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SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

Rīcības plāns 2017.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. 

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 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) un darbības un attīstības stratēģijas 2017.-2020.gadam 

 

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

mērķiem, kas ir: 



2 

 

- 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. 

 

 

Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji 2017.gadam.        

N.p.k. Uzdevums Veicamie pasākumi Sasniedzamie rādītāji 
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais 

(amats) 

1. Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā 

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 

 

vienmēr Operators 

 Attīstīt kopējo radīto atkritumu 

daudzuma samazināšanas pasākumus  

 

Samazināt apglabājamo 

bioloģiski noārdāmo 

atkritumu daudzumu līdz 50% 

2017.gads 

 

Valdes loceklis 

Samazināt  apglabājamo 2017.gads Valdes loceklis 
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atkritumu plūsmu, palielinot 

atkritumu pārstrādi 50% līdz 

80% apmērā atkarībā no 

atkritumu veida; 

 

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, 

novērtēt arī dažādas iespējamās 

alternatīvas, piemēram, dažādiem 

ražošanas procesiem, izejvielām. 

Ieviestas inovatīvas 

tehnoloģijas 

 

vienmēr Valdes loceklis 

Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 

procesu 

Modernizētas tehnoloģiskās 

iekārtas (faktiskais apjoms) 

2017.gads Poligona 

ražošanas vadītājs 

1.2. Nodrošināt  atkritumu apglabāšanu tā, 

lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un 

veselība, vide, kā arī personu manta; 

Nodot atkritumus pārstrādei, iegūstot 

atkārtoti izmantojamos materiālus. 

Iegūti atkārtoti izmantojami 

materiāli  

(faktiskais apjoms, %) 

vienmēr Poligona 

ražošanas vadītājs 

Organizēt darba procesus, nodrošinot, ka  

atkritumi nav bīstami vai arī tie rada 

nelielu risku videi un veselībai. 

Atbilst normatīvo aktu 

prasībām 

(vides monitoringa dati)  

vienmēr Poligona 

ražošanas vadītājs 

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. 

2017.gads Poligona 

ražošanas vadītājs 

1.4. Sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, 

attīstīt atkritumu dalītās vākšanas 

sistēmu 

Organizēt  sadzīves atkritumu dalītas 

vākšanas pakalpojuma pieejamības 

pasākumus iedzīvotājiem 

Atkritumu dalītās vākšanas 

iespējas  
Visā plāna 

darbības laikā 

Valdes loceklis 

Organizēt atkritumu dalītās savākšanas 

vietu izveidi, paredzot iespēju nodot 

lietotas preces to atkārtotai izmantošanai 

vai sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, 

veikt to apsaimniekošanu 

Atdalīti 19% no kopējā 

mājsaimniecības atkritumu 

daudzuma 
Visā plāna 

darbības laikā 

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

2.1. 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. 

(provizoriski atkritumu dedzināšanas 

rūpnīcas izbūve ar mērķi iegūt 

elektroenerģiju un saražoto enerģiju 

izmantot poligona autonomo funkciju 

pildīšanai, bioloģiski noārdāmo atkritumu 

pārstrādes kapacitātes palielināšana un 

šķirošanas līnijas modernizēšana) 

Projekta pieteikumā un 

vispārīgajā vienošanās 

noteiktie darbu apjomi 

2017.gads Valdes loceklis 

Projektu 

menedžeris 

3. Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu 

3.1. Pilnveidot uzņēmuma pārvaldības 

modeli 

Optimizēt saimnieciskās darbības 

izdevumus, nodrošinot to lietderīgu 

izmantošanu.  

 

Izmaiņas  (EUR, %) 

 

Uzturēts konkurētspējīgs 

tarifs  

2017.gads Valdes loceklis 

Samazināt debitoru prasījumu apjomu  

 

Samazinājums 10%. 2017.gads Valdes loceklis 

Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu 

izmantošanu,  nodrošinot rentablu 

darbību, stabilu maksātspēju 

Neto rentabilitāte 1.6% 

Pašu kapitāla atdeve 3.0% 

Maksātspējas koeficents <1 

2017.gads Valdes loceklis 

Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību 

  

 

 

100% nodrošināta 

pakalpojuma pieejamība, 

paplašinot to, t.sk., e-

pakalpojumu ieviešana 

2017.gads Valdes loceklis 

3.2. Paaugstināt personāla kvalifikāciju un 

motivāciju, veicot novērtēšanu un 

kvalifikācijas paaugstināšanu 

Kvalifikācijas celšanas kursu, mācību 

organizēšana, apmeklēšana 

Apmeklēto, organizēto 

mācību skaits 

2017.gads Valdes loceklis 

Personāla darbības ikgadējā novērtēšana 100%, faktiskais rezultāts 2017.gads Valdes loceklis 

4. Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu  vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumos 

4.1. Pilnveidot sadarbību ar valsts, 

pašvaldību un starptautiskajām 

institūcijām, klientiem, sabiedrību 

kopumā, t.sk.: 

 

Organizēt sabiedrības izglītošanas un 

informēšanas pasākumus, t.sk. 

 

informēt un izglītot sabiedrību par 

atkritumu dalīto vākšanu. Nodrošināt 

informācijas pieejamību mājsaimniecībām 

Savlaicīgi / normatīvajos  

aktos noteiktajā termiņā 

informēta sabiedrība par 

aktualitātēm, saimnieciskās 

darbības rezultātiem 

2017.gads Valdes loceklis 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu  

apsaimniekošanas Dienvidlatgales                         

starppašvaldību organizācija” valdes loceklis                                           A.Pudāns                                   

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

un citām interešu grupām par atkritumu 

dalītās vākšanas vietu izvietojumu un 

iespējām nodot atkritumus šajās 

savākšanas vietās 

 

Aktualizēt informāciju internetā mājas 

lapā 

Organizēt pakalpojumu kvalitātes 

novērtējuma aptauju  

Pozitīva viedokļa būtisks 

pārsvars 

  

 Sniegt konsultācijas, skaidrojumus, 

sagatavot atbildes uz iesniegumiem 

Konsultāciju, iesniegumu, 

sniegto atbilžu skaits 

Pamatotu sūdzību skaits 0 

 

2017.gads Valdes loceklis 

SPRK Tarifu par sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojumu poligonā 

„Cinīši” izskatīšana, izvērtēšana, 

apstiprināšana,  

licences darbības uzraudzība 

Nodrošināta operatīva 

informācijas apmaiņa un 

rīcība, saņemtas 

nepieciešamās atļaujas, 

licences. 

2017.gads Valdes loceklis 

VARAM Piedalīties ministrijas darba grupās, 

izstrādājot normatīvos aktos atkritumu 

apsaimniekošanas jomā 

2017.gads Valdes loceklis 

DRVP A kategorijas piesārņojošas darbības 

atļaujas saņemšana darbības vietai: 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons 

„Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads 

2017.gads Valdes loceklis 

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  

 

 

vienmēr 

 

 

 

2017.gads 

Valdes loceklis 


