
Atkritumu 

apsaimniekošana  

Dagdas novadā 



Pašvaldības pienākums: 

 Organizēt sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu savā administratīvajā 

teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. 



Pašvaldība  nosaka: 

 Teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās; 

 Prasības atkritumu savākšanai; 

 Minimālo sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumu; 

 Prasības atkritumu pārvadāšanai, 

pārkraušanai, uzglabāšanai; 

 Kārtību, kādā veicami maksājumi par 

atkritumu apsaimniekošanu. 



Iedzīvotāju pienākums: 
 Slēgt līgumus ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, ko ir izvēlējusies pašvaldība. 

 Norēķināties par faktiski izvesto atkritumu 

daudzumu. 

 Informēt par daudzdzīvokļu mājā faktiski dzīvojošo 

cilvēku skaitu. 

 

 

 Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 

pārkāpšanu var tikt uzlikts naudas sods 

     fiziskām personām – 70-700 EUR 

      juridiskām personām – 430-1400 EUR 



Atkritumu apsaimniekošana 

iepriekš 

 SIA «Dova» iepirkuma rezultātā  
     līgums no 2006. līdz 2009.gadam 

     līgums no 2009. līdz 2012.gadam 

     līgums no 2012. līdz 2015.gadam 

 Noslēgti līgumi ar iedzīvotājiem par 
atkritumu apsaimniekošanu 2015.gadā  

   – 47% iedzīvotāju 
 

 
Līgums ar SIA «Dova» beidzas 2016.gada 

31.martā 
 



Atkritumu apsaimniekotāja 

izvēles iespējas 

 Pašvaldība veic iepirkumu  

                      

                         vai 

 

 Uztic pakalpojuma nodrošināšanu 

pašvaldības kapitālsabiedrībai 



Iepirkums 

Iepirkuma priekšmets - Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Dagdas novadā (~1200 tonnas gadā) 

Līguma termiņš: 2016.g.1.aprīlis – 

2018.g.31.decembris 

Iepirkuma kritēriji: 

• tarifs par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

bez pievienotās vērtības nodokļa; 

• tarifs par 1t sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez 

pievienotās vērtības nodokļa; 

• pakalpojuma sniedzēja maršruta kontroles sistēma (lai 

varētu izsekot atkritumu izvešanas maršrutu). 

 



Iepirkums 

Piedāvājumu iesniedza 3 pretendenti: 

• SIA «Clean R»  

(piedāvātā cena bez PVN 11,91 EUR/ m3 ; 74,42 EUR/t) 

• SIA «Dova»  

(piedāvātā cena bez PVN 16,45 EUR/ m3 ; 82,25 EUR/t) 

• SIA «Daugavpils specializētais autotransporta 

uzņēmums» 

(piedāvātā cena bez PVN 17,01 EUR/ m3 ; 85,05 EUR/t) 

 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst 

visām prasībām - SIA «Clean R» 



Pašvaldības lēmums par saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu 

 

Domes apstiprināts tarifs 

 

Pašvaldība slēdz līgumu ar uzņēmumu par 

atkritumu apsaimniekošanu novada 

teritorijā 

 

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums 

slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām 

personām 



Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas cenu veido: 

• maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un 

pārkraušanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu; 

• maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu 

atkritumu poligonos un izgāztuvēs; 

• dabas resursu nodoklis. 



Atkritumu samaksas aprēķināšana 

Iepriekš 

Tagad 



Maksa par atkritumu 

apsaimniekošanu iedzīvotājiem 

ir atkarīga: 

• No faktiski saražoto atkritumu daudzuma 

• No izvēlētā atkritumu konteinera 

izvešanas biežuma 

 

Šķirojot atkritumus, var samazināt 

maksu par atkritumu 

apsaimniekošanu, jo tas ir 

bezmaksas! 



Kāpēc šķirot atkritumus? 

 Samazinās atkritumu apjoms, kas 

nonāk dabā; 

 Tiek ietaupīti dabas resursi; 

 Samazinās gaisa un ūdens 

piesārņojums; 

 Samazinās draudi cilvēka veselībai; 

 Samazinās maksa par atkritumiem, jo 

par šķirotajiem atkritumiem nav 

jāmaksā! 

 



Atkritumu šķirošanas vietas: 
 Rēzeknes iela 4b, Dagda 

 Brīvības iela 3b, Dagda 

 Alejas iela 3a, Dagda 

 Mičurina iela 3a, Dagda 

 Brīvības iela 31a, Dagda 

 Pasta iela 35, Dagda 

 

 

Arī pagastu centros tiks uzstādīti 

konteineri atkritumu šķirošanai!  

 


