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Nr.

p.k.
Uzdevums Veicamie pasākumi

Sasniedzami rādītāji

2019.gadā

Izpilde

2019.gadā par 12  mēnešiem

Izpilde

2018.gadā

Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju

izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

1 2 3 4 5 6 7

1.

1.1.

Ieviest un attīstīt tīrās 

atkritumu tehnoloģijas, 

modernizēt tehnoloģiskās 

iekārtas

Pirms atkritumu pieņemšanas, 

operatoram no atkritumu piegādātāja 

saņemt atkritumu aprakstu, kurā ir 

sniegts apliecinājums, ka piegādātie 

atkritumi atbilst poligona darbībai 

izsniegtajās atļaujās:

-attiecīgajam poligonam izsniegtās 

atļaujas nosacījumiem (par A vai B 

kategorijas piesārņojošu darbību 

veikšanu);

-attiecīgajam atkritumu aprakstam;

-atkritumu pieņemšanas kritērijiem.

100% izpilde

Faktiskai pieņemtais daudzums

1) 2019.gada 12 mēnešos tika saņemts kopējais 

atkritumu daudzums t 37773,88, no kuriem t 35783,660 

sadzīves atkritumi; 528,300 liela izmēra atkritumi, t 

1461,920 ražošanas atkritumi

2) Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 

SIA „AADSO”

samazina apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu 

daudzumu līdz 50%;

3) Lai nodrošinātu šo pasākumu atbilstību, 2016.gadā 

tika izveidots priekšapstrādes centrs, kas samazina 

noglabājamo atkritumu daudzumu.

4) Tā kā nevar noteikt cik no kopējā ievestā atkritumu 

daudzuma ievests otreizēji izmantojamie vai bioloģiski 

noardāmie atkritumi, pateicoties izveidotai šķirošanas 

līnijai, tas tiek pārstādāts 100%,

Attīstīt kopējo radīto atkritumu 

daudzuma samazināšanas pasākumus 

Samazināt apglabājamo 

bioloģiski noārdāmo atkritumu 

daudzumu līdz 50%

No kopējā saņemtā sadzīves atkritumu daudzuma t 

37773,88 - t 17676,945 tika apglabāts, kas sastāde 

46,80%

Samazināt  apglabājamo 

atkritumu plūsmu, palielinot 

atkritumu pārstrādi 50% līdz 

80% apmērā atkarībā no 

atkritumu veida;

No kopējā saņemtā sadzīves atkritumu daudzuma t 

35783,660 - 1756,68 tika pārstrādāts kas sastāda 

4.91% - nodots otreizējai pārstrādei

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, 

novērtēt arī dažādas iespējamās 

alternatīvas, piemēram, dažādiem 

ražošanas procesiem, izejvielām.

Ieviestas inovatīvas 

tehnoloģijas

Tiek turpināta iesāktā ietekmes uz vidi novērtēšanas 

procedūra, kas potenciāli, ES fondu līdzfinansējuma 

saņemšanas gadījumā, ļaus izbūvēt tehnoloģiskās 

iekārtas no atkritumiem iegūtā kurināmā izbūvei.

2018.gada 18.oktobrī Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūrā tika iesniegts projekta iesniegumus Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda 2014.–2020. 

gada plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu 

izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3.pasākuma 

“Atkritumu reģenerācijas veicināšana”;

2018.gada 29.novembrī SIA "AADSO" saņēma lēmumu, 

kur pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas atzinumu  un 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma  

25.panta trešās daļas 3.punktu, Sadarbības iestāde 

nolema noraidīt SIA "AADSO" projekta iesniegumu. 

Pārskats par Rīcības plāna izpildi 2019.gadā par 12 mēnešiem

Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā

1) Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 

SIA „AADSO”

samazina apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu 

daudzumu līdz 50%;

2) Lai nodrošinātu šo pasākumu atbilstību, 2016.gadā tika 

izveidots priekšapstrādes centrs, kas samazina 

noglabājamo atkritumu daudzumu.

3) Tā kā nevar noteikt cik no kopējā ievestā atkritumu 

daudzuma ievests otreizēji izmantojamie vai bioloģiski 

noardāmie atkritumi, pateicoties izveidotai šķirošanas 

līnijai, tas tiek pārstādāts 100%,

Apglabāto atkritumu daudzuma samazinājums par 

50.85%. Tas izskaidrojams gan ar ekonomisko krīzi – 

ekonomikas stagnāciju un iedzīvotāju maksātspējas 

ievērojamu kritumu, kā rezultātā samazinājies arī radīto 

atkritumu daudzums, gan ar atkritumu pārstrādes apjoma 

palielināšanos.

Palielinoties cilvēku skaitam, pieaug atkritumu daudzums.

Atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos ir videi

kaitīgs process, tāpēc, lai samazinātu apglabājamo

atkritumu daudzumu, ir nepieciešama to šķirošana un

atkārtota pārstrāde. Šķirojot un pārstrādājot atkritumus,

tiek taupīti dabas resursi un netiek piesārņota apkārtējā

vide, tiek samazināti draudi dzīvajiem organismiem un

cilvēku veselībai. Pārstrādājot materiālus, tādus kā

plastmasa, stikls, metāls, makulatūra ir iespējams tos

atgriezt saimnieciskajā ciklā. Piemēram, stiklu ir

iespējams pārstrādāt bezgalīgi.



Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 

procesu - noslēdzot līgumus par 

reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas 

iekārtas pārbūvi, remonti un membrānu 

moduļu nomaiņu

Veikt reversās osmozes 

infiltrātu attīrīšanas iekārtas 

pārbūvi, remontu un membrānu 

moduļu nomaiņu, uzlabojot  

tehnoloģisko procesu sistēmu, 

pielāgojoties tehnoloģisko 

procesu mainīgajiem apstākļiem 

(Faktiskā izpilde)

Ņemot vērā to, ka šobrīd notiek infiltrāta iekārtu 

uzlabošana (izpēta izvēloties labāku modeli, kas 

nodrošinātu infiltrāta attīrīšanu, līdz ar ko uzdevums 

neizpildās, bet tiek veikta infiltrāta attīrīšanas sistēmu 

veiktspējas uzturēšana un pakāpeniska uzlabošana, 

faktiski pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem 

apstākļiem.

Nodot atkritumus pārstrādei, iegūstot 

atkārtoti izmantojamos materiālus.

Iegūti atkārtoti izmantojami 

materiāli 

(faktiskais apjoms, %)

SIA „AADSO” līdz 100% nodrošina, lai atkritumi, kurus 

otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi 

videi un tie pienācīgi tiek noglabāti poligonā (tika 

apglabāts tūkst. tonnas atkritumu 17676,945);  

Atkritumu tiek sablietēti atbilstoši normatīviem aktiem, 

noklāti ar plēvi. Ik gadu tiek veikti vides monitoringa 

darbi. Jānorāda, Latvijā nav pilnībā izveidota bīstamo 

atkritumu savākšanas sistēma sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem, jo iedzīvotājiem 

ir iespējams nodot tikai atsevišķu veidu sadzīvē radušos 

videi kaitīgo preču atkritumus (piemēram, baterijas, 

akumulatorus, EEIA).

