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Par aizņēmumu projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus
elektromobiļus Bauskas novadā” īstenošanai.
2014.gada 20.jūnijā noslēgts līgums par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus vieglos
pasažieru elektromobiļus”, Nr.KPFI-16/27, īstenošanu starp Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Vides investīciju fonds” un Bauskas novada domi.
Atbilstoši iepirkuma ID Nr.BNA 2014/055/KPFI „Divu jaunu, rūpnieciski
ražotu vieglo pasažieru elektromobiļu (M1 kategorijas) piegāde” rezultātam projekta
kopējās izmaksas ir
EUR 50 816,01 (t.sk. PVN). Projekta finansēšanas avoti:
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļi EUR 36 287,34 (71,409272 %
no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības līdzfinansējums EUR 14 528,67
(28,590728 % no projekta attiecināmajām izmaksām).
Ņemot vērā to, ka projekta īstenošanai saņemts avanss EUR 18 500, projekta
priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai nepieciešams aizņēmums
EUR 32 316.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
likuma ,,Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma ,,Par valsts budžetu
2014.gadam” 14.panta pirmo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa
saistības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu īstenošanai, kā arī klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba), ar 1 balsi „pret” (M.Ruža), „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi

KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus Bauskas novadā” īstenošanai EUR 32
316 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro).
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
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Par projekta „Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ratnīcas
restaurācija” iesniegšanu.
Bauskas
novada
pašvaldības
iestāde
„Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” sagatavojusi priekšlikumus projekta
„Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ratnīcas restaurācija” izstrādei un lūdz to
līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas
programmas 2014.gadam (turpmāk – Programma) ietvaros izsludinātajā projektu
konkursā. Programmas mērķis ir sniegt Latvijas valsts finansiālu atbalstu valsts
nozīmes kultūras pieminekļu neatliekamai glābšanai, kā arī restaurācijai un izpētei.
Viļa Plūdoņa memoriālais muzejs izveidots 1968.gadā dzejnieka dzimtajās mājās
„Lejenieki”, tas atrodas senā Zemgales lauku sētā. Dzejnieka dzīvojamajā mājā var
iepazīties ar dzejnieka daiļradi un mājas iekārtojumu. Ratnīcā iespējams apskatīt ratu
kolekciju, klētī – lauksaimniecības darba rīkus un tehniku. No 2011.gada 1.aprīļa
memoriālais muzejs ir Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle. Lai
nodrošinātu muzeja turpmāko darbību un objekta pastāvēšanu ilgtermiņā, ir iespēja
veikt neatliekamus ratnīcas ēkas glābšanas darbus, uzlabot drošību, padarot to
pieejamāku sabiedrībai.
Projektā paredzētās darbības – „Tehniskā projekta „Viļa Plūdoņa memoriālā
muzeja „Lejenieki” ratnīcas restaurācija” izstrāde un jumta restaurācija. Projekta
kopējās izmaksas
EUR 40 000,00. Maksimālā piešķīruma summa Programmas
ietvaros ir EUR 36 000.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
sagatavot un līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt projekta „Viļa Plūdoņa
memoriālā muzeja „Lejenieki” ratnīcas restaurācija” iesniegumu izsludinātajā
projektu konkursā.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 40 000,00, Programmas finansējums
ir
EUR 36000, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 4000,00.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada
budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu mēbeļu un aprīkojuma iegādei Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm.
Lai nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
kvalitatīvu mācību procesu, mūsdienīgu mācību vidi un turpinātu pakāpenisku un
plānveidīgu mēbeļu un aprīkojuma atjaunošanu izglītības iestādēs, tika veikti
iepirkumi:
1) atklāts konkurss ID Nr. BNA 2014/045 „Mēbeļu piegāde Bauskas novada
pašvaldības iestādēm”, piedāvātā līgumcena EUR 34 784,45 (t.sk. PVN);
2) iepirkums ID Nr. BNA 2014/061 „Mūzikas instrumentu piegāde”, piedāvātā
līgumcena EUR 5 119,99 (t.sk. PVN);
3) iepirkums elektronisko iepirkumu sistēmā „Mēbeles Bauskas sākumskolai”,
piedāvātā līgumcena EUR 16 298,66 (t.sk. PVN);
4) iepirkums ID Nr. BNA 2014/062 „Aprīkojuma piegāde Bauskas novada
izglītības iestādēm”, piedāvātā līgumcena EUR 2 745,05 (t.sk. PVN).
Kopējā piedāvātā līgumcena EUR 58 948,15.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta trešo daļu, kas
ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai izglītības iestādēs,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu EUR 58 948 (piecdesmit astoņi tūkstoši
deviņi simti četrdesmit astoņi euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu mēbeļu un
aprīkojuma iegādei.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 4 (četri) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

4. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par aizņēmumu Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai.
SIA „Projektēšanas birojs KTA” izstrādājis Sporta ielas, Bauskā seguma
rekonstrukcijas projektu. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veikts iepirkums,
identifikācijas numurs
BNA 2014/064 „Sporta ielas rekonstrukcija”.
Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2014.gada 13.augusta lēmumu līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas SIA „MI -2”, plānotā līguma summa EUR 102 405 (t.sk. PVN).
Saskaņā ar iepirkuma „Bauskas ielu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde
un būvdarbu autoruzraudzības veikšana” 5.daļas „Desmit ielu seguma rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2013/006/05/TP,
rezultātiem 2013.gada 23.aprīlī noslēgts līgums ar SIA „Projektēšanas birojs KTA”
„Desmit ielu seguma rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība”, kopējā līguma
summa EUR 430,42, tai skaitā Sporta ielas seguma rekonstrukcijas autoruzraudzība
EUR 43,04.
Kopējās Sporta ielas seguma rekonstrukcijai plānotās izmaksas ir EUR
102 448,04. Darbu veikšanai nepieciešamais finansējums 20 % - 20 490 euro apmērā
tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem un 81
958 euro no aizņēmuma Valsts kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo
daļu, likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta sestās daļas 1.punktu, kas
pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu, ielu un tiltu investīciju
projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” nav, 1 nebalso
(U.Kolužs), nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļaut 2014.gadā ņemt aizņēmumu EUR 81 958 (astoņdesmit viens tūkstotis
deviņi simti piecdesmit astoņi euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi vai citā kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi
Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai.

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka
aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2015.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

