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SATURS



 

Aizvadītais gads mūsu uzņēmumam saistās ar izaicinājumiem izkāpt no savas komforta 
zonas, veicināt pārmaiņas, definēt mērķus un sasniegt tos. Strādāt vēl atbildīgāk tā, 
lai piederīgi uzņēmuma misijai justos ne tikai darbinieki, bet arī mūsu klienti, sadarbības 
partneri un Liepājas reģiona iedzīvotāji kopumā.Būt par nelielu, bet nozīmīgu organizāciju 
reģiona un visas valsts mērogā.

2016. gadā saņēmām augstus novērtējumus: Ilgtspējas indeksa Sudrabs, 
Ģimenei draudzīgākais un Zaļākais darba kolektīvs. 

PALDIES darbiniekiem par profesionalitāti, ieguldījumu un lojalitāti!

PALDIES sadarbības partneriem par sadarbību!

PALDIES klientiem un reģiona iedzīvotājiem par aktivitāti un priekšlikumiem!

UZ SADARBĪBU!!!

Normunds Niedols
 Valdes loceklis

PRIEKŠVĀRDS

Īstenojot Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, uzņēmāmies aktīvu lomu iepirkumā par operatoru izvēli  
un koordinējām jauno pakalpojuma sniedzēju darbības uzsākšanu. Šīs pārmaiņas izraisīja zināmu sabiedrības spiedienu, 
kas bija vērtīga mācībstunda ne tikai jaunajiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, bet arī mums. Pārmaiņu 
rezultātā reģionā tiek un tiks nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums par atbilstošu (zemāku kā iepriekš) cenu.
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LRAS, kā sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājam,  gads sākās ar savas 
tehnoloģiskās un organizatoriskās darbības pārkārtošanu: sākām atkritumu plūsmu 
novirzīt šķirošanai un atkritumu sagatavošanu deponēšanai  SIA EKO Kurzeme cehā. 
Gada laikā pāršķiroto atkritumu apjoms sasniedza 74% no kopējā apjoma un energošūnās 
deponēto atkritumu daudzums samazinājās par 40 %. Tas ir nozīmīgs ieguldījums vides 
aizsardzībā un resursu reģenerācijā.

Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas centram (RAAC), Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību Liepājas RAS (LRAS) 2016. gads bija pārmaiņu un izaicinājumu gads.

Turpinājām pilnvērtīgu darbu sabiedrības informēšanā, organizējām vides izglītības un publicitātes  pasākumus ar mērķi 
veicināt videi un veselībai draudzīgu un atbildīgu rīcību.  Papildinājām Nenovērtēto lietu muzeja krājumus un veicinājām 
sabiedrības interesi par to.

Meklējot sadarbības partnerus, uzsākām pieejamo, ar infrastruktūru nodrošinātu teritoriju iznomāšanas procesu. Konkursā 
tika nominēti vairāki perspektīvi projekti (zemeņu audzēšana/žāvēšana, garneļu audzēšana, būvmateriāla/izolācijas materiāla 
ražošana).



UZŅĒMUMA RAKSTUROJUMS

Liepājas RAS:

pašvaldību kapitālsabiedrība, dibināta 2000. gadā, ar mērķi realizēt uzņēmuma dalībnieku intereses 
un uzdevumus atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomā
apsaimnieko Liepājas reģionālo sadzīves atkritumu poligonu Grobiņas pagasta 
“Ķīvītēs” 29 ha platībā un Liepājas pilsētas rekultivēto izgāztuvi “Šķēde”
iegūst biogāzi un no tās ražo elektroenerģiju
koordinē un realizē Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi
īsteno vides izglītības pasākumus un veicina videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu
gatavo un realizē reģiona mēroga projektus vides aizsardzības un citās jomās
Kopumā Liepājas RAS darbība aptver Liepājas atkritumu apsaimniekošanas 

