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SIA «Eco Baltia vide»

Uzņēmums nodrošina plašāko vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu –
sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, 
būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, telpu un teritoriju 
uzkopšanu, kā arī dažādus sezonālos pakalpojumus.

Vairāk: ecobaltiavide.lv 8717   



SIA «Eco Baltia vide»

> 25%
no apsaimniekotā 

atkritumu apjoma tiek 
nodrošināta otrreizējā 

pārstrāde

Reģionālās filiāles –
Rumbulā, Tukumā, 

Aizkrauklē, Madonā, 
Bauskā, Daugavpilī,

Liepājā, Grobiņā, Saldū

Sniedzam atkritumu 
apsaimniekošanas 

pakalpojumus Rīgā, 
Mārupes, Babītes, Ādažu, 

Salaspils, Tērvetes, 
Vecumnieku un Auces 

novados, daļā Liepājas, kā 
arī Aizputes, Grobiņas, 

Pāvilostas, Saldus, 
Brocēnu, Durbes un 
Skrundas novados
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SIA «Eco Baltia vide» filiāle Bauskā

Mērķis – veicināt reģionā radīto atkritumu 
apstrādi un virzīšanu tālākai pārstrādei

Darbības vieta

Īslīces iela 5A, Bauska

Darbība uzsākta

2020. gada maijā 

Darba vietas

15

Reģions
Zemgales reģions

Bauskas, Rundāles, Tērvetes,
Vecumnieku, Auces, Iecavas

novadi 



Darbība Bauskas filiālē

PAPĪRA UN KARTONA,
PLASTMASAS IEPAKOJUMS

manuāla šķirošana,
sagatavošana

pārstrādei



Darbība Bauskas filiālē

ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS
IEKĀRTAS

daļēja izjaukšana,
sagatavošana

pārstrādei

Tiek atdalītas tikai nebīstamās komponentes;
iekārtas tiek sašķirotas pa veidiem un nosūtītas tālākai atkritumu apsaimniekošanai



Darbība Bauskas filiālē

STIKLS UN STIKLA
IEPAKOJUMS

pārkraušana,
īslaicīga

uzglabāšana

KOKA IEPAKOJUMS

pārkraušana,
īslaicīga

uzglabāšana



Plānotās izmaiņas

✓ Atkritumu šķirošanas jaudas palielināšana, būtiski nemainot uzglabāšanas 
apjomus

• atkritumu padošanas līnijas jeb transportiera uzstādīšana dalīti vākto atkritumu 
šķirošanai

• papildus atkritumu presējošās iekārtas uzstādīšana

✓ Atkritumu šķirošanas stacijas darba laika izmaiņas

• pie maksimālās jaudas no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00,  organizējot darbu divās maiņās

✓ 4 jaunas darba vietas

✓ Tiks turpināta šķiroto atkritumu (iepakojums, elektriskās un elektroniskās 
iekārtas) pieņemšana no iedzīvotājiem



Plānotās izmaiņas
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Esošā jauda Plānotā jauda

100

25

81

4

100

79

61

4

0

20

40

60

80

100

120

Plastmasas,
papīra un
kartona

iepakojums

Elektriskās un
elektroniskās

iekārtas

Stikls, stikla
iepakojums

Koka iepakojums

Esošā situācija Plānotā situācija
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Plānota apsaimniekoto atkritumu 
jaudas palielināšana, būtiski nemainot 

uzglabāšanas apjomus.



Ietekmes uz vidi izvērtējums

IZEJMATERIĀLI, 
ĶĪMISKĀS VIELAS

EMISIJA GAISĀ, 
SMAKAS

ŪDENS UN 
NOTEKŪDEŅI

TROKSNIS

Metāla stieple
Eļļas un smērvielas
Dīzeļdegviela

Atkritumu šķirošana 
tiek veikta telpās. 
Darbības vietā netiek 
veiktas tādas 
darbības, kas varētu 
radīt būtiskus smaku 
piesārņojuma riskus, 
tādējādi nozīmīgi 
smaku traucējumi 
netiek prognozēti. 

Centralizētais ūdens 
un kanalizācijas 
pieslēgums.

Atkritumu šķirošana 
un ar atkritumu 
šķirošanu saistītās 
tehnikas darbība 
notiek slēgtā angārā 
un to radītais 
troksnis ārpusē ir 
vērtējams kā 
maznozīmīgs.



Ietekmes uz vidi izvērtējums

UGUNSDROŠĪBA

Nodrošinātas visas ugunsdrošības 
prasības.
Regulāras pārbaudes no uzņēmuma 
darba drošības un ugunsdrošības 
speciālista puses.
Regulāras pārbaudes no Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
puses.

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.



Sabiedrības līdzdalība

✓ Sabiedriskās apspriešanas process no 8. decembra līdz 14. decembrim.

✓ Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu zane.rupenheite@ecobaltiavide.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 https://www.ecobaltiavide.lv/ un atbildot uz saņemtajiem e-
pastiem.

✓ Sanāksmes protokols 3 darba dienu laikā 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

VVD Zemgales reģionālā vides 
pārvalde

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007
zemgale@vvd.gov.lv



Zane Rupenheite
SIA «Eco Baltia vide» kvalitātes daļas 
vadītāja
E-pasts: zane.rupenheite@ecobaltiavide.lv

PALDIES
PAR UZMANĪBU!


