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Ievads 
 

SIA “VIDES SERVISS” (turpmāk - VS) 2019. gada atskaite ir sagatavota ievērojot: 

1. Deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumus. 

2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2020. g. rīcības plānu. 
 

 
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem, atskaitē ir 

iekļauta informācija par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, 

problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti. 

 
 

Nosaukums: SIA “VIDES SERVISS” 

Reģistrācijas numurs: LV43603000807 

Juridiskā adrese: Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 

Dalībnieku sastāvs: 100% Bauskas novada dome 

Pamatkapitāla lielums: EUR 318 097 no 19.08.2014 

Uzņēmuma apgrozījums: 2019. gads - EUR 2 705577 

Peļņa: 2019. gada peļņa - EUR 81936 (0,43 % no apgrozījuma) 

Vadības modelis: Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelta pilnvarotā persona: 

Valdes loceklis. 

Kopējie maksājumi valsts budžetā: 2019. g. – EUR 1 074 797 

Galvenie komercdarbības veidi, 

NACE klasifikators: 

38.11 - Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 

38.12 - Bīstamo atkritumu savākšana 

39.00 - Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma 

pamata 

81.00 - Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi. 

Darbības nozare: Komunālie pakalpojumi 

 

Atbilstoši darbības virzieniem uzņēmuma struktūru veido 4 galvenās nodaļas un tajās ietilpstošās 

apakšnodaļas: 

1. Apzaļumošanas nodaļa. 

2. Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa. 

3. Labiekārtošanas un būvniecības nodaļa. 

4. Namu pārvaldīšanas nodaļa. 
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1. DELEĢĒŠANAS UN PILNVAROJUMA LĪGUMI 

 
Bauskas novada Domes deleģēšanas, pilnvarošanas un apsaimniekošanas līgumi: 

 

 
1. Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, spēkā no 

01.01.2016-31.12.2022. 

Uzdevums: sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām 

Bauskas novada administratīvajā teritorijā. 

 
2. Līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

Spēkā no 30.01.2018 – 31.01.2023 

Uzdevums: sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumus un apglabāt Bauskas novada 

administratīvajā teritorijā radītos atkritumus. 

 
3. Deleģēšanas līgums Nr.3-31/288 no 02.05.2019 -31.12.2019 
 Uzdevums: 

1) Bauskas pilsētā: 

1.1. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana (ikdienas uzturēšanas darbi, tīrīšana, remontdarbi, u.c.); 

1.2. Parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (zāles pļaušana, apzaļumošana, laistīšana, 

soliņu remontdarbi, citu vides elementu uzstādīšana, remonts). 

2) Bauskas novada pagastos – zāles pļaušana. 

 
4. Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, no 26.08.2016, uz nenoteiktu laiku. 

Uzdevums: Pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tām piekrītošos zemes gabalus, kurās dzīvokļu 

īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un nav noslēguši Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu. 

 

5. Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanas pilnvarojuma 

līgums, no 26.08.2016, uz nenoteiktu laiku. 

Uzdevums: pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošās dzīvojamās telpas – īres dzīvokļus un sociālos dzīvokļus. 
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1.1. PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 
 

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, spēkā no 

01.01.2016-31.12.2022. 

Uzdevums: sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām 

Bauskas novada administratīvajā teritorijā. 

 
Līguma punkti, kas uzdod veikt konkrētas darbības un informācija par realizāciju: 

1.1.1. Slēgt līgumu ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem visiem atkritumu valdītājiem 

 
Aktīvi līgumi par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, 2016.-2019. gads 

 
 

Gads Kopā Pieaugums 

2016 3371 3.63 % 

2017 3388 0.5 % 

2018 3554 4.56 % 

2019 3605 1,4% 

 
Bauskas novadā no jauna 2019  gadā noslēgti ir 138 līgumi ar fiziskām personām un 14 juridiskām personām. 

 
1.1.2. Nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu. 

Atkritumu izvešanas regularitāte tiek saskaņota ar klientu, ņemot vērā atkritumu radītāju skaitu un 

vajadzības (galvenokārt tas ir 1x mēnesī). 

 
1.1.3. Nodrošināt Klientus ar konteineriem atkritumu uzkrāšanai. 

 
Kopā klientiem ir nodoti lietošanā 3500 konteineru. 0.24 m3 ietilpības konteineri tiek izmantoti galvenokārt 

privātmāju apkalpošanai, 1.1 m3 daudzdzīvokļu māju un juridisko personu apkalpošanai. 

 
1.1.4. Izmantot specializētus transportlīdzekļus. 

Atkritumu   savākšanas   pakalpojums   tiek   veikts   ar specializētu  transportu.  Lai  nodrošinātu  

pakalpojumu,  SIA “Vides serviss” rīcībā ir 4 automašīnas ar presi un 1 - būvgružu savākšanai. 

 
Nešķiroto atkritumu savākšanu katru darba dienu veic 3 automašīnas ar presi, viena regulāri ved 

šķirotos atkritumus. 

2020. gadā paredzēts iegādāties paaugstinātas ietilpības atkritumu mašīnu 
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1.1.5. Racionāli izstrādāt maršrutus. 

 
Maršruti ir izstrādāti, izvērtējot klientu atrašanās vietu. Bauskas pilsēta ir sadalīta 2 zonās – Jaunā Bauska 

(gar  Mūsas  upi),  kuru  pēc  grafika  apkalpojam  katru  pirmdienu,  un  Vecā  Bauska  (tuvāk  Mēmeles  upei)  ar 

apkalpošanas dienu ceturtdienā. 

Bauskas novada pagastu lauku teritorijas un ciemu apkalpošana ir apvienota noteiktās dienās. Ir ceļi, kurus 

smagais transports veic tikai vienu reizi mēnesī. 

 
Maršruts Nedēļas diena 

  1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mēneša 

nedēļa 

1 Bauska 

privātmājas; 

Ceraukstes 
pag. 

Mežotnes pag.; 

Īslīces pag. Rītausmas; 

Gailīšu pag. Uzvara, Mūsa 

Codes pag. 

Vecsaules pag. 

1X2 nedēļās 

Bauska 

privātmājas 

Bauska 

lielie, 

Īslīces pag. 

Rītausmas 

2 Bauska 

privātmājas; 

Ceraukstes 

pag. 

Mežotnes pag.; 

Dāviņu pag.; 

Īslīces pag. Rītausmas, Bērzi, 

Pastališķi; Gailīšu pag. Pāce, 

Krievgaļi, Pograniča 

Codes pag. 

Brunavas pag. 1X2 

nedēļās 

Bauska 

privātmājas 

Bauska 

lielie, 

Īslīces pag. 

Rītausmas 

3 Bauska 

privātmājas; 

Ceraukstes 

pag. 

Mežotnes pag.; 

Īslīces pag. Rītausmas; 

Gailīšu pag. Uzvara, Mūsa 

Codes pag. 

Vecsaules pag. 

1X2 nedēļās 

Bauska 

privātmājas 

Bauska 

lielie, 

Īslīces pag. 

Rītausmas 

4 Bauska 

privātmājas; 

Ceraukstes 

pag. 

Mežotnes pag.; 

Dāviņu pag.; 

Īslīces pag. Rītausmas, Bērzi, 

Ādžūni 

Codes pag. 

Brunavas pag. 1X2 

nedēļās 

Bauska 

privātmājas 

Bauska 

lielie, 

Īslīces pag. 

