Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2011.gada 1.augustā

Nr.13

SĒDI SASAUKTA 2011.gada 1.augustā plkst.16
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 1.augustā plkst.16
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Valdis VEIPS
SĒDĒ PIEDALĀS 12 Bauskas novada Domes deputāti:
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Jānis RUMBA
Gintauts TARVIDS
Valdis VEIPS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Raitis ĀBELNIEKS – valdes sēdē
Inese DOMBROVSKA – atvaļinājumā
Juris LANDORFS – atvaļinājumā
Tija MILGRĀVE – darba dēļ
Uģis ZELTIŅŠ – darba dēļ
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Jānis BARANS – Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs un Gailīšu pagasta pārvaldes vadītāja
p.i.
2. Jānis KALINKA – Saimnieciskās nodaļas vadītājs
3. Laimdota GRAUMANE – Gailīšu pagasta pārvaldes grāmatvede
4. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
5. Sarmīte OĻEHNOVIČA – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
6. Egils PUKINSKIS – SIA ”Vides serviss” valdes loceklis
7. Ilona SPURĶE- Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja

8. Linda TIJONE–KĻAVIĽA – SIA „Vides serviss” Attīstības nodaļas vadītāja
9. Māris ŪDRIS – IT kompetences centra galvenais speciālists
10. Larisa VILKA – SIA „Vides serviss” ekonomiste
SĒDI PROTOKOLĒ
Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra MATUĻENKO.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un apsaimniekošanas līguma projektu.
2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” pamatbudţeta ieľēmumu daļā.
Domes priekšsēdētājs V.Veips aicina deputātus apstiprināt izsludināto darba kārtību.
V.Purmale uzskata, ka darba kārtības 3.jautājums nav skatīts nevienā komitejas sēdē, līdz ar
to tas nav skatāms arī domes sēdē.
V.Veips paskaidro, ka iesniegums tika saľemts pēc domes sēdes. Lūdz uzklausīt situāciju un
lemt par tālāko virzību.
Ā.Gailes uzskata, ka līdzīga situācija ir Bauskas pilsētā.
V.Purmale atzīst, ka šī situācija nav vienas dienas jautājums, tāpēc zināma vaina par esošo
situāciju jāuzľemas bijušajam pārvaldes vadītājam.
M.Mākulēns skaidro, ka situācija ir ārkārtēja, kas saistīta ar kreditoriem un algu izmaksām.
Situācija ir bīstama pašvaldībai.
A.Feldmanis jautā, kur paliek atbildību par situāciju, kas izveidojusies?
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
V.Grigorjeva, E.Millers, J.Rumba, V.Veips, U.Koluţs,), 3 balsīm „pret” (Ā.Gaile, V.Purmale,
G.Tarvids), „atturas” nav, NOLEMJ:
apstiprināt izsludināto darba kārtību.

