
 
SIA “Eco Baltia vide” iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 

pārskatīšanai sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
 

2021. gada 8. decembrī 

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā no 10.06.2020.) sanāksme 

notiek attālināti, izmantojot Zoom platformu. 

 

Sanāksme tiek atklāta 17:05 

 

Sanāksmi vada Zane Rupenheite, SIA “Eco Baltia vide” kvalitātes daļas vadītāja. 

 

Attālināti sanāksmē piedalās 6 (seši) dalībnieki (dalībnieku saraksts pieejams pēc 

pieprasījuma). 

 

Z. Rupenheite informē par sanāksmes kārtību, iespējām uzdot jautājumu sanāksmes gaitā.  

 

Tiek sniegta informācija par SIA “Eco Baltia vide”, par uzņēmuma piedāvātajiem vides 

apsaimniekošanas pakalpojumiem, par uzņēmuma reģionālajām filiālēm un reģioniem, kuros 

uzņēmums sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.  

Sanāksmes dalībnieki tiek informēti par uzņēmuma filiāles Bauskā darbības vietu, filiāles 

darbības uzsākšanu un reģioniem, no kuriem uz filiāli tālākai apstrādei tiek atvesti atkritumi, kā 

arī filiāles izveidošanas mērķi – veicināt reģionā radīto atkritumu apstrādi un virzīšanu tālākai 

pārstrādei. Filiālē tiek nodrošinātas 15 darba vietas. 

Darbība tiek veikta trīs angāros. Divos no angāriem tiek veikta papīra, kartona un plastmasas 

iepakojuma manuāla šķirošana un sagatavošana pārstrādei. Angāra telpās ir uzstādīta atkritumu 

padošanas līnija, uz kuras atkritumi tiek padoti ar traktortehnikas palīdzību. Atšķirotie pārstrādei 

derīgie atkritumi tiek sapresēti, tiek nodrošināta to nodošana tālākai pārstrādei. 

Trešajā angārā tiek pieņemti, uzglabāti un apstrādāti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, 

apstrādi veicot ar rokas instrumentiem. Tiek atdalītas tikai nebīstamās komponentes. Iekārtas tiek 

sašķirotas pa veidiem un nosūtītas tālākai atkritumu apsaimniekošanai. 

Teritorijā ir paredzēta arī īslaicīga stikla, stikla iepakojuma un koka iepakojuma pārkraušana un 

īslaicīga uzglabāšana. 

Plānotās izmaiņas iekārtā ietver: 

✓ Atkritumu šķirošanas jaudas palielināšanu, būtiski nemainot uzglabāšanas apjomus – 

uzstādot atkritumu padošanas līniju jeb transportieri dalīti vākto atkritumu šķirošanai un 

uzstādot papildus atkritumu presējošo iekārtu; 

✓ Atkritumu šķirošanas stacijas darba laika izmaiņas – pie maksimālās jaudas no plkst. 8:00 

līdz 20:00, organizējot darbu divās maiņās; 

✓ Plānotas četras jaunas darba vietas; 

✓ Tiks turpināta šķiroto atkritumu – iepakojuma, elektrisko un elektronisko iekārtu – 

pieņemšana no iedzīvotājiem. 

Ietekmes uz vidi izvērtējuma laikā tika izvērtēta iespējamā ietekme uz vidi, ar to saprotot 

darbības īstenošanas iespējami izraisītās pārmaiņas vidē, kas varētu skart arī cilvēku, cilvēka 

veselību un drošību. Ietekme izvērtēta tādās jomās kā uzņēmuma izmantotie izejmateriāli, 

ķīmisko vielu izmantošana, radīta emisija gaisā, smakas, ūdens patēriņš un notekūdeņu 

veidošanās, iespējamā trokšņa ietekme. Svarīgs aspekts ir arī ugunsdrošība – ir nodrošinātas 

visas ugunsdrošības prasības, tiek veiktas regulāras pārbaudes no uzņēmum darba drošības un 

ugunsdrošības speciālista puses, kā arī no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses. 
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Galvenās iespējamās ietekmes ir aptvertas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma laikā un ir 

konstatēts, ka kopumā pieteiktā darbība normālos darbības apstākļos neapdraudēs un nozīmīgi 

negatīvi neietekmēs apkārtējo vidi. Apzinātās ietekmes iespējams pārvaldīt ar Pārvaldes 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

 

Turpinājumā tiek sniegta informācijā par sabiedrības līdzdalību. Sabiedriskās apspriešanas 

process norit no 8. decembra līdz 14. decembrim. Jautājumus iespējams sūtīt uz e-pastu 

zane.rupenheite@eobaltiavide.lv līdz 14. decembrim. Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas laikā 

uzdotajiem jautājumiem par Operatora darbību tiks sniegtas līdz 15. decembra plkst. 17:00 tās 

publicējot SIA “Eco Baltia vide” tīmekļa vietnē un atbildot uz saņemtajiem e-pastiem. 

