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SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

Rīcības plāns 2015.gadam 

                                                                                              

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” savu darbību veic Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu 

apsaimniekošanas reģionu veidošana Latvijas Republikā notika uz pašvaldību vienošanās pamata.  

Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Daugavpils un 9 novadi: Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas 

novads. 

 

Atkritumu apsaimniekošanas reģionu raksturojums uz 01.03.2011., aktualizēts iedzīvotāju skaits pēc CSP 2012.gada datiem. 

AAR 

Platība, km2 Iedzīvotāju skaits 

Pilsētās Laukos 
% no 

Latvijas 
Kopā Pilsētās Laukos Kopā 

Pilsē- 

tās,% 

Laukos, 

% 

% no 

Latvijas 

Austrumlatgales 47 5660 8.8 5706 48356 45321 93677 52 48 4.5 

Dienvidlatgales 108 6819 10.7 6927 106979 80017 186996 57 43 9.0 

Liepājas 113 6688 10.5 6801 105590 50543 156133 68 32 7.5 

Malienas 49 7369 11.5 7417 29292 45748 75040 39 61 3.6 

Piejūras 139 5756 9.1 5895 87557 53864 141421 62 38 6.8 

Pierīgas 75 3918 6.2 3993 99249 135075 234324 42 58 11.3 

Ventspils 85 3962 6.3 4047 51587 21721 73308 70 30 3.5 

Vidusdaugavas 81 7626 11.9 7707 59932 49598 109530 55 45 5.3 

Zemgales 80 5097 8.0 5177 81975 92290 174265 47 53 8.4 

Ziemeļvidzemes 136 11237 17.6 11372 49964 117073 167037 30 70 8.1 

Rīgas pilsēta 307  0.5  658640  658640   31.8 

Kopā Latvijā: 1197 63392 100.0 64589 1404251 666120 2070371 68 32 100.0 

Datu avots: VARAM un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.–2020.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 

2013.gada 21.marta rīkojumu Nr. 100) norādītajam, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona darbība ir valsts regulējamais pakalpojums un tā tarifs ietver visas faktiskās 

izmaksas. Valsts regulācija nodrošina šī pakalpojuma (apglabāšanas) nepārtrauktību un patieso izmaksu segšanu, tādējādi, komersants – poligona apsaimniekotājs savā 

darbībā ir finansiāli aizsargāts. Vienlaikus šāds pieņēmums nozīmē to, ka poligonu pakalpojumu cenas nākotnē augs (kas sakrīt ar stratēģiju samazināt apglabājamo atkritumu 

apjomu), līdz ar to jānodrošina adekvāta pašvaldības kontrole par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas, savukārt, ir saistīts ar jautājumu par pašvaldības un atkritumu 
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apsaimniekotāja savstarpējo līgumu. Visus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonus apsaimnieko starppašvaldību uzņēmumi. Komersanti, kuri nodrošina poligonu 

darbību vairākos gadījumos ir starppašvaldību reģionālie uzņēmumi, kuriem ir būtiska loma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizācijā. 

Pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā 

plāna izstrādi savam atkritumu apsaimniekošanas reģionam, un tas būtu jāapstiprina visam šajā reģionā ietilpstošajām pašvaldībām. 

 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbībā sasniedzamie mērķi: 

 

 Nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu poligona ekspluatācija, uzturot nemainīgi augstu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, 

 Samazinot atkritumu apglabāšanas radīto ietekmi uz apkārtējo  vidi, cilvēku veselību un īpašumu; 

 Nodrošināta apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu samazināšana;   

 Nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 

 Nodrošināt pašvaldību plašāku iesaistīšanu tās teritorijās esošo atkritumu radītāju izglītošanai atkritumu apsaimniekošanas jautājumos;  

 Iesaistīties un attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu;  

 Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību, iesaistot plašāku sabiedrības daļu atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā; 

 Nodrošināt personāla kvalifikācijas celšanu, jaunu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu uzņēmuma darbība kvalitātes uzlabošanai; 

 Izpildīt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 

2013.gada 21.marta rīkojumu Nr. 100, noteiktos rādītājus. 

