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Vides pārraudzības Valsts birojam 

Adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045 

E-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv 

 

Par paredzētās darbības iesniegumu 

 

Paredzētās darbības iesniegums sagatavots SIA "Zemgales EKO" plānotai darbībai - sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligona "Grantiņi" (Bauskas novada Codes pagastā un Iecavas 

novadā) esošās infrastruktūras paplašināšanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 

plānotai darbībai nepieciešama saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 1. 

pielikuma 15. punktu – sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas.  

Iesniegums sagatavots atbilstoši 2015. gada 13. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 

18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.  

Lūdzam Jūs iepazīties ar iesniegumā sniegto informāciju par plānotajām darbībām un izvērtēt 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu saskaņā ar normatīvo dokumentu 

prasībām.  

 

1. iesnieguma parakstīšanas datums un vieta: Rīga, 2016. gada 20 jūlijs 
 
2. ierosinātāja vārds, uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un 

juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums un adrese, fiziskajai 

personai – deklarētā dzīvesvieta vai dzīvesvieta, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numurs un 

elektroniskā pasta adrese: 

Ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO" 

Reģistrācijas numurs: LV 43603040477 

Adrese: "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003 

Tālruņa numurs: + 371 63023511 

Elektroniskā pasta adrese: eko@eko.jelgava.lv 

 

3. informāciju par paredzēto darbību, ietverot: 

3.1. paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, tai skaitā informāciju par apjomu, 

darbības norises vietas sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas 

darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju 

veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem: 

Paredzētā darbība ir infrastruktūras papildināšana SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajā 
sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", kurš atrodas Bauskas novada Codes 
pagastā un Iecavas novadā. Poligona atrašanās vietas karte pievienota iesnieguma 1. 
pielikumā. 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Grantiņi" darbojas kopš 2008. gada, un 
turpmākajos gados poligonā paredzēta sekojošu infrastruktūras objektu izbūve: 



• jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveide (apvienojot jauno šūnu ar jau esošo 
atkritumu noglabāšanas šūnu); 

• mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas uzstādīšana, kurā pirms 
apglabāšanas poligona šūnā tiks sagatavoti (atbilstoši sašķiroti) sadzīves atkritumi. 
Iekārtas plānotā jauda ir 10 000 t/gadā atkritumu pāršķirošana; 

• Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide ar kapacitāti 4000 
t/gadā.  

• Būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveide. Reģenerācijai 
pakļauto atkritumu apstrādes apjoms - 1000 t/gadā; 

• Poligona (atkritumu) gāzes savākšanas, utilizācijas un mitrināšanas sistēmas 
ierīkošana. 

 

Jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveide 

Izvērtējot sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Grantiņi" krātuves platību (10 000 m2 
jeb 1 ha), paredzēto ietilpību (65 000 m3 sablīvētu atkritumu jeb 78 000 tonnas1), kā arī to, ka 
līdz 2016. gada sākumam poligonā ir noglabātas 66 575 tonnas atkritumu, ir nepieciešama 
jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveide turpmākai poligona darbības nodrošināšanai. 
Šobrīd poligona atlikusī kapacitāte ir aptuveni 11 425 tonnas atkritumu noglabāšana.  

Jauno atkritumu noglabāšanas šūnu paredzēts ierīkot uz jau apglabātajiem atkritumu slāņiem 
esošajā šūnā, kā arī daļēji uz vecās, rekultivētās atkritumu izgāztuves "Grantiņi" teritorijas, 
kura atrodas poligonam piegulošajā teritorijā. Atbilstoši provizoriskajiem aprēķiniem, kas 
veikti, novērtējot esošo situāciju ar datormodelēšanas palīdzību, poligona potenciālā 
kapacitāte turpmākai atkritumu novietošanai ir ap 180 000 m3 jeb 216 000 tonnas2. Jaunās 
atkritumu noglabāšanas šūnas platība ir aptuveni 1,6 ha (šūnas izvietojums redzams 
iesnieguma 2. pielikumā). Ņemot vērā pašreiz esošo poligona konfigurāciju, situāciju teritorijā, 
vidējo ievesto atkritumu apjomu teritorijā gadā, kā arī to, ka noglabāto atkritumu apjomu 
iespējams samazināt, tos iepriekš sašķirojot (līdz šim tas netika nodrošināts), poligona darbību 
iespējams paildzināt aptuveni par 18-20 gadiem. 

Jaunās atkritumu noglabāšanas šūnas pamatne tiks veidota tieši blakus esošai šūnai, kā arī 
daļēji uz rekultivētās atkritumu izgāztuves "Grantiņi" teritorijas, pirms tam sagatavojot jaunās 
šūnas pamatni atbilstoši likumdošanas prasībām - pamatnē tiks veidots izlīdzinošais un 
nestspējas pastiprinošais slānis, secīgi virs tā HDPE ģeomebrāna (pretfiltrācijas) 2 mm 
biezumā, ģeotekstils un veidots drenējošais slānis ar infiltrāta savākšanas sistēmu, tādējādi 
izslēdzot infiltrāta noplūšanu apkārtējā teritorijā. Jaunās šūnas pamatne tiks veidota tā, lai 
izpildītu visas MK 2011. gada 27. decembra not. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, 
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 
noteiktās prasības. 

Gadījumā, ja jaunās šūnas pamatnei būs nepieciešama esošo, jau noglabāto atkritumu daļēja 
norakšana, noraktie atkritumi tiks pārvietoti uz darbojošos atkritumu apglabāšanas šūnu. 
Jaunās šūnas pamatnes būvniecības laikā poligonā ienākošie atkritumi tiks apglabāti esošajās 
šūnas, saglabājot poligona funkcijas, resp., atkritumu pieņemšana netiks pārtraukta.  

                                                           
1 Informācija no A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. JE13IA0002 
2 Pieņemot aprēķinos koeficientu 1.2 (līdzvērtīgi iepriekš pieņemtajos aprēķinos A kat. piesārņojošās 
darbības atļaujā Nr. JE13IA0002 



Jaunās atkritumu noglabāšanas šūnas pamatnes platība paredzēta ap 1,6 ha, veidojot 
atkritumu kalnu līdz aptuveni 57 m virs jūras līmeņa atzīmei. Jaunā atkritumu kalna biezums 
paredzēts ap 15 m. Sānu nogāzes tiks veidotas ar slīpumu 1:2 līdz 1:3. 

Jaunajā atkritumu noglabāšanas šūnā paredzēts noglabāt sadzīves atkritumu šķirošanas 
rezultātā veidojošos inertos atkritumus jeb turpmākai reģenerācijai nederīgus materiālus, kā 
arī poligonā pieņemtus, un turpmākai reģenerācijai nederīgus materiālus un atkritumus.  

Atkritumu novietošana jaunajā šūnā būs tāda pati kā šobrīd – tie vienmērīgi tiks novietoti šūnā, 
sākot no viena tās stūra, pa kārtām. Ik pēc 50 cm biezuma sasniegšanas, atkritumi tiks pārklāti 
ar tehnisko kompostu, ko veidos materiāls atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanas rezultātā. Atkritumu blietēšanai izmanto buldozeru - kompaktoru. Savukārt 
izveidojusies sablīvētā kārta 2-2,5 m augstumā tiek pārklāta ar pārsedzes materiālu (piem., 
grunti). 

 

Mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas uzstādīšana, kurā pirms noglabāšanas 
poligona šūnā tiks sagatavoti (atbilstoši sašķiroti) sadzīves atkritumi. Iekārtas plānotā jauda ir 
10 000 t/gadā atkritumu pāršķirošana. Šķirošanas līnijas jauda izvēlēta, izvērtējot poligonā 
ievesto ikgadējo nešķirotu sadzīves atkritumu apjomu, kas pēdējos trijos gados (2013.-2015.) 
ir bijis 8046 tonnas. 

Mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas uzstādīšanai poligona ziemeļu daļā 
paredzēta metāla karkasa angāra izbūve, kurā tiks izvietotas tehnoloģiskās iekārtas atkritumu 
šķirošanai. Iekārtā paredzēts šķirot visus nešķirotus sadzīves atkritumus (atkritumu klase - 
200301 (šeit un turpmāk iesniegumā atkritumu klasifikācija saskaņā ar 19.04.2011.MK not. Nr. 
302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus")), 
kas šobrīd tiek ievesti poligona "Grantiņi" teritorijā. Atkritumu pieņemšanas kārtība poligona 
teritorijā tiks saglabāta esošā - auto kravas nosvēršana elektroniskajos svaros pie 
administratīvās ēkas un klienta identificēšanu ar "Smart" karšu sistēmu. Pārējās atkritumu 
klases, kas tiek piegādātas uz poligona teritoriju, tiks novirzītas uz atkritumu noglabāšanas 
zonu jeb krātuvi bez šķirošanas vai arī būvgruži un lielgabarīta atkritumi uz laukumu šādu 
atkritumu reģenerācijai.  

Šķirošanai paredzētie atkritumi tiks ievesti angārā un izbērti no atkritumvedējiem izbēršanai 

paredzētā zonā - sadzīves atkritumu izkraušanas zonā. Šī zona būs aprīkota ar monolīta 

dzelzsbetona atbalsta sienu, kā balsts izkrautās atkritumu atbērtnes mehāniskai savākšanai ar 

frontālo iekrāvēju. Pirms atkritumu padošanu uz šķirošanas līniju, no tiem, vizuāli novērtējot, 

tiks izlasīti potenciāli bīstamie atkritumi, kurus būs iespējams atpazīt un izlasīt no kopējās 

atkritumu masas. Pieņemts, ka bīstamo atkritumu apjoms sadzīves atkritumos var būt līdz 0,5 

%. 

Pēc atkritumu izbēršanas un vizuālas kontroles, frontālais iekrāvējs tos pacels un ievietos 

(izbērs) šķirošanas līnijas pirmajā iekārtā - maisu atvēršanas iekārtā (ņemot vērā to, ka lielākā 

daļa sadzīves atkritumi tiek ievietoti maisos). Pēc tās atkritumi pa konveijeru virzīsies tālāk uz 

metāla atdalītāju, kas aprīkots ar magnētu. Atdalītie metāla atkritumi (materiāls) tiks izbērti 

konteinerā, kas būs novietots zem metāla atdalītāja iekārtas. Tālāk atkritumi nonāks 

izlīdzināšanas konveijerā, kurš tos virzīs uz nākamo iekārtu, kurā paredzēta bioloģiski 

noārdāmo atkritumu atdalīšana. Paredzēts rotora tipa smalcināšanas/sijāšanas mehānisms. 

