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Par aizņēmumu Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas
atjaunošanai
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, lai veiktu Bauskas pilsētas ielu vai to posmu rekonstrukcija, tika veikts iepirkums ID
Nr.BNA 2015/019 „Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošana”. Atbilstoši iepirkuma
rezultātiem kopējā piedāvātā līgumcena ir 68 384,65 EUR. Darbu veikšanai nepieciešamais
finansējums 20 % – 13 676,93 EUR apmērā tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžeta līdzekļiem, bet 54 707,72 EUR – ņemot aizņēmumu 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 2015.gadam” 14.panta sestās daļas 1.apakšpunktu, 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2015.gadā ņemt aizņēmumu 54 707,72 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņi
euro, 72 centi) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Ziedoņu ielas un Biržu
ielas asfalta kārtas atjaunošanai.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 7 (septiņi) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 19.maijā

prot.Nr.11, 2.p.

Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, kas paredz veikt vienkāršotās renovācijas darbus pašvaldības izglītības iestādēs, lai
uzlabotu to infrastruktūru, tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2015/013 „Remontdarbu veikšana
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem kopējā
piedāvātā līgumcena ir 428 115,34 EUR.
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 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu
investīciju projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu un 15.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2015.gadā
ņemt aizņēmumu 428 115,34 EUR (četri simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecpadsmit
euro, 34 centi)Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi remontdarbu veikšanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

