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apsaimniekošanā 

SIA «Eco Baltia grupa» valdes loceklis,

vides apsaimniekošanas segmenta vadītājs
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«Eco Baltia grupa» ir Baltijā lielākā 
vides apsaimniekošanas un atkritumu 
pārstrādes uzņēmumu grupa

Par «Eco Baltia grupu»

Misija
Atrast vērtību katrā lietā



«Eco Baltia grupā» ietilpstošie vides apsaimniekošanas 

uzņēmumi piedāvā šādus pakalpojumus:
• cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

• atkritumu šķirošanu;

• būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu;

• sezonālos pakalpojumus— sniega tīrīšanu, zaļo atkritumu apsaimniekošanu;

• otrreizējo izejvielu tirdzniecību.

SIA „Eco Teh Baltia”
ir oficiālais pārstāvis uzņēmumiem “Zoeller”, “Sulo”, “Moba” (Vācija), “PEL” (Īrija), “

Glasdon (Anglija), “Luowia” (Somija) un “Ppbin” (Polija).

SIA «Eco Baltia vide» otrreizējo izejvielu šķirošanas filiāles 
Bauskā, Daugavpilī, Aizkrauklē, Madonā, Tukumā (autoriepas).



AS «PET Baltija» 
dibināta 2003.gada janvārī, un tā ir pirmā un vienīgā PET pārstrādes rūpnīca 

Latvijā un lielākā PET pārstrādes rūpnīca Baltijas valstīs. Rūpnīca atrodas Jelgavā 

kopš 2008.gada.

SIA «Nordic Plast» 
dibināta 2001.gadā. Uzņēmums specializējas polietilēna (LDPE), augsta blīvuma 

polietilēna (HDPE) un polipropilēna (PP) materiālu pārstrādē. Uzņēmums atrodas 

Olainē.

SIA «Eco Baltia vide» 
2019.gadā Tukumā izveidoja Baltijā modernāko riepu mehāniskās pārstrādes 

rūpnīcu. Investīcijas – 2,6 milj.eiro. Plānots pārstrādāt vismaz 6,5 tūkstošus tonnu 

riepu gadā.



Latvijas izaicinājumi 
atkritumu apsaimniekošanā 

un šķirošanā



* Eurostat dati par 2018.gadu (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun)

** Apsaimniekotāju sniegtā informācija Valsts vides dienestam par atkritumu apsaimniekošanu 2018. gadā

(http://www.vvd.gov.lv/public/fs/CKFinderJava/files/2020_01_30_RAS_Dati_P2018.pdf)

Sadzīves atkritumu apjoms Latvijā 

Kopā 785 tūkstoši tonnu*
No kopējā apjoma sašķiroti**:

Iepakojums – 164 tūkstoši tonnas

Elektrotehnika – 10 tūkstoši tonnas

Videi kaitīgie atkritumi – 20 tūkstoši tonnas

KOPĀ 24,71% 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasmun


ES mērķis 

no 2035.gada - beigas atkritumu 

apglabāšanai poligonos

No 2035. gada poligonos apglabāto sadzīves atkritumu 

daudzums nedrīkstēs pārsniegt 10 % 

no visu radušos sadzīves atkritumu daudzuma 



Jaunākās prasības 
mērķa sasniegšanai

Vai ar to pietiks?



Līdz 2025. gadam jāsašķiro vismaz 65% no tirgū novietotā apjoma 

Līdz 2030. gadam vismaz 70%

Ministru kabineta noteikumi Nr.983 paredz:

Tirgus kopējais apjoms - 255 tūkstoši tonnas (2018.gadā)

Šobrīd no kopējā apjoma jāsašķiro 60%

Iepakojums



Nākamgad būs jāšķiro jau 65%

Ministru kabineta noteikumi Nr.1294 paredz:

Tirgus kopējais apjoms - 24 tūkstoši tonnas (2018.gadā)

Šobrīd no kopējā apjoma jāsašķiro 40,5%

Elektronika



Ministru kabinetā vēl lemj:

Nākamgad būs jāšķiro 80-100%

Tirgus kopējais apjoms - 16 tūkstoši tonnas (2018.gadā)

Šobrīd no kopējā apjoma jāsašķiro 66%

Riepas



Tekstila dalīta vākšana 

jāievieš vēlākais līdz 2025.gadam*

No mērķa par nepieciešamību

Bioloģiski noārdāmie atkritumi 

jāvāc dalīti no 2023.gada* 

*2008/98/EK direktīva par atkritumiem (II)