Rītausmas 

 

 

2020. gadā paredzēts pārskatīt sadzīves atkritumu savākšanas maršrutus. Mērķis – optimizēt atkritumu 
transportēšanas izmaksas. 

 

 
1.1.6. Slēgt līgumus ar ar publisko pasākumu organizētājiem. 

Pasākumu apkalpošana tiek nodrošināta ar: 

 
 60 mobilajām tualetēm, t.sk. piecas invalīdiem; 

 3 roku mazgāšanas sistēmām; 

 Atkritumu konteineriem; 

 Teritorijas kopšanu. 

Lielākie pasākumi, kuru apkalpošanu veic VS: 

 
1. Country Bauska festivāls 

2. Bauskas novada svētki 

3. Bauskas Taste 

4. Rundāles novada svētki 

5. Autokross “Mūsas” sporta kompleksā. 

6. Rundāles pils Dārza svētki 

7. u.c. Bauskas Kultūras centra organizētie pasākumi 
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SIA „VIDES SERVISS” savāktie sadzīves atkritumi, m3, 2016 – 2019.gads 

 
 
Gads 

Nešķirotie 

sadzīves 

atkritumi, m3 

 
+/- 

Šķiroti atkritumi, 

bez maksas, m3 

 
+/- 

 
Kopā, 

m3 

 
+/- 

% iepakojums no 

kopējā savāktā 

apjoma 

2016 32321  7429  39750  18.60% 

2017 32174 -0.5% 8419 +13% 40593 +2% 26% 

2018 33870 + 5% 9574 +14% 43444 +7% 22% 

2019 33770 -0,3% 1118

1 

+16% 44951 +3% 24,8% 

 

2019. gadā kopējais atkritumu daudzums pret 2018. gadu pieaudzis par 1%. Jāatzīmē, ka  

sadzīves atkritumu apjoms m3 palicis nemainīgs, pieaudzis šķiroto atkritumu apjoms.  

 

  

Bauskas pilsētā 2019. gadā jūtami pieaudzis savāktais stikla iepakojuma apjoms.  

 

 
Savākti nešķiroti sadzīves atkritumi Bauskas pilsētā un pagastos, 2018. gads, m3 

 

Nr.p.k. Pagasts Juridiskas pers. Fiziskas pers. Apjoms, m3 

        KOPĀ 

1 Bauskas pilsēta 8533,533 11784,4 20317,94 

2 Īslīces pag. 2021,958 1764,802 3786,76 

3 Ceraukstes pag. 762,2354 1034,715 1796,95 

4 Codes pag. 928,9909 1269,719 2198,71 

5 Gailīšu pag. 786,0545 1459,816 2245,87 

6 Brunavas pag. 813,4705 595,3595 1408,83 

7 Dāviņu pag. 64,07143 171,2486 235,32 

8 Vecsaules pag. 145,9296 766,1304 912,06 

9 Mežotnes pag. 190,9798 677,1102 868,09 

 Kopā 14247,22 19523,3 33770,53 
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Savākti šķiroti sadzīves atkritumi (Bez maksas) Bauskas pilsētā un pagastos, 2019. gads, m3 

Pagasts 

Papīrs, PET, 
plastmasa 

m3 Stikls, m3 Kopā m3 % 

Bauskas pilsēta 5829,29 689,5 6518,79 58,30 

Īslīces pag. 839,1 149,7 988,8 8,84 

Ceraukstes pag. 346,55 57,1 403,65 3,61 

Codes pag. 1087,62 147,31 1234,93 11,04 

Gailīšu pag. 930,225 117,2 1047,425 9,37 

Brunavas pag. 204,3 15 219,3 1,96 

Dāviņu pag. 148,6 21 169,6 1,52 

Vecsaules pag. 281,1 17,9 299 2,67 

Mežotnes pag. 268,35 31,2 299,55 2,68 

KOPĀ m3 : 9935,135 1245,91 11181,045  

 
2019. gadā pārstrādei nodotais atkritumu apjoms, tonnās 

Atkritumu veids Kods Tonnas 

Jauktais iepakojums 150106 163,24 

Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas 
130208, 
150205 

8,053 

Metāla iepakojums 150104 0,604 

Stikla iepakojums 150107 235,86 

Iepakojums, kurš satur bīstamas vielas 150110 0,25 

Nolietotas riepas 160103 35,21 

Eļļas filtri 160107 8,427 

Svina akumulatori 160601* 0,98 

 Būvniecības atkritumi 170904 45,75 

Luminiscentās spuldzes 200121 1,266 

Liela izmēra atkritumi (jaukti) 200307 263,2 

Nolietota sadzīves elektronika 160210 25,04 

 

Rundāles novada sadzīves atkritumu izvešana 
 

Saskaņā ar Rundāles novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem no 2018.gada 1.oktobra 

turpmākos  piecus  gadus  sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu  Rundāles  novadā  nodrošina  Bauskas  novada 

pašvaldības SIA "VIDES SERVISS". Līgumcena 275 000 eiro. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa EUR sākot ar 1.1. 2020. 

1.0 m3 izvešana Bauskas novadā 19,16 bez PVN (sākot ar1.04.) 

1.0 m3 izvešana Rundāles novadā 17.58 bez PVN 

 

2019. gadā Rundāles novadā savākti (tonnās): 

 

Sadzīves atkritumi – 487,5(t) 

Dalītie atkritumi (PET, papīrs, plastmasas) – 9,51(t) 

Stikla iesaiņojums -5,6(t) 

Lielgabarīta atkritumi – 21(t) 
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1.2. PAR SADZĪVES ATKRITUMU POLIGONA 

APSAIMNIEKOŠANU 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
2015. gada 28. maijā Bauskas novada Dome pieņēma lēmumu par SIA “Zemgales Eko” reorganizāciju, kas 

paredz sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi” iekārtas, tehniku un aprīkojumu nodot Bauskas pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA “VIDES SERVISS”. 

2016. gada 20. septembrī tika noslēgts reorganizācijas līgums, kas nosaka, ka - SIA "Zemgales EKO" 

reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA "Zemgales EKO" (ko veido sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligonā Grantiņi atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), un pievienojot to Bauskas 

novada  pašvaldības  kapitālsabiedrībai  SIA  "VIDES  SERVISS";  -  visa  saimnieciskā  darbība,  kas  tiek  veikta 

struktūrvienībā "Grantiņi" ar 01.01.2017. tiek nodota SIA "VIDES SERVISS". 

2017.  gada  1.  janvārī  Valsts  vides  dienesta  Jelgavas  reģionālā  vides  pārvalde  pieņēma  lēmumu 

NR.JE17VL0001 Par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE13IA0002 operatora maiņu. Pārreģistrējot 

05.07.2013. izdoto SIA "Zemgales EKO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.JE13IA0002, nemainot 

tās termiņu un nosacījumus: atļaujas titullapā un visā atļaujas tekstā izteikt informāciju par jaunu operatoru šādā 

redakcijā: Komersanta nosaukums: SIA VIDES SERVISS. 

SIA “Vides serviss” kā Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība uzsāka poligona apsaimniekošanu 

2017. gada 1. janvārī 

2018. gadā tika veikta atbērtnes tilpuma un ietilpības palielināšana un atbērtnes ģeometrijas maiņa. 

2019. gada decembrī tika pagarināts atbērtnes lietošanas termiņš līdz 2020. gada 1. aprīlim.   

 
A kategorijas atļaujas maiņa. 

