4.pielikums
pie 2016.gada 19.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
(prot.Nr.1, 1.)

Priekules novada pašvaldības 2016.gada budžeta lielākās investīcijas EUR un prioritārie
projekti
Novada iestādes

40000,00 Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības ceļu projektā LAD
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts Telpas Saules iela 1, logu un siju
10000,00 remonts
6689,00 Kalētu bibliotēkas telpu paplašināšana
1500,00
1520,00
1400,00
8000,00
5000,00
2500,00
800,00
1000,00
2000,00
900,00
1000,00

Purmsātu bibliotēkas telpu kārtējais remonts, datortelpas , darbinieka
kabineta un priekštelpas remonts (tapetes, grīdas segums)
Priekules kultūras nama mazā gaiteņa remonts
Lielās zāles parketa slīpēšana, lakošana
Skaņas un gaismas aprīkojums Priekules kultūras namā
Zāles grīdas remonts; Sienu remonts ;Gramzdas kultūras nams.
Kalētu tautas nama vestibila un tualetes remonts
Senlietu krātuves Purmsātos grīdas remonts
Telpu remonts Kalētu senlietu krātuvei
Apkures sistēmas ievilkšana Brīvā laika centram Purmsātos
Gaisa kondicionieri sociālais dienests divi gab.
Kondicionieris zāles telpai Sociālais atbalsts centrs

Bunkas pagasta pārvalde

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts- kāpņu telpa, duša, 1.stava tualetes,
5500,00 pulciņu nodarbību telpas ( vecā kino būda) Bunkas pagasta pārvaldes ēka
45000,00
3500,00
20000,00
16000,00
2500,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija - Saules 10 jumts, 2) siltināšana
Krasta3.
TP un energo audits
Kapitālais remonts un rekonstrukcija -""Kuršu" ārējā kanalizācija
Ūdens Krote
Kapitālais remonts un rekonstrukcija- Kalna ielas 4 apgaismes stabu maiņa.

2000,00 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts - Žogs "Pētera" kapiem, akas 2 kapos
7000,00 Transportlīdzekļi- Reno- Master divkabīne vai analoga automašīna.
10000,00 Kapitālais remonts un rekonstrukcija -darbnīcas
Krotes skolas telpu kārtējais remonts 2 stāva koridors, divas sienas divas
4088,00 klases, boileri.
10000,00 Dabas zinību kabineta remonts un izveidošana
10000,00 Kapitālais remonts un rekonstrukcija - skolas ēkas siltināšana, 10000eur
Gramzdas pagasta pārvalde

300,00 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts-tualetes remonts

31050,00
10550,00
9800,00
500,00
400,00
2000,00
1700,00
2100,00
2000,00
3950,00
1500,00
1000,00
50000,00
3000,00
1000,00
18000,00
2000,00
6000,00
5000,00

Gramzdas mājokļu kārtējais remonts, tai skaitā:
noteku remonts Meža3,Miera2,Miera4,Miera5,Miera7
metāla durvis visām daudzdzīvokļu mājām (16gab.)
skursteņa remonts Nākotnes 7
skursteņu remonts Uzvaras 4
elektrības sakārtošana visās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās un pagrabos
remonta materiāli
pastkastītes visām daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām(15 kāpņu telpas)
apgaismojuma izveidošana visu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās
Gramzdas pagasta kanalizācijas un ūdensvada izbūves projekta izstrāde
Dāmas sūkņa mājas remonts
Darbnīcu remonts
LAD projektam
Kapu žoga remonts Aizvīķos 300metri
Žogs atkritumu konteineru laukumam 50 metri
Mini traktora iegāde
Siltumapgādes tehniskā projekta izstrāde
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts. Meiteņu tualetes remonts.
Ventilācijas izbūve sporta zālē