Papildus ir jānorāda, ka no kopējā ievestā atkritumu 

daudzuma:

1) poligonā "Cinīši" 35783,660 tonnas - 37,920 tonnas 

tika atšķirotas izlietotas riepas; t 351,720 papīra; t 

373,160 PET, t 322,940 koks, t 309,585 metāls, t 

399,280 stikls, jeb 5.02% iegūti materiāli atkārtotai 

pārstrādei

SIA „AADSO” līdz 100% nodrošina, lai atkritumi, kurus 

otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi 

un tie pienācīgi tiek noglabāti poligonā (tika apglabāts 

tūkst. tonnas atkritumu 19298.647);  Atkritumu tiek 

sablietēti atbilstoši normatīviem aktiem, noklāti ar plēvi. Ik 

gadu tiek veikti vides monitoringa darbi. Jānorāda, Latvijā 

nav pilnībā izveidota bīstamo atkritumu savākšanas 

sistēma sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanai no 

iedzīvotājiem, jo iedzīvotājiem ir iespējams nodot tikai 

atsevišķu veidu sadzīvē radušos videi kaitīgo preču 

atkritumus (piemēram, baterijas, akumulatorus, EEIA).

Papildus ir jānorāda, ka no kopējā ievestā atkritumu 

daudzuma:

1) poligonā "Cinīši" 36351.360 tonnas - 12.340 tonnas tika 

atšķirotas izlietotas riepas;

Tā kā tirgus attīstās un mainās atkarībā no pieprasījuma 

un piedāvājuma, tas būtiski ietekmē atkritumu pārstrādes 

attīstību un virzību. Pateicoties zinātniski-tehniskajam 

progresam un pētnieciskajam darbam, tiek attīstītas 

jaunas pārstrādes tehnoloģijas. 

Ieviešot priekšapstrādes centru, tiek samazināts 

atkritumu daudzums, kas tiek noglabās poligonā.

Organizēt darba procesus, nodrošinot, 

ka  atkritumi nav bīstami vai arī tie rada 

nelielu risku videi un veselībai.

Atbilst normatīvo aktu prasībām

(vides monitoringa dati) 

Tiek veikti ikgadējie monitoringa dati, kas ir komplekss 

darbību kopums, kā ietvaros izpētes veidā tiek iegūta 

informācija par galvenajiem poligona raksturlielumiem, 

kas ir jāzina un jāuzrauga, lai nodrošinātu funkcionējoša 

poligona ilgtspējīgu attīstību. Kā galvenie no 

monitorējamiem parametriem – infiltrāta fizikālķīmiskais 

sastāvs, virszemes ūdeņu fizikālķīmiskais sastāvs 

poligona novadgrāvī, apglabāto atkritumu izvietojums, 

virszemes noteces mērījumi, gaisu piesārņojošo vielu 

emisijas, poligona gāzes sistēmas darbības analīze un 

vispārīgie darbi, kas saistīti ar modelēšanu un atskaišu 

sagatavošanu.

Teik nodrošināts, ka pirms atkritumu pieņemšanas 

poligonā tiek pārbaudīta visa informācija atbilstoši 

normatīviem aktiem

1.3.
Veikt  izlietotā iepakojuma 

reģenerāciju.

Veikt atkritumu manuālu vai 

automatizētu  šķirošanu, maksimāli 

sagatavojot tos iespējamai 

reģenerācijai

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.

Visi poligonā ievestie atkritumi tiek šķiroti 

priekšapstrādes centrā, gan papildus manuāli no tūkst. 

17676,945 tonnas ievestu atkritumu tika:

- 351,720 t atdalīts papīrs, jeb 1,99%

- 373,160 t atdalīts PET un plēve, jeb 2,11%

- 322,940 t atdalīts koks, jeb 1,83%

- 309,585 t atdalīts metāls, jeb 1,75 %

- 399,280 t atdalīts stikls, jeb 2,26%

2019.gada no 01.jānvara līdz  31 decembrīm no 

atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu realizācija 

(saņemts – pārstrādāts) tika īstenota attiecībā 1:1, t.i., 

visi saņemtie atkritumi tika pārstrādāti 100% apmērā

Visi poligonā ievestie atkritumi tiek šķiroti priekšapstrādes 

centrā, gan papildus manuāli no tūkst. 19298.647 tonnas 

ievestu atkritumu tika:

- 267.880 t atdalīts papīrs, 

- 305.020 t atdalīts PET un plēve,

- 304.580 t atdalīts koks,

- 307.633 t atdalīts metāls, 

- 179.820 t atdalīts stikls,

2018.gada no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu 

realizācija (saņemts – pārstrādāts) tika īstenota attiecībā 

1:1, t.i., visi saņemtie atkritumi tika pārstrādāti 100% 

apmērā

Sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā 

teritorijā organizē pašvaldība atbilstoši pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānu un reģionālos atkritumu apsaimniekošanas 

plānus. 

Apglabāto atkritumu daudzuma samazinājums par 

50.85%. Tas izskaidrojams gan ar ekonomisko krīzi – 

ekonomikas stagnāciju un iedzīvotāju maksātspējas 

ievērojamu kritumu, kā rezultātā samazinājies arī radīto 

atkritumu daudzums, gan ar atkritumu pārstrādes apjoma 

palielināšanos.

Palielinoties cilvēku skaitam, pieaug atkritumu daudzums.

Atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos ir videi

kaitīgs process, tāpēc, lai samazinātu apglabājamo

atkritumu daudzumu, ir nepieciešama to šķirošana un

atkārtota pārstrāde. Šķirojot un pārstrādājot atkritumus,

tiek taupīti dabas resursi un netiek piesārņota apkārtējā

vide, tiek samazināti draudi dzīvajiem organismiem un

cilvēku veselībai. Pārstrādājot materiālus, tādus kā

plastmasa, stikls, metāls, makulatūra ir iespējams tos

atgriezt saimnieciskajā ciklā. Piemēram, stiklu ir

iespējams pārstrādāt bezgalīgi.

1.2.

Nodrošināt  atkritumu 

apglabāšanu tā, lai netiktu 

apdraudēta cilvēku 

dzīvība un veselība, vide, 

kā arī personu manta;



Organizēt  sadzīves atkritumu dalītas 

vākšanas pakalpojuma pieejamības 

pasākumus iedzīvotājiem

Izveidoto šķirošanas laukumu 

skaits pilsētas mikrorajonos

Otrreizējai izmantošanai 

sagatavoti un pārstrādāti 

vismaz 50% (pēc svara) 

mājsaimniecības atkritumos 

esošais papīrs, metāls, 

plastmasa, stikls

Ir ieviesti šķiroto atkritumu savākšanas maršruti visā 

Daugavpils pilsētas pilsētas administratīvajā teritorijā 

privātmāju sektorā, kas nodrošina sašķiroto un 

pārstrādājamo atkritumu savākšanu no katra klienta bez 

maksas šādās dienās sekojošos mikrorajonos:

1) Pirmdiena – Jaunbūves mikrorajons (no 

18.Novembra iela līdz Slāvu ielai);

2) Otrdiena – Ruģeļu mikrorajons; Jaunbūves 

mikrorajons (no 18.Novembra ielas līdz Silikātu ielai; 

Čerepovas mikrorajons; Gajoka mikrorajons);

3) Trešdiena – Grīvas mikrorajons Lielās ielas rajonā, 

Liģinišķu mikrorajons; Centra mikrorajons; 

Dzelzceļnieku ciemata mikrorajons;

4) Ceturtdiena – Grīvas mikrorajons 6.vidusskolas 

rajonā; Nīderkūnu mikrorajons;

5) Piektdiena – Judovkas mikrorajons; Stropu 

mikrorajons; Križu mikrorajons; Jauno Stropu 

mikrorajons;

6) Sestdiena – Vecās Forštadtes mikrorajons; Jaunās 

Forštadtes mikrorajons; Viduspoguļankas mikrorajons, 

Viduspoguļankas mikrorajons; Mežciema mikrorajons; 

Cietokšņa mikrorajons; Vizbuļu mikrorajons.