Iekārtas pamatne ir perforēta ar apmēram 8 - 10 cm atverēm, caur kurām tiks atsijāta 

bioloģiski noārdāmā atkritumu (BNA) daļa. Atšķirotos BNA paredzēts iebērt divos 

savācējkonteineros. To piepildīšanu paredzēts kontrolēt manuāli - līdz ko konteineri tiks 



piepildīti, tie tiks uzkrauti uz autotransportu un nogādāti poligona teritorijā esošajā 

kompostēšanas laukumā.  

Atkritumu frakcijas ar slīdošās lentas palīdzību tiks virzītas uz atkritumu manuālās šķirošanas 

kabīnēm. Katras frakcijas šķirošanai paredzētas vismaz trīs kabīnes, izvietotas viena aiz otras, 

kopā sešas kabīnes. Kabīnes izvietotas ap 2,7 m augstumā no angāra grīdas līmeņa. Kabīnēs 

manuāli tiks atlasīts tālākai reģenerācijai derīgais materiāls - dažādas plastmasas, papīrs, 

kartons, krāsainais metāls, skārds, stikls. Atšķirotais materiāls tiks iemests atverē, nokrītot uz 

grīdas zem kabīnes. Ja šķirojamā atkritumu masā tiks pamanīti bīstamie atkritumi, kurus 

iepriekš neatlasīs angārā pēc padošanas uz pirmo tehnoloģisko iekārtu, tie tiks atlasīti un 

ievietoti speciālos konteineros, kuri tiks novietoti atkritumu šķirošanas angāra telpās. 

Bīstamos atkritumus mājsaimniecības atkritumos galvenokārt veido baterijas, medicīnas 

atkritumi, ar eļļu un naftas produktiem sasmērētas lupatas, būvniecības materiālu, piemēram, 

šķīdinātāju, laku un krāsu iepakojums u.c. 

Atšķirotais, reģenerācijai derīgai materiāls, kurš būs sakrājies zem šķirošanas kabīnēm, ar 

traktortehnikas palīdzību tiks aizstumts uz padziļinātu monolīta dzelzsbetona bedri, kurā ar 

konveijera palīdzību materiāls tiks virzīts uz presēšanas un iepakošanas iekārtu (atkritumu 

ķīpu horizontālo kanālpresi). Presēšanas un iepakošanas iekārtā atsevišķi tiks sapresēts un 

sastīpots (saķīpots) atšķirotais materiāls. Atšķirotie, tālākai izmantošanai nederīgie atkritumi 

(inertie atkritumi), tiks savākti konteineros un izvesti uz poligona atkritumu noglabāšanas 

krātuvi (šūnu).  

Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas maksimālā jauda paredzēta ap 15 m3/h 

atkritumu sašķirošanu. Iekārta darbosies apmēram 8 h/dnn., 313 d/gadā. Atšķiroto atkritumu 

procentuālais sadalījums un to tālākās realizācijas un izmantošanas iespējas ir sekojošas: 

� bioloģiski noārdāmie atkritumi (atkritumu klase 191210) - ap 35% no ievesto nešķiroto 
atkritumu apjoma. Atšķirotie BNA ik dienas tiks nogādāti poligona teritorijā esošajā 
kompostēšanas laukumā, veidojot tehnisko kompostu. Kompostēšanas laukums ir 
viens no poligonā “Grantiņi” plānotajiem jaunajiem infrastruktūras objektiem. 

� melnais un krāsainais metāls (melnie metāli - atkritumu klase 191202; krāsainie metāli 
- atkritumu klase 191203) - ap 1 % no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma. Atšķiroto 
melno un krāsaino metālu paredzēts uzglabāt šķirošanas angāra telpās konteineros. 
Atšķiroto metālu plānots nodot tālākai apsaimniekošanai specializētiem 
komersantiem. Atšķirotais metāls no poligona tiks izvests pēc nepieciešamības – vidēji 
vienu reizi mēnesī. 

� turpmākai reģenerācijai izmantojamais materiāls - ap 15 % no ievesto nešķiroto 
atkritumu apjoma. Aptuvenais, turpmākai reģenerācijai derīgo materiālu sadalījums ir 
sekojošs: 

� plastmasas un gumija (atkritumu klase 191204) ap 25 % no reģenerācijai 
derīgo materiālu apjoma; 

� kartons, papīrs (atkritumu klase 191201) ap 45 % no reģenerācijai derīgo 
materiālu apjoma; 

� stikls (atkritumu klase 191205) ap 30 % no reģenerācijai derīgo materiālu 
apjoma. 

 

Atšķirotais materiāls atsevišķi pa tā veidiem tiks sapresēts un uzglabāts ķīpās angāra 

telpās - papīrs un kartons, savukārt dažādas plastmasas ārpus angāra telpām, blakus 



pieguļošajā laukumā, stikls atsevišķos konteineros. Atšķiroto plastmasas, papīra un 

kartona materiālu iespējams realizēt divējādi - kā materiālu turpmākai šķirošanai un 

pārstrādei vai kā sekundāro kurināmo. Atšķirotais materiāls tiks nodots tālākai 

apsaimniekošanai specializētiem komersantiem. Otra iespēja atšķirotajam un 

sapresētajam plastmasas, papīra un kartona materiālam ir tā realizācija uzņēmumiem, 

kas šādus materiālus izmanto kā kurināmo enerģijas ieguvei (atkritumu klase 191210) 

- sadedzināmie atkritumi (no atkritumiem iegūtais kurināmais, angl. refuse derived 

fuel - RDF). Materiālu iespējams sadedzināt kā amorfu masu, t.i. neizmainītā veidā 

ievadīt atkritumus sadedzināšanas iekārtā tādus, kādi tie saņemti, vai arī, veicot 

priekšapstrādi, tos sadedzināt kā no atkritumiem iegūto kurināmo. Atbilstoši esošai 

situācijai, atšķirotais materiāls var tikt realizēts abos veidos - kā turpmākai pārstrādei 

izmantojams, vai kā RDF.  

Paredzams, ka atšķirotais materiāls tiks izvests vienu - divas reizes mēnesī (vai arī 

biežāk, retāk, pēc nepieciešamības).  

� Reģenerācijai nederīgais materiāls jeb inertie atkritumi (atkritumu klase 191212) - ap 
48,5 % no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma. Inertie atkritumi veido grūti 
pārstrādājamus organiskās un neorganiskās izcelsmes materiālus, piemēram, higiēnas 
preces, akmeņus, smalksnes u.c. Atbilstoši MK 27.12.2011. not. Nr. 1032 "Atkritumu 
poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 
un rekultivācijas noteikumi" definētajam, inertie atkritumi – atkritumi, ar kuriem 
nenotiek būtiskas fizikālas, bioloģiskas vai ķīmiskas pārmaiņas, tie nešķīst, nedeg vai 
ar tiem nenotiek cita veida fizikālas vai ķīmiskas reakcijas, tie neiedarbojas uz citām 
vielām vai materiāliem, ar kuriem nonāk saskarē, kā arī nerada draudus cilvēka 
dzīvībai, veselībai un videi. Atkritumu izskalošanās ir nebūtiska, atkritumos esošo 
piesārņojošo vielu saturs un infiltrāta ekotoksiskums ir nebūtisks un neapdraud 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Pārstrādei nederīgie materiāli jeb inertiem 
atkritumi tiks aizvesti uz poligona atkritumu noglabāšanas šūnu.  

� Bīstamo atkritumu apsaimniekošana. Poligonā "Grantiņi" netiek pieņemti bīstamie 
atkritumi, tomēr ir vispārzināms, ka šāda veida atkritumi var būt atrodami nešķiroto 
sadzīves atkritumu sastāvā, tai skaitā arī mājsaimniecības atkritumos. Atbilstoši 
dažiem paraugšķirošanas testiem3 dažādos Latvijas atkritumu poligonos, bīstamo 
atkritumu apjoms veido līdz 0,5% no kopējā nešķirotu sadzīves atkritumu sastāva. 
Paredzams, ka līdzīgs apjoms var būt arī poligonā "Grantiņi" ievestajos atkritumos - ap 
0,5 % no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma. Atkritumu manuālās šķirošanas laikā, 
kas tiks veikta iepriekš aprakstītajās kabīnēs, vai arī pirms atkritumu padošanas uz 
tehnoloģiskajām iekārtām, pamanot bīstamos atkritumus, tie tiks atlasīti un ievietoti 
speciālos (atbilstoši marķētos) konteineros, kuri tiks novietoti atkritumu šķirošanas 
angāra telpās. Uzkrātie bīstamie atkritumi tiks nodoti specializētiem atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem.  

 

Kā alternatīvs variants iepriekš aprakstītai nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas 
tehnoloģiskai shēmai ir atkritumu pirmreizējā sasmalcināšana un tālāka mehāniska 
sašķirošana trīs frakcijās, no kurām vienu veido bioloģiski noārdāmie atkritumi, otru – inertie 
atkritumi jeb turpmākai reģenerācijai nederīgais materiāls un trešo – turpmākai reģenerācijai 

                                                           
3 CSA poligons "Getliņi". Ievesto atkritumu apjoma un sastāva novērtējums. SIA "Geo Consultants", Rīga, 
2012. 



derīgais materiāls, ko paredzēts sašķirot manuāli pa frakcijām. Šķirošanai paredzēto atkritumu 
apjoms ir nemainīgs – līdz 10 000 t/gadā.  

Ūdensapgāde un kanalizācija mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas angārā. 

Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai atkritumu šķirošanas laikā ūdens nav nepieciešams. 

Iekārtu mazgāšana, izmantojot ūdens resursus, arī netiek paredzēta. Tehnoloģisko iekārtu 

tīrīšana paredzēta darba dienas beigās, ar skrāpjiem un slotām notīrot pie iekārtām pielipušos 

atkritumus. Tehnoloģisko iekārtu profilakses laikā, kas var būt apmēram divas reizes gadā, 

paredzēta iekārtu pilna tīrīšana ar gaisu, izmantojot augstspiediena kompresoru. Nešķiroti 

sadzīves atkritumi, ko tehnoloģisko iekārtu profilakses laikā ievedīs poligonā, tiks nogādāti uz 

atkritumu krātuvi bez šķirošanas, neuzkrājot tos ar mērķi sašķirot vēlāk. Nešķirotu sadzīves 

atkritumu šķirošanas angāram plānots nodrošināt ūdensvadu, ūdens resursi tiks ņemti no 

poligona teritorijā esošā dziļurbuma. Ugunsdzēsībai nepieciešamie ūdens resursi tiek uzkrāti 

poligona teritorijā esošajā ugunsdzēsības dīķī, kā arī ūdeni būs iespējams ņemt no ūdensvada 

pieslēguma.  