1.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un apsaimniekošanas līguma
projektu.
(J.FELDMANIS, V.PURMALE, Ā.GAILE, U.KOLUŢS, A.FELDMANIS, V.VEIPS,
V.GRIGORJEVA, E.PUKINSKIS, M.MĀKULĒNS, G.TARVIDS)
ZIĽO: J.FELDMANIS
Jautājums skatīts pēc atkritumu apglabāšanas tarifa apstiprināšanas. Lēmuma preambulā
skaidrots, kāpēc atkritumu apsaimniekotāju izvēle ir tieši šāda. Ir sagatavots lēmuma projekts un
līguma projekts. Līgumu tiek rosināts slēgt uz 4 gadiem.
U.Koluţs ierosina slēgt līgumu līdz 2015.gada 31.decembrim.
V.Purmale jautā, vai mūsu novadā strādā arī SIA „Hoetika”? M.Mākulēns paskaidro, ka
divi apsaimniekotāji bijuši Gailīšu un Īslīces pagastā. Līgumi ir izbeigti. J.Barans saka, ka ar
SIA „Hoetika” sadarbojas SIA „Īslīces ūdens”.
V.Veips piebilst, ka arī SIA „Īslīces ūdens” jāpāriet uz sadarbību ar SIA „Vides serviss”.
J.Feldmanis papildina, ka iepriekš nebija pamata uzteikt pakalpojumu SIA „Hoetika”.
Pieľemtais lēmums dod pamatu šādai rīcībai..
V.Purmale ierosina, ka jāraugās, lai šis pakalpojums būtu visaptverošs.
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E.Pukinskis skaidro, ka pieľemtais lēmums par atkritumu apsaimniekotāju ir jāpublicē un
līdzšinējam operatoram 3,5 mēnešu laikā jāatstāj teritorija.
V.Purmale vaicā, cik daudz iedzīvotājiem būs jāmaksā par pakalpojumu, uz ko
E.Pukinskis atbild, ka tas atkarīgs no izvesto atkritumu daudzuma.
V.Veips secina, ka pret atkritumu šķirotājiem jābūt godprātīgai attieksmei, lai mājās,
kurās atkritumus šķiro, justu atšķirību.
J.Feldmanis komentē SIA „Vides serviss” un SIA „Hoetika” izcenojumus. Ir atšķirība, jo
SIA „Hoetika” nenodrošina dalīto atkritumu savākšanu.
J.Rumba vaicā, vai lēmuma projektā nepieciešams 2.punkts, ja nav paredzēts otrs
atkritumu apsaimniekošanas operators?
M.Mākulēns skaidro, ka līgumi, kas darbojas paralēli ir jāizbeidz. Citviet līgums ir ar
Latvijas Zaļo punktu.
V.Grigorjeva vaicā, vai norādītais gala termiľš ir korekts, uz ko V.Veips atbild, ka ir
korekts.
Plkst.16.45 iziet deputāti U.Koluţs un E.Millers.
V.Veips lūdz paskaidrot, kāpēc tika izvēlēts SIA „Vides serviss”, nevis uzľēmums tika
izvēlēts publiskā iepirkuma ceļā.
M.Mākulēns paskaidro, ka likumā ir paredzēts, ka šo funkciju var deleģēt uzľēmumam,
kurā kapitāldaļas pieder pašvaldībai.
G.Tarvids uzskata, ka pašvaldībai uzľēmums ir jākontrolē.
M.Mākulēns paskaidro, ka saistošie noteikumi paredz līguma noslēgšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju.
Atgrieţas U.Koluţs un E.Millers.
V.Veips aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā kā viena no galvenajām
pašvaldības autonomajām funkcijām ir noteikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
organizēšana pašvaldības teritorijā.
Atkritumu apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums) ir noteikta detalizēta kārtība
norādītās funkcijas īstenošanai. Likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldība
organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus. Šī
panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam un reģionālajiem plāniem. Likuma 18.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Šī panta
sestā daļa nosaka, ka pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc
iepriekšējā līguma darbības termiľa beigām. Likuma 18.panta septītā daļa nosaka, ka līgumu
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs noslēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav
ilgāks par pieciem gadiem.
Likuma pārejas noteikumu 12.punkts nosaka, ka līdz 2005.gada 26.jūlijam pašvaldības un
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu izbeidzas līgumā noteiktajā termiľā. Ja pašvaldība un
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pēc 2005.gada 26.jūlija ir noslēguši vai pagarinājuši līgumu
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par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, nepiemērojot
normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko
iepirkumu, minētais līgums izbeidzams ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.jūlijam.