2reģionu 6410 km , kurā ietilpst 12 pašvaldības

Poligona darbības laikā: 
ievestas 462 tūkst. tonnas sadzīves atkritumu
ievestas 134 tūkst. tonnas būvniecības atkritumu
savākti 15 miljoni m3 biogāzes
izveidots 91 gāzes urbums
saražoti 23 tūkst. MW elektroenerģijas
attīrīti 122 tūkst. m3 infiltrāta
 šķiroto atkritumu savākšanas laukumā  
ievestas 200 tonnas dalīti vāktu atkritumu 

Fakti: SIA «LIEPĀJAS RAS»

ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANA

PĀRSTRĀDĀJAMO UN 
OTRREIZĒJI IZMANTOJAMO 
MATERIĀLU ATDALĪŠANA

SADZĪVES UN ZAĻO 
ATKRITUMU PĀRSTRĀDE 

BIOENERĢĒTISKAJĀS ŠŪNĀS

BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU 
NOGLABĀŠANA

VIDES 
IZGLĪTĪBA

REĢIONĀLĀ 
ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANAS 
PLĀNA IEVIEŠANA

BIOGĀZES PĀRSTRĀDE 
KOĢENERĀCIJĀ (MAX. 1 MW  )EL

INFILTRĀTA ATTĪRĪŠANA 
AR REVERSO OSMOZI

ELEKTRĪBAS RAŽOŠANA SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANA
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Liepājas RAS pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce. Tā apstiprina uzņēmuma valdi un to uzraugošo padomi. 
Uzņēmumu vada valdes loceklis Normunds Niedols.
Liepājas RAS tiek vadīta saskaņā ar uzņēmuma vērtībām, kas ir profesionāli un atbildīgi darbinieki. 
Šīs vērtības ir pamatā vadības lēmumu pieņemšanai un uzņēmuma darbībai, stratēģiskajai attīstībai kopumā.

Vadība un darbinieki

īstenots mērķtiecīgs cilvēku resursu vadības pasākumu kopums atbilstoši uzņēmumā apstiprinātām 
“Personāla vadības politikas vadlīnijām”
pilnveidota darba izpildes novērtēšanas kārtība, vadošo darbinieku mērķus sasaistot ar uzņēmuma 
stratēģiskajiem mērķiem
apstiprināta uzņēmuma Atalgojuma politika, aktualizēti Darba samaksas noteikumi, kas paredz skaidrus 
un saprotamus darba samaksas nosacījumus
īstenoti darbinieku attīstības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi visu līmeņu 
darbiniekiem atbilstoši konstatētām apmācību vajadzībām

2016. gadā personāla vadības jomā tika:

Fakti: 
2016. gadā vidēji nodarbināts 51 darbinieks
Vidējais darba stāžs 7.5 gadi
Vidējais darbinieku vecums 50.8 gadi

realizēts pasākums uzņēmuma darbinieku bērniem 
“Mūsu bērni darbā”, kura mērķis bija iepazīstināt darbinieku bērnus 
un ģimenes locekļus ar uzņēmuma darba vidi, kura ietvaros notika 
izglītojošas un atraktīvas nodarbības. Tādējādi uzsākts iedzīvināt 
ģimenei ar bērniem draudzīga uzņēmuma kultūru, sekmējot 
uzņēmuma darbinieku lojalitāti, paaugstinot uzņēmuma 
reputāciju kopumā
organizēta vingrošana biroja darbiniekiem, iesaistoties Eiropas 
sporta nedēļā,  un citi veselību un drošību darba vietā veicinoši 
pasākumi, piemēram, sezonas augļu un dārzeņu nodrošināšana 
uzņēmumā ar pašu darbinieku spēkiem
īstenota darbinieku aptauja par apmierinātību 
ar uzņēmumā aktuālu tēmu
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Stratēģiskie mērķi 2015.-2020. gadam