Papildus tam pašvaldības teritorijā ir izveidoti 100 

šķiroto atkritumu savākšanas punkti.

No maršrutiem un šķirošanas punktiem 453,58 tonnas 

savākts šķiroto atkritumu

Tiek nodrošināts, ka  Sabiedrība sadarbojas ar reģiona 

pašvaldībām. Sakarā ar to, ka Dienvidlatgalē esošās 

pašvaldības daļēji ir ieviesušas atkritumu dalīto 

savākšanu, uz Sabiedrības apsaimniekoto poligonu  tiek 

ievesti līdz 19% atdalītu atkritumu no kopējā 

mājsaimniecības atkritumu daudzuma.

Patstāvīga sadarbība notiek ar Daugavpils pilsētas domi, 

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” un SIA „DAR 

invest”, kura nodrošina iestādē otrreizēji izmantojamo 

atkritumu atdalīšanu un nodošanu SIA „AADSO”.

Informatīvie materiāli par ierosināšanu dalīt 

mājsaimniecības atkritumus ir ievietoti SIA „AADSO” 

mājas lapā www.aadso.lv  un periodiski aktualizēti.

Joprojām Daugavpils pilsētā darbojas Daugavpils pilsētas 

domes izveidotais šķirošanas laukums Liģinišķu 

mikrorajonā, uz kuru katrs pilsētas iedzīvotājs var nodot 

otreizēji izmantojamos atkritumus;

Patiecoties izveidotajam šīrošanas laukumam Liģinišķu 

mikrorajonā, ko apsaimnieko SIA "AADSO", uz poligonu 

"Cinīši" tiek nogādāti arvien mazāk sadzīves atkritumu.

Mājsaimniecību un tiem līdzīgajos atkritumos dominē 

pārtikas u.c. bioloģiski sadalāmie atkritumi, kas veido 41 

% no radītajiem sadzīves atkritumiem. 2015. gadā, 

salīdzinot ar

2010. gadu, radītais sadzīves atkritumu daudzums ir 

palielinājies par 85 %, bet savāktais atkritumu daudzums 

par 31 %, savukārt pārstrādāts 3 reizes vairāk atkritumu.

Organizēt atkritumu dalītās savākšanas 

vietu izveidi, paredzot iespēju nodot 

lietotas preces to atkārtotai 

izmantošanai vai sagatavošanai 

atkārtotai izmantošanai, veikt to 

apsaimniekošanu

Atdalīti 40% no kopējā 

mājsaimniecības atkritumu 

daudzuma

Daugavpils pilsētā darbojas Daugavpils pilsētas domes 

izveidotais šķirošanas laukums Liģinišķu mikrorajonā, 

uz kuru katrs pilsētas iedzīvotājs var nodot otreizēji 

izmantojamos atkritumus;

2019.gada 12 mēnešos no mājsaimniecībām tika 

pieņemts t 149.035 atdalītu atkritumu 

 Daugavpils pilsētā darbojas Daugavpils pilsētas domes 

izveidotais šķirošanas laukums Liģinišķu mikrorajonā, uz 

kuru katrs pilsētas iedzīvotājs var nodot otreizēji 

izmantojamos atkritumus;

Zemāk ir atspoguļota tabula par pieņemto atkritumu 

daudzumu Liģinišķu šķirošanas laukumā

2

Uz  30.12.2019. noslēgto līgumu skaits ir 7477 no 8846 

Daugavpils pilsētā sadzīves atkritumu savākšana un 

izvešana no Klientiem tiek nodrošināta 7 dienas nedēļā 

saskaņā ar noslēgtajiem 7477 līgumiem, no tiem ar 

fiziskām personām - 6596, ar juridiskām personām - 

881.                                                                                                                       

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta 7 dienas nedēļā saskaņā ar noslēgtajiem 

7191 līgumiem un Daugavpils pilsētas domes saistošo 

noteikumos Nr.16 paredzētā kārtībā.

2019.gada 12 mēnešos no Daugavpils pilsētas 

administratīvās teritorijas savākts un izvests uz poligonu 

“Cinīši”:

nešķirotu CSA –  265265 m3;

pārtikas atkritumi – 98,06 t;

ielu tīrīšanas atkritumi – 126574 t;

būvniecības atkritumi – 183,82 t;

metālapstrādes atkritumi  – 32,46 t;

liela izmēra atkritumi – 351,3 t.

2018.gadā no Daugavpils pilsētas administratīvās 

teritorijas savākts un izvests uz poligonu “Cinīši”:

nešķirotu CSA – 252679 m3;

pārtikas atkritumu – 95,88 t;

ielu tīrīšanas atkritumu – 1206,40 t;

būvniecības atkritumu – 157,98 t;

metālapstrādes atkritumu  – 90,88 t;

liela izmēra atkritumu – 381,16 t.

Nodrošināt sadzīves atkritumu 

savākšanu no Klientiem nodrošinot 

sanitāro kārtību Daugavpils 

administratīvajā teritorijā

Pamatotu sūdzību skaits  par 

nesavlaicīgi vai nepilnīgi 

savāktiem atkritumu gadījumiem

Pārskata periodā nav bijušas nevienas pamatotas 

sūdzības par kapitālsabiedrības organizēto 

pakalpojumu kvalitāti vai nepārtrauktību

Pārskata periodā nav bijušas nevienas pamatotas 

sūdzības par kapitālsabiedrības organizēto pakalpojumu 

kvalitāti vai nepārtrauktību

Ņemot vērā to, ka katrai fiziskai personai atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīviem aktiem nav jāslēdz 

pakalpojuma līgums par atkritumu apsaimniekošanu, bet 

tikai tai, kam pieder nekustamais namīpašums, dati 

nevar tikt izplānoti (t.sk.vienā namsaimniecībā var būt 

reģistrētas (deklarēts) vairākas personas), un kopējo 

skaitu nav iespējam noteikt.

Pieņēmot kopējo nenoslēgto pakalpojuma līgumu 

skaitu SIA "AADSO vērsās pie pašvaldības policijas 

ar lūgumu noskaidrot esošo situāciju. No pašvaldības 

policijas puses tika uzsākta resoriska pārbaude.

1.4.

Sadarbībā ar reģiona 

pašvaldībām, attīstīt 

atkritumu dalītās vākšanas 

sistēmu

Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils administratīvajā teritorijā

2.1.

Nodrošināt regulāru 

sadzīves atkritumu 

savākšanu un izvešanu no 

Klientiem - 

Nodrošināt atkritumu savākšanas 

pakalpojumu visiem Daugavpils 

pilsētas administratīvās teritorijas 

klientiem

Noslēgto līgumu skaits no 

juridiskām /fiziskām personām, 

īpatsvars (%) no apzinātā/ 

plānotā skaita

Faktiski savāktais atkritumu 

daudzums kopā, pa atkritumu 

veidiem 



Nodrošināt Daugavpils pilsētas 

administratīvās teritorijas iedzīvotājiem 

bez papildus maksas nodot atšķirotos 

atkritumus

Organizēt un ierīkot šķiroto 

atkritumu savākšanas punktus 

un laukumus

Par periodu 01.01.2019.-31.12.2019. papildus 

piegādātas tvertnes pilsētas ielās :          1,1m3-169 

tvertnes, no tām 70 tvertnes stiklam un 99 tvertnes 

iepakojumam.        