Atkritumu šķirošanas angāra grīda tiks veidota no mehāniski un ķīmiski noturīga betona. Visas 
betonējuma darba šuves plānots pārklāt ar atbilstošu hidroizolācijas maisījumu, kas 
potenciālajiem notekūdeņiem neļauj nokļūt apkārtējā vidē pa grīdas šuvju un savienojuma 
vietām. Angāra telpās, sadzīves atkritumu izkraušanas zonā plānots ierīkot ražošanas 
notekūdeņu savākšanas kanalizācijas tīklu ar notekūdeņu uztveršanas gūlijām. Kanalizācijas 
tīkls paredzēts potenciālā infiltrāta savākšanai, kas var veidoties no mitriem vai slapjiem 
atkritumiem, piemēram, atkritumu savākšanas konteineros, uzkrājoties lietus ūdeņiem, 
sezonālos atkritumos, kā dārzeņu un augļu pārstrādes atkritumos, utt. Ņemot vērā to, ka 
dienas laikā angārā ievestie atkritumi tiks sašķiroti līdz tās pašas dienas beigām, neveidojot 
nešķirotu atkritumu uzkrājumus, nav sagaidāma infiltrāta veidošanās lielos apjomos. Tāpat 
netiek paredzēts, ka pārējās angāra telpas zonās varētu veidoties infiltrāts, jo atšķiroto 
atkritumu savākšana būs organizēta un mitri, atšķiroti atkritumi, no kuriem potenciāli var 
veidoties infiltrāts, angāra telpās netiks uzglabāti. Ražošanas notekūdeņu savākšanas sistēmu 
paredzēts novadīt uz infiltrāta baseinu. Sadzīves notekūdeņus, kas veidosies no personāla 
telpām, paredzēts attīrīt lokālajās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās.  

Lietus ūdeņu savākšana paredzēta no angāra jumta un blakus pieguļošā laukuma. Savāktie 
lietus ūdeņi tiks novadīti uz poligona teritorijā ierīkoto lietus ūdeņu savākšanas tīklu ar tālāku 
attīrīšanu esošajās lietus ūdens attīrīšanas iekārtās ar smilšu un naftas produktu uztvērēju 
(Q=10 l/s). Attīrītie lietus ūdeņi tālāk tiks izlaisti poligona apvedgrāvī.  

Atkritumu manuālās šķirošanas kabīņu aprīkojums - kabīne tiks aprīkota ar papildus 
apgaismojumu un ventilācijas sistēmu. Gada aukstajos periodos paredzēta kabīņu apsildīšana, 
izmantojot gaiss-gaiss siltumsūkni, katrā kabīnē uzstādot kondicioniera iekārtu. Pārējā angāra 
telpas apsilde netiek paredzēta.  

 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide ar kapacitāti 4000 t/gadā 
atšķiroto, bioloģiski noārdāmo atkritumu un citu zaļo atkritumu kompostēšanai. 
Kompostēšanas laukuma izveide paredzēta poligona teritorijas rietumu malā (skatīt 
iesnieguma 2. pielikumā). Laukumā paredzēts uzglabāt galvenokārt atkritumu šķirošanas 
iekārtās atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu daļu, kā arī poligonā ievestos zaļos bioloģiski 
noārdāmos atkritumus (kā, piemēram, ielu tīrīšanas, lapu, koku, krūmu zaru, kapu 
atkritumus), līdz 500 tonnām/gadā.  

Laukums tiks aprīkots ar apmēram 4 m augstu žogu, kas ierobežos kompostējamo materiālu 
vieglās frakcijas izplatību vēja ietekmē, kā arī betona apmalēm. Notekūdeņu savākšanai no 



kompostēšanas laukuma tiks izbūvēta atsevišķa kanalizācijas sistēma, kas savāktos 
notekūdeņus novadīs poligona teritorijā esošajā infiltrāta uzkrāšanas baseinā vai arī 
nepieciešamības gadījumā - savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšana uz komposta kaudzēm 
mitrināšanai. 

Paredzams, ka nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas procesa rezultātā tiks atšķiroti ap 35% 
BNA no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma. Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līnijā pēc 
ienākošās atkritumu plūsmas apstrādes ar rotora tipa smalcināšanas/sijāšanas mehānismu, 
caur iekārtas pamatni izbirs atšķirotie BNA ar diametru līdz 8 cm. Papildus BNA smalcināšana 
netiek paredzēta, un pēc atšķirošanas BNA ik dienas plānots nogādāt uz kompostēšanas 
laukumu, veidojot tehnisko kompostu. Pēc tam nostāvējies komposts tiks izmantots kā 
izejviela atkritumu slāņu ikdienas pārklāšanai atkritumu krātuvē (šūnā), lai ierobežotu 
atkritumu un smaku izplatīšanos poligona un tā tuvākajā apkārtnē. Kompostēšanas laukumā 
paredzēts izvietot arī citus BNA, kuri netiek šķiroti, bet pa tiešo pēc to ievešanas poligona 
teritorijā tiks nogādāti kompostēšanas laukumā.  

Atšķirotie un cita veida BNA jeb tehniskais komposts tiks krauts stirpās (jeb vējrindās), kuru 
platums būs līdz 4 metriem, augstums līdz 2 metriem. Stirpu garums būs visa laukuma garumā. 
Plānots, ka komposts tiks nogatavināts no 3 līdz 6 mēnešiem, to regulāri apmaisot un sajaucot, 
veicinot materiāla bioloģisko sadalīšanās un trūdēšanas procesu. Pēc aptuveni 3 – 6 mēnešu 
nostāvēšanās, tas pakāpeniski tiks izmantots atkritumu slāņa ikdienas pārklāšanai.  

Pēc atkritumu sasmalcināšanas un sašķirošanas, veidojošās organikas frakcija atbilst atkritumu 
klasei 200201, savukārt pēc tā uzglabāšanas (kompostēšanas) materiāls uzskatāms kā 
produkts - tehniskais komposts, kas veidojas poligona darbības rezultātā.  

Tehniskā komposta veidošana ir vispārpieņemta prakse EU valstīs, kā arī citos Latvijas teritorijā 
esošajos atkritumu poligonos. Tehnisko kompostu nav paredzēts realizēt kā otrreizējo 
izejvielu, bet izmantot poligona saimnieciskās darbības nodrošināšanai.  

Ņemot vērā kompostēšanas laukuma izmērus – 50 x 80 m un kopējo platību - 4000 m2, tajā 
maksimāli var ietilpt līdz 6400 tonnām BNA (pieņemot, ka 1 tonna veido ap 1 m3 BNA), veidojot 
4 m platas un 2 m augstas stirpas, starp stirpām veidojot ap 1 m platu joslu. Atbilstoši 

plānotajam atšķiroto BNA apjomam, kas būs ap 35% no ievesto nešķiroto atkritumu 
apjoma (maksimāli 3500 t/gadā) un ap 500 t/gadā dažādu citu bioloģiski noārdāmo 
atkritumu, kompostēšanas laukumā vienlaicīgi iespējams uzkrāt vairāk kā viena gada laikā 
poligonā saražoto un pieņemto BNA. Uzsākot kompostēšanas procesu, var tikt mainīts BNA 
uzglabāšanas ilgums, veids, uzglabāšanas nosacījumi, lai atbilstoši apsaimniekotu visus 
veidojošos atšķirotos BNA. Lai pārliecinātos, ka tehniskais komposts ir pietiekami izturēts un 
derīgs atkritumu slāņa ikdienas pārklāšanai, paredzēts veikt materiāla sastāva analīzes, 
izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus. 

 

Būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveide. Laukuma izveide 
paredzēta teritorijas poligona ziemeļu daļā (skatīt iesnieguma 2. pielikumu). Reģenerēt 
paredzēts līdz 1000 t/gadā sekojošus atkritumus: 

• Liela izmēra atkritumus (atkritumu klase 200307) - 400 t/gadā; 

• Būvniecības atkritumus, kuri neatbilst 170901, 17902 un 170903 klasei (atkritumu 
klase 170904) - 600 t/gadā. 

 

Reģenerācijai paredzētie atkritumi, ko galvenokārt veido būvniecības procesā radušies 
atkritumi, tiks atvesti uz poligona teritoriju, izbērti laukumā un veikta to šķirošana, vispirms 



atlasot sadzīves atkritumus (līdz 4-10%), plastmasas (līdz 3- 5%), metālu (līdz 5 %) un koku (līdz 
10%). Atlasītie sadzīves atkritumi tiks pievienoti atšķirotiem atkritumiem no šķirošanas līnijas 
pēc to piederības un tālāk apsaimniekoti. Atšķirotie būvmateriāli tiks sasmalcināti, izmantojot 
smalcinātāju-drupinātāju, ko viegli pievienot traktortehnikai. Sasmalcinātais materiāls tālāk 
izmantojams kā ceļu pamatnes veidošanas materiāls, teritoriju uzbēršanai u.c. mērķiem. 
Sasmalcināto (reģenerēto) materiālu iespējams nodot pašvaldības uzņēmumiem, kā arī 
privātfirmām un iedzīvotājiem tālākai izmantošanai.  

 

Poligona (atkritumu) gāzes savākšanas un mitrināšanas sistēmas ierīkošana 

2012. gadā poligonā “Grantiņi” esošajā atkritumu noglabāšanas šūnā ir ieguldīta poligona gāzu 
savākšanas sistēmas pirmā cauruļu kārta. Tiek paredzēts, ka pēc krātuves piepildīšanas līdz 
2017.–2018. gadam, poligona krātuve tiks pilnībā aprīkota ar poligona gāzu savākšanas 
sistēmu. 2012. gadā ir izstrādāts poligona „Grantiņi” gāzes savākšanas un utilizācijas tehniskais 
projekts, kas paredz:  

• gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi 1. un 2. kārtu (1. kārtas ietvaros paredzētā gāzu 
savākšanas sistēma ir ieguldīta, izveidojot divas horizontāli novietotas perforētas 
cauruļvadu līnijas). Gāzes savākšanas 2.kārtā paredzēts izveidot vienu horizontāli 
novietotu perforētu cauruļvadu līniju. 

• gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšana – šīs stacijas uzdevums ir savākt poligona gāzi 
no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz sadedzināšanas lāpu, 
regulēt un kontrolēt gāzes sastāvu. Katru gāzes pievadlīniju paredzēts aprīkot ar 
rotometriem pastāvīgas gāzes plūsmas mērīšanai līnijā, regulēšanas krāniem un 
ventili ar uzgali, kas paredzēts gāzanalizatora pievienošanai pastāvīgai gāzes 
plūsmas mērīšanai. Tiek paredzēts, ka pēc esošās atkritumu krātuves piepildīšanas, 
poligona gāze pilnībā tiks savākta un sadedzināta utilizācijas iekārtā. Poligona gāzes 
utilizācijas iekārta standartā ir aprīkota ar liesmas kontroles sensoriem, lai 
nepieļautu gāzes nejaušu nodzišanu un nesadedzinātās gāzes nonākšanu 
atmosfērā. 

• kondensāta novadīšanas ierīci (kondensāta novadīšanas caurules un 
savācējkolektors).  

