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Šķiro atkritumus un samazini rēķinus par atkritumu apsaimniekošanu! 

 

Šā gada janvārī Latvijā stājas spēkā izmaiņas dabas resursu nodoklī un tarifos par nešķiroto 

sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā, kā rezultātā palielināsies izmaksas par atkritumu 

apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA 

“Eco Baltia vide” aicina savus klientus būt aktīviem un atkritumus šķirot, jo tādējādi ir 

iespējams izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu samazināt pat par 35%.  Lai veicinātu 

iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos šķirošanā, uzņēmums ir sagatavojis apkopotu informāciju 

par atkritumu dalītās vākšanas iespējām Brocēnu pilsētā un Blīdenes, Cieceres, Gaiķu, 

Remtes pagastos. 

• Vieglā iepakojuma jeb plastmasas, papīra, metāla, kā arī stikla taras šķirošana 

Brocēnu pilsētā un tuvējos pagastos atrodas vairāk nekā 20 šķirošanas punkti, kuros var šķirot 

plastmasas, papīra un metāla iepakojumus, kā arī stikla taru. Šie šķirošanas punkti ir publiski 

pieejami ikvienam iedzīvotājam un tajos sašķirotos materiālus ir iespēja nodod bezmaksas. 

Līdz ar to pareiza atkritumu šķirošana ir ne tikai videi draudzīga, bet ļauj samazināt arī 

izdevumus par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Pēc uzņēmuma apkopotās informācijas, 

dažāda veida iepakojumi kopējos atkritumos veido aptuveni 25%. Tas nozīmē, ka pat rūpīgi 

šķirojot tikai šos atkritumu veidus, ietaupījums rēķinā varētu būt acīmredzams. Šķirošanas 

punktu atrašanās vietas pieejamas interaktīvajā kartē, ko iespējams atrast ŠEIT. Tāpat arī 

privātmāju iedzīvotājiem Brocēnu pilsētā tiek piedāvāta iespēja plastmasas, papīra, metāla 

iepakojumu, kā arī stikla taru šķirot specializētos atkritumu šķirošanas maisos. 

Lai ikdienā papīra, metāla un plastmasas iepakojuma šķirošana tiktu nodrošināta pareizi, 

lūgums iepazīties ar šķirošanas instrukciju, kas pieejama ŠEIT, taču ar stikla taras pareizu 

šķirošanu iespējams iepazīties ŠEIT. 

• Mazās elektronikas, akumulatoru un bateriju šķirošana 

SIA “Eco Baltia vide” Brocēnu pilsētā piedāvā bezmaksas elektronikas savākšanu no 

mājsaimniecībām un uzņēmumiem pēc iepriekšējas pieteikšanās. Mazo tehniku un baterijas 

ir iespējams nogādāt arī uz tirdzniecības vietās izvietotajām šķirošanas tvertnēm. Vietas, kur 

nodot mazās elektropreces un baterijas iespējams atrast kartē, kas pieejama ŠEIT.  

Lai pieteiktu elektronikas savākšanu nepieciešams sūtīt e-pastu uz saldus@ecobaltiavide.lv  

vai piesakoties Eco Baltia vide mājaslapā - ŠEIT. Elektronikas bez maksas izvešana tiek 

nodrošināta no pieteicēja adreses. Visam pieteiktajam apjomam izvešanas dienā jābūt 

novietotam ārpus dzīvojamās ēkas un nožogotas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem 

brīvi pieejamā vietā. Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt savākšanas brīdī nav nepieciešams. 

Savācamajām elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar 

kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. Brocēnu pilsētā 

elektronikas savākšana tiek nodrošināta aptuveni vienu reizi mēnesī. 

• Atkritumu šķirošanas laukums Saldū, Dzirnavu iela 30 

https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/pakalpojumi/publiskie-konteineri/
https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/papira-plastmasas-metala-skirosana/
https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/stikla-skirosana/
https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/pakalpojumi/publiskie-konteineri/
mailto:saldus@ecobaltiavide.lv
https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/pakalpojumi-2/?pakalpojums=1310


Brocēnu un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejams arī atkritumu šķirošanas laukums, uz kuru 

var nogādāt dažāda veida šķirotos materiālus, tostarp iepakojumu, stikla taru, elektrotehniku, 

baterijas, metālu, baterijas, akumulatorus, tekstila izstrādājumus, lielgabarīta, būvgružu un 

cita veida atkritumus. Šķirošanas laukuma darba laiki, informācija par pieņemtajiem atkritumu 

veidiem, kā arī informācija par cenrāžiem pieejama ŠEIT. 

• Ērtāka šķirošana arī iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem 

Tāpat, lai veicinātu iespējas šķirot mājsaimniecībā radītos atkritumus ikvienam iedzīvotājam, 

SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību un Latvijas Zaļo punktu uzsākusi 

Latvijā vēl nebijušu projektu, aicinot mājsaimniecības un iestādes, kurās uzturas cilvēki ar 

redzes traucējumiem, pieteikties jaunizveidotu speciālo norāžu izvietošanai uz šķiroto 

atkritumu konteineriem, kas palīdzēs vieglāk orientēties konkrētu atkritumu veidu šķirošanā. 

Plašāka informācija, kā arī iespēja pieteikties pielāgotajām uzlīmēm iespējams ŠEIT. 

 

Jautājumu gadījumā par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un atkritumu šķirošanas 

iespējām Kurzemes reģionā aicinām sazināties, zvanot pa tel. 22022418 vai rakstot e-pastu 

saldus@ecobaltiavide.lv. Tāpat informācija par SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumiem un 

aktuālajām atkritumu apsaimniekošanas maksām Kurzemes reģionā pieejama 

www.kurzeme.ecobaltiavide.lv mājaslapā, kā arī lietotnē “Eco Baltia”. 

 

https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/pakalpojumi/atkritumu-skirosanas-laukumi/
https://kurzeme.ecobaltiavide.lv/blog/unikala-projekta-veicinas-atkritumu-skirosanas-iespejas-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem/