Sanāksmes protokols tiks nosūtīts Pašvaldībai un Pārvaldei. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir 

tiesības septiņu dienu laikā iesniegt dienestā pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem. 

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem var iesniegt 

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajai vides pārvaldei līdz 2021. gada 30. decembrim. 

 

Klātesošie tiek aicināti uzdot jautājumus. 

 

Valsts vides dienesta pārstāve Simona Mirka jautā, vai ir plānots izbūvēt lietus notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas iekārtas. 

 

Bauskas filiāles vadītājs Nauris Bertmanis sniedz informāciju, ka savākšanas sistēmu nav 

plānots izbūvēt. Darbība tiek veikta iekštelpās. 

 

Z. Rupenheite papildina, ka tukšie konteineri tiek uzglabāti uz ūdensnecaurlaidīga ūdens 

seguma otrpus angāram. Ārpus telpām tiek veikta tikai konteinera uzkraušana. Šķirojamo 

atkritumu uzglabāšana ārpus telpām nav paredzēta. 

 

N. Bertmanis papildina, ka ir divu veidu kravas. Viena veida ir atkritumi konteineros, kad 

konteiners tiek uzvilkts uz pārvadāšanas automašīnas. Otra tipa kravas ir fūres tipa kravas, kad 

ķīpas ar iekrāvēja palīdzību tiek iekrautas automašīnā. 

 

S. Mirka jautā par darba laiku – vai darbība notiks arī sestdienās un svētdienās no plkst. 8:00 

līdz 20:00. 

 

N. Bertmanis apstiprina darbību sestdienās un svētdienās minētajā darba laikā. 

 

Bauskas Dzīve pārstāvis Uldis Varnevičs informē, ka pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas ar 

uzņēmuma darbības uzsākšanu pie mazdārziņiem ir palielinājies žurku skaits. Vai tas varētu būt 

saistīts ar ražotnes darbību? 

 

Z. Rupenheite atbild, ka šis jautājums ir saņemts arī no mazdārziņu īpašniekiem. Uzņēmums ir 

noslēdzis līgumu ar Pest Baltic, kas nodarbojas ar minēto kaitēkļu iznīcināšanu. Ir sastādīts 

kaitēkļu apkarošanas un kontroles plāns. Uzņēmums no savas puses lūgs to pārskatīt. 

 

N. Bertmanis papildina, ka Pest Baltic kontroles tiek veiktas regulāri, tiek izliktas lamatas, 

slazdi, atbilstošās indes grauzēju apkarošanai. Pest Baltic kā speciālisti šajā nozarē attiecīgi 

izvērtēs situāciju un sniegs priekšlikumus gadījumā, ja komunikācijā ar iedzīvotājiem atkārtoti 

parādīsies informācija par grauzējiem.  

 

U. Varnevičs jautā, vai iekārtā tiek apsaimniekoti arī grauzējiem saistoši atkritumi. 
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N. Bertmanis atbild, ka tīru, dalīti vāktu iepakojuma atkritumu gadījumā nav bioloģisko vai 

pārtikas piejaukumu. Iespējams, ka grauzēji telpas izmanto kā patvērumu nevis barošanās vietu. 

Ir gadījumi, bet ļoti reti, kad iepakojums nav pienācīgi sašķirots vai varbūt iedzīvotāji ir 

sajaukuši konteinerus, izmetot konteinerā sadzīves atkritumus. Cita situācija būtu, ja tiktu šķiroti 

sadzīves atkritumi. 

 

U. Varnevičs piebilst, ka mazdārziņu komposta kaudzēs žurkas ir manītas un tā varētu būt 

aktuāla problēma visiem mazdārziņu īpašniekiem. 

 

S. Mirka jautā vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana tiks veikta tikai 

Zemgales reģionā vai no visas Latvijas? 

 

Z. Rupenheite sniedz informāciju, ka nebūtu ekonomiski pamatoti, ja šie atkritumi tiktu vesti no 

citiem reģioniem. Šobrīd atkritumu pieņemšana plānota tikai no Zemgales reģiona.  

 

S. Mirka jautā vai šo atkritumu pārvadājumi tiek veikti ar uzņēmuma transportu vai arī tie tiek 

pieņemti no juridiskām personām. 

 

N. Bertmanis sniedz informāciju, ka uzņēmumam ir arī citas reģionālās filiāles un nebūtu 

ekonomiski pamatoti citu reģionu atkritumus vest uz Bauskas filiāli. Elektrisko un elektronisko 

iekārtu atkritumi tiek pieņemti gan no privātpersonām, gan juridiskajām personām. Pamatā 

pārvadājumus veic uzņēmums, bet arī klients pats var tos atvest. 

