
 
 

 

SIA „Eco Baltia vide” kvalitātes, vides un energoefektivitātes politika 

 

SIA „Eco Baltia vide” ir visstraujāk augošais vides apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā, kas ietilpst „Eco 

Baltia grupā”, kas pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā. Mūsu 

klienti ir gan privātpersonas, gan juridiskās personas, gan pašvaldību un valsts iestādes.  Saviem klientiem 

SIA „Eco Baltia vide” nodrošina pilnu vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu - sadzīves un šķiroto 

atkritumu izvešanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, ceļu un teritoriju uzkopšanu,  

izlietotā iepakojuma un nolietoto riepu apsaimniekošana,  sezonālos vides pakalpojumus un citus 

pakalpojumus, regulāri papildinot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Mēs piedalāmies dažādās akcijās, ar 

mērķi veicināt Latvijas sabiedrībā zaļo domāšanu. 

Lai nodrošinātu augstu klientu apmierinātību, SIA „Eco Baltia vide” savā darbībā ievēro šādus principus:  

• Piedāvāt klientiem pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu – savākšana, šķirošana, pārstrāde un 

sabiedrības izglītošana; 

• Orientācija uz klientu vēlmēm un vajadzībām; 

• Sociālā atbildība par tīru un sakoptu apkārtējo vidi; 

• Pastāvīgi analizēt, attīstīt un pilnveidot savu darbību. 

Lai nodrošinātu savu pakalpojumu sniegšanu ar minimālu kaitējumu un ietekmi uz vidi, SIA „Eco Baltia 

vide” apņemas: 

• Savā darbībā ievērot LR vides likumdošanas un citu normatīvo aktu prasības. 

• Nodrošināt videi draudzīgu un racionālu atkritumu apsaimniekošanu un kur tas iespējams, 

organizēt to nodošanu otrreizējai pārstrādei. 

• Nodrošināt savu procesu nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu. 

• Izglītot darbiniekus par uzņēmuma ietekmi uz vidi tādejādi nodrošināt vides politikas un mērķu 

īstenošanu un darbinieku vides apziņas celšanu. 

• Veicināt savlaicīgu informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un vadītājiem par atklātajām 

kvalitātes, vides aizsardzības un energoefektivitātes prasību atkāpēm. 

Lai nodrošinātu augstu energoefektivitāti un ilgtspēju savu pakalpojumu sniegšanā, SIA „Eco Baltia vide” 

apņemas: 

• Efektīvāk izmantot dabas resursus (ūdeni, enerģiju, degvielu),optimizējot pakalpojumu sniegšanas 

procesus, kā  arī  izglītojot darbiniekus energoefektivitātes jomā.  

• Atbalstīt energoefektīvu, videi draudzīgu produktu un pakalpojumu iepirkšanu. 

• Izpildīt Latvijas Ilgtspējas Indeksa kritērijus un saņemt eksperta rekomendācijas ilgtspējas 

uzlabošanai 

 
 

31.08.2020 

Direktors    A. Ziemelis  


