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prot.Nr.7, 1.p.

Par aizņēmumu apkures griestu paneļu uzstādīšanai
Bauskas 2.vidusskolas sporta zālē
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, lai nodrošinātu izglītības iestāžu infrastruktūras būvdarbus Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2015/003 „Apkures griestu
paneļu uzstādīšana Bauskas 2.vidusskolas sporta zālē”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem kopējā
piedāvātā līgumcena ir 36 001,26 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 36 001,26 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši viens euro, 26 centi) Valsts
kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi apkures griestu paneļu uzstādīšanai Bauskas
2.vidusskolas sporta zālē.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par aizņēmumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbiem Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēs
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2014.2018.gadam, lai veiktu ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbus Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2015/014 „Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu remontdarbi Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Atbilstoši
iepirkuma rezultātiem kopējā piedāvātā līgumcena ir 36 358,27 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
1) 1.iepirkuma daļa „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāža Bauskas 2.vidusskolā”,
piedāvātā līgumcena 21 701,85 EUR, ieskaitot PVN;
2) 2.iepirkuma daļa „Ūdensvada nomaiņa un montāža pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte””, piedāvātā līgumcena 8 888,88 EUR, ieskaitot PVN;
3) 3.iepirkuma daļa „Kanalizācijas pievada izbūve Bauskas pilsētas pamatskolā”,
piedāvātā līgumcena 3 625,10 EUR, ieskaitot PVN;
4) 4.iepirkuma daļa „Lietusūdens tekņu izbūve Bauskas pilsētas pamatskolā”, piedāvātā
līgumcena 2 142,44 EUR, ieskaitot 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 un ievērojot iepirkuma
procedūras rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2015.gadā
ņemt aizņēmumu 36 358,27 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro, 27
centi) Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi ūdensvada un kanalizācijas tīklu
remontdarbiem Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