 Izpildīt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbības un attīstības stratēģijas 2014.-2016.gadam noteiktos mērķus ( 

apstiprināts ar Dalībnieku sapulci 2014.gada 04.aprīļa lēmuma Nr. 2014/01 5.punktu) 

 

 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” savu darbību plāno atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna mērķiem, kas 

ir: 

- novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli 

visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot 

ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību;  

- nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu; 

- nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it 

īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām; 

- nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā;  

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro prasības šādā prioritārajā secībā: 

1. novērst atkritumu rašanos;  

2. samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;  

3. veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;  

4. atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus;  

5. veicināt atkritumu pārstrādi;  

6. veikt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju; 

7. veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;  

8. nodrošināt slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu rekultivāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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Uzņēmuma darbības tiesiskais pamats ir valsts pieņemtie normatīvie akti.  

Latvijā atkritumu apsaimniekošanu regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums, Dabas resursu nodokļa likums, kas nosaka nodokļa piemērošanu atkritumu apglabāšanai,  

 

Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji 2015.gadam. 

N.p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji Izpildes termiņš Atbildīgais (amats) 

1. Pamatdarbības jomā     

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nodrošināt efektīvu atkritumu 

apsaimniekošanu (tai skaitā atkritumu 

šķirošanu, sajaukšanu, apstrādi, izvietošanu) 

uzglabāšanu, pārkraušanu, pārstrādi, t.sk., 

atkritumu sadedzināšanu un apglabāšanu, šo  

darbību pārraudzību un atkritumu 

apglabāšanas vietu ierīkošanu un pārstrādes 

objektu uzturēšanu un aprūpi  pēc to 

slēgšanas, 

atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, 

galvenokārt pašfinansējot savu darbību, 

izmantojot un apgūstot iespējas uzlabot 

ekoloģisko situāciju un paplašināt darbības 

lauku, ieviešot jaunas atkritumu 

apsaimniekošanas tehnoloģijas. 

 

Nodrošināt  atkritumu apgalabāšanu tā, lai 

netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un 

veselība, vide, kā arī personu manta; 

 

 

 

Nodrošināt apglabājamo bioloģiski 

noārdāmo atkritumu daudzuma 

samazināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieviest un attīstīt tīrās atkritumu 

tehnoloģijas, kuru rezultātā: 

1.1. Samazināt apglabājamo bioloģiski 

noārdāmo atkritumu daudzumu apglabātā 

bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma; 

1.2.  Samazināt apglabājamo atkritumu 

plūsmu, palielinot atkritumu pārstrādi; 

1.3.  veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, 

novērtēt arī dažādas iespējamās alternatīvas, 

piemēram, dažādiem ražošanas procesiem, 

izejvielām. 

 

 

 

 

Nodot atkritumus pārstrādei, iegūstot atkārtoti 

izmantojamos materiālus un enerģiju. 

 

 

 

Veikt  izlietotā iepakojuma reģenerāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nodrošināta kopējo radīto 

atkritumu daudzumu 

samazināšana, t.sk. 

1.1.  samazināt apglabājamo 

bioloģiski noārdāmo atkritumu 

daudzumu līdz 50%  

1.2. Samazināta  apglabājamo 

atkritumu plūsmu, palielinot 

atkritumu pārstrādi 50% līdz 

80% apmērā atkarībā no 

atkritumu veida; 

 

 

 

 

Nodrošināt, ka  atkritumi nav 

bīstami vai arī tie rada nelielu 

risku videi un veselībai. 

 

 

Reģenerēti 60% no izlietotā 

iepakojuma un ka tiek sasniegti 

šādi minimāli pārstrādes mērķi: 

- 60% pēc svara stiklam; 

- 60% pēc svara papīram un 

kartonam; 

- 50% pēc svara metāliem; 

-22.5% pēc svara plastmasām, 

uzskaitot tikai tādus materiālus, 

kas pārstrādāti plastmasā; 

- 15% pēc svara kokam. 