 

Infiltrāts no esošās krātuves teritorijas pašteces ceļā tiek savākts un novadīts uz infiltrāta 
uzkrāšanas baseinu un no baseina tiek sūknēts atpakaļ uz krātuvi atkritumu mitrināšanai.  

Jaunajā atkritumu noglabāšanas šūnā analoģiski jau esošās noglabāšanas krātuvei, tiks ierīkota 
infiltrāta savākšanas sistēma un poligona gāzes savākšanas sistēma. Jaunās atkritumu 
noglabāšanas šūnas tehniskā projekta sagatavošanas laikā tiks veikta priekšizpēte, novērtējot 
esošā poligona infiltrāta savākšanas sistēmas un uzkrāšanas dīķa kapacitāti, kā arī gāzes 
savākšanas sistēmas apvienošanu gan no esošās atkritumu krātuves, gan jaunās apglabāšanas 
šūnas. 

 

3.2. informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja 

iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises 

vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu: 

Infrastruktūras paplašināšana SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajā sadzīves atkritumu 
apglabāšanas poligonā "Grantiņi" plānota sekojošos zemes gabalos: 



• "Grantiņi" Codes pagasts, Bauskas novads, zemes kadastra Nr.4052 002 0056 (3.41 
ha); 

• "Vecgrantiņi" Codes pagasts, Bauskas novads, zemes kadastra Nr.4064 014 0181 
(0.8469 ha); 

• "Grantiņu izgāztuve", Iecavas novads, zemes kadastra Nr.4064 014 0344 (6.32 ha) 

 

Zemesgabalu kopējā platība ir 10.58 ha.  

2009. gadā ir noslēgts Deleģēšanas līgums par to, ka Jelgavas pilsētas Dome un Bauskas 
novada Dome deleģē un SIA "Zemgales EKO" apņemas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Jelgavas pilsētas un Bauskas novada administratīvajā teritorijā, t.sk. rekonstruētās sadzīves 
atkritumu izgāztuves „Grantiņi” apsaimniekošanu. SIA „Zemgales EKO” minētie trīs zemes 
gabali ir piešķirti nomā lietošanai.  

Šobrīd poligona darbība norisinās galvenokārt zemes gabalā ar kadastra Nr.4064 014 0344 un 
daļēji zemes gabalā ar kadastra Nr. 4064 014 0181. Blakus poligonam atrodas vecā, rekultivētā 
izgāztuve "Grantiņi", kas izvietota zemes gabalā ar kadastra Nr. 4052 002 0056. Infrastruktūras 
paplašināšanas ietvaros plānotie objekti aptvers visus trīs zemes gabalus – jaunās atkritumu 
noglabāšanas šūnas izveide ar infiltrāta un poligona gāzes savākšanas sistēmu plānota zemes 
gabalos ar kadastra Nr. 4064 014 0344 un Nr. 4052 002 0056, savukārt mehāniski-manuālās 
atkritumu šķirošanas līnijas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un 
būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveide paredzēta zemes gabalā ar 
kadastra Nr. 4064 014 0181 (skatīt iesnieguma 2. pielikumu).  

Zemes gabals ar kadastra Nr. 4064 014 0181 esošā poligona darbībai tiek izmantots tikai tā 
dienvidu daļā, pārējo daļu, kurā tiek plānoti infrastruktūras objekti, šobrīd veido krūmāji un 
atmata. Teritoriju pirms būvniecības plānots sagatavot – norakt zemes auglīgo kārtu, noplanēt 
un atbilstoši veidot pamatni objektu būvniecībai.  

2015. gada oktobrī ir veikts poligona “Grantiņi” un tā piegulošās teritorijas apsekojums. 
Apsekojuma laikā konstatēts, ka poligonam piegulošo teritoriju galvenokārt veido 
lauksaimniecības zemes – tīrumi, atmatas, zālāji, ābeļdārzi (Sugu un biotopu aizsardzības 
jomas eksperta atzinums pievienots iesnieguma 4. pielikumā). Īpaši aizsargājamas augu sugas, 
īpaši aizsargājami biotopi un citas bioloģiskās vērtības paredzētās darbības tuvumā netika 
konstatētas.  

Poligons “Grantiņi”, kurā plānotas šajā iesniegumā pieteiktās darbības, izvietots samērā reti 
apdzīvotā vietā, tuvākās viensētas atrodas aiz poligona sanitārās aizsargjoslas robežām. 
Tuvākā dzīvojamā māja atrodas aptuveni 520 m attālumā. Tuvākā apkārtnē nav arī industriālu 
objektu vai dzīvojamo masīvu. Attālums līdz Iecavai ziemeļu virzienā ir 7.6 km, attālums līdz 
Bauskai dienvidu virzienā ir 11.2 km. Poligona tuvākais attālums līdz Lietuvas robežai ir 23.4 
km dienvidrietumu virzienā. Poligona tiešā tuvumā neatrodas ievērojamas dabiskas 
ūdensteces vai ūdenstilpnes, un tas neatrodas upju aizsargjoslā un īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā. Paredzēto infrastruktūras objektu izbūve neveicinās būtisku poligona teritorijā 
ievesto atkritumu apjoma pieaugumu, un plānotajā atkritumu apstrādes un sagatavošanas 
pirms to apglabāšanas tehnoloģiskajos procesos netiks izmantotas metodes, kuru darbības 
rezultātā tiks būtiski pasliktināts iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvoklis un jutīgumus, 
kā tas ir novērtēts līdz šim, esošā poligona darbības ikgadējā monitoringa un citu pētījumu 
ietvaros. Detalizēts novērtējums plānoto darbību iespējamai ietekmei uz vidi tiks veikts 
nākamajā projekta etapā (ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sagatavošanas laikā).  

 



4. ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojums, ietverot 

informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to 

uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos: 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu "Grantiņi" apsaimnieko SIA "Zemgales EKO", kas 
2013. gada 5. jūlijā poligona apsaimniekošanai ir saņēmusi A kategorijas piesārņojošās 
darbības atļauju Nr. JE13IA0002, ko izsniegusi Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides 
pārvalde. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Poligona "Grantiņi" darbība atbilst 
likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikuma (5)daļas "Atkritumu saimniecība" 4.punktam – 
atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā 
ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus. 

Poligons "Grantiņi" ir izveidots 2008. gadā projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Latvijā” Nr. 2004/LV/16/C/PE/005 ietvaros, un tas izvietots blakus jau 
esošajai atkritumu izgāztuvei „Grantiņi”, kas 2008. gadā tika rekultivēta (VVD Jelgavas 
reģionālās vides pārvalde 20.11.2008.g. ir sagatavojusi atzinumu Nr.3.3.2-17/2357 par 
izgāztuves rekultivācijas nodošanu). 

Poligonā "Grantiņi" atļauts pieņemt apglabāšanai atkritumu veidus, kas netiek klasificēti kā 
bīstamie atkritumi, un kas iekļauti minētās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 3. 
pielikuma 23. tabulā. Atkritumu krātuves atsevišķā nodalījumā atļauts pieņemt arī azbestu 
saturošus atkritumus (atkritumu klase 170605), kas tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.  

Atbilstoši A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, poligonā "Grantiņi" 
gadā atļauts pieņemt līdz 11 000 tonnām atkritumu (līdz 35 tonnām dienā). 

Piemēram, 2015. gadā poligonā tālākai apsaimniekošanai tika pieņemtas 9619 tonnas 
atkritumu (no tiem nešķiroti sadzīves atkritumi - 7956 t); 2014. gadā - 9388 tonnas atkritumu 
(no tiem nešķiroti sadzīves atkritumi - 7895 t, azbestu saturoši atkritumi - 162,5 t); 2013. gadā 
- 8902,5 tonnas atkritumu (no tiem nešķiroti sadzīves atkritumi - 8288 t, azbestu saturoši 
atkritumi - 242,5 t). Vidējais poligonā ievesto atkritumu apjoms pēdējos trijos gados (2013.-
2015.) ir bijis 9303 tonnas.  Atbilstoši Valsts statistikas pārskata "Nr. 3-Atkritumi", 2015. gada 
beigās poligonā "Grantiņi" kopš tā darbības uzsākšanas 2008. gadā, bija pieņemtas 66 575 
tonnas atkritumu. Atsevišķu atkritumu klašu, kā inertie atkritumi (būvniecības atkritumi - 
atkritumu klase 170904, liela izmēra atkritumi - atkritumu klase 200307) tiek izmantoti 
poligona teritorijas labiekārtošanā vai būvdarbiem, un tie netiek apglabāti atkritumu krātuvē 
(šādu atkritumu apjoms gadā ir ap 500-700 tonnām).  

Poligona kopējā ietilpība paredzēta 65 000 m3/gadā (sablīvētā veidā) jeb 78 000 tonnas/gadā, 
līdz ar to secināms, ka krātuve 2016. gada sākumā ir aizpildīta par apmēram 75 - 80 %, un ir 
nepieciešama jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveide, kas nodrošinātu turpmāku 
poligona funkcionēšanu.  

Poligona "Grantiņi" apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas pilsētas, Bauskas 
novada, Iecavas novada un Vecumnieku novada administratīvās teritorijas. Poligona 
apsaimniekotājam ir ap 15 līgumi ar juridiskām personām par sadzīves atkritumu, ražošanas 
atkritumu vai būvniecības atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu poligonā. 

Poligons „Grantiņi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus: 

- atkritumu apglabāšanas krātuve – 10000 m2 (1 ha), 

- asfaltētie iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 845 m2, 

- administratīvā ēka – 67,2 m2, 

- ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m2, dziļums 2,7 m, 

- infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu staciju, 



- infiltrāta uzkrāšanas baseins – 400 m2, 

- kontroles-reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma, 

- iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas 
apgaismošanai nepieciešamo jaudu, 

- lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma, 

- ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums, 

- grants pievedceļš (840 m garš no šosejas Rīga-Bauska)-5000 m2, 

- inspekcijas ceļš (670 m garš) – 2345 m2, 

- 2 m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai. 

 

Poligona teritorija nosacīti ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonās: atkritumu pieņemšanas 
zona, atkritumu apglabāšanas zona un infrastruktūras zona. 

Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:  

1) atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole 

Atkritumu pieņemšanai poligonā ir kontrolpunkts uz iebraucamā ceļa pie administrācijas ēkas. 
Kontrolpunktā notiek atkritumu kravu reģistrēšana, atkritumu vizuālā pārbaude, atkritumu 
kravas svēršana un nosūtīšana uz atkritumu apglabāšanas krātuvi. Atkritumu daudzuma 
noteikšana notiek, sverot uz svaru tilta poligonā iebraucošo un iztukšoto izbraucošo 
transportlīdzekli. Pie svaru tilta uzstādīta „Smart” karšu sistēma, kura ļauj identificēt klientu, 
saņemt informāciju par tam piešķirtajiem limitiem, kā arī atvieglina un paātrina operatora – 
atkritumu pieņēmēja darbu. 

