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prot.Nr.18, 2.p.

Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai vispārēja tipa pansionātā „Derpele”
Lai veiktu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
telpu remontdarbus un teritorijas labiekārtošanu, tika veikts iepirkums „Remontdarbu veikšana
Bauskas novada iestādēs”, ID Nr. BNA 2014/067:
1) iepirkuma 1.daļa - Remontdarbu veikšana vispārēja tipa pansionātā „Derpele”;
plānotā iepirkuma summa EUR 17 331,66 ( t.sk. PVN);
2) iepirkuma 2.daļa – Remontdarbu veikšana vispārēja tipa pansionāta „Derpele”
struktūrvienībā pansionātā „Īslīce”, plānotā iepirkuma summa EUR 14 401,35 ( t.sk
PVN).
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 trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības sociālo programmu
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 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 5 (V.Grigorjeva, U.Kolužs, I.Nagņibeda, A.Novickis,
M.Ruža), nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2014.gadā ņemt aizņēmumu EUR 31 733 ( trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit trīs
euro) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi ar pašvaldībai izdevīgāko procentu
likmi remontdarbu veikšanai vispārēja tipa pansionātā „Derpele”.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 5 (pieci) 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 veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par līdzfinansējumu projektam „Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un
dažādošana Bauskas novadā”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 18.augustā saņemts biedrības „Par pozitīvu
sabiedrību” iesniegums, kurā lūgts nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā projektam
„Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā” (turpmāk - Projekts).
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 06.08.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.06.611/14/751 par projekta Nr.14-06-LL19-L413201-000027 iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir skatuves tērpu iegāde Bauskas amatierkolektīviem „Hotboots” un
„Eliksīrs”, tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam „Mēmele” un senioru
kolektīvam „Biguļi”, Uzvaras vidusskolas deju kolektīvam „Zemgalīte”, taustiņinstrumentu
iegāde Mežotnes pagasta daudzfunkcionālajam centram „Strēlnieki”, mūzikas aparatūras iegāde
Bauskas Kultūras centram. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7971,78.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, V.Grigorjeva, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Par pozitīvu sabiedrību” projektu „Sabiedrisko aktivitāšu
atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta
kopējām izmaksām jeb EUR 797,18 no iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmā „Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai”
2014.gadam paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu IV Pagalmu svētku un II Putras godēšanas
Bauskas vecpilsētā organizēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 4.septembrī saņemts biedrības „Bauskas
vecpilsēta” iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.17/2641), kurā izteikts lūgums piešķirt
finansējumu 2 207,26 euro Eiropas kultūras mantojuma dienas 2014 „Rīgas ielas
kultūrvēsturiskais tēls Latvijā” pasākuma IV Pagalmu svētku un II Putras godēšanas Bauskas
vecpilsētā organizēšanai 2014.gada 13.septembrī.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, A.Jātnieks, S.Jirgensone, V.Grigorjeva, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso
1 (D.Jātniece), nolemj:
Piešķirt biedrībai „Bauskas vecpilsēta”, reģistrācijas Nr.40008075408, no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmā „Attīstības un
plānošanas nodaļa” plānotajiem līdzekļiem EUR 2 207,26 ( divi tūkstoši divi simti septiņi euro,
26 centi) IV Pagalmu svētku un II Putras godēšanas Bauskas vecpilsētā organizēšanai 2014.gada
13.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par novada domes delegācijas atbildes vizīti uz sadraudzības
pilsētu Hašūri Gruzijā
2014.gada 3.septembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Hašūri (Gruzija) pašvaldības
uzaicinājums piedalīties starptautiskā pasākumā „Hašūri dienas-2014”, kas notiks 2013.gada
20.un 21.septembrī.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 7.,13.,17.,19.punktu un 8.punkta
8.1.,8.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, M.Ruža), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nebalso 3 (M.Ķikure, J.Rumba,
R.Žabovs), nolemj:
1. Atļaut Bauskas novada domes deputātiem Mārītei Ķikurei, Raimondam Žabovam un
Jānim Rumbam doties komandējumā uz Hašūri Gruzijā:
1.1. komandējuma mērķis: piedalīties Hašūri pašvaldības organizētajā vizītē un
starptautiskajā sadraudzības pasākumā „Hašūri dienas-2014”, lai pārrunātu turpmākās
sadarbības virzienus un izvērtētu jau paveikto;
1.2. komandējuma ilgums: 4 dienas no 2014.gada 19.septembra līdz 2014.gada
22.septembrim.
2. Atlīdzināt Bauskas novada domes deputātiem Mārītei Ķikurei, Raimondam Žabovam un
Jānim Rumbam ceļa izdevumus un izmaksāt dienas naudu 30 % apmērā no izdevumu
normas komandējumam uz Gruziju par 20.un 21.septembri.
3. Piešķirt pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” papildu finansējumu EUR
1656,11 aviobiļešu rezervācijai uz Tbilisi un atpakaļ uz Rīgu no 2014.gada budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās.
4. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļai finansējuma piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