 

 

Līdz 2016.gada 

31.decembrim 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vienmēr 

 

 

 

 

 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  
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1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērst atkritumu pieņemšanas un apstrādes 

zonas nepilnības, nodrošinot to pilnvērtīgu 

uzglabāšanu līdz nodošanai atkritumu 

pārstrādes uzņēmumiem, palielinot 

apglabājamo atkritumu blīvumu un pagarinot 

poligona darbības termiņu. 

 

 

 

 

 

Attīstīt atkritumu apglabāšanas un 

infrastruktūras zonas, novēršot atkritumu 

apglabāšanas zonas nepilnības,  tādējādi 

samazinot poligona radīto siltumnīcas efektu 

izraisošo gāzu emisiju. 

 

 

 

 

 

Paplašināt lielgabarīta atkritumu laukumu 

 

 

 

 

Izbūvēt atkritumu priekšapstrādes iecirkni 

 

 

Paplašināt kompostēšanas laukums 

 

 

Uzstādīt reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas 

iekārtas II bloku; 

Izbūvēt atkritumu gāzes horizontālo 

savākšanas sistēmu un gāzes degli; 

Uzbūvēt poligona gāzu savākšanas sistēmu; 

Uzbūvēt gāzes sadedzināšanas lāpu;  

Paplašināt kompostēšanas laukumu. 

 

Izveidot poligona tehnikas mazgātavu; 

Uzbūvēta poligona iekšējo pievedceļu 

būvniecības II kārta; 

Paplašināts ugunsdzēsības un apsardzes 

prasībām atbilstošs kontūrceļš. 

 

 

Paplašināts lielgabarīta atkritumu 

īslaicīgās uzglabāšanas laukumus 

ES finansēto projektu apjomā 

līdz 95% 

ES finansēto projektu apjomā 

līdz 95%  

 

ES finansēto projektu apjomā 

līdz 95%  

 

 

Palielināta infiltrāta savākšanas 

un attīrīšanas sistēmas kapacitāte  

ES finansēto projektu apjomā  

līdz 95% 

 

 

 

 

100% novērstas infrastruktūras 

zonas nepilnības,  ES finansēto 

projektu apjomā  līdz 95% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gads 

 

 

 

 

 

 

2015.gads 

1.6. Attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu Sadarboties ar reģiona pašvaldībām Tiek nodrošināts, ka  sadarboties 

ar reģiona pašvaldībām 

otrreizējai 

izmantošanai/pārstrādei  atdalīti 

19% no kopējā mājsaimniecības 

atkritumu daudzuma. 

 

2015.gads (pēc 

priekšapstrādes 

centra izveides) 

 

1.7. Atkritumu dalītā vākšana Sadarbojoties ar  reģiona pasvaldībām  Nodrošināt sadzīves atkritumu 

dalītas vākšanas pakalpojuma 

pieejamību iedzīvotājiem 

 

Visā plāna 

darbības laikā 
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Nodrošināt atkritumu dalītās 

savākšanas vietu izveidi, 

paredzot iespēju nodot lietotas 

preces to atkārtotai izmantošanai 

vai sagatavošanai atkārtotai 

izmantošanai 

 

Informēt un izglītot sabiedrību 

par atkritumu dalīto vākšanu. 

Nodrošināt informācijas 

pieejamību mājsaimniecībām un 

citām interešu grupām par 

atkritumu dalītās vākšanas vietu 

izvietojumu un iespējām nodot 

atkritumus šajās savākšanas 

vietās 

1.8. Atkritumu rašanās novēršana Sadarbojoties ar  reģiona pasvaldībām un 

VARAM 

Nodrošināt iespējas  vākt no 

iedzīvotājiem un tekstilapstrādes 

uzņēmumiem ražošanas 

atlikumus un nevajadzīgās 

tekstila preces, nododot tās 

pārstrādei vai atkārtotai 

izmantošanai. 