2) atkritumu apglabāšana 

Poligona teritorijas ziemeļrietumu daļā ir izbūvēta atkritumu apglabāšanas krātuve ar platību 
1,0 ha. Krātuves konfigurācija ir taisnstūris ar platāko malu 183 m R-A virzienā un šaurāko malu 
42m D-Z virzienā. Atkritumu krātuves pamatne veidota atbilstoši MK 27.12.2011.  not. Nr. 
1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" (noplanēta, noblietēta esošā grunts; bentonītmāla 
paklājs; HDPE ģeomembrāna; ģeotekstils, 500 mm biezs filtrējošais slānis ar filtrācijas 
koeficientu vismaz 10-3 m/s, t.sk. kolektors infiltrāta savākšanai (diametrs – 250 mm), ar 300 
mm biezu oļu drenāžas slāni gar malām un 500 mm virs caurules).  

Poligonā apglabāšanai ievestie atkritumi krātuvē tiek izbērti, vizuāli apsekoti un nostumti 
apglabāšanai. Atkritumu blietēšanai izmanto buldozeru - kompaktoru. Izveidojusies sablīvētā 
kārta 2-2,5 m augstumā tiek pārklāta ar pārsedzes materiālu. Sausajā periodā, lai novērstu 
atkritumu pašaizdegšanos, atkritumus mitrina ar infiltrātu, pārsūknējot to un izsmidzinot to 
no infiltrāta uzkrāšanas baseina. Ja krātuvē ievestajos atkritumos tiek konstatēti bīstamie 
atkritumi, tie tiek izņemti un novietoti šim gadījumam paredzētajā bīstamo atkritumu 
savākšanas konteinerā. Krātuves teritorija ir aprīkota ar putnu atbaidīšanas ierīci.  

Apkārt krātuvei ir izveidots 3,5 m augsts sānu valnis, uz kura atrodas inspekcijas ceļš, lai varētu 
kontrolēt un pārraudzīt teritoriju, kā arī krātuves ekspluatāciju.  

Virszemes noteces ūdeņu savākšanai ap krātuvi ir izveidots novadgrāvis, kas savienots ar 
meliorācijas grāvi. 



Krātuves ekspluatācijas gaitā tiek uzstādīti pārvietojami sieta žogi vieglās atkritumu frakcijas 
uztveršanai, ņemot vērā valdošo vēju virzienu, kā arī tiek veikta regulāra teritorijas tīrīšana un 
piesārņojuma kontrole. 

3) infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana 

Infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta infiltrāta ūdeņu atkritumu krātuvē savākšanai, 
novadīšanai uz uzkrāšanas baseinu un tālākai izvešanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
vai, nepieciešamības gadījumā, padodot ar jaudīgiem sūkņiem atpakaļ uz poligona krātuvi 
izsmidzināšanai uz atkritumiem. 

Tā kā krātuves pamatnes kritumi abos virzienos nodrošina labu infiltrāta noplūdi, infiltrāta 
savākšanai iebūvēta viena drenu caurule krātuves garenvirzienā dienvidu vaļņa iekšējā malā, 
iztiekot bez krātuves šķērsvirzienā iebūvējamām caurulēm. 

Infiltrāta savākšanas sistēma ietver infiltrāta drenu zem krātuves; gludsienu pievienojuma 
posmus; infiltrāta kolektora aku; savācējkolektoru; infiltrāta savākšanas baseinu – tilpums 400 
m3; betona balsta mezglu caurules šķērsojumam ar ģeomembrānu; kolektoru infiltrāta 
padošanai paštecē uz infiltrāta savākšanas baseinu un iegremdējamo sūkni un lokano 
spiedvadu infiltrāta padošanai uz krātuves virsmas vai autocisternā. 

Radušais infiltrāta daudzums tiek aprēķināts, ņemot vērā nokrišņu daudzumu, poligona 
aktīvās šūnas platību un mēneša vidējo iztvaikošanu.  

Piemēram, 2012. gadā veiktie aprēķini norāda, ka ir radies 4817,8 m3 infiltrāta. Infiltrāts tiek 
smidzināts atpakaļ atkritumu apglabāšanas šūnā, vajadzības gadījumā uzkrāts infiltrāta 
baseinā. 

Pārāk liela infiltrāta daudzuma veidošanās gadījumā paredzēts infiltrātu izvest uz Jelgavas 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Jelgavas ūdens”. 
Līdz 2016. gadam infiltrāta izvešana uz NAI nav bijusi nepieciešama.  

Lietus notekūdeņu savākšanai no poligona asfaltētās teritorijas 850 m2 platībā poligonā 
„Grantiņi” ierīkota lietus notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma, kas novada lietus 
notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām EH1010C ar jaudu 10 l/sek. (smilšu uztvērējs un eļļas 
filtrs). Attīrītais ūdens tiek novadīts poligona apvedgrāvī.  

Sadzīves notekūdeņi, kas veidojas no administratīvās ēkas, tiek savākti un attīrīti notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās „DCB-4K” ar jaudu 4 m³/dnn., tālāk novadīti novadgrāvī. 

4) poligona infrastruktūras objektu darbības nodrošināšana teritorijā ir sekojoši objekti 

(ēkas, būves, infrastruktūras objekti) – administrācijas ēka (tiek nodrošinātas sekojošas 
funkcijas: dispečera-apsardzes, grāmatvedības ar svaru darbības uzskaiti, poligona vadību, 
centralizētā elektro patēriņa sadali), ūdensapgādes sistēma (ūdens tiek nodrošināts no ūdens 
ieguves urbuma, kas atrodas pievadceļa malā), sadzīves notekūdeņu, lietus notekūdeņu un 
infiltrāta savākšanas sistēmas, svaru tilts atkritumvedēju ar kravu un bez kravas svēršanai, 
ugunsdrošības ūdens baseins, dezinfekcijas laukums (aiz platformas svariem pie ieejas atrodas 
mobila dezinficējoša iekārta, lai novērstu trakumsērgas epidēmiju vai citas slimības). Poligona 
teritorija visā tā perimetrā ir nožogota ar 2 m augstu žogu ar diviem vārtiem. Poligona darbībai 
ir nodrošināta elektroenerģijas padeve, apsardzes sistēma ar ārēju novērošanu un iekšēju 
drošības un ugunsdrošības signalizāciju. Visām ēkām ir zibens aizsardzības sistēma, kā arī 
ugunsdzēsības sistēma telpu iekšpusē. Apkure administrācijas ēkā tiek nodrošināta ar 
siltumsūkņiem.  

Vides stāvokļa monitoringam poligonā tiek nodrošināta sekojoša kontrole (atbilstoši A 
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem): 

1) gruntsūdens (pazemes ūdeņu) monitorings 5 gruntsūdens urbumos; 



2) virszemes ūdeņu monitorings novadgrāvī ap poligonu un poligona apkārtnē (kopā 
virszemes ūdeņu monitoringa sistēma ietver 5 punktus); 

3) infiltrāta kvantitatīvais un kvalitatīvais monitorings; 

4) sadzīves notekūdeņu sastāva monitorings pēc attīrīšanas, pirms izlaides 
novadgrāvī; 

5) lietus notekūdeņu sastāva monitorings pēc attīrīšanas, pirms izlaides novadgrāvī; 

6) apglabātās atkritumu masas monitorings. 

 

2014. gada augustā poligona teritorijā tika veikti divi smaku koncentrācijas mērījumi. 

Mērījumus nodrošināja akreditētas laboratorijas speciālisti. Balstoties uz veiktajiem 

mērījumiem, kā arī uzņēmuma sniegto informāciju, tika izstrādāts smaku emisijas limitu 

projekts, kura ietvaros tika nodrošināta smaku izkliedes modelēšana. Novērtējot smaku 

emisijas izkliedes aprēķinu rezultātus, tika secināts, ka aprēķinātā smakas koncentrācija 

attiecībā pret likumdošanā noteikto smakas mērķlielumu ir nenozīmīga un aprēķinātās smaku 

koncentrācijas apdzīvotājās vietās nevienā gadījumā nepārsniedz MK 17.12.2014. noteikumos 

Nr.734 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī 

kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktos mērķlielumus. Līdz ar to nav 

konstatēts, ka poligona “Grantiņi” darbībai būtu pamata izstrādāt smakas emisiju 

samazināšanas plānu.  

Plānotās infrastruktūras paplašināšanas ietvaros poligonā esošie objekti tiks saglabāti un 
pielāgoti vai papildināti ar jaunām funkcijām.  

 

5. informācija par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības 

ietekme uz vidi, un to raksturojumu, tai skaitā: 

5.1. dabas resursu ieguve un izmantošana (norāda veidu un apjomu, piemēram, plānotais 

ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī, mēnesī, gadā) un to pārveidošana, tai skaitā 

pārveidojamās zemes platības: 

Paredzētās darbības nodrošināšanai nelielā apjomā tiks izmantoti pazemes ūdeņi personāla 
sadzīves vajadzību nodrošināšanai (dušās, labierīcībās, virtuvē). Tehnoloģisko procesu 
nodrošināšanai atkritumu šķirošanas laikā, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai, 
būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijai ūdens resursi nav nepieciešami. 

Plānotais pazemes ūdeņu patēriņš kopā poligonā strādājošā personāla sadzīves vajadzībām un 
citu saimniecisko vajadzību nodrošināšanai plānots līdz 5 m3/dnn., 1565 m3/gadā. Šobrīd 
atbilstoši A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, maksimālais ūdens 
patēriņš ir 3.25 m3/dnn., 1186 m3/gadā (no tiem 456 m3 gadā ugunsdzēsības dīķa 
papildināšanai un tehnikas mazgāšanai, 730 m3 gadā sadzīves vajadzībām), bet reāli tiek 
patērēts krietni mazāk - piem., 2015. gadā – 54 m3/gadā, 2014. gadā – 106 m3/gadā, 2013. 
gadā – 66 m3/gadā. Pazemes ūdens tiek nodrošināts no ūdens ieguves urbuma, kas atrodas 
poligona pievadceļa malā. Pēc plānotās infrastruktūras objektu paplašināšanas tiks turpināta 
esošā ūdens ieguves urbuma ekspluatācija.  

Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiks izmantots izolējošs pārsedzes materiāls – 
grunts ~ 200 tonnas/gadā (iespējams izmantot smilšmālu, mālsmilti, u.c.). Materiāls tiek 
iegādāts no citiem komersantiem, SIA “Zemgales EKO” neplāno veikt šādu derīgo izrakteņu 
ieguvi.  