Šobrīd Bauskas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus sniedz pašvaldības pilnīgā kontrolē esoša kapitālsabiedrība- SIA „VIDES
SERVISS”, reģ. Nr.43603000807 (turpmāk tekstā arī – Uzľēmums).
Par atkritumu apsaimniekošanu starp Bauskas novadu veidojošo pašvaldību,
AS „Latvijas Zaļais punkts” un SIA „VIDES SERVISS” 2006.gada 18.decembrī noslēgti
šādi līgumi:
1) Līgums Nr. A 03/06 – par Brunavas pagasta teritoriju;
2) Līgums Nr. A 02/06 – par Ceraukstes pagasta teritoriju;
3) Līgums Nr. A 01/06 – par Codes pagasta teritoriju;
4) Līgums Nr. A 08/06 – par Dāviľu pagasta teritoriju;
5) Līgums Nr. A 07/06 – par Meţotnes pagasta teritoriju;
6) Līgums Nr. A 04/06 – par Vecsaules pagasta teritoriju.
Minēto atkritumu apsaimniekošanas līgumu darbības termiľš noteikts līdz 2012.gada
31.decembrim.
Bauskas pilsētas teritorijā SIA „VIDES SERVISS” atkritumu apsaimniekošanu veic
atbilstoši 2004.gada 12.janvārī noslēgtajam līgumam (līguma darbības termiľš – 2014.gada
12.janvāris).
Savukārt, Īslīces un Gailīšu pagastu teritorijā atkritumu apsaimniekošanu SIA „VIDES
SERVISS” veic attiecīgi saskaľā ar 2006.gada 12. un 13.decembrī noslēgtajiem līgumiem
Nr. AAP 02/06 un Nr. AAP 08/06. Līgumu darbības termiľš – 2012.gada 31.decembris.
Saskaľā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Bauskas novada pašvaldība ir Bauskas novadā iekļauto vietējo pašvaldību (Bauskas
pilsētas, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviľu, Īslīces, Gailīšu, Meţotnes un Vecsaules pagastu
pašvaldību) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārľēmēja.
Līdz ar to Bauskas
novada pašvaldībai ir saistoši arī novadā iekļauto pašvaldību noslēgtie līgumi atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
Bauskas novada pašvaldība SIA „VIDES SERVISS” ir vienīgā dalībniece - 129 504 (simt
divdesmit deviľi tūkstoši pieci simti četru) kapitāla daļu īpašniece ar vienas daļas nominālvērtību
Ls 1.00 par kopējo summu Ls 129 504 (simt divdesmit deviľi tūkstoši pieci simti četri lati).
Pašreiz spēkā esošo Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija Saistošo noteikumu Nr.19
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 3.punkts nosaka, ka visa Bauskas novada
administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. Saistošo noteikumu
4.punktā noteikts, ka sadzīves atkritumu savākšanu t.sk. nešķiroto un šķiroto atkritumu
savākšanu, kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības un sadzīves bīstamo
atkritumu savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaľā ar noslēgtā
apsaimniekošanas līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.
Lai izvēlētos atkritumu apsaimniekotāju atkritumu apsaimniekošanas zonā, pašvaldībai ir
jāievēro Likuma 18.panta pirmā daļā noteiktais - pašvaldība atkritumu apsaimniekotāju izvēlas
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā noteikts, ka pasūtītājs
nepiemēro šo likumu, ja tiek slēgts līgums par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam.
Kā jau iepriekš minēts, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana ir viena no
pašvaldības funkcijām. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība izvēlas komersantu, kurš
apsaimniekos atkritumus, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos,
organizējot iepirkuma procedūru. Iepirkumu procedūru pašvaldība ir tiesīga nerīkot, ja tā slēdz
līgumu ar tādu institūciju (uzľēmumu), kas 1) atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un 2)
galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Uzskatāms, ka uzľēmums ir pasūtītāja kontrolē
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tad, ja pasūtītājs var noteicoši ietekmēt tā lēmumus. Proti, lai atzītu pilnīgas pasūtītāja kontroles
esamību, ir jābūt noteicošas ietekmes iespējai gan attiecībā uz attiecīgā uzľēmuma
stratēģiskajiem mērķiem, gan uz svarīgiem lēmumiem. Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.
Tādējādi, pašvaldībai ir jānosaka viens komersants, kurš turpmāk sniegs sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visā Bauskas novada teritorijā un ar kuru pašvaldība
slēgs Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta sestajā daļā noteikto līgumu. Izvērtējot