Kalētu pagasta pārvalde

Kalētu pagasta mājokļu kārtējais remonts( taciņu bruģēšana, kāpņu remonts,
3500,00 durvju nomaiņa)
3000,00 Kapu žoga un zvana torņa atjaunošana, pinuma žogs
26180,00 Transportlīdzekļi ( traktors)
3640,00
5977,00
4000,00
2500,00
900,00
4500,00
1000,00
3000,00

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts- sākumskolas nākamā gada 1.klases
telpas remonts un logopēda kabineta izbūve
Meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabineta remonts
Mazās skolas tehniskais projekts
Ugunsdrošības signalizācijas ievilkšana
Evakuācijas izejas tehniskā projekta izveide
Evakuācijas izejas izbūve
TP kāpnes uz pagrabstāvu.
Nedzīvojamās ēkas, pirmā stāva iegāde Brūzī

Priekules pilsēta un pagasts

170000,00 Dzirnavu ielas rekonstrukcija
21175,00 Paplakas ielas trotuāra rekonstrukcija
5000,00 Skolas ielas tehniskais projekts
Tehniskais projekts rekonstrukcija Aizputes-Brīvības- Saules- Raiņa7260,00 Galvenā
6534,00 Parka dīķa TP izstrāde
3646,00 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts Bedres remonts garāža, u.c.
3000,00 Pienotavas ēkas Aizputes ielā 7 nojaukšanas projekta izstrāde
4610,00 Disku pļaujmašīna

4600,00
4000,00
1500,00
7100,00

Kapu žogs Priekules pagasts Nodegu kapi 600m un Stevrēnu kapi 600m
Rotaļu laukums Liepājas ielas mikrorajonā
Suņu pastaigu laukums
PII Dzirnaviņas Žoga (daļas) nomaiņa, Linoleja ieklāšana

Priekules vidusskolas telpu kārtējais remonts, I stāva koridora remonts, 101
21965,00 kabineta remonts, 117. kabineta remonts
Kapitālais remonts un rekonstrukcija, Tehniskais projekts (fasādes un kāpņu
4000,00 rekonstrukcijas projektēšana
1700,00 Priekules MMS Mūzikas klases( 62 kv.m.)
108000,00 Priekules MMS iekštelpu atjaunošana tāme koncertzāle, koridori
Virgas pagasta pārvalde

3950,00 Virgas pagasta pārvaldes ēkas telpu kārtējais remonts
Virgas pagasta mājokļu kārtējais remonts - 4 logi Sarmās, 1 iekšdurvis
7560,00 Gaismās, 1 ārdurvis Vārtājās, 1 ārdurvis Ērgļos
20708,00 Deleģēšanas līgums Priekules namiem ūdenssaimniecībai, tai skaitā:

4398,00
8651,00
2560,00
2800,00
2299,00
1030,00
3400,00
1240,00
900,00
6650,00
17180,00
32752,00
Novadā kopā
15338
5160
4590
14300
28506

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem deleģēšanas līgums SIA ''Priekules nami '' 2016.gadam: 1)projektam
Artēziskā urbuma akas renovācija - Paplaka Centrs''
2)projektam Purmsātu NAI sakārtošanai
3)projektam Paplakas NAI iekārtu sakārtošanai
4)projektam ''Mazdzērves'' urbuma pievienošana ''Purmsātu skolai''
ŪAS ēka ''Purmsātu skola'' renovācija
Akas rakšana Virgas pagasta''Laptēnos''
Virgas kapu koka žoga atjaunošana 270metri x 1.5 augstums 3 Zivju fonda projektu līdzfinansēšana - mazuļi, motorlaivas iegādei un
Prūšu ūdenskrātuves tehniskiem noteikumiem
Virgas VAC telpu kārtējais remonts- 3 logi 9
Virgas pamatskolas kārtējā remonta materiāli
Malkas šķūnis pie skolas
Ielu apgaismojums Purmsātos
Mācību līdzekļi izglītības iestādēs
Mācību grāmatas izglītības iestādēs
Preses izdevumi bibliotēkās
Grāmatas bibliotēkās
Datortehnika un biroja tehnika

Pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska

