
APSTIPRINĀTS 
ar dalībnieku kopsapulces 2021.gada __________ 

lēmuma Nr. 2021/____ ____punktu, protokols Nr.2021/____ 
 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 
Rīcības plāns 2022.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.  

No 01.01.2021. līdz 30.06.2021. Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Daugavpils un 9 novadi: Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, 

Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas novads un no 01.07.2021. Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilps Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldība un 4 novadi: Augšdaugavas novads (Daugavpils), Krāslavas novads (Krāslava), Preiļu novads (Preiļi), Līvānu novads (Līvāni). 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.– 2020.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. – 2028.gadam projektā 
norādītajam, sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona darbība ir valsts regulējamais pakalpojums un tā tarifs ietver visas faktiskās izmaksas. 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 2021. – 2028.gadam projektā noteiktos rādītājus. 
• Izpildīt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam noteiktos mērķus 

( apstiprināts ar Dalībnieku sapulci 2020.gada 18.decembra lēmuma Nr. 2020/03 4.punktu). 
• Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā. 

 
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;  
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- 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. 

 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” plāno un veic 
saskaņā ar 2017.gada 29.augustā noslēgto līgumu (Domes indekss Nr.D-2017/710 
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/dokumenti/Ligums_atkritumu_apsaimniekosana.pdf) ar Daugavpils pilsētas domi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. 
 

Uzdevumi, veicamie pasākumi un sasniedzamie rādītāji 2021.gadam.        

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

Atbildīgais 
(amats) 

1. Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģiona poligonā “Cinīši” 

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% 

2022.gads 
 

Valdes loceklis 

Samazināt  apglabājamo atkritumu 
plūsmu, palielinot atkritumu 

2022.gads 
 

Valdes loceklis 
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pārstrādi 60% līdz 75% apmērā 
atkarībā no atkritumu veida; 

Pilnveidoti atkritumu apsaimniekošanas 
procesu, t.sk. Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi poligonā 
“Cinīši” 

Modernizētas tehnoloģiskās iekārtas 
(faktiskais apjoms) 

2022.gads 
 

Valdes loceklis 

Pagarināts atkritumu poligona “Cinīši” 
atkritumu šūnu lietderīgās lietošanas 
(ekspluatācijas) laiku, novirzot nozīmīgu 
BNA apjomu no apglabāšanas pārstrādei 

Pagarināts atkritumu šūnu 
ekspluatācijas laiks, līdz ar to 
pagarināts atkritumu poligona 
“Cinīši” kopējās krātuves 
aizpildīšanās termiņš, kas ir ilgāks 
par 4 gadiem (no 2019. bāzes gada) 

vienmēr Valdes loceklis 

Veikts ietekmes uz vidi novērtējums,  
novērtētas iespējamās alternatīvas ražošanas 
procesiem, izejvielām. 

Ieviestas inovatīvas tehnoloģijas 
 

vienmēr Valdes loceklis 

1.2. 

Nodrošināt  atkritumu 
apglabāšanu tā, lai netiktu 
apdraudēta cilvēku dzīvība 
un veselība, vide, kā arī 
personu manta; 

Atkritumi nav bīstami videi un veselībai 
 

Iegūti atkārtoti izmantojami materiāli 
un enerģija (faktiskais apjoms, %) 

vienmēr 
Poligona 
ražošanas 
vadītājs 

Nodrošināta atkritumu kā resursu racionāla 
izmantošana 

1.3. 
Veikt  izlietotā iepakojuma 
reģenerāciju. 
 

Palielināts pārstrādāto atkritumu daudzums 
 

Pārstrādāt 60% no izlietotā     
iepakojuma, t.sk.:             
- 50 % pēc svara plastmasām;  
- 25% pēc svara kokam;  
- 70% pēc svara melnajiem metāliem;  
- 50% pēc svara attiecībā uz 
alumīniju;  
- 70 % pēc svara stiklam;  
- 75 % pēc svara papīram un 
kartonam; 

2022.gads 
Poligona 
ražošanas 
vadītājs 

1.4. 

Sadarbībā ar reģiona 
pašvaldībām, attīstīt 
atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmu 

Palielināts otrreizējai 
izmantošanai/pārstrādei  atdalīto atkritumu 
apjomu 
 

Otrreizējai izmantošanai sagatavoti 
un pārstrādāti vismaz 50% (pēc 
svara) mājsaimniecības atkritumos 
esošais papīrs, metāls, plastmasa, 
stikls 

Visā plāna 
darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

Nodrošināta sadzīves atkritumu dalītas 
vākšanas pakalpojuma pieejamību 
iedzīvotājiem. 

