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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 16.jūlijā

prot.Nr.15, 1.p.

Par grozījumu 2015.gada 19.maija lēmumā „Par aizņēmumu
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada dome 2015.gada 19.maijā pieņēma lēmumu „Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Lai nodrošinātu finansējumu izglītības
iestāžu remontdarbu veikšanai, 2015.gada 12.jūnijā ar Valsts kasi tika noslēgts aizdevuma līgums
Nr. A2/1/15/297 par summu 428 115 euro. 2015.gada 25.maijā tika izsludināts iepirkums ID Nr.
BNA 2015/027 „Codes pamatskolas sanitāro mezglu remonts”. 2015.gada 7.jūlijā Iepirkuma
komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „GARLICS”, kuras
piedāvātā līgumcena ir 9 419,60 euro ( t.sk. PVN).
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, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu
finansējumu Codes pamatskolas sanitāro mezglu remontam 9 419,60 euro apmērā, Bauskas
novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 19.maija lēmumā „Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „428 115,34 EUR (četri simti divdesmit astoņi tūkstoši viens
simts piecpadsmit euro, 34 centi)” ar skaitli un vārdiem “ 437 534,94 EUR (četri simti trīsdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro, 94 centi)”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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 437 534,94 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri
euro, 94 centi)Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi remontdarbu veikšanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs. (Grozīts 16.07.2015.)
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

(paraksts)

A.Feldmanis
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas pilsētas pamatskolas
sporta zāles renovācija” īstenošanai
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, kas paredz veikt Bauskas novada izglītības iestāžu renovāciju, SIA „BELSS”
izstrādāja tehnisko projektu Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijai. Pamatojoties
uz iepirkumu ID Nr. BNA 2013/100 „Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijas un
sporta laukuma izbūves tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, 2014.gada
2.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA „BELSS” par Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācijas darbu autoruzraudzības veikšanu – līguma summa 516,50 EUR (t.sk. PVN). 2015.gadā
tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2015/018 „Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācija”, līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA „Kvintets M”, kuras piedāvātā līgumcena
ir 296 344,44 EUR (t.sk. PVN), iepirkums ID Nr.BNA 2015/030 „Būvuzraudzības veikšana
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijas projekta būvdarbiem”, līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas SIA „RS Būvnieks”, kuras piedāvātā līgumcena ir 3 025 EUR (t.sk. PVN), tai
skaitā izmaksas 2015.gadā – 2662 EUR. Kopā projekta „Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācija” īstenošanas izmaksas 2015.gadā plānotas 299 522,94 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, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu
finansējumu projekta „Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācija” īstenošanai, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2015.gadā
ņemt aizņēmumu 299 522,94 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit
divi euro, 94 centi) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi projekta „Bauskas
pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācija” īstenošanai.
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 priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.15, 3.p.

Par finansējuma piešķiršanu Zemgaļu ielas, Bauskā seguma rekonstrukcijai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu, likuma „Par valsts budžetu
2015.gadam” 14.panta sestās daļas 1.apakšpunktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa
saistības ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības līdzfinansējums 2015.gadā
nav mazāks par 20 % no kopējām izmaksām, Bauskas novada domes 2015.gada 16.jūlija sēdes
lēmumu „Par aizņēmumu Zemgaļu ielas seguma rekonstrukcijai”, ievērojot Bauskas novada
pašvaldības 2015.gada budžeta prioritātes, saskaņā ar iepirkuma ID Nr.BNA 2015/038 „Zemgaļu
ielas seguma rekonstrukcija” rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „VIONA” ar
piedāvāto kopējo līgumcenu 68 915,68 EUR ( t.sk. PVN) un saskaņā ar iepirkuma ID Nr. BNA
2015/039 „Zemgaļu ielas seguma rekonstrukcijas būvuzraudzība” rezultātiem līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas SIA „Jurēvičs un partneri” ar piedāvāto kopējo līgumcenu 4 591,95 EUR (t.
sk. PVN) , tai skaitā būvuzraudzības izmaksas 2015.gadā 4 156,35 EUR.
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda finansējumu
14 615 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti piecpadsmit euro) Zemgaļu ielas, Bauskā seguma
rekonstrukcijai
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu
no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu Zemgaļu ielas, Bauskā seguma rekonstrukcijai
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, lai veiktu Zemgaļu ielas seguma rekonstrukciju, tika veikti iepirkumi ID
Nr.2015/038 „Zemgaļu ielas seguma rekonstrukcija”, atbilstoši iepirkuma rezultātiem piedāvātā
līgumcena ir 68 915,68 EUR (t.sk. PVN) un ID Nr.2015/039 „Zemgaļu ielas seguma
rekonstrukcijas būvuzraudzība”, atbilstoši iepirkuma rezultātiem piedāvātā līgumcena ir 4 591,95
EUR (t.sk.PVN), tai skaitā būvuzraudzības izmaksas 2015.gadā – 4156,35 EUR. Kopējās plānotās
Zemgaļu ielas seguma rekonstrukcijas izmaksas 2015.gadā ir 73 072,03 EUR. Darbu veikšanai 20
% - 14 614,41 EUR apmērā tiks nodrošināti no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta
līdzekļiem, bet 58 457,62 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.apašpunktu, 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 58 457,62 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro,
62 centi) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Zemgaļu ielas, Bauskā seguma
rekonstrukcijai.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