No nestandarta par standartu

«Eco Baltia grupa»

atkritumu šķirošanas infrastruktūra



SIA «Eco Baltia vide» sadarbībā ar 

Latvijas Zaļo punktu kopumā 

bez maksas Latvijā uzstādījuši 

vairāk nekā 1000 publiski pieejamus 

atkritumu šķirošanas konteinerus 

stikla tarai

«Eco Baltia grupas» uzņēmumu darbības reģionos tiek nodrošināta iespēja 

šķirot vieglo iepakojumu un stiklu publiski pieejamos šķirošanas punktos, kā arī 

mājsaimniecībām individuāli

Publiski pieejami šķirošanas punkti



Risinājumi bioloģisko atkritumu šķirošanai 

«Eco Baltia grupas» vides 

apsaimniekošanas uzņēmumu darbības 

reģionos – Ādažu, Siguldas, Mārupes, 

Salaspils, Auces, Saldus, Grobiņas, Skrundas, 

Siguldas, Mālpils un citos novados, kā arī 

Rīgā un Liepājā

Zemāka apsaimniekošanas maksa nekā 

nešķirotiem sadzīves atkritumiem

Bioloģisko atkritumu šķirošana



Elektroiekārtu bezmaksas izvešana no 

privātpersonām un juridiskām 

personām Rīgā, Babītē, Salaspilī, 

Ādažos, Mārupē, Siguldā, Mālpilī, 

Saldū, Liepājā u.c.

Elektroiekārtu izvešana šķirošanas 

kampaņas «Elektronikas šķiratlons» 

ietvaros vairāk nekā 20 novados

Elektroiekārtu apsaimniekošana



ES Direktīvas paredz tekstila šķirošanu 

no 2025.gada 

Mēs to sākam jau tagad!

Pagājušajā gadā Rīgā un Pierīgā –

20 šķirošanas punkti

No šā gada septembra kopā jau 

60 tekstila šķirošanas punkti – Rīgā, 

Pierīgā, Siguldā un Ziemeļvidzemē

Tekstila šķirošanas konteineri



Nolietoto autoriepu nodošana bez maksas:

Atkritumu šķirošanas laukumos - gadā vienu riepu 

komplektu (četras riepas)

Potenciāls attīstībai -

Iniciatīva «Riepa ar rītdienu» - iespēja nodot riepas 

bez maksas servisos un tirdzniecības vietās, mainot 

vecās riepas uz jaunām

Autoriepu pārstrāde 

SIA «Eco Baltia vide» rūpnīcā Tukumā

Riepu apsaimniekošana



Oktobrī tiks atklāta unikāla sistēma –

atkritumu šķirošanas viedpunkts

Varēs šķirot:

• Sadzīves atkritumus 

• Bioloģiski noārdāmos atkritumus 

• Vieglo iepakojumu

• Stikla taru

Atkritumu šķirošanas viedpunkts Siguldā

Bioloģiski noārdāmajiem un sadzīves atkritumiem 

samaksa par nodoto atkritumu apjomu

Iepakojumu šķirošana tiek 

nodrošināta bez maksas



• Inovatīvas tvertņu sistēmas

• Prešu konteineri

• Tvertņu norobežošanas sistēmas

• Specializētais transports un to risinājumi

u.c. piedāvājumi no esošā produktu klāsta vai pēc individuāla pasūtījuma

Sadarbība aktuālajos «Eco Baltia grupas» uzņēmumu projektos:

• Siguldas pilsētas SIA «JUMIS» - atkritumu šķirošanas viedpunkta izveide

• SIA «Eco Baltia vide» - suņu pastaigu laukuma labiekārtošana

• u.c.

Gudrie risinājumi atkritumu apsaimniekošanā 
sadarbībā ar SIA «Eco Teh Baltia» 



SIA «Eco Baltia vide» turpmāk videi 

draudzīgāks transports –

Latvijā pirmās 5 ar CNG darbināmas 

atkritumu savākšanas automašīnas

• Kopējās investīcijas  - 793 tūkst. EUR

• Videi kaitīgo izmešu daudzums –

par 22% jeb 95 tonnām CO2 mazāks (gadā)

• Transporta radītais trokšņa līmenis –

par 20-25% zemāks

• Degvielas patēriņa izmaksas –

par aptuveni 15% mazākas

Ilgtspēja atkritumu apsaimniekošanā – braucam ar 
dabasgāzi



• Šķirošanas punktu karte

• QR kodu sistēma

• Šķirošanas pamācība

• Rēķinu apmaksa

• Pakalpojumu pieteikšana

un citas iespējas ērtai komunikācijai un atkritumu 

apsaimniekošanai

Lietotne «Eco Baltia»



Atrast vērtību katrā lietā!