Visā plāna 

darbības laikā 

 

1.9. Atkritumu sagatavošana reģenerācijai, 

atkritumu reģenerācija un pārstrāde un 

apglabājamo atkritumu apjoma 

samazināšana 

Sadarbojoties ar  reģiona pasvaldībām, 

VARAM un ZM 

Piedalīties ES vai citās 

starptautiskās darba grupās un 

forumos par bioloģisko atkritumu 

apsaimniekošanu 

Visā plāna 

darbības laikā 

 

1.10. Atkritumus pieņem apglabāšanai poligonā Pirms atkritumu pieņemšanas operators no 

atkritumu piegādātāja saņem atkritumu 

aprakstu kurā ir sniegts apliecinājums, ka 

piegādātie atkritumi atbilst poligona darbībai 

izsniegtās atļaujas 

Atkritumus pieņemt apglabāšanai 

poligonā, ja tie atbilst: 

- attiecīgajam poligonam 

izsniegtās atļaujas nosacījumiem 

(par A vai B kategorijas 

piesārņojošu darbību veikšanu); 

- attiecīgajam atkritumu 

aprakstam; 

- atkritumu pieņemšanas 

kritērijiem. 

 

Visā plāna 

darbības laikā 

Operators 

2. ES finašu instrumentu un valsts finansējuma 

piesaiste 
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2.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts 

"Papildus infrastuktūras izveide sadzīves 

atkritumu poligonā "Cinīši" (ID 

Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/003) 

 

Aktivitātes: 

Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas 

attīstība; 

Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība; 

Infrastruktūras zonas attīstība; 

Būvuzraudzība; 

Publicitāte; 

Noslēgto līgumu uzraudzība, kontrole. 

 

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātā 

noslēgtajiem līgumiem: 

1. 2012.gada 19.aprīļa 

Līgums „Būvdarbu 

inženiertehniskā uzraudzība 

projekta „Papildus 

infrastruktūras izveide sadzīves 

atkritumu poligonā „Cinīši” 

ietvaros”, identifikācijas Nr.SIA 

AADSO 2011/04KF” 

2. 2013.gada 07.jūnija  

Līgums: „Projektēšana, 

būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu 

piegādes projekta „Papildus 

infrastruktūras izveide sadzīves 

atkritumu poligonā „Cinīši” 

ietvaros”, identifikācijas Nr.SIA 

AADSO 2012/01KF 

 

Darbu izpildes apjomi 

tiek noteikti atbilstoši noslēgto 

līgumu noteikumiem 

 

 

 

(sk.pielikumu) 

Stratēģijā 

31.12.2015. 

 

Valdes loceklis  

 Projekta realizācijas laikā tiek paredzēts attīstīt poligona atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonu, atkritumu apglabāšanas zonu 

un infrastruktūras zonu. Projekta rezultātā uzlabosies poligona atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā apglabāšana tiks veikta, 

neapdraudot cilvēku veselību un neradot kaitējumu videi, jo īpaši: neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus; neradot 

neērtības trokšņa un smakas dēļ, kā arī; neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām. Poligona gāzes 

savākšanas sistēmas un sadedzināšanas lāpas izbūve samazinās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju (CO2, CH4) atmosfērā. 

Infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošana poligonā turpmāk novērsīs netīrā ūdens uzkrāšanos krātuves pamatnē un 

samazinās teritorijas piesārņošanu ar smaku poligona apkārtnē. 

Līdz 2015.gada 

31.decembrim 

Valdes loceklis 

3. Uzdevumu izpildes efektivitātes  rādītāji  Samazināti saimnieciskās darbības izdevumi, 

nodrošinot to lietderīgu izmantošanu.  

Debitoru prasījumu apjoma samazinājums 

 

 

 Saglabāta vai uzlabota pakalpojumu kvalitāte. 

  

Koncentrēta sabiedrības un pašvaldību 

uzmanība uz nozares attīstību, nozares 

politikas veidošanu un tās īstenošanu. 

