SIA “VIDES SERVISS” STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN
KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Dalībnieku sastāvs:
Pamatkapitāla lielums:
Vadības modelis:
Kopējie maksājumi valsts budžetā:

SIA “Vides serviss”
LV43603000807
Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
100% Bauskas novada dome
EUR 318 097 (01.02.2018.)
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelta pilnvarotā persona – Valdes loceklis
EUR 1 015 592,87 (2017. g.)
38.11 - Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.12 - Bīstamo atkritumu savākšana
Galvenie komercdarbības veidi, 39.00 - Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
NACE klasifikators: 68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma
pamata
81.00 - Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi.
Pamatdarbības veids: Komunālie pakalpojumi

ATBILSTOŠI DARBĪBAS VIRZIENIEM UZŅĒMUMA STRUKTŪRU VEIDO ČETRAS GALVENĀS
NODAĻAS:
1. Apzaļumošanas nodaļa:
- trotuāru, parku un citu teritoriju kopšana;
- objektu apzaļumošana un projektēšana;
- pilsētas kapsētu uzturēšana;
- zālāja, krūmu pļaušana.
2. Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa:
- nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
- šķirotu atkritumu apsaimniekošana;
- mobilo tualešu uzstādīšana un apkalpošana;
- nestandarta atkritumu apsaimniekošana;
- publisko pasākumu apkalpošana.
3. Būvniecības un labiekārtošanas nodaļa:
- labiekārtošana;
- ielu un ceļu uzturēšana;
- ziemas dienests.
4. Namu apsaimniekošanas nodaļa:
- pieguļošo teritoriju kopšana;
- remontbrigāde;
- santehnikas uzturēšana;
- elektriķu pakalpojumi.

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA NOTEIKUSI, KA SIA „VIDES SERVISS” VISPĀRĒJAIS
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS IR:
1. Atkritumu apsaimniekošanas jomā – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
uzturēšana un attīstība Bauskas novada teritorijā tādā veidā, kas nodrošina normatīvo
aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķi attiecībā uz atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti.
2. Teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības uzturēšanas jomā – 1) efektīva pašvaldības
publiskās teritorijas (izņemot Īslīces pagasta teritoriju) labiekārtošana un sanitārās tīrības
nodrošināšana; 2) pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana
augstā kvalitātē.
3. Namu pārvaldīšanā – 1) pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva
apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;
2) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu
apkalpošanas kultūru.
4. Pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.

BAUSKAS NOVADA DOMES DELEĢĒŠANAS, PILNVAROŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS
LĪGUMI:
1. Deleģēšanas līgums Nr. 3-31/3, spēkā no 01.01.2016. – 31.12.2018.
Uzdevumi:
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.
2.

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.

3.

Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums, no 30.08.2009, uz nenoteiktu laiku.
Uzdevums: pārvaldīt un apsaimniekot Bauskas pilsētas pārvaldes valdījumā esošās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

4.

Pilnvarojuma līgums Nr. 3-31/114, no 09.12.2014., uz nenoteiktu laiku.
Uzdevums: Bauskas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu
pārvaldīšana.

