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SIA "Vides serviss" 2019.gada darbības plāns
NR.

PASĀKUMS

SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS

PAMATOJUMS

NODAĻA

1. Drošība
1

Ugunsdrošības prasību izpilde

2

Ugunsdrošības prasību izpilde

3

Apkures skursteņu tīrīšana

4

Ventilācijas skursteņu tīrīšana

5

Ugunsdrošības instrukciju izstrāde daudzdzīvokļu mājām;
elektroinstalācijas pretestības mērījumi 57 dzīvojamās mājās;
Koplietošanas telpu atbrīvošana no degtspējīgiem, liekiem
priekšmetiem 30 ēkās
Ugunsdrošības prasību pārskatīšana, esošās situācijas audits,
jaunu evakuācijas plānu izstrāde. Ugunsdzēšamo aprātu
pārbaudes.
Droša apkures sistēmu ekspluatācija visās dzīvojamās mājās ar
individuālo (malkas apkuri), akts no Bauskas BUB

MK.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Namu

MK.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Viss uzņēmums

MK.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Namu

Pilnvērtīga dabīgās gaisa ventilācijas sistēmas nodrošināšana,
ventilācijas šahtu tīrīšana 20 dzīvojamās ēkās

MK.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Namu

Tehniskiskā stāvokļa novērtēšana
dzīvojamos namos

Droša dzīvojamo ēku ekspluatācija, drošības nodrošināšana
iedzīvotājiem, tehnisko atzinumu izstrāde 2 dzīvojamās ēkās ar
konstruktīvajiem elementiem pirms avārijas stāvoklī

Ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana atbilstoši
"Būvniecības likuma" 9.pantam; MK. 906 un
Nr.907

Namu

6

Darbinieku apmācība un
profesionālais aprīkojums

Darba aizsardzība un profesionāls aprīkojums.

7

Asfalta termosa iegāde

8

Invalīdu nobrauktuves

9

Atjaunotas koka barjeras

Ātri un kvalitatīvi veikti asfalta seguma bedrīšu remontdarbi,
uzlabota satiksmes drošība
Pārbūvētas esošās nobrauktuves pilsētā, izbūvēta nobrauktuve
pie biroja, 10 gab.
Droša pārvietošanās Brīvības bulvārī , dabas taka

10

Videonovērošanas kameras

Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana birojam

11

Dalīto atkritumu pieņemšanas
laukums

1. B kategorijas atļaujas saņemšana
2. Lietusūdens kanalizācijas izbūve
3.Ieviest atkritumu svēršanu un samaksu pēc nodotā svara.
4. Uzsākt pieņemt jaunus atkritumu veidus

MK 788

12

Malkas šķūnīšu izbūve

3 Vecpilsētā esošajām mājām ar lokālo apkures sistēmu.

Izmaiņas saistošajos noteikumos - līdzfinansējumu
piešķiršana šķūnīšu būvniecības darbiem, uz doto
mirkli atbalstus saņemt nav iespējams

Namu

13

Inženiertīklu vizuālās apskates

Izmaiņas dzīvojamās mājas apsekošanas, tehniskās apkopes,
kārtējo remontu minimālajām prasībām visām mājām (vizuālo
apskašu skaita izmaiņas)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada
28.septembra noteikumos Nr. 907

Namu

14

Datu aizsardzība

Vispārīgajā datu aizsardzības regulā norādīto prasību izpilde

Fizisko personu datu apstrādes likums

Viss uzņēmums

15

Dzīvojamo ēku 2018.gada pārskats Visās dzīvojamās ēkās pārskats web
Veicamo darbu plāns 2020.gadam ar
Visās dzīvojamās ēkās
izmaksu aprēķinu

Normatīvo prasību ievērošana, drošas darba vides
pilnveidošana
Nolietojums, dārga ekspluatācija, neefektīva
darba organizācija

Viss uzņēmums
Labiekārtošanas

Uzlabota drosība un vides pieejamība

Labiekārtošanas

Uzlabota drosība un vides pieejamība
Iespējamu ārēju un iekšēju vides bojājumu
uzraudzība

Labiekārtošanas
Administrācija

2. Normatīvo aktu prasību ieviešana
Atkritumu

3. Rezultāti
16
17

Pagalmu labiekārtošana

3 Dzīvojamās ēkas

18

LED apgaismojuma izbūve

7 Dzīvojamās ēkas

19

Atjaunots kāpņu telpu krāsojums

3 dzīvojamās ēkās

MK 408, 2.punkts

Namu

MK 408, 10.punkts

Namu

Sakārtota vide, piesaistīts pašvaldības
līdzfinansējums
Sakārtota vide, enerģijas ietaupījums uz
energoefektīvāku ierīču izmantošanas pamata
Probācijas dienesta nodrošinātā bezmaksas darba
spēka piesaiste.
Iedzīvotāju lēmums, dzīvojamo māju DARBU
PLĀNS 2019-2021.gadam

20 Atjaunots fasādes krāsojums

3 dzīvojamās ēkās

Jaunu puķu podu uzstādīšana pie
21
daudzdzīvokļu namiem
Dzīvojamo māju apkopjamo platību
22
uzmērījumu veikšana
Savāktā atkrituma apjoma
23
samazināsāna no Bauskas pilsētas
nelegālajām izgāztuvēm

Veco dobju nomaiņa pret mūsdienīgākām "arhitektūras formām"
Estētiski pievilcīgas vides radīšana
3 namiem.
9 dzīvojamās ēkas, precīzi aprēķinātas apkojāmās platības un to Labiekārtošanas darbu gaitā, radušās zonējumu
izcenojumi
attiecību proporcijas

24 Trotuāru, laukumu, ielu sakārtošana
25

Jaunu puķu dobju izveidošana

Priekšlikumu izstrāde saistošo noteikumu grozīšanai. Sadarbība Nelietderīgs pašvaldības finansējuma izlietojums
ar pašvaldības policiju
publisko vietu sakārtošanā.
2 trotuāru izbūve, Zemgaļu ielas seguma izbūve līdz Mūsas
Vides pieejamības uzlabošana
tiltiņam, Laukuma izbūve pie biroja.
1. Korfa dārzā-apvienotais parka rožu, ziemciešu un vasaras puķu
stādījums.
Estētiski pievilcīgas vides radīšana
2.Katoļu ielā 3-skaraino hortenziju un graudzāļu stādījums.

Namu
Namu
Namu
Namu
Namu
Namu
Atkritumu
Labiekārtošanas
Apzaļumošanas

4. Projekti
Dzīvojamo ēku atjaunošana
26
izmantojot ESKO
27

28

Mākslinieciskās inventarizācijas
izstrāde
Bioloģiski noārdāmo atkritumu,
būvgružu un pārkraušanas stacijas
izbūve atkritumu poligona teritorijā

29 Atkritumu poligona šūnas slēgšana

10 nosiltinātas mājas; t.sk. administrācijas ēka
2 daudzdzīvokļu mājām vecpilsētā
Tehniskā projekta izstrāde.
Laukuma būvniecības uzsākšana.
Veikta šūnas rekultivācija

Partneris - Eko Doma, Bauskas novada Dome,
Rīgas Tehniskā universitāte un citas pašvaldības
Mājas vēsturiskā izskata atjaunošana, pašvaldības
līdzfinansējuma piesaiste
Pašvaldības teritorijā nav bioloģisko atkritumu
kompostēšanas vietas, jāveido atkritumu
pārkraušanas stacija pēc poligona šūnas
slēgšanas.
Valsts vides dienesta izsniegtas A kategorijas
atļaujas nosacījums

Namu
Namu

Atkritumu

Atkritumu