Uzľēmuma darbību secināms, ka tas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz ne tikai
visā Bauskas novada teritorijā, bet arī Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados, kā arī
Jelgavas novada Elejas pagastā. Uzľēmums tika dibināts un šobrīd darbojas ar galveno mērķi
tieši sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Līdzšinējā Uzľēmuma darbība Bauskas novada
pašvaldības teritorijā ir vērtējama pozitīvi, tam ir laba reputācija. Bez tam Uzľēmums iesaistās
un organizē daţādas aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā, aktīvi informējot sabiedrību.
Uzľēmums regulāri veido publikācijas vietējā laikrakstā „Bauskas Dzīve” un Bauskas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”, kas ir bezmaksas izdevums un ir
brīvi pieejams ikvienam Bauskas novada iedzīvotājam. Ar drukāto mediju palīdzību Uzľēmums
informē par aktualitātēm, jauninājumiem un piedāvātajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kas
saistīti ar atkritumu savākšanu un šķirošanu. 2010.gadā jaunā veidolā izveidota mājas lapa
www.videsserviss.lv, tajā ērti un ātri ikviens var piekļūt nepieciešamajai informācijai par
pakalpojumiem, cenām un to izmantošanas iespējām. Uzľēmums mājas lapā izveidojis papildus
sadaļu „Vides izglītība un vide ap mums”. Uzľēmums sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”
sniedz būtisku ieguldījumu vides izglītības jomā, piedāvājot informatīvas lekcijas par atkritumu
apsaimniekošanu un šķirošanu, kā arī piedaloties daţādos pasākumos, kas saistīti ar bērnu un
jauniešu izglītošanu. 2011.gada pavasarī Uzľēmums sadarbībā ar VAS „Latvijas Hipotēku un
zemes Banka” izdeva bukletu „Zaļais ceļvedis”. Tajā ir atrodama informācija par atkritumu
apsaimniekošanu un iespējām kā maksāt mazāk par nešķiroto atkritumu izvešanu.
Būtiski ir tas, ka sadarbībā ar Uzľēmumu pašvaldībai ir iespējams nodrošināt pilnvērtīgu
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta ceturtajā daļā norādītās dalītās atkritumu vākšanas
infrastruktūras izveidošanu, jo Uzľēmums Bauskas novada pašvaldības teritorijā izvērsis
atkritumu šķirošanu. Bauskas pilsētā jau 2002.gadā tika uzsākta izlietotā iepakojuma nodalīšana
no kopējās sadzīves atkritumu masas. Iedzīvotājiem tika dota iespēja sākt šķirot atkritumus un
ievietot tos krāsainajos konteineros, kuru izvešana bija un ir bez maksas. Realizējot Zemgales
reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, Uzľēmums dalīto atkritumu savākšanas punktus ir
izvietojis visā novada teritorijā. Kopš 2006.gada Bauskas pilsētā piektā daļa (20%) no
iedzīvotāju radītajiem sadzīves atkritumiem tiek atsevišķi savākta bez maksas kā otrreizēji
pārstrādājams materiāls. Šobrīd Bauskas novadā kopā tiek apkalpoti 93 dalīto atkritumu
savākšanas punkti, kur Bauskas pilsētā 54, bet pārējā novada teritorijā 39. Lielāku daudzumu,
pārstrādājamu materiālu iedzīvotāji bez maksas var nodot atkritumu savākšanas punktā, kas
atrodas Birţu ielā 8b, Bauskā. 2010.gada jūlijā Uzľēmums
Salātu
ielā 7a, Bauskā
atklāja pulksteni „Laiks šķirot!”. Pulkstenis ir AS „Latvijas Zaļais punkts” dāvana Bauskas
iedzīvotājiem par ievērojamo aktivitāti atkritumu šķirošanā.
Uzľēmums atkritumu apsaimniekošanas nozarē ik gadus investē finanšu līdzekļus
atkritumu konteineru iegādei: 2007.gadā Ls 26 150, 2008.gadā Ls 20502, 2009.gadā Ls 5017,
2010.gadā Ls 11 948. Gan iedzīvotājiem, gan komersantiem šie konteineri tiek nodoti lietošanā
bez maksas. Uzľēmums 2007. un 2008.gados iegādājies pamatlīdzekļus - divas atkritumu
savākšanas automašīnas Volvo un presēšanas iekārtu AP 25/20. 2008.gada decembrī, izmantojot
SIA ,,Swedlīzings” pakalpojumus, iegādājies jaunu atkritumu savākšanas mašīnu Volvo. Līzinga
saistības Uzľēmums kārto savlaicīgi un uz 2011.gada 29.jūliju tās ir Ls 62 087.68. Uzľēmumam
ir arī kredītsaistības ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par 2005.gadā saľemto
aizdevumu transporta tehnikas iegādei, un to atlikums uz 2011.gada 29.jūliju ir Ls 6515.12. Kā
aizdevuma nodrošinājums 2004.gada novembrī tika saľemts Bauskas pilsētas Domes galvojums.
5