Kopā ierikoti 97 savākšanas punkti.                               

Tiek nodrošināta šķiroto atkritumu savākšana Daugavpils 

pilsētas:

pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības iestādēs, 

kultūras centros, pašvaldības iestādēs.

Pavisam 73 objektos piegādātas: 1,1 m3- 57 tvertnes;

0,66 m3 – 1 tvertne;

0,24 m3 – 13 tvertnes.

Pilsētas ielās – 96 x 1,1 m3 tvertnes.

Apsaimniekoti 337,37 m3/45020 kg šķiroto atkritumu.

Nodrošināta šķiroto atkritumu 

pieņemšana šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumā Liģinišķu ielas 

rajonā, Daugavpilī, paredzot  

konteinerus ar tilpumu 1,1 m3 un 7 m3.

Pieņemtais šķiroto atkritumu 

apjoms (Faktiskais apjoms);

šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liģinišķu ielas 

rajonā, Daugavpilī tika pieņemts t. 65.055 šķiroto 

atkritumu

sk.zemāk esošu tabulu

Organizēt dalīto atkritumu vākšanu 

atkritumu savākšanas punktos 

Daugavpils pilsētas administratīvajā 

teritorijā 

Izvietoto/apsaimniekoto 

sadzīves atkritumu dalītās 

savākšanas punktu skaits 

(Faktiskais skaits, gab);

Pavisam 97 objektos piegādātas:            1.1m3-169 

tvertnes

Klientu skaits

Īpatsvars (%) no privātsektora 

klientu skaita

No privātmāju sektora uz doto brīdi piedāvāto 

pakalpojumu izmanto aptuveni puse privātmāu 

īpašnieku.

Pēc statistikas datiem atsevišķi nevar noteikt kopējo 

privāstsekotra klientu, jo namīpašumos var būt deklarētas 

vairākas personas. Pakalpojumu izmanto ne visi 

privātsekora klienti - pēc velmes. (Ņemot vērā savākto 

atkritumu daudzumu)

No privātmājām savākto 

atšķiroto iepakojumu apjoms

Savāktais iepakojuma apjoms kopš 2018.gada beigām ir 

pieaudzis vairāk kā 3-4 reizes.

Kopš 01.01.2019. tika savāktas 453,58 tonnas atšķirota 

materiāla

Atbilstoši prasībām, faktiski 

izvietoto konteineru skaits 

Daugavpils pilsētas administratīvajā  teritorijā klienti 

nodrošināti ar  atkritumu tvertnēm  ar uzlīmēm 

“Sadzīves atkritumi”. Uz uzlīmēm norādīti trīs 

kontakttālruņu numuri. Pēc stāvokļa uz 31.12.2019. 

klienti ir nodrošināti ar šādām atkritumu tvertnēm 

lietošanā:

1,1 m3 – 902;

0,77 m3 – 54;

0,66 m3 – 571;

0,24 m3– 2250;

0,14 m3 – 7;

0,12 m3 –252;

1689 klienti izmanto 0,06 m3  atkritumu maisus.

Konteineru pietiekamība, 

marķējums 100% atbilst 

prasībām

Klienti pilnībā nodrišināti ar atritumu tvertnēm, kas 100 

% atbilst prasībām

Klienti pilnībā nodrišināti ar atritumu tvertnēm, kas 100 % 

atbilst prasībām

Autotransporta / aprīkojuma  

vienību skaits  

Sadzīves atkritumi tiek apsaimniekoti ar 6 

specializētiem "Scania" markas atkritumvedējiem un ar 

1 "Mercedes Benz" atkritumvedēju . Nodrošinājums ar 

remontdarbnīcu telpām 238,5 m3, garāžas telpām 505,2 

m3 un atklātu teritoriju 600 m3 materiāltehniskā 

aprīkojuma  glabāšanai.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek 7 dienas 

nedēļā sākot no plkst. 7.00 līdz 20.00. Atkritumi tiek 

pārvadāti ar specializētiem atkritumvedējiem, kuri aprīkoti 

ar globālās pozicionēšanas iekārtām. 

100% izpildīti atkritumu 

savākšanas reisi atbilstoši 

pašvaldības noteiktajam

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek 7 dienas 

nedēļā sākot no plkst. 7.00 līdz 20.00. Atkritumi tiek 

pārvadāti ar specializētiem atkritumvedējiem, kuri 

aprīkoti ar globālās pozicionēšanas iekārtām. 

Sadzīves atkritumi tiek apsaimniekoti ar 5 specializētiem 

Scania markas atkritumvedējiem. Nodrošinājums ar 

remontdarbnīcu telpām 238,5 m3, garāžas telpām 505,2 

m3 un atklātu teritoriju 600 m3 materiāltehniskā 

aprīkojuma  glabāšanai.

2.4.

Atkritumus  pārvadāt ar 

speciāli šim nolūkam 

paredzētiem 

transportlīdzekļiem, kuri 

aprīkoti ar globālās 

pozicionēšanas iekārtām 

un Apsaimniekotāja 

atpazīstamības zīmēm

Izveidota /uzturēta autotransporta bāze 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

nepārtrauktu pakalpojumu 

nodrošināšanai

2.2.

Nodrošināt atkritumu 

dalītās vākšanas sistēmas 

uzturēšanu, pilnveidošanu 

atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām 

prasībām, izmaksas par 

sistēmas izveidi un 

uzturēšanu ietverot maksā 

par nešķirotu sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekošanu

Nodrošināta iespēju privātmāju sektora 

klientiem bez maksas reizi mēnesī 

nodot iepriekš atšķiroto iepakojumu, ko 

SIA “AADSO” savāks bez maksas

2.3.

Nodrošināt  Klientus ar 

konteineriem sadzīves 

atkritumu uzkrāšanai, kuru 

veids un dizains ir 

saskaņots ar Pašvaldību

Nodrošināta sadzīves atkritumu 

konteineru pietiekamība klientiem, to 

atbilstība pašvaldības noteiktajām 

prasībām, tai skaitā speciālam 

marķējumam par atkritumu veidu, 

apsaimniekotāju, kontakttelefonu.



Nodrošināt lielgabarīta un bioloģiski 

noārdāmo atkritumu pakalpojumu 

nodrošināšanu Daugavpils pašvaldības 

administratīvās teritorijas klientiem

Tiek nodrošināta liela izmēra atkritumu, būvniecības, 

bioloģiski noārdāmu, ielu tīrīšanas atkritumu savākšana.        

01.01.2019.-31.12.2019. noslēgti 68 līgumi

Tiek nodrošināta liela izmēra atkritumu, būvniecības, 

bioloģiski noārdāmu, ielu tīrīšanas atkritumu aizvākšana.

Nodrošināt, ka tiks izmantoti metāla 

konteineri ar tilpumu 7 m3 un 15 m3 

liela izmēra nešķiroto sadzīves un 

bioloģiski noārdāmo atkritumu 

savākšanai un pārvadāšanai. 

Tiek izmantoti "Mercedes Benz Actros" markas 

automobiļi, konteinervedēji 7 m3 un 15 m3 un kravas 

automobiļi ar manipulatoru.    

