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prot.Nr.3, 1.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un
Salātu ielā pagalmu labiekārtojuma atjaunošana”
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Vītolu ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 un Salātu ielā 16/1, 16/2,
18, 20 un 22 Bauskā, Bauskas nov. iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā
arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas radītu sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām. Pašvaldības kapitālsabiedrība „VIDES SERVISS” ir iesniegusi projekta iesniegumu
„Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā pagalmu labiekārtojuma atjaunošana” par kopējo
summu 258 800,44 (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 44 centi). Iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta
iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (turpmāk - saistošie
noteikumi). Saistošo noteikumu 1.punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,
apakšpunktu un 26.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu SIA „VIDES SERVISS” 239 691 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi
tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Vītolu ielā
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 un Salātu ielā 16/1, 16/2, 18, 20 un 22 pagalmu labiekārtojuma
atjaunošanai.
2. Labiekārtošanas darbu veikšanai atbalstīt apropriācijas pārdali 239 691 EUR no Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmas
„Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” uz budžeta programmu „Teritoriju
apsaimniekošana”.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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