Uzľēmums plāno kā uzlabot sniegtos pakalpojumus, tai pat laikā samazinot tiešos
izdevumus. 2009.gadā atkritumu saimniecībā Uzľēmums ieviesis jaunu datorprogrammu. Visām
atkritumu savākšanas automašīnām Uzľēmumā uzstādīta autoparka uzraudzības sistēma
„Skybrake”, tā rezultātā ir iespējams veikt pastiprinātu kontroli – degvielai, darba laikam un
veiktajiem maršrutiem. 2009.gadā izstrādāti jauni atkritumu apkalpošanas maršruti un 2010.gadā
ieekonomēts 11 800 litru degvielas.
Uzľēmums ieguvis Latvijas Atkritumu saimniecības uzľēmumu asociācijas sertifikātu
Nr. AAS 12 2009, kas apliecina SIA ,,VIDES SERVISS” atbilstību obligātajām prasībām
attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Līdz ar to, Bauskas novada dome atzīst, ka pašvaldībai noteiktos uzdevumus atkritumu
apsaimniekošanas jomā var turpināt veikt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „VIDES SERVISS”. Apsvērt citādas iespējamās rīcības šajā jautājumā nav pamata.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
1.punktu, 18.panta pirmo, sesto un septīto daļu, Pārejas noteikumu 12.punktu un 15.punktu,
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija Saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu” 3.punktu, 4.punktu, 30.punktu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās
daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, ar 1
balsi „atturas” (V.Purmale), NOLEMJ:
1. Noteikt, ka vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Bauskas novada teritorijā sadzīves
atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu pēc
iepriekšējo atkritumu apsaimniekošanas līgumu darbības termiľu beigām veiks Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS”, vienotais reģistrācijas numurs
43603000807.
2. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajos atkritumu apsaimniekošanas līgumos ietvertajiem
noteikumiem par līgumu izbeigšanas kārtību, izbeigt ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgtos
līgumus, savstarpēji vienojoties vai, izmantojot vienpusējas atkāpšanās no līgumiem, informējot
par to SIA „VIDES SERVISS” un AS „Latvijas Zaļais punkts”.
3. Atbilstoši pievienotajam līguma projektam noslēgt ar SIA „VIDES SERVISS” līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Bauskas novada teritorijā, nosakot līguma darbības
termiľu – 2015.gada 31.decembris.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Jānim FELDMANIM.
5. Lēmumu publicēt Bauskas novada pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Atkritumu apsaimniekošanas līguma projekts uz 5 lp.