2018. gada 5. jūlijā veikti A kategorijas atļaujas grozījumi Nr.JE18VL0064 

Līdz 2018. gada 5. jūlijam Grozījumi atļaujā pēc 2018. gada 5. jūlija 

Atbērtnes ietilpība 65 000 m3 
80 000 m3 
Aizpildījums uz 2019. gada decembri 68 289,03 
m3 (uzmērījums 2019. gada 21. decembrī) 

78 000 tonnas 

96 000 tonas.  
Aizpildījums uz 2019. gada 31. decembri 94477,8 
tonas.  
Atlikusī ietilpība tonnās 1522,2 tonnas. 

Krātuves izmantošanas ilgums - 10 
gadi. 
Krātuvi uzsāka izmantot 2008. gada 
novembrī.  
10 gadu periods noslēdzas 2018. gada 
novembrī.  

Pagarināts krātuves izmantošanas termiņš līdz 
2019. gada 31. decembrim. 
2019. gada decembra lēmums par poligona 
darbības pagarināšanu līdz 2020. gada 1. 
aprīlim, ar mērķi poligona 100% aizpildījumam 
pēc svara. 

līdz 11 000 tonnām gadā 
Līgz 11 00 tonām gadā.  
2018. gadā apglabātas 3052,46 tonas  
2019. gadā apglabātas 5243,10 tonnas 
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POLIGONĀ PIEŅEMTO UN APGLABĀTO ATKRITUMU DAUDZUMS 

 
CSA  poligonā  „Grantiņi”  atkritumus  pieņem,  saskaņā  ar  apstiprinātajiem  tarifiem  un  

noslēgtajiem līgumiem, gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Atkritumus pieņem saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 1032 un MK 2011. gada 19. aprīļa not. Nr.302 "Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus  bīstamus", kā arī  A  kategorijas  piesārņojošās  

darbības  atļauja  Nr.JE13IA0002  un  tās grozījumu nosacījumiem. Atkritumi, kas tiek klasificēti kā 

bīstamie, poligonā netiek pieņemti. 

Atkritumu reģistrēšana CSA poligonā "Grantiņi" notiek caurlaides ēkā, kuras priekšā 

atrodas svari (ienākošajam un izejošajam transportam) un datorizēta reģistrācijas sistēma. 

Poligonā pieņemto atkritumu daudzums tiek noteikts pēc svara - iebraucot transportam, tiek 

nosvērts tā kopējais svars ar kravu, savukārt izbraucot - tukšā transporta svars. 

2019. gadā CSA poligonā “Grantiņi” kopā pieņemtas 5243,1 tonnas atkritumu, no tām 

Nešķiroti sadzīves atkritumi – 5241,725 tonnas (atkritumu klase 200301), jeb 99% no kopējā 

apglabātā atkritumu daudzuma pēc svara.  

2019. gadā poligonā netika ievesti lielgabarīta atkritumi. Tie tiek nodoti pārstrādei. 

Atkritumu nosaukums Atkritumu 
klase 

Daudzums, 
tonnas 

Nešķirotie sadzīves atkritumi 200301 5241,725 

Liela izmēra atkritumi 200307 0,0 

Dārzu un parku atkritumi, BNA 200201 0,0 

Būvniecības atkritumi 170904 1,380 

Stikls 170202 0.0 

Nolietotu transportlīdzekļu 
komponentes  

160222 0,0 

  Pavisam kopā: 5243,105 

Atkritumu sastāvs %, 2019. gads 

 

 

Sadzīves atkritumi 
99.97%

Būvniecības 
atkritumi

0.03%

AP G L AB ĀTO  AT KR IT U M U  SAS TĀV S  % 2019.  G ADĀ
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Atlikusī atkritumu poligona ietilpība tonnās. 
  

A atļauja grozīta Jelgavā, 2018. gada 5. jūlijā LĒMUMS Nr.JE18VL0064 15.6.2.punktā "Poligona 

ietilpība" trešo rindkopu jaunā redakcijā: "Poligona krātuves ietilpība – ir 80 000 m 3 jeb 96 000 tonnas 
sablietēto sadzīves atkritumu.  

 

 Tonnas 
Poligona 

piepildījums 
Max. 

Tonnas 
% 

piepildījums 
Poligona 

apsaimniekotājs 

2008 484.56 484.56 78000 
 

SIA "Vides serviss" 

2009 11067.76 11552.32 78000 15% SIA "Vides serviss" 

2010 9673.94 21226.26 78000 27% SIA "Vides serviss" 
2011 9395.38 30621.64 78000 39% SIA "Zemgales Eko" 

2012 8744.09 39365.73 78000 50% SIA "Zemgales Eko" 

2013 8902.5 48268.23 78000 62% SIA "Zemgales Eko" 

2014 9388.54 57656.77 78000 74% SIA "Zemgales Eko" 
2015 9619.08 67275.85 78000 86% SIA "Zemgales Eko" 

2016 9516.54 76792.39 78000 98% SIA "Zemgales Eko" 

2017 9389.85 86182.24 78000 110% SIA "Vides serviss" 

 2018 3052.46 89234.70   96000 93% SIA "Vides serviss" 

2019 5243,10 94477,80 96000 98,4% SIA "Vides serviss" 

 

 

Poligona atlikusī ietilpība 1522,2 tonnas. 
Atlikušo atbērtnes brīvo tilumu paredzēts aizpildīt līdz 2020. gada 1. aprīlim.  
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Apglabāto atkritumu tilpums 

“Grantiņu “ poligona atbērtne aizpildījums uz 2019. gada decembra beigām 88%.  

Gads 
Apjoma 

pieaugums 
m3 

Krātuves 
aizpildītais 

tilpums, 
m3 

Krātuves 
neaizpildītais 
tilpums, m3 

Krātuves 
max m3 

2009   6800 58 200.00 65000 

2010 4861.82 11661.82 53 338.18 65000 

2011 9696.38 21 358.20 43 641.80 65000 

2012 6776.91 28 135.11 36 864.89 65000 

2013 7958.14 36 093.25 28 906.75 65000 

2014 13 301.00 49 394.25 15 605.75 65000 

2015 3 496.9 52 863.25 12 136.75 65000 

2016 4595.00 57 458.25 7 541.75 65000 

2017 9375.00 66833.25 -1833.25 65000 

2018 1455.78 68289.03 11710.97 80000 

2019 1597,5 69886,53 10113,47 80000 

 

2019. gadā salīdzinot ar 2017 UN 2018. gadu samazinājies gadā apglabāto atkritumu tilpuma 

apjoms. Skaidrojams - poligonā netiek apglabāti lielgabarīta sadzīves atkritumi, tie tika nodoti 

pārstrādei. 

 

Poligona attīstība 

 
Ar 2020. gada 1. aprīli paredzēts poligonu slēgt sadzīves atkritumu apglabāšanai un uzsākt 
atbērtnes rekultivāciju. 
2019. gada 15.novembrī saņemti tehniskie noteikumi poligona rekultivācijai. 
2020. gada paredzēts izsludināt konkursu poligona rekultivācijas - pārsegšanas darbiem. 
2020. gada otrajā ceturksnī plānots uzsākt atbērtnes profilēšanas un pārsegšanas darbus. 
Poligona pieguļošās teritorijas attīstība. 
Saskaņā ar 2018. gada apstiprināto “Grantiņu” poligona attīstību, 2019. gadā tika saņemti VVD 
tehniskie noteikumi un  tika veikta darza, parku un būvniecības atkritumu pārstrādes laukuma 
projektēšana.   
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1.3. PAR ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS 

LABIEKĀRTOŠANU 
 
Deleģēšanas līgums Nr. 3-31/610, spēkā no 19.12.2019   
Uzdevums:  
1. Bauskas pilsētā:  
1.1. Ielu, ceļu un laukumu uzturēšana (ikdienas uzturēšanas darbi, tīrīšana, remontdarbi u.c.).  
 