Nelielā platībā (līdz 0.8 ha) jaunās infrastruktūras objektu būvniecībai - mehāniski-manuālās 
atkritumu šķirošanas līnijas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un 
būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveidei tiks apgūts zemes gabals ar 
kadastra Nr. 4064 014 0181, kas atrodas uz ziemeļiem no esošās poligona teritorijas, un šobrīd 
poligona darbība minēto zemes gabalu skar mazā platībā, galvenokārt šaurā joslā tā dienvidu 
daļā. Teritoriju pirms būvniecības plānots atbilstoši sagatavot – norakt zemes auglīgo kārtu, 
noplanēt un atbilstoši veidot pamatni objektu būvniecībai. Noraktā zemes auglīgā kārta tiks 
izmantota turpmākai poligona teritorijas labiekārtošanai. 

 

5.2. galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli (attiecībā uz ceļa, 

dzelzceļa līnijas un lidostas būvniecību) un to daudzums objekta būvniecībai (norāda visas 

bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 

100 kg gadā): 

Kā izejvielas tehnoloģiskajos procesos uzskatāmi atkritumi, kuri tiks apstrādāti – atbilstoši 
sagatavoti to tālākai apsaimniekošanai: 

• Mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas plānotā jauda ir 10 000 t/gadā 
atkritumu pāršķirošana. Iekārtā paredzēts šķirot visus poligonā ievestos nešķirotos 
sadzīves atkritumus (atkritumu klase – 200301); 

• Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma plānotā jauda ir 4000 t/gadā 
atšķiroto, bioloģiski noārdāmo atkritumu un citu zaļo atkritumu kompostēšana. 
Atkritumu šķirošanas iekārtās atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu daļa būs ap 
35% no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma (maksimāli 3500 t/gadā) un ap 500 t/gadā 
citi bioloģiski noārdāmie atkritumi (kā, piemēram, ielu tīrīšanas, lapu, koku, krūmu 
zaru, kapu atkritumi); 

• Būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijai paredzētais atkritumu (materiāla) 
apjoms plānots ap 1000 t/gadā - liela izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307) - 400 
t/gadā un būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 17902 un 170903 klasei 
(atkritumu klase 170904) - 600 t/gadā; 

• Jaunās atkritumu noglabāšanas šūnas provizoriski aprēķinātā kapacitāte ir ap 180 000 
m3 jeb 216 000 tonnas4. Jaunajā atkritumu noglabāšanas šūnā paredzēts noglabāt 
sadzīves atkritumu šķirošanas rezultātā veidojošos inertos atkritumus jeb turpmākai 
reģenerācijai nederīgus materiālus, kā arī poligonā pieņemtus, un turpmākai 
reģenerācijai nederīgus materiālus un atkritumus. 

 

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi kā izejvielas apskatāmajos tehnoloģiskajos procesos 
(iekārtās) netiks izmantotas. Jāatzīmē, ka iekārtu tehnoloģisko procesu uzturēšanai būs 
nepieciešama dažādu ķīmisku vielu izmantošana (piemēram, industriālās eļļas, smērvielas 
u.c.), tomēr nav paredzams, ka to apjoms varētu būt lielāks par 100 kg/gadā. Iekšējā transporta 
darbības nodrošināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela. Dīzeļdegviela šobrīd poligonā 
strādājošai tehnikai (piem., kompaktoram u.c.) tiek piegādāta ar specializēto transportu un 
iepildīta tieši poligona tehnikas degvielas tvertnēs. Degvielas piegādi uz poligonu ar citu 
komersantu pakalpojumiem plānots turpināt arī pēc plānotās darbības realizācijas. Plānotais 
degvielas patēriņš līdz 100 tonnām/gadā. 

                                                           
4 Pieņemot aprēķinos koeficientu 1.2 (līdzvērtīgi iepriekš pieņemtajos aprēķinos A kat. piesārņojošās 
darbības atļaujā Nr. JE13IA0002 



Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiks izmantots izolējošs pārsedzes materiāls – 
grunts ~ 200 tonnas/gadā (iespējams izmantot smilšmālu, mālsmilti, u.c.). Materiāls tiek 
iegādāts no citiem komersantiem.  

 

5.3. produkcija un tās daudzums (gadā): 

Plānotās darbības rezultātā kā produkciju iespējams uzskatīt atšķirotos un apstrādātos 
atkritumus: 

• Mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas rezultātā plānots atšķirot sekojošus 
atkritumu (materiālu) veidus un aptuvenus to apjomus: 

� bioloģiski noārdāmos atkritumus (atkritumu klase 191210) - ap 35% no ievesto 
nešķiroto atkritumu apjoma. Ap 3 500 t/gadā. 

� melno un krāsaino metālu (melnie metāli - atkritumu klase 191202; krāsainie 
metāli - atkritumu klase 191203) - ap 1 % no ievesto nešķiroto atkritumu 
apjoma. Ap 100 t/gadā. 

� turpmākai reģenerācijai izmantojamo materiālu - ap 15 % no ievesto 
nešķiroto atkritumu apjoma. Aptuvenais, turpmākai reģenerācijai derīgo 
materiālu sadalījums ir sekojošs: plastmasas un gumija (atkritumu klase 
191204) ap 25 % no reģenerācijai derīgo materiālu apjoma; kartons, papīrs 
(atkritumu klase 191201) ap 45 % no reģenerācijai derīgo materiālu apjoma; 
stikls (atkritumu klase 191205) ap 30 % no reģenerācijai derīgo materiālu 
apjoma. Turpmākai reģenerācijai izmantojamā materiāla kopējais apjoms ap 
1500 t/gadā. 

� Reģenerācijai nederīgais materiāls jeb inertie atkritumi (atkritumu klase 
191212) - ap 48,5 % no ievesto nešķiroto atkritumu apjoma. Ap 4 850 t/gadā. 

� Bīstamie atkritumi. Līdz 0,5% no kopējā nešķirotu sadzīves atkritumu sastāva. 
Ap 50 t/gadā. 

 

5.4. ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots (esošs vai plānots), izmantojamā ūdens 

ieguves avota nodrošinājums ar ūdens resursiem (virszemes vai pazemes ūdens): 

Paredzētās darbības nodrošināšanai nelielā apjomā tiks izmantoti pazemes ūdeņi 
(detalizētāka informācija par ūdens resursu izmantošanas mērķiem sniegta iesnieguma 5.1 
apakšpunktā). Pazemes ūdens resursi tiks nodrošināti no ūdens ieguves urbuma “Grantiņu 
izgāztuve” (reģistrēts LVĢMC datu bāzē „Urbumi” ar Nr.22988, identifikācijas Nr.P201085), 
kas atrodas poligona pievadceļa malā.  

Ūdensapgādes urbums ierīkots 2008.gadā, 180 m dziļumā (urbuma filtra intervāls ierīkots 
augšdevona Gaujas ūdens horizontā). Urbuma ražība ir 3 l/sek. jeb 259.2 m3/dnn. Urbuma 
ražība ir vairāk kā pietiekoša poligonā plānoto ūdens resursu izmantošanas mērķu 
nodrošināšanai.  

 

5.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī, gadā), notekūdeņu 

apsaimniekošanas risinājums: 

Plānotās darbības rezultātā veidosies sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi un infiltrāts.  

Sadzīves notekūdeņi veidosies no personāla telpām, kuras būs izvietotas angāra austrumu 
malā kā atsevišķa konteinertipa ēka. Savukārt ražošanas notekūdeņus potenciāli var veidot 



šķidrums (infiltrāts), kas var notecēt no mitriem, šķirošanai atvestiem sadzīves atkritumiem 
angāra telpās. Gan sadzīves, gan ražošanas notekūdeņi no angāra tiks novadīti uz esošo 
infiltrāta savākšanas un uzkrāšanas sistēmu. Potenciāli var veidoties līdz 5 m3 notekūdeņu 
mēnesī.  

Ir iespējams arī cits sadzīves notekūdeņu risinājums, novadot tos uz poligona teritorijā 
esošajām sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu 4 m³/dnn., un pēc attīrīšanas 
tālāk novadīti novadgrāvī. Atbilstoša sadzīves (kā arī ražošanas un infiltrāta) notekūdeņu 
apsaimniekošana tiks risināta plānoto infrastruktūras objektu tehniskā projekta 
sagatavošanas laikā.  

Lietus ūdeņu savākšana paredzēta no mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas angāra jumta 
un blakus pieguļošā laukuma. Savāktie lietus ūdeņi tiks novadīti uz poligona teritorijā ierīkoto 
lietus ūdeņu savākšanas tīklu ar tālāku attīrīšanu esošajās lietus ūdens attīrīšanas iekārtās ar 
smilšu un naftas produktu uztvērēju (Q=10 l/s). Attīrītie lietus ūdeņi tālāk tiks izlaisti poligona 
apvedgrāvī. Tehniskā projekta sagatavošanas laikā tiks izvērtēts, vai esošo lietus notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu kapacitāte ir pietiekoša papildus ūdens apjoma pieņemšanai un attīrīšanai.  

Notekūdeņu savākšanai no kompostēšanas laukuma tiks izbūvēta atsevišķa kanalizācijas 
sistēma, kas savāktos notekūdeņus novadīs poligona teritorijā esošajā infiltrāta uzkrāšanas 
baseinā vai arī nepieciešamības gadījumā - savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšana uz 
komposta kaudzēm mitrināšanai. 

Būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas procesā ražošanas notekūdeņi neveidosies.  

Jaunajās atkritumu noglabāšanas šūnās veidojošā infiltrāta apsaimniekošana tiks organizēta 
analoģiski jau esošai infiltrāta savākšanas sistēmai poligona noglabāšanas šūnās (krātuvē) – 
veidojot šūnas pamatnes kritumu abos virzienos, kas savukārt nodrošina labu infiltrāta noplūdi 
savākšanai caur drenu caurulēm infiltrāta baseinā. Savāktā infiltrāta tālāka apsaimniekošana 
paredzēta, izvedot uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai, nepieciešamības gadījumā, 
padodot ar jaudīgiem sūkņiem atpakaļ uz poligona krātuvi izsmidzināšanai uz atkritumiem. 

 

5.6. siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā daudzums 

un iekārtas jauda: 

Paredzēto darbību tehnoloģisko procesu nodrošināšanai siltumapgādes risinājumi nav 
nepieciešami (angārā, kurā plānots uzstādīt mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līniju, 
apsilde netiek paredzēta). Siltumapgāde būs nepieciešama atkritumu manuālās šķirošanas 
kabīnēs un personāla telpās. Gada aukstajos periodos paredzēta kabīņu un personāla telpu 
apsildīšana, izmantojot siltumsūkņu sistēmas. 

