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Par atļauju slēgt iepirkuma līgumus un projekta vadības
grupas izveidošanu
Ar 2015.gada 30.aprīļa lēmumu „Par zemesgabala Salātu ielā 5A, Bauskā nodošanu
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”” zemesgabals Salātu ielā 5 A, Bauskā 0,4953 ha platībā nodots
pārvaldīšanā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai.
Lai nodrošinātu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību Salātu ielā 5 A,
Bauskā Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” vajadzībām, ir veikta iepirkuma procedūra „Daudzfunkcionālā
sporta un atpūtas centra būvniecība” (iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/050).
Atbilstoši atklāta konkursa „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība”
(identifikācijas numurs BNA 2015/050) rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA
„ABORA”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 137 158,65 EUR.
Ir veikts arī iepirkums „Būvuzraudzības veikšana daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/071).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.un 23.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atļaut Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktorei Birutai Grantiņai, atbilstoši iepirkumu
„Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība” (iepirkuma identifikācijas numurs
BNA 2015/050) un „Būvuzraudzības veikšana daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. BNA 2015/071) rezultātiem, noslēgt iepirkuma
līgumus, ja tiek saņemts nepieciešamais finansējums Valsts kasē.
2. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, izveidot projekta vadības grupu šādā sastāvā:
Alvis Feldmanis – Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Biruta Grantiņa – Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore,
Artūrs Šņepsts – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas projektu vadītājs ēkās un būvēs,
Mārtiņš Vilciņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
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Par nekustamā īpašuma Zemgaļu iela 28D, Bauskā iegūšanu Bauskas novada
pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 22.decembrī saņemts Zemgales apgabaltiesas
zvērinātās tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas paziņojums par nekustamā īpašuma Zemgaļu ielā
28D, Bauskā izsoli 2016.gada janvārī.
Izskatot Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas
paziņojumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Zemgaļu iela 28D, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 002
0308, sastāv no zemes vienības ar platību 2890 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0308.
Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436279 uz
K. O. vārda.
Izsoles sākumcena ir 800 euro. Izsoles sākums – 2016.gada 5.janvārī, izsoles noslēgums
– 2016.gada 4.februārī plkst. 10. Nekustamā īpašuma Zemgaļu iela 28D, Bauskā kadastrālā vērtība
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir 516 euro.
Apsekojot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas
piebraucamais ceļš un gājēju ietve no Zemgaļu ielas līdz gājēju tiltiņam pār Mūsas upi. (pielikumā
grafiskā daļa).
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), atzīst par lietderīgu iegādāties
minēto īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piedalīties Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas rīkotajā izsolē,
lai Bauskas novada pašvaldības īpašumā iegūtu nekustamo īpašumu Zemgaļu iela 28D,
Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 002 0308, kas sastāv no zemes vienības ar platību
2890 m², kadastra apzīmējums 4001 002 0308.
2. Samaksāt zvērinātai tiesu izpildītājai Pārslai Bērziņai izsoles dalības maksu 80 EUR
(astoņdesmit euro).
3. Nekustamā īpašuma Zemgaļu iela 28D, Bauska, kadastra Nr. 4001 002 0308, nosolīšanas
gadījumā nekustamā pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” finanšu līdzekļiem.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku pārstāvēt Bauskas novada
pašvaldību nekustamā īpašuma Zemgaļu ielā 28D, Bauskā izsolē.

Pielikumā: Zemes vienības Ziedoņu ielā 28D, Bauskā grafiskā daļa uz 1 lp.
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