 

 

Virgas pagastā 

 

1. Veikta cenu izpēte par ‘’Ielu apgaismojuma projektēšanas darbiem Virgas pagasta 

Virgas ciema centram’’, uzvarēja SIA ‘’Oms’’ līgums noslēgts 15.11.2017 par 

summu 4777.00 eiro. Darbus pabeigs  un projektu iesniegs nākamā gada 15.martā. 

2. Neparedzēti  remonta darbi veikti divām krāsnīm īres dzīvokļos – Purmsātos 

‘’Zīlītes’’ dz.1 Aļģirtam Tubinam un Virgā ‘’Gaismas’’ dz.3 Sarmai Henkei. Abas 

krāsnis izdegušas, vidus iegruvis, abas sakārtotas. 

3. Visi trīs pagasta kapi maksimāli sakārtoti, notikuši svecīšu vakari 12.novembrī, 

Purmsātu kapsētā par uzraugu sākusi strādāt Anna Jonušaite. 2018.gadā paredzēta 

Virgas pagasta kapu digitalizācija, sadarbībā ar  SIA Cemety.lv. 

4. Ar pagasta strādnieku , APSD un GMI spēkiem sakārtots Staļantu ceļš -  ceļmalas 

attīrītas no aizaugumiem vairāk kā viena kilometra garumā. 

5. Virgas Tradīciju namā  veikti uzmērīšanas darbi elektrības instalāciju remontam, 

sakarā ar apkures sistēmas maiņu un elektrības zudumiem, reizē pasūtīti elektrības 

sistēmas mērījumi. 

6. Nenormālo lietavu rezultātā diviem Virgas pagasta tiltiem uzbrauktuvēs konstatēti 

iegruvumi, nepieciešams ieaicināt speciālistu, seku novēršanai. 27.11 apbraukti  

visi ceļu posmi, par kuriem ziņojuši iedzīvotāji. Izstrādāts plāns ceļu posmu 

uzlabošanai. 

7. Kopā ar novada Veselības un Sociālo jautājumu komiteju izskatītas 12 Virgas 

pagasta lielāko īres parādnieku saistības, risināti jautājumi par izlikšanu no īres 

dzīvokļiem un parādu piedziņu piespiedu kārtā. 

8. 17.novembrī Virgas skolā notika Valsts svētku sarīkojums, sumināti Goda/Gada 

virdzenieki un sveikti ar pateicībām  13 Virgas pagasta iedzīvotāji.  

9. Notiek darbs pie budžeta sagatavošanas un  gatavošanās Decembra pasākumiem. 

 

 



PAR IEPIRKUMIEM  

 

10.11.2017. Noorganizēta apspriede ar piegādātājiem pirms atklāta konkursa 

"Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" 

izsludināšanas.  Mājaslapā  sadaļā iepirkumi publicētas apkopotās atbildes uz 

interesentu jautājumiem. 

 

Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem:  

 

1. Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā 

2. Atklāts konkurss “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai” 

3. Pārtikas iegāde izglītības iestādēm. 

4. Mērniecības pakalpojumu iepirkums. 

 

 

 

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma 

30.11.2017 