No 01.01.2019. līdz 31.12.2019. tika izvesti:

7 m3 konteineri - 506 gab.,

15 m3 konteineri - 95 gab.,

30 m3 konteineri - 10 gab.

Zaļās masas laikā:

7 m3 konteineri - 241 gab.

15/30 m3 konteineri - 101 gab.

Tiek izmantoti Mercedes Benz Actros markas automobiļi, 

konteinervedēji 7 m3 un 15 m3 un kravas automobile ar 

manipulāatoru.

Paredzēt, ka Daugavpils pilsētas centrā 

nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana 

notiks katru dienu, savukārt citos 

mikrorajonos - saskaņā ar 08.05.2014. 

Daugavpils pilsētas domes saistošo 

noteikumu Nr.16” Atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā” 

nosacījumiem

Tiek nodrošināts, ka Daugavpils pilsētas centrā 

nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana notiek katru 

dienu, savukārt citos mikrorajonos - saskaņā ar 

08.05.2014. Daugavpils pilsētas domes saistošo 

noteikumu Nr.16” nosacījumiem.

Paredzēts, ka Daugavpils pilsētas centrā nešķiroto 

sadzīves atkritumu izvešana notiek katru dienu, savukārt 

citos mikrorajonos - saskaņā ar 08.05.2014. Daugavpils 

pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.16” nosacījumiem.

2.7.

Ilūkstes  novadā  atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta  2018.gada 01.oktobrī, sadzīves 

atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem tiek 

nodrošināta 2 dienas nedēļā saskaņā ar noslēgtajiem 

1150 līgumiem, no tiem ar fiziskām personām -1070, ar 

juridiskām personām - 80.                                                                     

2018.gada 14.augustā SIA "AADSO" noslēdza līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novada 

administratīvajā teritorijā. Atkritumu savākšanas 

pakalpojumu sniegšana tika uzsākta ar 01.oktobri.

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru trešdienu un 1. un 3. ceturtdienu 

saskaņā ar noslēgtiem 1046 līgumiem un Ilūkstes novada 

domes saistošo noteikumu Nr.7/2011 paredzētā kārtībā.

Daugavpils novadā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta ar 2019.gada 01.janvāri.

Daugavpils novadā sadzīves atkritumu savākšana un 

izvešana no Klientiem tiek nodrošināta 2 reizes mēnesī 

(Kalkūnes pagastā - 2 dienas nedēļā saskaņā ar 

noslēgtajiem 1320 līgumiem no tiem ar fiziskām 

personām 1232, ar juridiskām personām 88.)                                                                                                                                                                            

2018.gada 20.decembrī SIA "AADSO" noslēdza līgumu 

par atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā.

Biķernieku pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 01.janvāra.    

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. trešdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 64 līgumiem, no tiem ar fiziskām personām 

- 60, ar juridiskām personām -  4.    

Kalkūnes pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.janvāra.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru otrdienu un sestdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 430 līgumiem, no tiem ar fiziskām 

personām - 401, ar juridiskām personām - 29.    

Sadarbības līgumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ar visām Dienvidlatgales pašvaldībām

2.7.1.

Sadarbībā ar 

Dienvidlatgales reģiona 

pašvaldībām organizēt 

atkritumu 

apsaimniekošanu pārējās 

Dienvidlatgales reģiona 

teritorijās

Organizēt sadarbības līgumu slēgšanu 

ik gadu vismaz ar vienu no 

Dienvidlatgales reģiona pašvaldību

Noslēgto līgumu skaits 

(Faktiskais skaits, gab);

Ņemot vērā to, ka katrai fiziskai personai atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīviem aktiem nav jāslēdz 

pakalpojuma līgums par atkritumu apsaimniekošanu, bet 

tikai tai, kam pieder nekustamais namīpašums, dati 

nevar tikt izplānoti (t.sk.vienā namsaimniecībā var būt 

reģistrētas (deklarēts) vairākas personas), un kopējo 

skaitu nav iespējam noteikt.

Pieņēmot kopējo noslēgto pakalpojuma līgumu skaitu 

un pastiprinošo (pašvaldības policijas) iestāžu 

uzraudzību ir jānorāda, ka 2019.gadā netika 

konstatēts pārkāpumu, ka kāda persona no 

namsaimniecībām nav noslēgusi atkritumu 

apsaimniekošanas līgumu ievērojot Domes saistošo 

noteikumu prasības 

2.5.

Nodrošināt  lielgabarīta, 

ražošanas (būvniecības), 

bioloģisko un zaļo 

atkritumu savākšanu no 

Klientiem, slēdzot 

atsevišķus līgumus, 

patstāvīgi vienojoties par 

pakalpojuma maksu

Savākto atkritumu daudzums (t)



Līksnas pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.aprīļa.

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. ceturtdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 208 līgumiem, no tiem ar fiziskām 

personām - 190, ar juridiskām personām - 18.          

Laucesas pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no  2019.gada 1.maija.   

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  1. un 3. ceturtdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 166 līgumiem, no tiem ar fiziskām 

personām - 157, ar juridiskām personām -  9.        

Salienas pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.jūnija.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  1. un 3. ceturtdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 70 līgumiem, no tiem ar fiziskām personām 

-  68, ar juridiskām personām  - 2     

Kalupes pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.jūlija.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. ceturtdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 112 līgumiem, no tiem ar fiziskām 

personām -  101, ar juridiskām personām  - 11.    

Maļinovas pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.septembra.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. otrdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 112 līgumiem, no tiem ar fiziskām 

personām -  104, ar juridiskām personām  - 8.

Ambeļu pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.oktobra.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. otrdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 71 līgumiem, no tiem ar fiziskām personām 

-  67, ar juridiskām personām  - 4.

2.7.1.

Sadarbībā ar 

Dienvidlatgales reģiona 

pašvaldībām organizēt 

atkritumu 

apsaimniekošanu pārējās 

Dienvidlatgales reģiona 

teritorijās

Organizēt sadarbības līgumu slēgšanu 

ik gadu vismaz ar vienu no 

Dienvidlatgales reģiona pašvaldību

Noslēgto līgumu skaits 

(Faktiskais skaits, gab);



Vaboles pagastā atkritumu savākšanas pakalpojumu 

sniegšana tika uzsākta no 2019.gada 1.oktobra.  

Sadzīves atkritumu savākšana un izvešana no Klientiem 

tiek nodrošināta katru  2. un 4. ceturtdienu saskaņā ar 

noslēgtajiem 83 līgumiem, no tiem ar fiziskām personām 

-  79, ar juridiskām personām  - 4.   

Ilūkstes  novadā  noslēgto līgumu skaits ir 1150 , no 

tiem ar fiziskām personām -1070, ar juridiskām 

personām - 80.       

Daugavpils novadā  noslēgto līgumu skaits ir 1320,  no 

tiem ar fiziskām personām - 1232 ar juridiskām 

personām - 88.