Labiekārtošanas nodaļas uzdevumi:  
1) Vispārīgie apsaimniekošanas darbi (tiltiņu, soliņu labošana, sīkie remontdarbi, ceļazīmju 
atjaunošana, koku un krūmu apzāģēšana, svētku noformējumu uzstādīšana un citi).  
 

 Apzāģēti, nozāģēti bīstami koki un krūmi 
pilsētā un novada teritorijā, veikta 
bīstamo koku nozāģēšana, zaru 
redukcija, ievilkšana, koku kopšana, kā 
arī veikta koku celmu izfrēzēšana. 
Veikta ainavu cirte Ķirbaksalā.  

 Nozāģēti vairāk kā 50 bīstami koki 
pilsētas kapu teritorijā un citur. 

 Kultūras centra un Bauskas novada 
administrācijas uzdevumā veikti 
saimnieciski darbi svētku organizēšanā, 
izvietotas dekorācijas, plakāti, karogi, 
veikti dažādi labiekārtošanas darbi, kā 
pirms tā pēc svētkiem. 

 Izgatavoti un uzstādīti parka soli un 
urnas Bauskas pilsētā un Mežotnes, 
Īslīces, Ceraukstes, Gailīšu, Brunavas 
pagastos (kopā vairāk kā 30 gab.).  

 Izveidota vairākkārtēji izmantojama 
instalācija- “Jāņu vainags”, kura 
greznošanā tiek iesaistīti iedzīvotāji.  

 Nomainītas bojātās detaļas visos 
pilsētas bērnu rotaļu laukumos Rīgas 
ielā, Salātu ielā 14, Salātu 16/2, Dārza 
ielā 13/15. 

 Izbūvētas drošības barjeras estrādē, 
“Mīlestības takā”, kā arī atjaunots 
segums “Mīlestības takā”. 

 Atjaunots bruģa segums 

Baznīcas/Rūpniecības ielas krustojumā. 

 
 

 

 Izbūvēta asfaltēta, apgaismota taka no 
Bauzes tirgus līdz Mēmeles tiltiņa 
kāpnēm. 

 Pārbūvēta ietve-veloceliņš Dārza ielā, 
posmā no Biržu līdz Salātu ielai. 
Pielāgota cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 Izbūvēts jauns un renovēts esošs gājēju 
celiņš Korfa dārzā.  

 Mūsas tilta abu tilta uzeju bruģa seguma 
pārlikšana, izlīdzināšana. 

 Veikta bojātu konstrukciju nomaiņa 
Mēmeles gaisa tiltiņam. 

 Jaunu atpūtas galdu un krēslu 
uzstādīšana  pilskalna estrādē un 
Ķirbaksalā. 

 Žoga vārtu izbūve Ceraukstes pagasta 
bērnudārzā “Dzirnaviņas”. 

 Uzstādīti divi jauni basketbola grozi. 

 Izgatavotas un uzstādītas kāpnes 

pilskalna teritorijā uz “Laimes stūrīti”.  

 Bruģa seguma ierīkošana Mēmeles 3b. 

Salabotas kāpnes uz Mēmeles ielu. 

Izzāģēti sausie koki un zari. 

 Veikti vairāku degradēto teritoriju 

sakopšanas darbi- piemēram pie ēkas 

Rīgas 64b, ābeļdārzā pie Karavīru 

kapiem, aiz ēkas Pļavu ielā 8. 
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2) Mehanizētā ielu slaucīšana ar putekļu sūcēju a/m MAN un Johnston sweeper.  

3) Ielu, ceļu uzturēšanas darbi (bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno 
tehnoloģiju. Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu "Bitumax", grants, šķembu un uzlabotas grunts 
segumu nošļūkšana, iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grunts 
ceļos;  

 Bedrīšu remonts ar auksto asfalta masu 186,7m2.  

 Bedrīšu remonts ar karsto asfalta masu 3845,4m2. 

 Šķembotu ielu greiderēšana – 40,18 g/km  
4) Ziemas dienesta darbi 2019.gadā.  

 Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3/km – 
2472,12 km;  

 Slīdamības samazināšana ar sāls maisījumu, izkaisot uz trotuāriem 0,025 m3/km – 2074,8 
km;  

 Ielu attīrīšana no irdena sniega – 1112,6 km.  

5) Trotuāru atjaunošana un izbūve, bruģēšanas darbi.  

6) Kosmētiskie remontdarbi, pašvaldības īres dzīvokļu remonts. 

 2019.gadā tika izremontēti 7. pašvaldības dzīvokļi. 

 Veikti logu un durvju nomaiņa 6 pašvaldības dzīvokļos. 
 

 

2019.gadā ir iegādāts asfalta termokonteiners ar 

emulsijas tvertni, tādējādi kāpinot salaboto 

bedru apjomu vairāk kā trīs reizes.   
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                                     Norobežojošo berjeru izbūve Brīvības bulvārī. 

                     
 

 
     Ietvju segumu atjaunošana Dārza ielā               Trotuāra izbūve Korfa dārzā 

                            
 

 

 

       Gājēju pārējas pārbūve Zaļajā ielā                       
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1.4. PAR ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS KOPŠANU 

 
Deleģēšanas līgums Nr. 3-31/288, spēkā no 

02.05.2019 

Uzdevums: 

1. Bauskas pilsētā: 

1.1. Parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (zāles pļaušana). 

2. Bauskas novada pagastos zāles pļaušana. 

 
Apzaļumošanas nodaļas uzdevumi: 

 
1. Bauskas pilsētas tīrības nodrošināšana –  Bauskas pilsētas apzaļumošanas nodaļā 

tiek nodarbināti 15 darbinieki, kuri nodrošina pilsētas nepārtrauktu kārtības 

uzturēšanu  - apstādījumu, parku, skvēru, laukumu, ietvju un nekoptu objektu 

kopšanu, darbs tīrības nodrošināšanā pilsētā rīkoto pasākumu laikā. 

2. 2019. gada vasarā, papildus SIA VIDES SERVISS sētniekiem, NVA nodarbinātības 

programmas ietvaros, tika nodarbināti 12 skolnieku, mēnesī 4 skolnieki, kuri veica 

sētnieka funkcijas. 

Brīdī, kad laikapstākļi ir stabili + 5oC, pilsētas ielās un uz ietvēm atsāk darbu mehāniskie 

putekļu sūcēji, parasti no aprīļa mēneša. 

3. Apzaļumošanas darbi un to uzraudzība – regulārie apstādījumu kopšanas darbi 

puķu dobes un laistīšana, krūmu vainagu veidošana. 