Izveidoto šķirošanas laukumu skaits 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
mikrorajonos 

Visā plāna 
darbības laikā 

Poligona 
ražošanas 
vadītājs 
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Izveidot dalītas savākšanas sistēmas 
tekstilmateriāliem 

Izveidoto šķirošanas punktu un 
laukumu skaits Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldības 
mikrorajonos 
Pieņemtais tekstilmateriālu atkritumu 
apjoms (Faktiskais apjoms); 

Līdz 2025.gada 
1,janvārim 

Poligona 
ražošanas 
vadītājs 

2. Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu Dienvidlatgales reģionā 

2.1. 

Nodrošināt regulāru 
sadzīves atkritumu 
savākšanu un izvešanu no 
Klientiem -  

Nodrošināta sadzīvē radušos atkritumu 
savākšana un nogādāšana  atkritumu 
poligonā “Cinīši” 
atbilstoši Dienvidlatgales reģiona 
pašvaldību saistošajos noteikumos 
noteiktajam par atkritumu apsaimniekošanu 
(Ir noslēgti  12024 līgumi, t.sk.  10860 ar 
fiziskām personām un  1164 ar juridiskām 
personām). 

Noslēgto līgumu skaits no juridiskām 
/fiziskām personām, īpatsvars (%) no 
apzinātā/ plānotā skaita 
 

Visā plāna 
darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

Faktiski savāktais atkritumu 
daudzums kopā, pa atkritumu 
veidiem  

Nodrošināta sanitārā kārtība 
Dienvidlatgales reģiona teritorijā, nav 
saņemtas sūdzības par darba kvalitāti 

Pamatotu sūdzību skaits  par 
nesavlaicīgi vai nepilnīgi savāktiem 
atkritumu gadījumiem 

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 

Nodrošināt Dienvidlatgales reģiona 
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bez 
papildus maksas nodot atšķirotos atkritumus  
 

Ierīkoto šķiroto atkritumu savākšanas 
punktu un laukumu skaits  
(Faktiskais skaits, gab); 

Visā plāna 
darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

Nodrošināta šķiroto atkritumu pieņemšana 
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā 
Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī, un 
poligonā “Cinīši” paredzot  konteinerus ar 
tilpumu 1,1 m3 un 7 m3. 
 

Pieņemtais šķiroto atkritumu apjoms 
(Faktiskais apjoms); 
 
 

Organizēta dalīto atkritumu vākšana 
atkritumu savākšanas punktos Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā  
 

Izvietoto/apsaimniekoto sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punktu 
skaits (Faktiskais skaits, gab); 

Nodrošināta iespēja privātmāju sektora 
klientiem bez maksas reizi mēnesī nodot 
iepriekš atšķiroto iepakojumu, ko SIA 
“AADSO” savāks bez maksas 

Klientu skaits 
Īpatsvars (%) no privātsektora klientu 
skaita 
No privātmājām savākto atšķiroto 
iepakojumu apjoms 
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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. 

Atbilstoši prasībām, faktiski 
izvietoto konteineru skaits:  
1,1 m3  - 1224 gab. 
0,77 m3 - 71 gab. 
0,66 m3  - 603 gab. 
0,24 m3 – 2598 gab. 
0,14 m3  - 140 gab. 
0,12 m3 – 419 gab. 
0,06 m3  atkritumu maisi – 2776 gab. 

Visā plāna 
darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

Konteineru pietiekamība, marķējums 
100% atbilst prasībām 

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 

Autotransporta / aprīkojuma  vienību 
skaits   
 Visā plāna 

darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

100% izpildīti atkritumu savākšanas 
reisi atbilstoši pašvaldības 
noteiktajam 

Papildināt autotransporta vienību skaitu 
iegādājoties jaunas atkritumu pārvadāšanas 
automašīnas. Iegādājoties vismaz 1 
automašīnu 

Atkritumvedējs ar konteineru 
mazgāšanas funkciju (1 gab.) 

Visā plāna 
darbības laikā 

Valdes loceklis 

2.5. 

Nodrošināt  lielgabarīta, 
ražošanas (būvniecības), 
bioloģisko un zaļo 
atkritumu savākšanu no 
Klientiem  

Nodrošināta lielgabarīta un bioloģiski 
noārdāmo atkritumu savākšana atbilstoši 
pašvaldības noteiktajam periodiskumam 

Noslēgto līgumu skaits 

Visā plāna 
darbības laikā 

Iecirkņa 
ražošanas 
vadītājs 

Izmantoti metāla konteineri ar tilpumu 7 m3 
un 15 m3 liela izmēra nešķiroto sadzīves un 
bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai 
un pārvadāšanai. 

