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Par aizņēmumu Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei
Lai īstenotu ielu un autoceļu rekonstrukciju Bauskas novada domes attīstības programmas
rīcības „Ceļu infrastruktūras attīstība” ietvaros, paredzēta Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā
seguma pārbūve.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas
numurs BNA 2016/044, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „Viona”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 174 772,43 EUR;
2) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūves būvuzraudzība”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/052, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, piedāvātā
līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 11 374,00 EUR;
3) iepirkums „Miera un Mūsas ielas seguma rekonstrukcijas autoruzraudzības
veikšana”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA/ZI/2016/003, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2016.gada 29.februārī noslēgts līgums ar SIA „DDP”,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 872 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 190 018,43 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā
188 808,43 EUR, 2017.– 2021.gadam 1 210 EUR. Darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma
sadalījums:
- 2016.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 25 % no projekta kopējām
izmaksām 47 202,10 EUR, plānotais aizņēmums Valsts kasē 141 606,33 EUR;
- 2017.– 2021.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 1 210 EUR (242 EUR
katru gadu) būvuzraudzības izmaksām būvdarbu garantijas periodā.
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 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.apakšpunktu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu un to kompleksa 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
2016.gadā ņemt aizņēmumu 141 606,33 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2015.2018.gadam, kas paredz veikt vienkāršotās renovācijas darbus pašvaldības izglītības iestādēs, lai
uzlabotu to infrastruktūru, tika veikts atklāts konkurss ID Nr. BNA 2016/031 „Remontdarbu
veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, zemsliekšņa iepirkums ID Nr.
BNA/ZI/2016/025 „Bauskas Bērnu un jauniešu centra ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
izziņošanas iekārtu montāža” un zemsliekšņa iepirkums ID Nr. BNA/ZI/2016/026 „Bauskas
Valsts ģimnāzijas virtuves trauku mazgātavas ventilācijas izbūve”. Atbilstoši iepirkumu
rezultātiem kopējās darbu izmaksas ir 291 667,67 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
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 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 1.apakšpunktu, 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
2016.gadā ņemt aizņēmumu 291 667,67 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2017.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas
vietas atvēršanai
2015.gada 14.aprīlī Bauskas novada pašvaldībā tika saņemts SIA „JOKER LTD”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003266078, iesniegums, kurā lūgts izsniegt atļauju sporta totalizatora
un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā (turpmāk - atļauja).
Bauskas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu par atteikumu izsniegt
SIA „JOKER LTD” atļauju.
SIA „JOKER LTD” Administratīvajā rajona tiesā iesniedza pieteikumu par pienākuma
uzlikšanu Bauskas novada domei izdot labvēlīgu administratīvo aktu par atļaujas izsniegšanu.
Ar Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2016.gada 31.marta spriedumu
lietā Nr.A420309015:
1) SIA „JOKER LTD” pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu apmierināts;
2) uzlikts pienākums Bauskas novada domei izdot SIA „JOKER LTD” atļauju sporta totalizatora
un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā, mēneša laikā no sprieduma
spēkā stāšanās dienas;
3) uzlikts pienākums Bauskas novada domei atlīdzināt SIA „JOKER LTD” tās samaksāto valsts
nodevu 28,46 euro.
Tiesas spriedums stājās spēkā 2016.gada 30.aprīlī un tātad tas ir izpildāms līdz 2016.gada
31.maijam.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas Rīgas
tiesu nama 2016.gada 31.marta spriedumu lietā Nr.A420309015, Administratīvā procesa likuma
254.panta otrās daļas 2.punktu un 264.pantu, Azartspēļu un izložu likuma 42.panta ceturto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atļaut SIA „JOKER LTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas
iela 12, Rīga, atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu telpās Salātu ielā 29,
Bauskā, Bauskas novadā.
2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā minētā atļauja izsniegta uz nenoteiktu laiku.
3. Atlīdzināt SIA „JOKER LTD” tās samaksāto valsts nodevu 28,46 euro.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

