2014.gada 13.maija 5. ārkārtas novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
1. Par publisko iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Baldones novada pašvaldības izglītības
iestādēs..
2. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā.
1.§
Par publisko iepirkumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Baldones novada pašvaldības
izglītības iestādēs

/izsakās – K.Putniņa, J.Eglīts, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa,
Ž.Gauja, J.Mugurevičs, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa/
ZIŅO: K.Putniņa
Sagatavoja: K.Putniņa, A.Leitāne

Noklausījusies domes priekšsēdētājas K.Putniņas informāciju, Baldones novada dome konstatē:
1. 2009.gada 18.martā, pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātiem, ar SIA „Krīga”, reģistrācijas
Nr.40003262269, tika noslēgts koncesijas līgums Nr.26-01-26/14, par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu pirmsskolas iestādē „Vāverīte” līdz 2014.gada 30.jūnijam.
2. 2010.gada 10.decembrī, pamatojoties uz iepirkuma konkursa „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskola,
ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”, ID Nr. BND-2-2010/1, rezultātiem, ar SIA „Krīga”, reģistrācijas
Nr.40003262269, tika noslēgts līgums Nr.24-01/92/2010, par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas pamatskolā, ar nomas tiesībām, līdz 2014.gada 30.jūnijam.
3. Pēc jaunā ēdināšanas korpusa atvēršanas Baldones vidusskolā, Baldones novada dome 2011.gada
7.septembra sēdē pieņēma lēmumu, atbilstoši 2010. gada 10. decembrī noslēgtajam līgumam Nr.
24-01/92/2010 4.7.punktam, slēgt ar SIA „Krīga” koncesijas līgumu par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu un pašvaldības kustamās mantas nodošanu koncesijā šo pakalpojumu veikšanai līdz
2014.gada 30.jūnijam pašvaldības izglītības iestādēs - Baldones vidusskolā un Baldones mūzikas
pamatskolā.
2011.gada 17.septembrī tika noslēgts līgums Nr.24-01-24/42.
Saskaņā ar šo līgumu SIA “Krīga” veic visus maksājumus, kas saistīti ar Pašvaldības resursu lietošanu,
Pašvaldības iesniegtajā rēķinā noteiktajā kārtībā, kur nomas maksa noteikta par 620,8 m² telpu - summā
25,- lati, aprīkojuma un inventāra maksa par 93 vienībām- summā 6,- lati, kopā 31,- lats, (pēc 2014.gada
1.janvāra - EUR 45.00), kā arī sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas nepieciešami Pašvaldības resursu
rekonstrukcijai, uzturēšanai un apsaimniekošanai.
SIA “Krīga” maksā par visiem saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģija, ūdens,
kanalizācija) atbilstoši komunālo pakalpojumu sniedzēju apstiprinātajiem tarifiem un saskaņā ar
Pašvaldības iesniegtajos rēķinos norādīto kārtību katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi.
4. Ēdināšanas pakalpojumu Baldones pašvaldības izglītības iestādēs SIA “Krīga” sniedz līdz 2014.gada
30.jūnijam, tādējādi, novada domei ir nepieciešams izsludināt iepirkuma procedūru.
5.Saskaņā ar Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida

nosacījumiem” 3.punktu - “(..) Šo noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas (autora piezīme, t.i., 2.Nomas objekta
iznomāšanas kārtība, 3.Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai
personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai un 4.Nosacītās nomas maksas
noteikšanas metodika, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam) normas nepiemēro, ja valsts,
pašvaldību un citu atvasinātu publisko personu manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās
aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, saskaņā
ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas
pakalpojumu cenrādi.(..)”.
Noteikumu 4.punktā noteikts - “(..) Šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu
7.punktu, ja: (..) 4.5. iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai valsts vai atvasinātas publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja
sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība;(..)”.
6. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja J.Valaiņa uzziņu nekustamo īpašumu Baldones pilsētā iespējamākā
telpu tirgus nomas maksa var tikt noteikta robežās no Ls 0,45 - Ls 0,65 ( EUR 0,64 - EUR 0,92) par
telpu 1m² .
2. Baldones novada dome pamatojas uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurā
paredzēts, ka „(..) Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)”;
14.punktu g)apakšpunktu un 19.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, un noteikt
kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un
novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību
uzņemšanās pašvaldības vārdā (..)”.
3. Ievērojot visu augstāk minēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un
14.punkta g)apakšpunktu, ņemot vērā Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 11 balsis ( K.Putniņa, J.Eglīts, H.Nezinis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, Ž.Gauja,
S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS – 2 balsis (J.Mugurevičs,, A.Vidžis),
NOLEMJ:
3.1. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs, noteikt
nomas maksu par telpu un visu tehnoloģisko iekārtu nomu:
3.1.1. Baldones vidusskolā - EUR 0,75 par telpu 1m² mēnesī;
3.1.2. pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” - nosacīto cenu EUR 10.00 mēnesī.

2.§
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā

/izsakās – K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, Ž.Gauja,
J.Mugurevičs, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa /
ZIŅO:
Sagatavoja: K.Putniņa

K.Putniņa

Iepazinusies ar Latvijas Pašvaldību Savienības priekšsēža A.Jaunsleiņa 10.04.2014. vēstuli
Nr.0420141175/A811 „Par Latvijas Pašvaldības savienības 25.kongresu un biedru sapulci šī gada
30.maijā”, ar lūgumu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā, kas notiks 2014.gada
30.maijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā, un pilnvarot 1 domes deputātu, saskaņā ar Latvijas
Pašvaldību Savienības 6.5.punktu - “(..) Biedrības biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes
priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti (..)”, kas Baldones novadā, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu uz
2014.gada 1.janvāri, ir 2 delegātu vietas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas noteic, ka „(..) Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 12 balsis ( K.Putniņa, H.Nezinis, A.Vidžis, J.Dūmiņš, I.Pundiņš, S.Freiberga, I.Lagzdiņa, Ž.Gauja,
J.Mugurevičs, S.Stanguts, A.Mačs, V.Āboltiņa); PRET- nav; ATTURAS – nav, nepiedalās lēmuma
pieņemšanā - 1 balss (J.Eglīts),
NOLEMJ:
uz Latvijas Pašvaldības Savienības 25.kongresu, kas notiks 2014.gada 30.maijā Aizkraukles pilsētas
kultūras namā, no Baldones novada domes deleģēt domes priekšsēdētāju Karinu Putniņu un domes
priekšsēdētājas vietnieku Jāni Eglīti.