Savākto atkritumu daudzums (t) 

2.6. Nodrošināt BNA pārstrādi 

Pārstrādāto bioloģiski 
noārdāmo atkritumu apjoms 

Novirzīt pārstrādei vismaz 90% no 
poligonā apglabāšanai ievesto 
bioloģiski noārdāmo atkritumu 
apjoma. 

Visā plāna 
darbības laikā 

Poligona 
ražošanas 
vadītājs 

Papildināt autotransporta vienību skaitu 
iegādājoties jaunas BAN atkritumu 
pārvadāšanas automašīnas. Iegādājoties 
vismaz 1 automašīnu 

Biomasas kravas vedējs (1 gab.) 
Visā plāna 

darbības laikā 
Valdes loceklis 

3 Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgas darbības un attīstības nodrošināšanai. 
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3.1. 

Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta  
III.kārta realizācija 
“Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes 
iekārtu izveide  poligonā 
“Cinīši”” 

Projekta īstenošanas ietvaros Daugavpils 
novadā, pie poligona “Cinīši” tiks 
izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu 17 
000 t/gadā un iegādāts iekārtu 
ekspluatācijai nepieciešamais papildu 
aprīkojums. Iekārtā tiks pārstrādāta BNA 
plūsma, kas no nešķiroto sadzīves 
atkritumu plūsmas atšķirota poligonā 
esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un 
savākti dalītā veidā bioloģiski noārdāmo 
atkritumu dalītās vākšanas sistēmas 
ietvaros.  

Būvprojekta izstrāde 
Faktiskie darbu izpildes apjomi. 
 

2022-2023 
Projektu 
menedžeris 

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

4.1. 

Pilnveidot uzņēmuma 
pārvaldības modeli 

Optimizēt saimnieciskās darbības 
izdevumus, nodrošinot to lietderīgu 
izmantošanu.  
 

Izmaiņas  (EUR, %) 
 
Uzturēts konkurētspējīgs tarifs  

2022.gads Valdes loceklis 

Samazināt debitoru prasījumu apjomu  
 

Samazinājums 10%. 
2022.gads Valdes loceklis 

Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu 
izmantošanu,  nodrošinot rentablu darbību, 
stabilu maksātspēju 

Neto rentabilitāte  
Pašu kapitāla atdeve  
Maksātspējas 
koeficents  

Atbilstoši 
plānotajam un 
apstiprinātam 
budžetam 

2022.gads Valdes loceklis 

Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību 
  

100% nodrošināta pakalpojuma 
pieejamība, paplašinot to, t.sk., e-
pakalpojumu ieviešana 

2022.gads Valdes loceklis 

4.2. 

Paaugstināt personāla 
kvalifikāciju un motivāciju, 
veicot novērtēšanu un 
kvalifikācijas 
paaugstināšanu 

Kvalifikācijas celšanas kursu, mācību 
organizēšana, apmeklēšana 

Apmeklēto, organizēto mācību skaits 
2022.gads Valdes loceklis 

Personāla darbības ikgadējā novērtēšana 100%, faktiskais rezultāts 
2022.gads Valdes loceklis 

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

5.1. 

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 un citām 

Savlaicīgi / normatīvajos  aktos 
noteiktajā termiņā informēta 
sabiedrība par aktualitātēm, 
saimnieciskās darbības rezultātiem 

2022.gads Valdes loceklis 
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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 
  

 Nodrošināt iekšējo kontroli datu uzskaiti par 
atkritumu daudzumu un sastāvu, to 
apsaimniekošanas veidiem  

Izveidota un uzturēta datu bāze par 
atkritumu daudzumu un sastāvu, to 
apsaimniekošanas veidiem. 

2022.gads  

 Sniegt konsultācijas, skaidrojumus, 
sagatavot atbildes uz iesniegumiem 

Konsultāciju, iesniegumu, sniegto 
atbilžu skaits 
Pamatotu sūdzību skaits 0 

2022.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. 

2022.gads Valdes loceklis 

VARAM Piedalīties ministrijas darba grupās, 
izstrādājot normatīvos aktos atkritumu 
apsaimniekošanas jomā 

2022.gads Valdes loceklis 

DRVP A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas 
saņemšana darbības vietai: Sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, 
„Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils 
novads 

2022.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  

2022.gads Valdes loceklis 

 

Administratīvi  teritoriālās reformas laikā 
sadarboties ar Daugavpils valstspilsētas 
pašvaldību un Augšdaugavas novada 
pašvaldību 

Sniegt priekšlikumus ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas izstrādē 

2022.gads Valdes loceklis 
Izveido kopīgas sadarbības 
institūcijas atkritumu 
apsaimniekošanas jomā. 
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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. 
 