2019.gadā no 1.janvāra līdz 31.decembrim no 

Dienvidlatgales pašvaldību administratīvās teritorijas  

savākts un izvests uz poligonu “Cinīši”: nešķirotu CSA 

–11344 m3;

no Ilūkstes novada - 6548 m3

no Daugavpils novada - 4596 m3

Nodrošināt sadzīves atkritumu 

savākšanu no Klientiem nodrošinot 

sanitāro kārtību Dienvidlatgales 

pašvaldību administratīvajā teritorijā

Pamatotu sūdzību skaits  par 

nesavlaicīgi vai nepilnīgi 

savāktiem atkritumu gadījumiem

Pārskata periodā nav bijušas nevienas pamatotas 

sūdzības par kapitālsabiedrības organizēto 

pakalpojumu kvalitāti vai nepārtrauktību

Pārskata periodā nav bijušas nevienas pamatotas 

sūdzības par kapitālsabiedrības organizēto pakalpojumu 

kvalitāti vai nepārtrauktību

Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā atkritumu 

tvertnes ir nodrošinātas ar uzlīmēm “Sadzīves 

atkritumi”. Uz uzlīmēm norādīti trīs kontakttālruņu 

numuri. 

Uz 31.12.2019. klienti ir nodrošināti ar šādām atkritumu 

tvertnēm lietošanā:

1,1 m3 – 125;

0,77 m3 –10;

0,66 m3 – 8;

0,24 m3–138;

0,14 m3 –67;

0,12 m3 – 5;

367 klienti izmanto 0,06 m3  atkritumu maisus.

Ilūkstes novada administratīvās teritorijā atkritumu 

tvertnes ir nodrošinātas ar uzlīmēm “Sadzīves atkritumi” 

un “Iepakojums”. Uz uzlīmēm norādīti trīs kontakttelefonu 

numuri. Pēc stāvokļa uz 31.12.2018. klienti ir nodrošināti 

ar šādām atkritumu tvertnēm lietošanā:

1,1 m3 – 72;

0,77 m3 – 3;

0,66 m3 – 2;

0,24 m3– 87;

0,14 m3 – 4;

0,12 m3 – 25;

171 klienti izmanto 0,06 m3  atkritumu maisus.

Daugavpils novada administratīvās teritorijā atkritumu 

tvertnes ir nodrošinātas ar uzlīmēm “Sadzīves atkritumi” 

Uz uzlīmēm norādīti trīs kontakttālruņu numuri. 

Uz 31.12.2019. klienti ir nodrošināti ar šādām atkritumu 

tvertnēm lietošanā:

1,1 m3 – 101;

0,77 m3 –4;

0,66 m3 – 14;

0,24 m3– 86;

0,14 m3 –107;

0,12 m3 – 8;

236 klienti izmanto 0,06 m3  atkritumu maisus.

Pēc statistikas datiem atsevišķi nevar noteikt kopējo 

privāstsekotra klientu, jo namīpašumos var būt deklarētas 

vairākas personas. 

Faktiski savāktais atkritumu 

daudzums kopā, pa atkritumu 

veidiem 

2.7.1.

Sadarbībā ar 

Dienvidlatgales reģiona 

pašvaldībām organizēt 

atkritumu 

apsaimniekošanu pārējās 

Dienvidlatgales reģiona 

teritorijās

Organizēt sadarbības līgumu slēgšanu 

ik gadu vismaz ar vienu no 

Dienvidlatgales reģiona pašvaldību

Noslēgto līgumu skaits 

(Faktiskais skaits, gab);

2.7.3.

Nodrošināt  Klientus ar 

konteineriem sadzīves 

atkritumu uzkrāšanai, kuru 

veids un dizains ir 

saskaņots ar Pašvaldību

Nodrošināta sadzīves atkritumu 

konteineru pietiekamība klientiem, to 

atbilstība pašvaldības noteiktajām 

prasībām, tai skaitā speciālam 

marķējumam par atkritumu veidu, 

apsaimniekotāju, kontakttelefonu.

Atbilstoši prasībām, faktiski 

izvietoto konteineru skaits 

2.7.2.

Nodrošināt regulāru 

sadzīves atkritumu 

savākšanu un izvešanu no 

Klientiem -

Nodrošināt sadzīvē radušos atkritumu 

savākšanu un nogādāšanu uz 

atkritumu poligonu „Cinīši” atbilstoši 

citu Dienvidlatgales pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem

Noslēgto līgumu skaits no 

juridiskām /fiziskām personām, 

īpatsvars (%) no apzinātā/ 

plānotā skaita

2018.gadā no 01.oktobra līdz 31.decembrim no Ilūkstes 

novada administratīvās teritorijas savākts un izvests uz 

poligonu “Cinīši”:

nešķirotu CSA – 1530 m3;



Konteineru pietiekamība, 

marķējums 100% atbilst 

prasībām

Klienti pilnībā nodrišināti ar atritumu tvertnēm, kas 100 

% atbilst prasībām

Klienti pilnībā nodrišināti ar atritumu tvertnēm, kas 100 % 

atbilst prasībām

Ilūkstes novadā sadzīves atkritumi tiek apsaimniekoti 

ar 2 specializētiem "Scania" markas atkritumvedējiem. 

Daugavpils novadā sadzīves atkritumi tiek 

apsaimniekoti ar 4 specializētiem "Scania" markas 

atkritumvedējiem un ar 1 "Mercedes Benz" 

atkritumvedēju .   

Ilūkstes novadā - 2 reizes mēnesī, Ilūkstes pilsētā - 1 

reizi  nedēlā, sākot no plkst. 7.00 līdz 20.00. Atkritumi 

tiek pārvadāti ar specializētiem atkritumvedējiem, kuri 

aprīkoti ar globālās pozicionēšanas iekārtām.

Daugavpils novadā sadzīves atkritumu savākšana un 

izvešana no Klientiem tiek nodrošināta 2 reizes mēnesī 

(Kalkūnes pagastā - 2 dienas nedēļā)    
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3.1.

Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda projekta  

III.kārta realizācija

Sekot VARAM  mājas lapā 

izsludinātajiem  ES KF projektiem par 

sadzīves atkritumu poligonu 

pilnveidošanu, un iesniegt attiecīgus 

projektu pieteikumus.

Sagatavots un iesniegts 

projekta pieteikums

Pārskata periodā no iesniegtajiem projektu 

pieteikumiem ES fondu finansējuma trūkuma dēļ netiks 

ieviestas plānotās aktivitātes.

1) 2018.gada 29.jūnijā tika noslēgts iepirkuma līgums 

Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde projektam “Cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide 

Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

2) 2018.gada 18.oktobrī Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūrā tika iesniegts projekta iesniegumus Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda 2014.–2020. 

gada plānošanas perioda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu 

izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3.pasākuma 

“Atkritumu reģenerācijas veicināšana” projektam Cietā 

reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide 

Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A";

3) 2018.gada 29.novembrī SIA "AADSO" saņēma lēmumu, 

kur pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas atzinumu  un 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma  

25.panta trešās daļas 3.punktu, Sadarbības iestāde 

nolema noraidīt SIA "AADSO" projekta iesniegumu. 

3.2.

Materiāltehniskās bāzes 

paplašināšana/ 

modernizēšana šķiroto 

atkritumu savākšanas 

sistēmas kapacitātes 

uzlabošanai

Informēta sabiedrība par šķiroto 

atkritumu savākšanas sistēmu

Informējošo/ izglītojošo 

aktivitāšu skaits

Iedzīvotāji tiek informēti par aktivitātēm SIA "AADSO" 

māas lapā un pašvaldības mājas lapā 

www.daugavpils.lv 

Iedzīvotāji tiek informēti par aktivitātēm SIA "AADSO" 

māas lapā un pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv 

3.3.

