
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) 

 

 

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi 

sākotnējam izvērtējumam: 

 

Paredzētās darbības iesnieguma 

iesniegšanas datums 
Iesniegums: 2023. gada 21. februāris 

Paredzētās darbības nosaukums 
Izmaiņas SIA “EKO OSTA” atkritumu 

reģenerācijas/pārstrādes/apstrādes darbībā 

Iesniedzējs 

SIA “EKO OSTA”, reģistrācijas numurs 

40003428805, juridiskā adrese: Tvaika iela 39, Rīga, 

LV-1034 

Paredzētās darbības norises vietas 

adrese 

Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

01000680299, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

01000680299, Tvaika iela 39, Rīga 

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā 
neatrodas 

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes 

aizsargjoslā 
neatrodas 

Atrašanās virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā 
neatrodas 

Informācija par paredzēto darbību 

Esošajā reversās osmozes iekārtā tiks nomainītas esošās 

membrānas uz specifiskām membrānām, papildus 

esošajām atkritumu klasēm esošajā apjomā tiks 

reģenerētas līdz 50 t 160114 klases atkritumu (antifrīza 

šķidrums) gadā. No šī apjoma ir plānots kā produktu 

atgūt 45 t etilēnglikola/ propilēnglikola gadā, bet 5 t  

tiks nodotas citam operatoram kā 161001 vai 161003, 

vai 190205 klases bīstami atkritumi. 

Uzņēmums angārā plāno daļu tā platības atvēlēt no 

kuģiem pieņemto nešķirotiem sadzīves atkritumiem 

pielīdzināmo (tikai un vienīgi nebīstamu) atkritumu 

manuālai (roku darbs) šķirošanai. Atšķirotos papīra, 

plastmasas, tekstila, koka un tiem līdzīgus atkritumus – 

sadedzināmi atkritumi – plānots turpat uz vietas (bez 

jebkādiem liekiem pārvadājumiem) sasmalcināt un 

saražot no atkritumiem iegūtu kurināmo (NAIK jeb 

RDF). Saražotais kurināmais tiks pārdots kādai no šādu 

kurināmo lietojošām iekārtām.  

Pelniem, kas radušies no kuģu atkritumu 

sadedzināšanas iekārtām, tiek plānots pirms nodošanas 

~ 1 reizi gadā veikt pelnu partijas laboratorisko analīzi, 

lai noskaidrotu to atbilstību izmantošanai par piedevu 
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ceļu seguma materiālu ražošanā, cementa ražošanā, 

apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā vai 

noglabāšanai Gardenes bīstamo atkritumu novietnē. Ja 

konkrētā pelnu partija izrādītos bīstamas vielas 

saturoša, tā pirms pārvadājuma tiktu stabilizēta ar 

portlandcementu, tā novēršot jebkādus zudumus un 

bīstamu vielu putēšanu pārkraušanas un pārvadāšanas 

laikā. 

   

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta 

Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv. 

mailto:ap@vvd.gov.lv