 

Jauni puķu un krūmu stādījumu objekti un puķu dobju rekonstrukcija 
2019. gadā 

N.p.k. Nosaukums Vieta 

1 Pavasaris Atraitnītes vasaras puķu dobēs 
2 Jauna dobe  Korfa dārzs-pie parka rožu grupas 

3 Rekonstrukcija Centra rotācijas aplis, Dārza-Zaļās krustojums ,  
Uzvaras-Baznīcas ielu krustojums -papildināšana ar 
ziemcietēm un zāļveida ziemcietēm,  un sīpolpuķēm 

4 Puķu podi /3 gab./ 
H 1,10 m 

Zaļās Pionieru ielas krustojums/ hipotēku bankas 
bijušā pulksteņa skvēriņā/ 

5 Puķu podi /2 gab./ 
H 1,10 m 

Uzvaras iela /pie mazās domes ēkas autopieturas/ 

6 4 gab. augstās 
koka piramīdas 

Dambja ielas jaunajā atpūtas laukumā 

7 Ceriņu /10 
šķirnes/, pekēkās 
spirejas, kokveida 
hortenziju /kopā 
57 
krūmi/stādījumu 
ierīkošana 

Dambja ielas jaunajā atpūtas laukumā 
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                 Korfa dārzs-jauna dobe pie parka rožu grupas 

            

 
Korfa dārza betona vāzes 

pie Salātu ielas 
Brīvības bulvāra dobe 2019. gada 

vasarā 
 

           
              

Dambja ielas atpūtas laukumā uzstādīti 
četri jauni puķu trauki/piramīdveida/ 

2019. stādījumi pie Bauskas novada 
administrācijas ēkas 
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 4. Zaļo atkritumu (zari, lapas, zāle) savākšanas organizēšana;  

           5. Aizaugušu vietu sakopšana, krūmu izciršana;   

6. Zālāja pļaušana Bauskas pilsētā un pagastos; Pļaušanas darbu 2019.gadā veica vidēji 

14 darbinieki:  

9 trimmerētāji;  

4 pļaujmašīnu vadītāji (un pēc nepieciešamības 

trimerēšana);  

1 pļaušanas traktortehnikas vadītājs.  

 

 

Bauskas novada kapsētas – digitālā formā www.cemety.lv   

• Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Bauskas novada 

kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA 

„Cemety”. Interneta vietnē www.cemety.lv ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par 

apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama), apbedījumu atrašanās vietu, kā 

arī ir veikta kapa vietas fotofiksācija.  

• Uz šo brīdi digitalizētas ir visas  Bauskas pilsētas kapsētas – Šarlotes, Plosta, Jaunie un 

Vecie kapi. Paralēli informācijai, kas tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu kartes 

drukātā formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi – gan atpazītie, gan tie, par kuriem informācija 

vēl ir nepieciešama.   

• Strādājot pie kapu digitalizācijas, nācās konstatēt, ka ne visos gadījumos ir pieejami dati 

par apbedītajām personām, jo daudzas kapu kopiņas nav identificējamas (nav piemiņas 

plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas datiem), nav saglabājušās 

vecās kapu grāmatas.  

 

Aicinām noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu  

     2017. gada 28. decembrī Bauskas novada 

pašvaldība  izdeva Bauskas novada pašvaldības 

kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos 

noteikumus, kas nosaka kapsētu darbības un 

uzturēšanas nosacījumus Bauskas novada kapsētās. 

Bauskas novada  pašvaldības  kapsētās 

 kapavietu  uzturētājiem  ir pienākums noslēgt 

kapavietas uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums 

tam, ka personai ir piešķirta un nodota uzturēšanā 

kapavieta.   

 

 

  

http://www.cemety.lv/
http://www.cemety.lv/
http://www.cemety.lv/
http://www.cemety.lv/
http://www.cemety.lv/
http://www.cemety.lv/


19 

 

 

 

Veikta kapavietu aktēšana Bauskas kapsētās   

• 2018. un 2019. visās četrās Bauskas kapsētās kopā aktētas 513 nekoptas apbedījumu 

vietas. 

• Bauskas kapsētu – Plosta, Šarlotes, Veco un Jauno kapu apsaimniekošanu veic 

pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS”. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina 

kapsētas pārziņu darbu, veic vajadzīgos uzturēšanas un labiekārtošanas darbus.    

• Pamatojoties uz jaunajiem kapsētu uzturēšanas saistošajiem 

noteikumiem, 2018.g. jūlijā tika uzsākta kapavietu aktēšana visās 

četrās Bauskas kapsētās.  

• Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas 

kapavietas apzināšana, apsekošana un brīdinājuma zīmes 

uzstādīšana. Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo situāciju 

kapos, lai noteiktu kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu 

garumā.  

• Redzot brīdinājuma zīmi par aktētu kapavietu, to nepieciešams 

sakopt trīs mēnešu laikā. Aktēšana tiks veikta katru gadu. Ja piecus 

gadus pēc kārtas konstatēs, ka kapavieta netiek kopta, kā arī nebūs 

noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu, aktētā kapavieta pāries 

pašvaldības pārvaldījumā un tiks reģistrēta kā bezpiederīgo mirušā/-

o kapavietu.   

     Veikti kapsētu vienkārši labiekārtošanas darbi:  

• Šarlotes kapos atjaunots krāsojums mūrim, solam, uzstādīts 

jauns krusts.  

• Vecajos kapos kapličai tīrītas notekcaurules. 

• Jaunajos kapos kapličai tīrītas notekcaurules un veikts logu rāmju remonts. 

Pļautās zālāju platības Bauskas novada teritorijā - 2019.gads. 

N.p.k. Mēnesis Pļaujmašīna Spider Trimmeris 

Traktors ar 
smalcinātāju Kopā 

 /m2/  /m2/  /m2/  /m2/ /m2/ 

1 Brunava 271379 0 108110 54720 434209 

2 Ceraukste 186640 70912 149818 105654 513024 

3 Code 102415 0 67025 15840 185280 

4 Dāviņi 109820 0 81681 26020 217521 

5 Īslīce   165374 0 90661 83170 339205 

6 Gailīši   300282 4800 88330 160536 553948 

7 Mežotne    232858 0 94372 192058 519288 

8 Vecsaule 71568 0 479699 320985 872252 

9 Bauska 1244318 400529 775673 0 2420520 

  Kopā 2684654 476241 1935369 958983 6055247 

  Nopļaujamās platības  (ha) 268,47 47,62 193,54 95,9 605,53 
 
 

1.5. PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU 
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PĀRVALDĪŠANU 

 
Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, no 26.08.2016, uz nenoteiktu laiku.  
Uzdevums: Pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tām piekrītošos zemes gabalus, 

kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības un nav noslēguši Pārvaldīšanas 
pilnvarojuma līgumu.  

SIA “VIDES SERVISS” darbu organizē, ievērojot virkni normatīvos aktus, Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma, Dzīvokļa īpašuma likuma, MK 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, "Ēku energoefektivitātes likums", "Atkritumu 
apsaimniekošanas likums", MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi", MK noteikumi Nr.40 
"Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", MK noteikumi 
Nr.905 "Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju 
saistītās darbības", MK noteikumi Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi", MK 
noteikumi Nr.907 "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās 
apkopes un kārtējā remonta noteikumi" ,MK noteikumi Nr.908 "Mājas lietas vešanas un 
aktualizēšanas noteikumi", kā arī MK 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Likums 
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". 

 
 
2019. gada oktobrī dzīvokļu īpašniekiem tika sniegta pilna informācija par Namu 
apsaimniekošanu.  
Kāpņu telpās uz informatīvā stenda tika izvietota šāda informācija:  

1) Mājas bilance ar mājas naudas atlikumu uz 2019.gada 1.jūliju.  

2) Plānoto ieņēmumu – izdevumu tāmi 2020.gadam.  

3) Veicamo darbu plānu nākošajam periodam (2020-2022.gads).  
 
