SIA “Eco Baltia vide” iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai sabiedriskā apspriešana
Atbildes uz jautājumiem un komentāriem, kas saņemti no 2021. gada 8. decembra līdz 14. decembrim
sabiedriskās apspriešanas ietvaros
Nr.p.k.
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Jautājums/komentārs/ierosinājums
Atbilde
06.12.2021. saņemtais iesniegums no mazdārziņu īpašniekiem, parakstījušas 16 fiziskas personas
Jānovērš netīru polietilēna maisiņu un citu plastmasas atkritumu
Iepakojuma atkritumu pārkraušanas un šķirošanas darbības notiek
(vēja dzītu) iekļūšana dārziņos
angāros, novēršot maisiņu un jebkuru citu atkritumu izpūšanu
tuvējās teritorijās vēja ietekmes rezultātā. Katras darba dienas
beigās tiek veikta piegulošās teritorijas apsekošana un sakārtošana.
Jānovērš žurku un peļu vairošanās uzņēmuma teritorijā un to
Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar SIA “Pest Baltic”, kas ir
izplatīšanās apkārtnē. Pēc uzņēmuma darbības uzsākšanas ir būtiski specializēts uzņēmums ar kaitēkļu kontroles pakalpojumu
palielinājies dzīvo, kā arī noindēto grauzēju skaits dārziņu teritorijā. sniegšanā.
Šie grauzēji ir infekciju izplatītāji.
SIA “Pest Baltic” objektā veic kaitēkļu kontroli, veicot objekta
apsekošanu, preperātu izlikšanu, inventāra izlikšanu un/vai
atjaunošanu atbilstoši speciāli izstrādātai programmai.
Jāatzīmē, ka objektā apstrādātie atkritumi ir relatīvi tīri un materiāli,
kas satur kāda veida piejaukumus, tostarp bioloģisko atkritumu
piejaukumus, tiek nodalīti atsevišķi un uzglabāti pilnībā slēgtos
preskonteineros, kas tiek izvesti vidēji reizi divās dienās.
06.12.2021. individuālo garāžu īpašnieku iesniegums, parakstījušas 42 fiziskas personas
Angāra pieguļošās teritorijas asfaltēšana un lietus ūdens novadīšana Angāriem piegulošā teritorija šobrīd nav ar ūdensnecaurlaidīgu
savākšanas kolektorā, lai lietus ūdeņi neveidotu smirdīgu dubļu jūru segumu un teritorijā nav ierīkota lietus ūdeņu savākšanas
un neplūstu garāžu īpašnieku piederošajās teritorijās, nefiltrētos
kanalizācijas sistēma. Šobrīd nav plānota angāriem piegulošās
augsnē.
teritorijas seguma maiņa, bet pavasarī, pie atbilstošiem laika
apstākļiem, tiks veikti teritorijas seguma uzlabošanas darbi ar
specializētas tehnikas palīdzību veicot lieko dubļu aizvākšanu,
izvērtējot nepieciešamos šķembošanas darbus.
Vienoties ar garāžu īpašniekiem par īpašumos esošo asfaltēto
SIA “Eco Baltia vide” apsaimnieko tikai daļu no iesniegumā
platību kopīgu apsaimniekošanu un tīru uzturēšanu. Skatīt
norādītās teritorijas. Uzņēmums ir atvērts sarunām un sadarbībai par
pielikumā VZD robežplānu.
kopīgu piegulošās teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
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3.

Nepieļaut infekciju pārnēsātāju, tas ir žurku, peļu vairošanos, veikt
regulāru to iznīcināšanu.

4.

Iespēju robežās atkritumus ar nepatīkamu smaku glabāt angāros
nevis atklātajās teritorijās.

1.

14.12.2021. fiziskas personas iesniegums
Mana garāža atrodas Bauskā blakus Jūsu šķirošanas angāram.
Agrāk pie garāžas varēja piebraukt ar tīru automašīnu. Kopš Jūsu
darbības sākuma pie garāžām ir milzīgi dubļi. Vai kaut kas tiks
darīts, lai atrisinātu šo problēmu un vai palielinot apjomus situācija
vēl vairāk nepasliktināsies?

Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar SIA “Pest Baltic”, kas ir
specializēts uzņēmums ar kaitēkļu kontroles pakalpojumu
sniegšanā.
SIA “Pest Baltic” objektā veic kaitēkļu kontroli, veicot objekta
apsekošanu, preperātu izlikšanu, inventāra izlikšanu un/vai
atjaunošanu atbilstoši speciāli izstrādātai programmai.
Jāatzīmē, ka objektā apstrādātie atkritumi ir relatīvi tīri un materiāli,
kas satur kāda veida piejaukumus, tostarp bioloģisko atkritumu
piejaukumus, tiek nodalīti atsevišķi un uzglabāti pilnībā slēgtos
preskonteineros, kas tiek izvesti vidēji reizi divās dienās.
Darbības vietā netiek paredzēts veikt tādas darbības, kas varētu radīt
būtisku smaku piesārņojuma riskus.
Pārstrādei nederīgie atkritumi, netīrais iepakojums, kas varētu būt
potenciāls smaku avots, tiek savākti slēgtos preskonteineros un
regulāri izvesti/nodoti tālākai to apsaimniekošanai.
Angāriem piegulošā teritorija šobrīd nav ar ūdensnecaurlaidīgu
segumu un teritorijā nav ierīkota lietus ūdeņu savākšanas
kanalizācijas sistēma. Šobrīd nav plānota angāriem piegulošās
teritorijas seguma maiņa, bet pavasarī, pie atbilstošiem laika
apstākļiem, tiks veikti teritorijas seguma uzlabošanas darbi ar
specializētas tehnikas palīdzību veicot lieko dubļu aizvākšanu,
izvērtējot nepieciešamos šķembošanas darbus.
Uzņēmums ir atvērts sarunām un sadarbībai par piegulošās
teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu.
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