Nodrošināt ilgtspējīgu 

uzņēmuma darbību un 

attīstību, piesaistot 

finansējumu uzņēmuma 

darbības kvalitātes 

uzlabošanai un 

optimizēšanai, t.sk.ES 

struktūrfondos pieejamo 

līdzekļu apgūšanu

Sadarboties ar valsts un 

Dienvidlatgales reģiona pašvaldībām, 

lai gūtu atbalstu ilgtermiņa ieguldījumu 

palielināšanai, piesaistot Eiropas 

Savienības un citus ārējos fondus 

atkritumu apsaimniekošanas jomā

Faktiski veiktās aktivitātes,  

darbu izpildes apjomi

Iespēju robežās tiek ņemta dalība ES fondu projektu 

konkursos.

Iespēju robežās tiek ņemta dalība ES fondu projektu 

konkursos.
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2.7.3.

Nodrošināt  Klientus ar 

konteineriem sadzīves 

atkritumu uzkrāšanai, kuru 

veids un dizains ir 

saskaņots ar Pašvaldību

Nodrošināta sadzīves atkritumu 

konteineru pietiekamība klientiem, to 

atbilstība pašvaldības noteiktajām 

prasībām, tai skaitā speciālam 

marķējumam par atkritumu veidu, 

apsaimniekotāju, kontakttelefonu.

Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgas darbības un attīstības nodrošināšanai.

Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu

2.7.4.

Atkritumus  pārvadāt ar 

speciāli šim nolūkam 

paredzētiem 

transportlīdzekļiem, kuri 

aprīkoti ar globālās 

pozicionēšanas iekārtām 

un Apsaimniekotāja 

atpazīstamības zīmēm

Izveidota /uzturēta autotransporta bāze 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

nepārtrauktu pakalpojumu 

nodrošināšanai

Autotransporta / aprīkojuma  

vienību skaits  

100% izpildīti atkritumu 

savākšanas reisi atbilstoši 

pašvaldības noteiktajam



Optimizēt saimnieciskās darbības 

izdevumus, nodrošinot to lietderīgu 

izmantošanu. 

Izmaiņas  (EUR, %)

Uzturēts konkurētspējīgs tarifs 

Izmaiņas tarifā pārskata periodā nav konstatētas - 45.43 

EUR/t (bez PVN 21%). Pirmās izmaiņas tarifā būs 

manāmas 2020.gada saskaņā ar DRN likumā noteiktās 

DRN likmes pieaugumu.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 28.11.2018. lēmumu Nr.132, SIA “AADSO” 

apsaimniekotā CSA poligona “Cinīši” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu tarifs (kopā ar DRN) ir  45,43 

EUR par tonnu (bez PVN 21%) laika posmā no 

01.01.2019. – 31.12.2019., savukārt no 01.01.2020. – 

31.12.2020. būs 48,85 EUR (kopā ar DRN) par tonnu (bez 

PVN 21%).

par pārējiem atkritumiem:

1)            67,39 EUR/t – no 2019.gada 1.janvāra līdz 

2019.gada 31.decembrim;

2)            74,39 EUR/t – no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna 

tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Samazināt debitoru prasījumu apjomu Samazinājums 10%. 13,03% 16,61%

Salīdzinot ar 2018.gada datiem, parskata periodā ir 

verojams debitoru parādu palielinājums par 10.29%, kas 

saistīts ar klientu skaita pieagumu sakarā ar pakalpojumu 

sniegšanu plašākā teritorijā nekā 2018.gadā.

Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu 

izmantošanu,  nodrošinot rentablu 

darbību, stabilu maksātspēju

Neto rentabilitāte 

Pašu kapitāla atdeve 

Maksātspējas koeficents 

Neto rentabilitāte = 12.00

Pašu kapitāla atdeve (rentabilitāte) = 24.77%

Maksātspējas koeficients = 2.90

Neto rentabilitāte = 17.59

Pašu kapitāla atdeve (rentabilitāte) = 33%

Maksātspējas koeficients = 2.00

Pārskata periodā katrs apgrozījuma 1.00 euro ir ienesis 

0.59 euro tīrās peļņas, katrs kapitālsabiedrības pašu 

kapitālā ieguldītais 1.00 euro ir veidojis 0.01 euro tīrās 

peļņas. Kapitālsabiedrības maksātspejas koeficients 

pārskata priodā bija 2.01, kas norāda, ka uzņēmums 

veiksmīgi funckionē un ir maksātspējīgs. Visas izmaiņas 

ir saistītas ar uzņēmuma tīrās peļņas apjomu 

samazinājumiem. Peļņu 2018.gadā būtiski ietekmēja 

pamatlīdzekļu nolietojums (ES), kas tika norakstīts uz 

nākamo periodu ieņēmumiem (NPI).

Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību

100% nodrošināta pakalpojuma 

pieejamība, paplašinot to, t.sk., 

e-pakalpojumu ieviešana

Piedāvātais pakalpojums tiek nodrošināts arvien 

plašākā teritorijā (tiek slēgti sadarbības līgumi ar 

pagastiem). Visa informācija par pakalpojumu ir 

izvietota kapitālsabiedrības mājas lapā www.aadso.lv, 

kas ļauj ikvienam interesentam atrast interesējošo 

informāciju par pakalpojumu. Patstāvīgi tiek vērtētas 

iespējas paplašināt pakalpojumu klāstu e-vidē. 

100% nodrošināta pakalpojuma pieejamība, paplašinot to, 

t.sk., e-pakalpojumu ieviešana 

4.2.

Atkritumu 

apsaimniekošanas plāna 

pārskatīšana

Piedalīties Latvijas Atkritumu 

saimniecības uzņēmumu asociācijas 

rīkotajās sanāksmēs 

Izteikto viedokļu un priekšlikumu no 

Dienvidlatgales reģiona atkritumu 

apsaimniekotāju puses izskatīšana un 

apkopošana

Plānošanas dokumenta 

aktualizācija 1x3gados

Kapitālsabiedrības pārstāvji regulāri piedalās LASUA 

organizētajās sanāksmēs, izsaka viedokli un 

ierosinājumus pie izskatāmo jautājumu apspriešanas, kā 

arī sniedz nepieciešamo informāciju plānošanas 

dokumentu izstrādes kontekstā savas kompetences 

ietvaros.

Kvalifikācijas celšanas kursu, mācību 

organizēšana, apmeklēšana

Apmeklēto, organizēto mācību 

skaits
Darbinieki piedalījās 9 semināros 

2018.gadā darbinieki piedalījās 4 semināros un pieredzes 

apmaiņas darba braucienos

Visi braucieni, t.i., kvalifikācijas celšanas kursi, macību 

braucieni, u.c., tiek apmeklēti pēc nepieciešamības. 

Personāla darbības ikgadējā 

novērtēšana
100%, faktiskais rezultāts

Darbinieku novērtēšana notiek atbilstoši Darba līguma 

nosacījumiem.

Darbinieku novērtēšana notiek atbilstoši Darba līguma 

nosacījumiem.
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4.1.
Pilnveidot uzņēmuma 

pārvaldības modeli

4.3.

Paaugstināt personāla 

kvalifikāciju un motivāciju, 

veicot novērtēšanu un 

kvalifikācijas 

paaugstināšanu

Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu  vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos



Organizēt sabiedrības izglītošanas un 

informēšanas pasākumus, t.sk.