 

5.7. piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī (piesārņojošās vielas notekūdeņos, to 

koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta) un augsnē (piesārņojošās 

vielas un to koncentrācija), smakas: 

Izmeši gaisā. Plānoto darbību rezultātā nelielā apjomā veidosies piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā. Paredzams, ka poligona teritorijā būs sekojoši potenciālie gaisu piesārņojošo vielu 
emisijas avoti: 

• mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas darbības rezultātā, šķirojot sadzīves 
atkritumus, veidosies putekļu emisijas; 

• bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā var veidoties putekļu un 
gaistošo organisko savienojumu emisijas; 



• lielgabarīta un būvgružu atkritumu reģenerācijas procesā (izbēršanas, šķirošanas un 
uzglabāšanas laikā) veidosies putekļu emisijas.  

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas laikā tiks veikts stacionāro piesārņojošo 
avotu emisiju gaisā aprēķini, tomēr paredzams, ka piesārņojošo vielu emisijas no plānoto 
darbību tehnoloģiskajiem procesiem būs nelielas un normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi 
netiks pārsniegti. 

Notekūdeņi. Plānotās darbības rezultātā veidosies sadzīves notekūdeņi, ražošanas 
notekūdeņi un infiltrāts.  

Sadzīves notekūdeņi veidosies no personāla telpām, kuras būs izvietotas angāra austrumu 
malā kā atsevišķa konteinertipa ēka. Tiek pieņemts, ka sadzīves notekūdeņu sastāvs ir tipisks 
sadzīves notekūdeņiem, un to piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz MK 22.01.2002. 
not. Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5. pielikumā raksturojošos 
parametrus (bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) – 250 mg/l, ķīmiskais skābekļa patēriņš 
(ĶSP) – 500 mg/l, kopējās suspendētās vielas 120–450 mg/l, kopējais fosfors (Pkop) – 8 mg/l, 
kopējais slāpeklis (Nkop) – 40 mg/l). Kā viens no variantiem sadzīves notekūdeņu 
apsaimniekošanai paredzēta to uzkrāšana tvertnē, kurā tiks savākti arī ražošanas notekūdeņi 
no atkritumu šķirošanas angāra, un tālāk izvesti uz poligona atkritumu noglabāšanas šūnu. Ir 
iespējams arī cits sadzīves notekūdeņu risinājums, novadot tos uz poligona teritorijā esošajām 
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – DCB-4K. Iekārtās tiek nodrošināta sekojošu 
piesārņojošo vielu attīrīšanas pakāpe - bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) – <125 mg/l, 
ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) – <25 mg/l, kopējās suspendētās vielas <35 mg/l. 

Kā jau minēts augstāk, ražošanas notekūdeņi no atkritumu šķirošanas angāra tiks novadīti uz 
esošo infiltrāta savākšanas un uzkrāšanas sistēmu. Savukārt kompostēšanas laukumā savāktie 
notekūdeņi tiks novadīti poligona teritorijā esošajā infiltrāta uzkrāšanas baseinā vai arī 
nepieciešamības gadījumā - savākto virszemes ūdeņu izsmidzināšana uz komposta kaudzēm 
mitrināšanai. Jaunajās atkritumu noglabāšanas šūnās veidojošā infiltrāta savākšana tiks 
organizēta infiltrāta baseinā ar tālāku apsaimniekošanu, izvedot uz cita komersanta 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai, nepieciešamības gadījumā, padodot to atpakaļ uz 
poligona krātuvi izsmidzināšanai uz atkritumiem. Ražošanas notekūdeņu (infiltrāta), kas 
veidosies plānoto darbību tehnoloģiskajos procesos, attīrīšana netiek paredzēta. Galvenās 
piesārņojošās vielas ražošanas notekūdeņos (infiltrātā) ir bioloģiskā un ķīmiskā skābekļa 
patēriņa rādītāji, suspendētās vielas, slāpeklis un fosfors, nitrīti, nitrāti, amonjaks, smagie 
metāli.  

Lietus ūdeņu savākšana paredzēta no mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas angāra jumta 
un blakus pieguļošā laukuma. Savāktie lietus ūdeņi tiks novadīti uz poligona teritorijā ierīkoto 
lietus ūdeņu savākšanas tīklu ar tālāku attīrīšanu esošajās lietus ūdens attīrīšanas iekārtās ar 
smilšu un naftas produktu uztvērēju EH1010C. Iekārtās tiek nodrošināta sekojošu piesārņojošo 
vielu attīrīšanas pakāpe – naftas produktiem <3 mg/l, suspendētām vielām - <35 mg/l.  

Smakas. Plānoto darbību rezultātā poligonā būs sekojoši smaku emisijas avoti: 

• mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas darbības rezultātā, šķirojot sadzīves 
atkritumus. Tā kā tehnoloģiskā līnija tiks izvietota slēgtā angārā, smaku izdalīšanās 
ārus angāra telpām būs ierobežota. Smaku emisijas var veidoties sagatavoto 
atkritumu (materiālu) transportēšanas laikā uz tiem paredzēto tālākās apstrādes vietu 
– atkritumu noglabāšanas šūnu vai kompostēšanas laukumu; 

• bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā, uzkrājot un kompostējot 
minētos atkritumus; 



• infiltrāta uzkrāšanas baseins; 

• atkritumu noglabāšana šūnā (krātuvē). 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas laikā tiks izvērtēta kopējā smaku 
veidošanās no poligona teritorijā plānotajiem objektiem un tehnoloģiskajiem procesiem. 
Atbilstoši novērtētajām smaku emisijām, nepieciešamības gadījumā tiks izstrādāti pasākumi 
smaku emisijas samazināšanai un ierobežošanai.  

 

5.8. tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un paredzētā 

atkritumu apsaimniekošana: 

Tehnoloģisko procesu rezultātā faktiski netiek radīti atkritumi (gan mehāniski-manuālās 

atkritumu šķirošanas līnijā, gan bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas, gan būvgružu 

un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas procesā), jo galvenā ražošanas izejviela ir atkritumi, 

attiecīgi to efektīvas apstrādes rezultātā tiek samazināts to apjoms un/vai iegūti atkritumi-

materiāli otrreizējai izmantošanai. 

 

6. fizikālā ietekme (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis): 

Nav paredzams, ka plānotās darbības izraisīs elektromagnētisko starojumu un vibrācijas. 
Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas tehnoloģiskās iekārtas tiks izvietotas slēgtā angārā, 
to darbības pieļaujamie raksturlielumi ir sertificēti saskaņā ar saistošajiem ES standartiem. 
Apkalpojošam personālam tiks nodrošināti individuālie darba aizsardzības līdzekļi atbilstoši 
saistošo LR normatīvo aktu prasībām. 

Kā potenciālais trokšņa avots būs būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas process, 
kura laikā tiks smalcināti būvniecības atkritumi. Ņemot vērā to, ka reģenerēt paredzēto 
atkritumu apjoms būs neliels – ap 1000 t/gadā, atkritumu smalcināšana netiks veikta katru 
dienu, bet, uzkrājot nepieciešamo apjomu, lai ekonomiski un lietderīgi to tālāk apsaimniekotu. 
Atkritumu smalcināšana paredzēta vidēji vienu-divas dienas nedēļā, ne vairāk kā 4 stundas 
dienā. Paredzams, ka nedaudz pieaugs transporta kustība, kas brauc uz un no poligona 
teritorijas, un tās radītais troksnis, jo palielināsies sagatavoto atkritumu (materiālu) apjoms, 
kurus būs nepieciešams izvest no poligona teritorijas. Atkritumu poligons “Grantiņi” atrodas 
mazapdzīvotā vietā, un esošās darbības ietvaros novērtēts, ka transporta un poligona tehnikas 
radītais troksnis būtisku ietekmi uz vidi nerada. 100 m attālumā no tehnikas darbības vietas 
trokšņa līmenis nepārsniedz 35-40 dB. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas 
laikā tiks izvērtēts plānoto darbību radītais trokšņa līmenis, bet nav prognozējams, ka plānotās 
darbības un iekārtas radīs paaugstinātu troksni, uz kurām attiecināmi trokšņu normatīvu 
robežlielumi apbūvē.  

 

7. informācija par iespējām pielāgot paredzētās darbības tehnoloģisko risinājumu oglekļa 

dioksīda uztveršanai, ja paredzēta tādas sadedzināšanas iekārtas būvniecība, kuras 

elektroenerģijas ražošanas jauda ir 300 MW vai lielāka: 

Neattiecas uz plānoto darbību – sadedzināšanas iekārtu būvniecība netiek plānota. 

 



8. informācija par to, vai paredzētās darbības iespējamā norises vieta atrodas īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamā 

dabas teritorijā (Natura 2000) (turpmāk – Natura 2000 teritorija): 

Plānotās darbības norises vieta ir esošā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” 
teritorija. Poligons neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tai skaitā 
Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000). Sugu un biotopu aizsardzības 
jomas eksperta atzinums pievienots iesnieguma 4. pielikumā. 

 

9. informācija par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās norises vietas 

līdz Natura 2000 teritorijas robežai: 

Tuvāko 10 km rādiusā ap poligona “Grantiņi” teritoriju nav sastopama neviena īpaši 
aizsargājamā dabas teritorija, kas atbilst arī Natura 2000 teritorijas statusam. 6.4 km attālumā 
uz austrumiem no poligona atrodas mikroliegums (putnu aizsardzībai). 

 

10. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, ietverot visu iespējamo būtisko 

ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa: 

10.1. emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās: 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi" paredzētās infrastruktūras 
paplašināšanās ietvaros plānotās darbības ir vērstas uz atkritumu radītās ietekmes uz vidi un 
cilvēku veselību samazināšanu, jo darbības rezultātā tiks samazināts noglabājamo atkritumu 
apjoms, turklāt atkritumu šķirošanas un apstrādes laikā tiks iegūti otrreizēji izmantojami 
atkritumi un/vai materiāli (vai arī – blakusprodukti) (piem., papīrs, kartons, plastmasa, 
būvgruži, metāls).  

Tehnoloģisko procesu rezultātā faktiski netiek radīti atkritumi (gan mehāniski-manuālās 
atkritumu šķirošanas līnijā, gan bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas, gan būvgružu 
un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas procesā), jo galvenā ražošanas izejviela ir atkritumi, 
attiecīgi to efektīvas apstrādes rezultātā tiek samazināts to apjoms un/vai iegūti atkritumi-
materiāli otrreizējai izmantošanai. 