Visa informācija tiek skenēta un iedzīvotājiem pieejama arī internetā - mans.videsserviss.lv  

 
2019. gadā  saņemti 332 iedzīvotāju rakstiski iesniegumi no kuriem: 

1. 216 izpildīti, 
2. 75 nav izpildīti, 
3. 22 nosūtīti tālākai izpildei atbildīgajām iestādēm un dienestiem, sagatavotas atbildes, 
4. Sagatavotas 5 aptaujas, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, 
5. 13 iesniegumi ir atteikti vai atsaukti pēc iedzīvotāju iniciatīvas. 

 
2019. gadā saņemti 830 avārijas izsaukumi, no kuriem izpildīti 95% . 
 

Kopā izsaukumi 830 100% 

Santehniķi 589 71% 

Elektriķi 163 20% 

Remontstrādnieki 78 9% 

 
 
 

 
 
 
LĒMUMU PIEŅEMŠANA – KOPSAPULCE UN APTAUJA  
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SAPULCES 2018 2019 

Notikušas sapulces 35 16 

Ir lemttiesīgas 
 (>50% dz. Īpašnieki)  

4 (11%) 2 (12,5%) 

 

APTAUJAS 2018 2019 

Veiktas 106 173 

Pozitīvs lēmums 72 (68%) 128 (74%) 

 
 
2018. gadā  SIA “VIDES SERVISS” pārorientējās uz aptauju veikšanu, taču 2019. gadā nav izslēgta 
tāda lēmumu pieņemšanas forma kā sapulces. Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja divas nedēļas 
iepazīties ar pieņemāmā lēmuma saturu un vajadzības gadījumā uzdot jautājumus nama 
pārvaldniekam. Aptaujāšanas kārtība pastāv jau vairākus gadus, pēdējā gada tendence rāda, ka 
aptaujās aizvien vairāk tiek pieņemti pozitīvi lēmumi.  
 
 
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU LĒMUMU PIEŅEMŠANA APTAUJU VEIDI 

 
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU APTAUJU VEIDĀ NEGATĪVO BALSOJUMU SKAIDROJUMS 

 
 

Diagramma parāda, ka vislielākais ir negatīvo balsojumu īpatsvars, kas nav saistīts ar viedokļa 
negatīvu izpausmi, bet gan ar nepietiekamu atpakaļ nodoto aptauju daudzumu. 

 
 
 
 
 
 
FINANŠU LĪDZEKĻU RĀDĪTĀJI 

aptaujas lapā 
balsots "Pret"

14%

nenodotas aptaujas 
76%

nobalsojusi trešā 
persona, kas nav 

dzīvokļa īpašnieks
8%

nekorekti aizpildīta 
anketa

2%

Dzīvojamo 

māju 

skaits 

Dzīvokļu 

skaits 

Aptauju 

skaits 

Pozitīvi 

lēmumi 

Negatīvi 

lēmumi 

Balsis 

“par” 

Balsis 

“pret” 

Balsots 

"pret" 

Nenodotas 

aptaujas  

Balsojusi 

trešā 

persona 

Nekorekti 

aizpildīta 

anketa 

117 2304 173 128 45 2131 1761 240 1339 141 41 
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2018.gads 2019.gads 

Sākuma bilance MĀJAS UZKRĀJUMS 
vai negatīva bilance (-) 

Sākuma bilance MĀJAS UZKRĀJUMS 
vai negatīva bilance (-) 

-52375.71 -9188.65 -4207.94 -11527.98 

        

Visu maksājumu parāds 456975.94 Visu maksājumu 
parāds 

416396.72 

        

Ūdensvada un 
kanalizācijas sistēma un 
siltumapgāde 

75079.46 Ūdensvada un 
kanalizācijas sistēma 
un siltumapgāde 

77629.05 

        

Elektroapgādes sistēma 8752.54 Elektroapgādes 
sistēma 

15729.19 

        

Remontstrādnieki 53819.33 Remontstrādnieki 58348.33 

 
                      2020.gada 1.janvārī no 117 pārvaldāmām mājām:  

2019.g Kopējā summa, 
EUR 

Pozitīva 
Bilance + 

63 
(53%) 

166115.21 

Negatīva 
Bilance - 

55 
(47%) 

-170323.15 

 
117 
nami 

KOPĀ Negatīva -
4207.94 

 
2019.GADĀ SAŅEMTIE TEHNISKIE PROJEKTI ĒKU ATJAUNOŠANAI: 

1) Vītolu iela 2 – Norit izskatīšana “ALTUM” 
2)Salātu iela 33 - Norit izskatīšana “ALTUM” 
 

2019.GADĀ SAŅEMTIE TEHNISKIE PROJEKTI ĒKU PIESAISTĪTO TERITORIJU 
LABIEKĀRTOŠANAI: 

1) Pļavu iela 2  
 

2019.GADĀ SAŅEMTĀS MĀKSLINIECISKI ARHITEKTONISKĀS INVENTARIZĀCIJAS: 

1) Strautnieku iela 2 
2) Rīgas iela 9 
 

2019.GADĀ SAŅEMTIE ĒKU TEHNISKIE ATZINUMI: 

1) Salātu iela 2 
2) Kalēju iela 12 
3) Ceriņu 3 
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2019.GADĀ ATJAUNOTI GĀJĒJU CELIŅI: 

Nr.p
k 

Nosaukums Apstiprināša
nas datums 

Pašvaldības 
līdzfinansējums 

Iedzīvotāju 
līdzfinansējums 

Kopā ar 
PVN 

1 „Dzīvojamās 
ēkas Vītolu ielas 
12, Bauskā 
teritorijas 
labiekārtošana” 

30.05.2019 1 138.82 1 138.82 2 277.64 

2 „Dzīvojamās 
ēkas Vītolu ielas 
10, Bauskā 
teritorijas 
labiekārtošana” 

25.07.2019 1 241.51 1 241.53 2 483.04 

kopā: 2 380.33 2 380.35 4 760.68 
 

2019.GADĀ VEIKTIE FASĀDES KRĀSOŠANAS DARBI: 

1) Kalna iela 20 
2) Rīgas iela 19 

 

  



24 

 

 

 
SIA “VIDES SERVISS” parādu atgūšana. 

2019.gadā parādu piedziņa tiek realizēta gan ar ārpustiesas parādu piedziņas mehānismiem, gan ar 

tiesvedības procesiem. 

Kopējais parāds (sākot no EUR 50.00):  

 uz 01.01.2019. ir EUR 493 994,56,  

 uz 31.12.2019. tas ir EUR 450 120,58.  

Tātad parāds ir samazinājies par 43 873,98.  

Parādu piedziņas procesu secība: 

1. Parādniekiem, kuru parāds ir no EUR 50.00-200.00 katru mēnesi tiek sūtītas atgādinājuma īsziņas. 

2. Parādniekiem, kuru parāds ir no EUR 200.00-1000.00 tiek sūtītas atgādinājuma vai brīdinājuma 

vēstules. Ja pēc vēstules parādnieks nereaģē, tad lieta tiek nodota piedziņai SIA Creditreform 

Latvija vai iesniegts pieteikums zemesgrāmatai saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā. 

3. Parādniekiem, kuru parāds ir virs EUR 1000.00 tiek piemērots diferencēts parādu piedziņas 

modelis, daudzos gadījumos vienā parāda piedziņas lietā piemērojot vairākus parādu atgūšanas 

instrumentus. 

Tiek veikta saziņa ar parādnieku gan mutvārdu, gan rakstiskā formā, monitorēti ienākošie maksājumi, 

slēgtas vienošanās par parāda labprātīgas atmaksas kārtību, sūtīti brīdinājumi, ievietotas 

publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī uzsāktas un turpinātas tiesvedības lietas. 