 

S. Mirka jautā, kā uz vietas notiek pieņemto atkritumu uzskaite. 

 

N. Bertmanis sniedz informāciju, ka tiek reģistrēta katra ienākošā krava – informāciju ievada 

uzskaites operators. Tiek uzskaitīta informācija gan par saņemtajām kravām, gan saražoto 

materiālu. Šādā veidā tiek kontrolēta arī atbilstība atļaujā noteiktajiem limitiem. 

 

S. Mirka jautā, vai uzskaite tiek veikta datorizēti un vai tiek izmantota APUS sistēma. 

 

N. Bertmanis apstiprina, ka uzskaite tiek veikta datorizēti un APUS sistēma tiek izmantota. 

 

Bauskas novada apvienības pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis  jautā par materiālu, 

kas nav derīgs pārstrādei – kas notiek ar pārstrādei nederīgo materiālu. 

 

N. Bertmanis atbild, ka šāda veida materiāli tiek atšķiroti kā sadedzināšanai paredzēti atkritumi 

vai nogādāti uz poligonu apglabāšanai. Prasības materiāliem ir dažādas.  

 

S. Mirka jautā, kur tiek uzglabāti šāda veida atkritumi. 

 

N. Bertmanis atbild, ka šāda veida atkritumi no līnijas nonāk preskonteinerā un konteiners 

atrodas telpās. 

 

A. Gurkovskis komentē, ka sabiedrībai vēl jāmācās šķirot un jautā, kāds ir šī piesārņojuma 

procentuālais sastāvs, vai gadās, ka krava līdz ar to netiek pieņemta, ir nederīga. 

 

N. Bertmanis sniedz informāciju, ka Bauskas novadā ir salīdzinoši augsta šķirošanas kultūra. 

Citos novados ir vērojama bēdīgāka situācija. Attiecībā uz iepakojumu procentuāli līdz 40% pēc 

svara ir pārstrādei nederīgs iepakojums. Stikla šķirošanas darbības netiek veiktas. Redzami 

piemaisījumi tiek atdalīti, bet stikla šķirošana netiek veikta – stikls tiek tikai uzkrāts un nosūtīts 

pārstrādei. Izvedot šķirotajiem atkritumiem paredzētos konteinerus, ja tajos tiek konstatēts 
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nederīgu materiālu piejaukums, tas netiek iztukšots un tiek veikta saziņa ar klientu. Ja 

piemaisījumi netiek atdalīti, konteinera saturs tiek apsaimniekots kā nešķirotu sadzīves atkritumu 

gadījumā. 

 

A. Gurkovskis jautā, cik ilgi tiek uzglabāts pārstrādei nederīgais materiāls – domājot par 

smakām, žurkām. 

 

N. Bertmanis sniedz informāciju, ka šāda veida materiāls tiek uzglabāts preskonteinerā, kas pēc 

būtības ir no visām pusēm slēgts konteiners, aprīkots ar presi. Šāda veida konteinerā iekļūt/izkļūt 

žurkām nav iespējams. Tiklīdz konteiners ir pilns, tas tiek izvests. Ir paredzēti divi šādi maiņas 

konteineri. Tas vidēji tiek izvests reizi divās dienās – atkarībā no pārstrādei nederīgā materiāla 

daudzuma. 

 

A. Gurkovskis jautā, vai piemaisījumu daudzumam ir raksturīgas sezonālas svārstības. 

 

N. Bertmanis sniedz informāciju, ka līdz šim šāda veida kolerācija nav fiksēta. 

 

A. Gurkovskis komentē, ka no savas un no pašvaldības puses vēlas saprast atkritumu 

apsaimniekošanas jautājuma visas puses – vai attiecīgi būtu jāveic sabiedrības izglītošana un 

uzmanības pievēršana šķirošanas aktualitātēm. 

 

N. Bertmanis norāda, ka Bauskas novadā Vides serviss jau veic atbilstošus informējošus 

pasākumus, kā arī piedāvā šķirot privātmāju iedzīvotājiem – no šiem reisiem tiek saņemts 

salīdzinoši ļoti tīrs materiāls. Privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi par saviem konteineriem, 

savukārt publiskajiem konteineriem saimnieka īsti nav. 

 

Z. Rupenheite informē, ka tērzētavā un e-pastā jautājumi nav saņemti, un pateicas sanāksmes 

dalībniekiem. 

 

Sanāksme tiek slēgta plkst. 17:49 

 

Protokolu sagatavoja Z. Rupenheite. 