Atkritumu apsaimniekošana – šķirošana, kompostēšana, uzglabāšana un apglabāšana, 
poligona teritorijā plānota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un plānotās darbības rezultātā 
veidojošās emisijas, kā gaisu piesārņojošo vielu, smaku, trokšņa ietekme uz vidi detalizēti tiks 
novērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sagatavošanas laikā. Nepieciešamības 
gadījumā tiks sagatavoti priekšlikumi un rīcības plāni emisiju samazināšanai. Jāatzīmē, ka, 
novērtējot līdzīgu atkritumu apglabāšanas poligonu darbību citviet Latvijas teritorijā, kuros jau 
ir uzstādīti un veiksmīgi darbojas līdzīgi infrastruktūras objekti, kā plānots poligonā “Grantiņi”, 
nav sagaidāma būtiska ietekme uz vidi, kuras ietekmē būtu ierobežojama plānotās darbības 
realizācija.  

 

10.2. dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) 

izmantošana: 

Paredzētās darbības nodrošināšanai nelielā apjomā tiks izmantoti dabas resursi – pazemes 
ūdeņi un grunts (smilšmāls, mālsmilts, u.c.). Ņemot vērā minēto dabas resursu izmantošanas 
apjomus (pazemes ūdeņus ap 5 m3/dnn., grunts līdz 200 tonnām/gadā), būtiska ietekme uz 
vidi to izmantošanas rezultātā nav sagaidāma.  



Nelielā platībā (līdz 0.8 ha) tiks apgūtas zemes platības jauno infrastruktūras objektu 
būvniecībai. Minētās zemes platības ir paredzētas atkritumu apsaimniekošanas vajadzībām.  

2015. gada oktobrī ir veikts poligona “Grantiņi” un tā piegulošās teritorijas apsekojums. 
Apsekojuma laikā konstatēts, ka poligonam piegulošo teritoriju galvenokārt veido 
lauksaimniecības zemes – tīrumi, atmatas, zālāji, ābeļdārzi (Sugu un biotopu aizsardzības 
jomas eksperta atzinums pievienots iesnieguma 4. pielikumā). Īpaši aizsargājamas augu sugas, 
īpaši aizsargājami biotopi un citas bioloģiskās vērtības paredzētās darbības tuvumā netika 
konstatētas. 

 

10.3. savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām 

darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju. 

SIA "Zemgales EKO" rīcībā nav informācijas par atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi" 

tuvākajā apkārtnē esošām vai akceptēt plānotajām darbībām, kas kopā ar uzņēmuma esošām 

un paredzētajām darbībām, par kurām sniegta informācija šajā iesniegumā, varētu būtiski 

ietekmēt vienu un to pašu teritoriju, palielinot piesārņojošo vielu emisiju vidē virs 

likumdošanā noteiktajām robežvērtībām.  

 

11. Ierosinātājs paredzētās darbības iesniegumam pievieno teritorijas karti (mērogā 

1:10000 vai citā atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības norises 

vieta. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā 

jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, karti iesniedz mazākā mērogā un norāda 

paredzētās darbības norises vietas koordinātas: 

1. pielikums - Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Grantiņi" teritorijas atrašanās vietas 
karte; 

2. pielikums – Plānoto infrastruktūras objektu izvietojums poligona “Grantiņi” teritorijā; 

3. pielikums – Plānotās jaunās atkritumu noglabāšanas šūnas šķērsgriezums; 

4. pielikums - Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums. 

 

Ar cieņu, 

    

SIA Zemgales EKO 

Valdes loceklis 

Aleksejs Jankovskis 
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Rīgā 
 
Datums skatāms laika zīmogā  
     

Lēmums Nr. 237 
par ietekmes uz vidi novērt ējuma procedūras piemērošanu 

  
Adresāts: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”, reģistrācijas 
Nr.43603040477, juridiskā adrese: "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts, Jelgavas 
novads, LV-3003, elektroniskā pasta adrese: eko@eko.jelgava.lv (turpmāk arī 
Ierosinātāja). 
 
Paredzētās darbības nosaukums: esošās infrastruktūras paplašināšana sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi"  (turpmāk arī Paredzētā Darbība). 
 
Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: "Grantiņi" (zemes kadastra 
Nr.4052 002 0056) un "Vecgrantiņi" (zemes kadastra Nr.4064 014 0181) Codes 
pagasts, Bauskas novads, "Grantiņu izgāztuve" (zemes kadastra Nr.4064 014 
0344), Iecavas pagasts, Iecavas novads. 
 
Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi l ēmuma 
satura noteikšanai: 
 
1. Ierosinātāja 2016.gada 10.augustā iesniegusi Vides pārraudzība valsts birojā 

(turpmāk Birojs) iesniegumu ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai - sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” esošās infrastruktūras paplašināšanai. 
Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju : 

 
2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Grantiņi" (turpmāk arī Poligons 

"Grantiņi") ir izveidots 2008. gadā projekta “Zemgales reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Latvijā” Nr.2004/LV/16/C/PE/005 ietvaros, un tas izvietots 
blakus jau esošajai atkritumu izgāztuvei “Grantiņi”, kas 2008. gadā tika 
rekultivēta. Zemesgabalu "Grantiņi”, "Vecgrantiņi” un "Grantiņu izgāztuve" 
kopējā platība ir 10.58 ha. Šobrīd poligona darbība norisinās galvenokārt zemes 
gabalā ar kadastra Nr.4064 014 0344 un daļēji zemes gabalā ar kadastra Nr. 4064 
014 0181. Blakus Poligonam "Grantiņi" atrodas vecā, rekultivētā izgāztuve 
"Grantiņi", kas izvietota zemes gabalā ar kadastra Nr. 4052 002 0056. 
Infrastruktūras paplašināšanas ietvaros plānotie objekti aptvers visus trīs zemes 
gabalus - jaunās atkritumu noglabāšanas šūnas izveide ar infiltrāta un poligona 
gāzes savākšanas sistēmu plānota zemes gabalos ar kadastra Nr. 4064 014 0344 un 
Nr. 4052 002 0056, savukārt mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas līnijas, 
bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un būvgružu un 
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lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveide paredzēta zemes gabalā ar 
kadastra Nr. 4064 014 0181. 

 
3. Poligonu "Grantiņi" apsaimnieko SIA "Zemgales EKO", kas 2013. gada 5. jūlij ā 

poligona apsaimniekošanai ir saņēmusi A kategorijas piesārņojošās darbības 
atļauju Nr. JE13IA0002, kuru izsniegusi Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā 
vides pārvalde. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Poligona darbība 
atbilst likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikuma (5)daļas "Atkritumu saimniecība" 
4.punktam – “atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas 
atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto 
atkritumu poligonus”. Poligonā "Grantiņi" atļauts pieņemt apglabāšanai atkritumu 
veidus, kas netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi, un kas iekļauti minētās A 
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 3. pielikuma 23. tabulā. Atkritumu 
krātuves atsevišķā nodalījumā atļauts pieņemt arī azbestu saturošus atkritumus 
(atkritumu klase 170605), kas tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. Atbilstoši A 
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, Poligonā "Grantiņi" 
gadā atļauts pieņemt līdz 11 000 tonnām atkritumu (līdz 35 tonnām dienā). 

4. Poligonā paredzēta sekojošu jaunu infrastruktūras objektu izbūve: 
4.1. jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveide (apvienojot jauno šūnu ar jau 

esošo atkritumu noglabāšanas šūnu). Atkritumu noglabāšanas šūna plānota 
aptuveni 1,6 ha platībā, poligona potenciālā kapacitāte turpmākai atkritumu 
apglabāšanai aptuveni 180 000 m3 jeb 216000 tonnas, tādējādi paildzinot 
Poligona "Grantiņi"  darbību par 18-20 gadiem; 

4.2. mehāniski-manuālas atkritumu šķirošanas līnijas uzstādīšana, kurā pirms 
apglabāšanas poligona šūnā tiks sagatavoti (atbilstoši sašķiroti) sadzīves 
atkritumi. Iekārtas plānotā jauda ir 10 000 t/gadā atkritumu pāršķirošana; 

4.3. bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide ar kapacitāti 
4000 t/gadā. 

4.4. būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveide. 
Reģenerācijai pakļauto atkritumu apstrādes apjoms - 1000 t/gadā, tajā skaitā 
liela izmēra atkritumus (atkritumu klase 200307) - 400 t/gadā un būvniecības 
atkritumus, kuri neatbilst 170901, 17902 un 170903 klasei (atkritumu klase 
170904) - 600 t/gadā. 

4.5. poligona (atkritumu) gāzes savākšanas, utilizācijas un mitrināšanas sistēmas 
ierīkošana. 

5. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs secina, ka Paredzētā darbība atbilst likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk Novērtējuma likums) 1.pielikuma 
15.punkta darbībai „Sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas”, kam ietekmes uz 
vidi novērtējuma veikšana ir obligāta.  

6. Birojs saskaņā ar Novērtējuma likuma 15.panta (2)daļu pieprasa organizēt 
sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Bauskas un Iecavas novados.  
Ierosinātājai saskaņā ar Novērtējuma likuma 15.panta (1)daļu, ja ir saņemts 
kompetentās institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes 
novērtējums, ierosinātājs vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā 
vietējā laikrakstā publicē paziņojumu par paredzēto darbību un sabiedrības 
iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz 
vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), 
kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. Ierosinātājs 
minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski iesniedz 
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kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek 
plānota paredzētā darbība.  

7. Novērtējuma likuma 16.panta (1)daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida 
pieprasījuma kompetentā institūcija izstrādā un nosūta ierosinātājam programmu, 
kas ietver vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī ietekmes novērtējuma 
turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu 
kopumu. Savukārt Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 
„K ārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto 
darbību”  29.punkts noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs rakstisku 
pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk kā pēc 
paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 
22.1.apakšpunktam. 

Izvērt ētā dokumentācija: Ierosinātājas 2016.gada 9.augusta iesniegums Nr.-9.2/92 „  
Par paredzētās darbības iesniegumu”. 

Lēmums: piemērot SIA „Zemgales EKO” Paredzētajai Darbībai - esošās 
infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi" 
Bauskas novada Codes pagasta zemes gabalā "Grantiņi" (zemes kadastra Nr.4052 002 
0056) un zemes gabalā "Vecgrantiņi" (zemes kadastra Nr.4064 014 0181) un Iecavas 
novada Iecavas pagasta zemes gabalā "Grantiņu izgāztuve" (zemes kadastra Nr.4064 
014 0344) - ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 
 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4.panta (1)daļas 1) un 5) 
punkta a)apakšpunkts un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums 
ir nepieciešams” 15.punkts. 
 
 
Lēmums izsūtīts arī: 
• Bauskas novada pašvaldībai, adrese: ,Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, 

elektroniskā pasta adrese: dome@bauska.lv 
• Iecavas novada domei, adrese:  Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, elektroniskā pasta 

adrese: dome@iecava.lv 
• Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei, adrese:  Kazarmes iela 17a, Jelgava, 

LV-3007, elektroniskā pasta adrese: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv. 
 
 
Direktora vietniece,  
Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja           (paraksts*)                     I.Kramzaka 
 
* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
 


	Page 1