2019.gadā tiesvedībā bija 13 lietas.  

Ir daļa klientu ~ 3% no kopējā klientu skaita (par summu EUR 6281,73 uz 01.01.2019. un par summu 

EUR 6467,06 uz 31.12.2019.) ir tādi, kuri veic maksājumus avansā (summas svārstās no EUR 30-

500), bet neseko līdzi tam, ka pārmaksa ir nosegusi kārtējos rēķinus un sācis veidoties parāds, 

savukārt pēc atgādinājuma vēstules atkal tiek iemaksāta lielāka summa, nosedzot parādu un 

izveidojot pārmaksu. 

2019.gadā SIA Creditrefom Latvia iesniegtas 43 lietas piedziņai, savukārt slēgtas kā pilnībā 

apmaksātas 22 lietas. 

Daļa parādnieku pēc atgādinājuma/brīdinājuma vēstules noslēdz vienošanos par parāda nomaksu 

pēc grafika, taču apmēram 1/3 šīs vienošanās pildi tikai daļēji, vai nepilda vispār. 2019.gadā 

noslēgtas 44 vienošanās. 

2019.gadā ir pabeigti 3 tiesas procesi, no kuriem 1 tiesas process ir par privatizētu dzīvokli un 2 tiesas 

procesi par izlikšanu no pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem, tiesu izpildītājam spieduma izpildei 

nodots viens – īrnieks izlikts. Otrs spriedums tiek pildīts labprātīgi, veicot regulārus ikmēneša 

maksājumus, t.sk. tiek apmaksāti kārtējie ikmēneša rēķini un ir dzēsta 1/3 no parāda summas.  

Problemātiskākie parādi ir: 

1) klients miris – nav pamanīts mantojuma atklāšanas brīdis un nav pieteikta kreditora pretenzija; 

2) klientam ir pasludināts maksātnespējas process, un saskaņā ar saistību dzēšanas plānu 

pārvaldnieks atgūst ļoti minimālu summu no kopējā parāda; 

3) klients nereģistrē savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 
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3. 2019.GADA DARBĪBAS PLĀNA IZPILDE 

N.p.k. 

Aktivitāte 
Izpilde : 
Jā, Nē, 
Daļēji 

Izpilde 2019,                 
paskaidrojums 

1. Drošība 

1 Ugunsdrošības prasību izpilde Jā 

Elektroinstalācijas pretestības mērījumi 60% 
mājās ar pozitīvu bilanci ; Koplietošanas telpu 
atbrīvošana no degtspējīgiem, liekiem 
priekšmetiem 90%. Izstrādātas 18 ugunsdrošības 
instrukcijas pēc MK 238. 

2 Apkures skursteņu tīrīšana Jā Ir veikts, saņemts akts no Bauskas BUB. 

3 Ventilācijas skursteņu tīrīšana Jā Ir veikts, saņemts akts no Bauskas BUB. 

4 
Tehniskiskā stāvokļa novērtēšana dzīvojamos 
namos 

Jā 
Veikts tehniskā stāvokļa novērtējums Bauska, Kalēju 
iela 12; Ceriņu iela 3; Salātu iela 2 atbilstoši MK 907. 

5 
Darbinieku apmācība un profesionālais 
aprīkojums 

Jā 
 “Bornit” ceļu remontmateriālu pielietojums. Apmācība 
veikt asfalta šuvju hermetizāciju. Ēku jumtu 
remontmateriāli. Jumtu hermetizācija, hidroizolācija. 

6 Asfalta termosa iegāde Jā Iegādāts 

7 Invalīdu nobrauktuves Jā 
Pārbūvētas 23 uzbrauktuves. Pārbūvēta ieeja 
Bērzkalnu 10. Izbūvēta jauna nobrauktuve Salātu7a. 

8 Atjaunotas koka barjeras Jā Bauskas pilskalna takās 

9 Videonovērošanas kameras Jā 
Atjaunota Boiržu 8b videonovērošanas sistēma 

2. Normatīvo aktu prasību ieviešana 

10 Dalīto atkritumu pieņemšanas laukums Daļēji Nomainīts segums , nožogojums, ierīkota lietus ūdens 
savākšanas sistēma,atjaunota atļauja 

11 Malkas šķūnīšu izbūve vecpilsētas namiem Nē 
Tiek piedāvāta alternatīva- gāzes apkures ierīkošana 
Plūdoņa iela 54; Plūdoņa iela 23.   

12 Inženiertīklu vizuālās apskates Jā  Veiktas  118 ēkās. 

13 Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 
norādīto prasību izpilde 

Jā 
Izstādāti iekšejo procesu dokumenti 

3. Rezultāti 

14 Dzīvojamo ēku 2018.gada pārskats 
Jā  Veikts atbilstoši MK noteikumiem. 

15 
Veicamo darbu plāns 2020.gadam ar izmaksu 
aprēķinu 

Jā 
 Darbu plāns un izmaksu aprēķins – tāmes izstrādātas 
un iesniegtas dzīvokļu īpašniekiem likumā noteiktajā 
kārtībā līdz 15.10.2019. 

16 Pagalmu labiekārtošana (trīs ēkām) Jā 
 Veikta pagalmu labiekārtošana Vītolu 10, Vītolu 12. 
Bērzkalnu 10. Dārza iela 13a. Vītolu 4; vītolu 6. 

17 LED apgaismojuma izbūve (septiņām ēkām) Jā  Izbūvēts LED apgaismojums 15 ēkām.  

18 
Atjaunots kāpņu telpu krāsojums (trīs 
ēkām) 

Daļēji 
Izkrāsotas divas kāpņutelpas Upes iela 3; Rīgas 19. 

19 Atjaunots fasādes krāsojums ( trīs ēkām) Daļēji  Atjaunots fasādes krāsojums Rīgas 19; Kalna 20. 

20 
Jaunu puķu podu uzstādīšana pie 
daudzdzīvokļu namiem 

Nē Nepietiekams finansiālais nodrošinājums no 
iedzīvotāju puses. 
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N.p.k. 

Aktivitāte 
Izpilde : 
Jā, Nē, 
Daļēji 

Izpilde 2019, 
paskaidrojums 

21 
Dzīvojamo māju apkopjamo platību 
uzmērījumu veikšana ( precizēt deviņām 
ēkām) 

Jā 
Veikti precizējoši uzmērījumi Salātu/Vītolu 
iekškvartālā.  

22 
Savāktā atkrituma apjoma samazināsāna 

no Bauskas pilsētas nelegālajām izgāztuvēm 
Daļēji Likvidētas deviņas nelegālās atkritumu vietas. Nav 

veiktas izmaiņas saistošajos noterikumos 

23 Trotuāru, laukumu, ielu sakārtošana Jā 
 No jauna izbūvēti bruģēti laukumi 462m2. Veikta 
bruģētu laukumu, ceļu, ielu esoša bruģa nomaiņa pret 
jaunu 930 m2 platībā.  

24 Jaunu puķu dobju izveidošana Nē Ierobežots finansējums. 

4. Projekti 

15 Dzīvojamo ēku atjaunošana izmantojot ESKO Nē Divām ēkām tiek veikta Izstrādāto tehnisko projektu 
izskatīšana finanšu institūcijā ALTUM. 