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

Aktualizēt informāciju internetā mājas 

lapā

Savlaicīgi / normatīvajos  aktos 

noteiktajā termiņā informēta 

sabiedrība par aktualitātēm, 

saimnieciskās darbības 

rezultātiem

Tiek veikta sadarbība ar pašvaldības izglītības 

iestādēm, atbalstītas skolēnu un studentu vizītes 

sadzīves atkritumu poligonā un nodrošinātas 

ekskursijas tajā. Kapitālsabiedrība nodrošina aktuālākās 

informācijas pieejamību mājas lapā www.aadso.lv par 

šķiroto atkritumu savākšanas iespējām pašvaldībā un 

citiem aktuālajiem jaunumiem

Sabiedrība pastāvīgi nepieciešamo informāciju ievieto 

masu informācijas līdzekļos un mājas lapā www.aadso.lv  

Organizēt pakalpojumu kvalitātes 

novērtējuma aptauju 

Pozitīva viedokļa būtisks 

pārsvars
Aptauja ir ievietota mājas lapā www.aadso.lv  Aptauja ir ievietota mājas lapā www.aadso.lv  

Sniegt konsultācijas, skaidrojumus, 

sagatavot atbildes uz iesniegumiem

Konsultāciju, iesniegumu, 

sniegto atbilžu skaits

Pamatotu sūdzību skaits 0

Pārskata periodā nav bijušas nevienas pamatotas 

sūdzības par kapitālsabiedrības organizēto 

pakalpojumu kvalitāti vai nepārtrauktību

2019.gada gada laikā tika  nosūtītas atbildes uz Fizisko 

un Juridisko personu vēstulēm 754 gab.

2018.gadā tika  nosūtītas un sniegtas atbildes uz Fizisko 

un Juridisko personu vēstulēm 674 gab.

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija

Tarifu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu poligonā 

„Cinīši” izskatīšana, izvērtēšana, 

apstiprināšana, 

licences darbības uzraudzība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir 

iesniegta atskaite "Izmaksas un ieņēmumi, pakalpojumu 

daudzums (3. pielikums, atkritumu apsaimniekošana) 

(Metodikai no 23.01.2018)", kas pašlaik tiek koriģēta, 

ievērojot tarifa projekta sagatavošanas principus.

1) iesniedz gada atskaites par tarifu 25.pielikums;

2) tiek vākta informācija, lai veiktu tarifa grozījumus;

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Piedalīties ministrijas darba grupās, 

izstrādājot normatīvos aktos atkritumu 

apsaimniekošanas jomā

Pie nepieciešamības iesūta VARAM redakcionālus 

likumprojektu vai lēmumprojektu ieteikumus vai aptaujas 

anketas, kam par pamatu ir ņemta vērā tieši 

Dienvidlatgales situācija atkritumu apsaimniekošanas 

jomā

1)  SIA "AADSO" pārstāvis periodiski piedalās Latvijas 

atkritumu apsaimniekotāju asociācija rīkotajā darba grupā, 

kas saistīta ar Atkritumu apsaimniekošanu poligonos;

2) iesniedz ar KF projektu saistītās atskaites;

Daugavpils reģionālā 

vides pārvalde

A kategorijas piesārņojošas darbības 

atļaujas saņemšana darbības vietai: 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads

Regulāri veic grozījumus poligona A kategorijas 

darbībā, kad tas ir nepieciešams vai vajadzīgs 

kapitālsabiedrības tālākai attīstībai

1) iesniedz vides monitoringa datus u.c.saistītos pārskatus

SIA “AADSO” dalībnieki

Dalībnieku kopsapulču organizēšana,

SIA „AADSO” pārskata apstiprināšana;

Budžeta izpildes un budžeta prognozes 

izskatīšana un apstiprināšana un citi 

jautājumi

Izveidota un uzturēta datu bāze par 

atkritumu daudzumu, to 

apsaimniekošanas procesiem

Nodrošināta operatīva 

informācijas apmaiņa

100% savlaicīgi sagatavota un 

iesniegta informācija 

Budžeta plāns, atskaites un tarifa projekti vienmēr tiek 

savlaicīgi iesniegti kontrolējošajām vai uzraugošajām 

instancēm, nav saņemti aizrādījumi / sūdzības par 

neizpildi vai kļūdām.

1) Tiek nodrošināts ik gadu

2) Ir papildināta un ik ceturksni tiek papildināta informācija 

par SIA "AADSO" darbību, kas ir publiski pieejama: 

http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=123&Itemid=98   

2016.gads 2017.gads 2018.gada 12 mēneši 2019.gada 12 mēneši

37274,590 35426,860 36351,360 35783,660

30629,220 19267,348 17399,827 16009,665

Atkritumu apjoms/gads

Nodrošināta operatīva 

informācijas apmaiņa un rīcība, 

saņemtas nepieciešamās 

atļaujas, licences.

6.1.

Pilnveidot sadarbību ar 

valsts, pašvaldību un 

starptautiskajām 

institūcijām, klientiem, 

sabiedrību kopumā, t.sk.:

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (turpmāk - AADSO) apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā ievesto un apglabāto sadzīves, liela izmēra un ražošanas 

atkritumu apjoms (tonnās) atsevišķi 2016.gadā, 2017.gadā, 2018.gadā un par 2019.gada 12 mēnešiem:

Saņemtais sadzīves atkritumu 

apjoms (tonnas)

Apglabātais sadzīves atkritumu 

apjoms (tonnas)



290,380 421,300 521,420 528,300

61,160 264,3800 216,8400 205,36

767,600 1300,420 1681,980 1461,920

767,600 1300,42 1681,98 1461,920

No atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu AADSO realizēja 2016. – 2019.gadā:

2016.gads 2017.gads 2018.gada12 mēneši 2019.gada 12 mēneši

tonnas tonnas tonnas tonnas

191,820 344,520 267,880 351,720

175,280 388,740 305,020 373,160

229,220 156,920 304,580 322,940

139,920 356,872 307,633 309,585

15,300 39,480 179,820 399,280

 Daugavpils pilsētā šķirošanas laukumā Liģinišķu mikrorajonā, pilsētas iedzīvotāju nodotais atkritumu daudzums:

2018.gada 12 mēneši 2019.gada 12 mēneši

tonnas tonnas

12,58 12,88

6,20 9,58

26,34 19,06

8,68 9,15

10,7 30,6

14,555 28,205

32,160 39,56

2019.gada 12 mēneši

tonnas

0,023

0,004

0,100

0,830

0,006

1,152

Informāciju sagatavoja

Apglabātais liela izmēra atkritumu 

apjoms (tonnas)

Saņemtais ražošanas (t.sk., 

būvniecības) atkritumu apjoms 

(tonnas)

Apglabātais ražošanas (t.sk., 

būvniecības) atkritumu apjoms 

(tonnas)

Latvijā realizētais no atkritumiem 

Papīrs, kartons*:

Papīrs, kartons*:

PET, plēve*:

Koks*:

Metāls*:

Stikls*:

Saņemtais liela izmēra atkritumu 

apjoms (tonnas)

Evita Žuromska, 65476324

Papīrs, kartons*:

PET, plēve*:

Koks*:

Citas baterijas un akumultori;

PET, plēve*:

Koks*:

Metāls*:

Latvijā realizētais no atkritumiem 

Stikls*:

Lietotas riepas

Stikls*:

Elektriskie atkritumu

Lietotas riepas

Daugavpils pilsētā šķirošanas laukumā "Cinīši", Demenes pagasts, Daugavpils novads, pilsētas iedzīvotāju nodotais atkritumu daudzums: no 17.09.2019*.

Latvijā realizētais no atkritumiem 
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