2.§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
(A. FELDMANIS, J.FELDMANIS, M.MĀKULĒNS, V.VEIPS, V.PURMALE,
E.PUKINSKIS)
ZIĽO: J.FELDMANIS.
Iepazīstina ar sagatavoto lēmuma projektu.
Ā.Gaile vaicā, kāpēc uz domes sēdi tika virzīts citādāk noformulēts lēmuma projekts?
M.Mākulēns skaidro, ka jautājums ir precizēts gan saturiskā, gan nosaukuma ziľā.
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J.Feldmanis skaidro, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu apstiprina novada dome,
balstoties uz izcenojumiem, ko iesniedz atkritumu apsaimniekotājs. Aprēķinā iekļauta peļľa 3%,
kas ir salīdzinoši maz, kas atļauj uzľēmumam eksistēt, bet ne attīstīties. Tā nav peļľas gūšana uz
iedzīvotāju rēķina.
V.Purmale vaicā, kāpēc ir tik liels cenu kāpums?
J.Feldmanis skaidro, ka ietverts ir dabas resursu nodoklis un maksa par pakalpojumiem. Pašreiz
ir spēkā Regulatora apstiprinātais tarifs, kuru pašvaldība nevar ietekmēt. Uzľēmumam atlaidi
nevar piemērot.
A.Feldmanis skaidro, ka SIA „Vides serviss” cenas neceļ, paaugstināts ir Dabas resursu
nodoklis, kas savukārt tiek aplikts ar nodokli.
V.Veips piebilsts, ka tā ir nesakārtotība valdības līmenī.
E.Pukinskis aicina deputātus pieľemt sagatavoto lēmumu. SIA „Vides serviss” sava darba
kvalitāti novadā ir pierādījis.
A.Feldmanis vaicā, kāpēc līgums netiek noslēgts ar 16.augustu, uz ko E.Pukinskis atbild, ka
klienti jābrīdina vienu mēnesi iepriekš.
Deputātiem iebildumu un jautājumu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
Saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61. punktiem,
Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un SIA „VIDES SERVISS”
2011.gada 11.jūlija iesniegumu Nr.01-13/60,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret”
nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1.

Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (latos par vienu
kubikmetru) Bauskas novada administratīvajā teritorijā – vienotajā atkritumu
apsaimniekošanas zonā:
No 2011.gada 1.septembra Ls 8.96 (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko
veido:
1.1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu – Ls 5.22;
1.1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiľi”– Ls 2.84;
1.1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā – Ls 0.90.

1.1.

No 2012.gada 1.janvāra Ls 9.32 (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1.2.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu – Ls 5.22;
1.2.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiľi”– Ls 2.84;
1.2.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā – Ls 1.26.

1.2.
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2. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: SIA „VIDES SERVISS” atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ar
informatīvo materiālu uz 12 lp.

3.§
Par grozījumiem iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” pamatbudţeta
ieņēmumu daļā.
(J.BARANS, R.ČAKĀNE, G.TARVIDS, V.GRIGORJEVA, A.FELDMANIS,
M.MĀKULĒNS, I.SPURĶE, L.GRAUMANE, V.PURMALE, V.VEIPS, U.KOLUŢS)
ZIĽO: J.BARANS.
J.Barans skaidro izveidojušos situāciju, ka pašreiz pagasta pārvalde parādā kreditoriem
16 000 latu. Lielākais parāds ir SIA „Vides serviss”- 9.000 latu. Lēmuma projektā tiek lūgts
piešķirt 31 tūkstoti 300 latu.
J.Barans stāsta, ka no 5.jūlija ir noslēgts līgums ar parādu piedziľas firmu, par komunālo
maksājumu parādu piedzīšanu.
V.Veips aicina grāmatvedi L.Graumani pastāstīt par izveidojušos situāciju.
L.Graumane skaidro, ka parādsaistības pamazām tiek dzēstas.
R.Čakāne secina, ka nav bijis pareizi, ka bijušais pārvaldes vadītājs tika atbrīvots no darba,
zinot, ka situācija ir tik sareţģīta.
V.Purmale izsaka viedokli, ka, iespējams sniegtā informācija nav pilnībā precīza. Pērn
Gailīšu pagasts saľēmis vislielāko dotāciju no novada budţeta.
V.Veips saka, ka A.Bičkovs šo problēmu bija aktualizējis, diemţēl par vēlu.
I.Spurķe atzīst, ka sareţģījumi varētu būt arī Meţotnes pagastā. Runājot par Gailīšu
pagastu, visi paredzētie līdzekļi ir jau pārskaitīti.
V.Purmale atzīst, ka informācija par krīzi pārvaldēs deputātiem sniegta par vēlu.
G.Tarvids rosina jautājumu izlemt konceptuāli. Nebūtu jānoľem atbildība no
izpilddirektora. Jādomā arī par to, vai ir iespēja līdzīgu lēmumu pieľemt arī par citām
pašvaldībām, vajadzības gadījumā.
V.Veips vaicā, kādas varētu būt sekas, ja lēmums netiek pieľemts?
I.Spurķe saka, ka tas saistīts ar algu izmaksām un nodokļu parādiem, tas var ietekmēt
aizľēmumus.
L.Graumane stāsta, ka iestādes savus nodokļus ir samaksājušas. Parādā ir tikai iedzīvotāji.
A.Feldmanis uzskata, ka 7 mēnešus ir bijusi bezdarbība no novada administrācijas puses.
Nauda ir jāatrod.
U.Koluţs secina, ka jautājumi par kredītsaistībā ir risināmi ilgtermiľā. Aktuālākais varētu
būt par algu izmaksām.
L.Graumane saka, ka ir nodokļu parādi arī par aprīli un maiju.
G.Tarvids vaicā, kam vajadzīgas pārvaldes, ja veidojas parādi? Tātad reforma nav bijusi
efektīva.
A.Feldmanis uzskata, ja nebūtu projektu, tad Gailīšu ūdenssaimniecība būtu jāpārľem SIA
„Īslīces ūdens”.
V.Veips uzskata, ka nodokļu parāds ir veidojies laika gaitā, bija laicīgi jāstrādā ar
parādniekiem, jautājums jāskata kontekstā ar citām pārvaldēm un jādomā par novadu kopumā.
Nav bijusi precīza ieľēmumu prognoze.
V.Grigorjeva ierosina, ka jautājums skatāms darba grupā un sagatavotais lēmuma projekts
nav atbalstāms.
G.Tarvids ierosina, ka avārijas situācijas risinājuma, līdzekļi būtu jāpiešķir.
V .Purmale ierosina, ka būtu jāpārskata budţets, lai rastu līdzekļus.
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M.Mākulēns skaidro, ka iesniegums no pagasta pārvaldes tika saľemts pēc novada domes
sēdes un sagadīšanās pēc tika plānota arī ārkārtas sēde, tādēļ šis jautājums tika virzīts
steidzamības kārtā.
G.Tarvids rosina veidot darba grupu.
R.Čakāne uzsver, ka šis jautājums nebija skatāms ārkārtas domes sēdē.
V .Grigorjeva uzskata, ka problēma ir administrācijas darba organizācijā. Ir centralizētās
grāmatvedības nodaļa, kam jāseko līdzi budţeta izpildei. Kāpēc A.Bičkovs par to nerunāja
agrāk?
V.Veips atzīst, ka pārvaldes vadītāju sanāksmēs par budţetu netika runāts. Par to, kā tiek
pildīts budţets, atbildība jāuzľemas pašiem. V.Veips rezumē, ka sagatavotais lēmuma projekts
nevar tikt atbalstīts.
J.Barans iebilst, ka ir akūti nepieciešami 3,8 tūkstoši latu nodokļu parādu dzēšanai.
J.Feldmanis piekrīt, ka jāatbalsta lēmums par šādas summas piešķiršanu
J.Rumba atgādina, ka savulaik arī skolām bija līdzīga situācija nodokļu parādu jomā un
situācija bija jāatrisina pašiem.
I.Spurķe piekrīt, ka nodokļa parāds jāsamaksā.
V.Veips rosina balsot par 3,8 tūkstošu latu piešķiršanu no rezerves fonda līdzekļiem.
Bauskas novada domē 2011.gada 27.jūlijā saľemts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) vadītāja pienākumu izpildītāja Jāľa BARANA
2011.gada 27.jūlija iesniegums Nr.143, kurā izteikts lūgums palielināt dotācijas no vispārējiem
ieľēmumiem apmēru sakarā ar to, ka nepildās plānotie ieľēmumi no komunālajiem pakalpojumiem.
Izskatot saľemto iesniegumu, iepazīstoties ar izveidojošos situāciju un, ľemot vērā to,
ka ieľēmumi no komunālajiem pakalpojumiem uz 2011.gada 1.augustu veido tikai 43% no
plānotā (plānots gadā Ls 96 953, izpilde Ls 41 654); saskaľā ar operatīvo informāciju uz
2011.gada 1.augustu iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem sastāda Ls 45 887 un
parādi kreditoriem sastāda Ls 16 274, tajā skaitā normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksai
nepieciešami Ls 3 800, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu,

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis, V.Grigorjeva,
U.Koluţs, E.Millers, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), ar 3 balsīm „pret” (J.Cielavs, Ā.Gaile,
V.Purmale), „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” pamatbudţeta ieľēmumu daļā šādus grozījumus:
1.1. palielināt plānoto dotāciju no vispārējiem ieľēmumiem par Ls 3 800, samazinot rezerves
fondu par Ls 3 800;
1.2. samazināt plānotos ieľēmumus no komunālajiem pakalpojumiem par Ls 3 800.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai grozījumus
iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” budţetā iekļaut Bauskas novada pašvaldības 2011.gada
budţeta grozījumos.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 1.augustā plkst.18.05
SĒDES VADĪTĀJS

V.VEIPS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

A. MATUĻENKO
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