26 Mākslinieciskās inventarizācijas izstrāde Jā 
 Veikta divām ēkām. Strautnieku iela 2; Rīgas iela 9. 

27 
Bioloģiski noārdāmo atkritumu, būvgružu un 
pārkraušanas stacijas izbūve atkritumu 
poligona teritorijā 

Jā Sagatavots projekts. 

28 Atkritumu poligona šūnas slēgšana Jā 
Pagarinats šunas izmantošanas laiks līdz 1.04.2020. 
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4. FINANŠU RĀDĪTĀJI 
KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRĶI UN DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE FINANŠU RĀDĪTĀJI 

1. TABULA 

 

 
Nr. 

 
Rādītāji 

Plāns, 
euro 

Faktiski, 
euro 

 
Paskaidrojums 

2019 2019 
 1 2 3 4 

1. Neto apgrozījums, kopā 2 801 000 2705577  

1.1. Apzaļumošanas, labiekārtošanas  
nodaļas 

940000 884692 
Deleģēto uzdevumu izpilde , saskaņā 

ar apstiprināto Domes budžetu. 1.2. sētnieki 183 500 178636 

1.3. kapsētu apsaimniekošana 42 500 44922 

1.4. atkritumu apsaimniekošana, poligons 
Grantiņi 846000 819816 

Poligona darbība uz laiku tika 
pārtraukta 

    
 

1.5. namu apsaimniekošana 777 000 760488  

1.6. pārējie ieņēmumi 12 000 17023  

2. Peļņa pirms nolietojuma, procentiem 
un nodokļiem (EBITDA ) 137 171 210863 

 

3. Bruto peļņa 
223 841 236721 

 

4. Peļņa pirms nodokļiem 14 941 81936  

5. Neto peļņa 14 941 81936  

6. Rentabilitātes rādītāji    

 Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto 
peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), % 3.9 18.5  

 Aktīvu atdeve (ROA) (neto 
peļņa(zaudējumi)/aktīvi), % 

1.2 6.9 
 

 Bruto peļņas rentabilitāte (bruto 
peļņa/neto apgrozijums), % 8.0 8.7 
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Nr. Rādītāji Plāns, euro Faktiski, euro 

2019 2019 
 1 2 3 
 Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda 

peļņa/zaudējumi pirms 
nodokļiem/neto apgrozījums), % 

 
0.5 

 
3.0 

 Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto 
apgrozijums), % 0.5 3.0 

 EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto 
apgrozījums), % 

4.9 7,8 

7. Kapitāla struktūra   

 Finanšu līdzsvara koeficients (pašu 
kapitāls/aktīvi), % 

31.2 
37.4 

 Saistību īpatsvars (saistības/bilances 
kopsumma), % 

68.8 
62.6 

 Aizņemtā kapitāla īpatsvars 
(aizņēmumi/pašu kapitāls), % 

114.4 103.9 

8. Likviditāte   

 Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie 
līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības) 

 
1.0 

1.2 

 Absolūtās likviditātes koeficients (naudas 
līdzekļi/ īstermiņa saistības) 

0.4 0.6 

9. Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas 
(kopā) 

3 000 3004 

9.1. Dividendes   

9.1.a. Dividendes (% no iepriekšējā gada 
peļņas) 

  

9.2. Nekustamā īpašuma nodoklis 3 000 3004 

10. Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā) 950 000 1071793 

10.1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis   

10.2. uzņēmējdarbības riska nodeva   

10.3. DRN   

10.4. Pievienotās vērtības nodoklis 250 000 314678 

10.5. Valsts sociālās apdrošinašanas iemaksas 
(darba devēja daļa) 

260 000 257186 

10.6. IeIN, valsts soc.apdrošināšanas 
iemaksas (DŅ) 

440 000 
499929 

11. Darbinieku skaits 130 128 
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BILANCE  

2. TABULA  
 
 

 

Nr. Rādītāji 
Plāns, euro Faktiski, euro 

2019 2019 

 1 2 3 

 Aktīvs  

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 631 144 623098 

2. Nematerialie ieguldiījumi 144 0 

3. Pamatlīdzekļi 420 000 479845 

4. Finanšu ieguldījumi 211 000 143253 

5. Apgrozāmie līdzekļi 587 000 563285 

6. Krājumi 27 000 25485 

7. Debitori 340 000 277835 

8. Naudas līdzekļi 220 000 259965 

9. Aktīvs kopā 1 218 144 1186383 

 Pasīvs  

10. Pašu kapitāls 379 697 443993 

11. Akciju vai daļu kapitāls 318 097 318097 

12. Rezerves   

13. Nesadalītā peļņa 61 600 125896 

14. Uzkrājumi   

15. Kreditori 838 447 742390 

16. Ilgtermiņa kreditori 257 700 305260 

16.1. t.sk. Aizņēmumi 257 700 305260 

16.2. Nākamo periodu ieņēmumi   

17. Īstermiņa kreditori 580 747 437130 

17.1. t.sk. Aizņēmumi 176 500 156095 

17.2. Nākamo periodu ieņēmumi   

18. Pasīvs kopā 1 218 144 1186383 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 
3. TABULA 

Nr. Rādītāji 
Prognoze, euro Faktiski, euro 

2019 2019 

1. Neto apgrozījums 2 800 979 2 705 577 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 561 105 2 468 856 

3. Bruto peļņa vai zaudējumi 239 874 236 721 

4. Administrācijas izmaksas 205 888 180 489 
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 15 235 34 863 

6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 31 307 2 729 

7. Pārējie procentu un tamlīdzīgie ieņēmumi   

8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 5 886 6 430 

9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 12 028 81 936 

10. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (netopeļņa) 12 028 81 936 
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5.TABULA 
 

BUDŽETA PLĀNS 2020.GADAM /EUR/ 

 
Nr. 

 
Rādītāji 

  
 

       Plāns, euro 

 
 

1. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības     – 2 681 910 

 
t.sk. - BNA deliģēto uzdevumu izpilde (teritorijas kopšana,  

labiekārtosana, apzaļumošana, kapu apsaimniekošana, 
zāles pļaušana)        -1 012860 

 
- teritorijas kopšana, labiekārtosana, apzaļumošana,  

kapu apsaimniekošana,zāles pļaušanacitiem klientie   - 42 150 
- atkritumu apsaimniekošana, atkritumu apglabāšana 

poligonā        - 851 400 
- namu pārvaldīšana       - 760 500 

- pārējie ieņēmumi (telpu noma, saņemtie līgumsodi, 

sadarbība ar NVA skolēnu nodarbināš.vasarā) u.c.   - 15 000 
 

2.  Saimnieciskās darbības izdevumi       – 2 631 950 

 
t.sk. - izdevumi izejvielu, materiālu iepirkšanai, tehikas uzturēšanai,  - 992 700 
  pakalpojumiem u.c. 
        

- Dabas resursu nodoklis, NĪN , nodevas    - 58 600 

- Darba algas, sociālās iemaksas, uzkrājums neizmantotiem  - 1 370 800 

-  atvaļinājumiem     

- Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra iegāde -nolietojums  - 180 100 

- Biroja izdevumi administrācijas vajadzībām, sakaru pakalpojumi -29 750 

norēķinu kontu uzturēšanas izmaksas, gada pārskata un   

revīzijas izdevumi        

 
3. Dažādi izdevumi        – 14 400 

t.sk. - Procenti par saņemtiem līzingiem     - 6 400 
- Izmaksas saskaņā ar uzņēmuma Koplīgumu    - 3 000 

- Šaubīgo debitoru uzkrājums      - 5 000 
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