  

 

 

 

Samazinājums atbilstoši 

inflācijas rādītājiem kopumā 

valstī 

Samazinājums par 10.% 

 

 

100%  

 

100% aktivitāšu palielināšana, 

sadarbībā ar reģiona 

pašvaldībām, sabiedrības 

iesaistīšana  nozares attīstības 

jautājumu risināšanā un politikas 

veidošanā 

2015.gads Valdes loceklis  
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Servisa kvalitātes uzlabošana un pieejamība.  

 

 

100% nodrošināta pakalpojuma 

pieejamība, paplašinot to, t.sk., e-

pakalpojumu ieviešana  

 Finanšu radītāji Rentabilitāte. 

Neto peļņa/ apgrozījums, %. 

 

Pašu kapitāla atdeve 

Neto peļņa /pašu kapitālu, % 

 

Maksātspēja 

Kopējās saistības/pašu kapitālu 

 

 

1.2% 

 

 

2% 

 

 

<1 

2015.gads Valdes loceklis 

4. Sadarbība ar valsts, pašvaldību un 

starptautiskajām institūcijām 

    

4.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija 

- Tarifu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu poligonā 

„Cinīši” izskatīšana, izvērtēšana, 

apstiprināšana,  

- licences darbības uzraudzība 

Nodrošināta operatīva 

informācijas apmaiņa un rīcība, 

saņemtas nepieciešamās atļaujas, 

licences. 

2015.gads Valdes loceklis  

 

4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

- Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

projekts "Papildus infrastuktūras izveide 

sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši" (ID 

Nr.3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/003) 

īstenošana – uzraugot, līdzfinansējot 

- piedalīties ministrijas darba grupās 

izstrādājot normatīvos aktos atkritumu 

apaimniekošanas jomā 

4.3. Daugavpils reģionālā vides pārvalde A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas 

saņemšana darbības vietai: Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligons „Cinīši”, „Cinīši”, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads,  

4.4. Daugavpils pilsētas domei  

Daugavpils novada domei 

Krāslavas novada domei 

Ilūkstes novada domei 

Preiļu novada domei 

Dagdas novada domei 

Līvānu novada domei 

Aglonas novada domei 

Dalībnieku kopsapulču organizēšana, 

SIA „AADSO” pārskata apstiprināšana; 

Budžeta izpildes un budžeta prognozes 

izskatīšana un apstiprināšana un citi jautājumi 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales                         

starppašvaldību organizācija” valdes loceklis                                          A.Pudāns                                   

 

 

 

Iepazinās: 

 

 

Vārkavas novada domei 

5. Darbības atklātība, sabiedrības informēšana    Informācijas publiskošana masu informācijas 

līdzekļos 

Savlaicīgi / normatīvajos  aktos 

noteiktajā termiņā informēta 

sabiedrība par aktualitātēm 

Patstāvīgi/ 

normatīvajos 

aktos noteiktajā 

termiņā 

Valdes loceklis  

 

Informācija mājas lapā 

5.1. Pakalpojuma kvalitātes novērtējums Aptaujas Pozitīva viedokļa būtisks 

pārsvars 

1x gadā 

6. Iedzīvotāju, juridisku personu uzklausīšana, 

sarakste 

  Patstāvīgi 

 

Valdes loceklis 

6.1. Saņemto sūdzību skaits Reģistrētas mutiskās sūdzības Pamatotu sūdzību skaits 0 

Iesniegtas rakstiskas sūdzības Pamatotu sūdzību skaits 0 

Sagatavotas atbildes  100% atbildēts normatīvoajos 

aktos noteiktajā termiņā 

6.2. Klātienē, telefoniski uzklausīti klienti, 

sniegtas konsultācijas, skaidrojumi 

Sniegto konsultāciju, skaidrojumu skaits 100% sniegta informācija 

7. Personāla kvalifikācijas paaugstināšana Kapitālsabiedrības rīkotās mācības Amatam atbilstoša izglītība un 

kvalifikācija  

2015.gads Valdes loceklis  

Kvalifikācijas celšanas kursi  

Personāla darbības ikgadējā novērtēšana 100% 