Vides aizsardzības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstība

Noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana

Infrastruktūras attīstība

Sabiedrības iesaiste un izglītošana

Jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana
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Vīzija 
Vēlamies būt par vadošo 

uzņēmumu Liepājas reģionā 
atkritumu apsaimniekošanas 

jomā, kas nodrošina videi 
draudzīgu un iedzīvotājiem 

pieejamu atkritumu 
apsaimniekošanas 

pakalpojumuMūsu misija 
ir nodrošināt ilgtspējīgas 

vides aizsardzības un atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 

darbību Liepājas reģionā

Mūsu lielākā 
vērtība ir  profesionāli 
un atbildīgi darbinieki.



Ilgtspējīga vide

atbalstīta un veicināta iedzīvotāju dalība Vislatvijas Lielajā talkā, kā arī paši darbinieki piedalījās uzņēmuma 
teritorijas sakopšanas darbā

2016. gadā ilgtspējīgas vides nodrošināšanai tika:

Uzņēmumā tiek ievēroti visi nepieciešamie vides aizsardzības 
pasākumi, veikta uzņēmuma ražošanas procesu datu uzskaite, 
nodrošināts vides kvalitātes monitorings, veicināta atkritumu 
šķirošana, izglītojot gan uzņēmuma darbiniekus, gan arī 
sabiedrību kopumā, veikta atkritumu priekšapstrāde, tādējādi, 
samazinot deponējamo atkritumu daudzumu
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atbalstīta un popularizēta dalība “Zemes stundā”, kuras ietvaros uzņēmuma darbinieki un iedzīvotāji tika aicināti 
uz stundu izslēgt apgaismojumu, aicinot aizdomāties par energoresursu taupīšanu
īstenota Medicīnisko atkritumu nodošanas akcija uzņēmuma darbiniekiem, kuras laikā tika savākts un pārstrādei 
nodots 2.025 kg medikamentu, kam beidzies derīguma temiņš
īstenota dalība pasākumā “Bārtas pumpurs”, kur laivošanas ietvaros pasākuma dalībnieki veica upes sakopšanas 
darbus un iesaistījās uzņēmuma organizētās vides izglītības spēlēs
īstenota dalība arī aktīvās atpūtas pasākumos - Priekules velomaratons un Liepājas skeitborda slaloma atklāšanas 
sacensības, kur pasākuma dalībnieki tika iesaistīti aizraujošās vides izglītības spēlēs, tai skaitā, 
viktorīnā par vides aizsardzības jautājumiem



Iedzīvotāju iesaiste un vides izglītība

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un atbildīgu rīcību, 
tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanu, 2016. gadā vides izglītības jomā tika:

rīkota nolietoto elektropreču vākšanas akcija “Štepseles ceļojums” un sezonas akcija “Šķiro, brauc uz laimē!”
realizēts biznesa ideju konkurss„Poligona „Ķīvītes” siltumenerģijas izmantošanas iespējas”, kur galveno 
balvu ieguvaLiepājas Universitātes studenšu projekts "Zemeņu audzēšana un kaltēšana"
piedāvātas prakses vietas Liepājas Universitātes studentiem, Virtuālā prakse, kā arī Liepājas RAS 
piedalījās Atvērto durvju dienā
piedāvātas bezmaksas ekskursijas, Vides dienas un apskatei Nenovērtēto lietu muzejs 
sadarbībā ar biedrību “Dzīvo zaļāk!” un LVAFA organizēts seminārs atkritumu apsaimniekošanas nozares 
un pašvaldību pārstāvjiem “Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās”
 sadarbībā ar starptautiskiem partneriem (SYKLI Somijas vides izglītības skolu, Tartu Vides izglītības 
centru) un LASA tika turpināts īstenot ES Nordplus projekts “Efektīvas konsultāciju metodes 
atkritumu apsaimniekošanā”
 atbalstīti skolēnu radošie projekti sadarbībā ar "Liepājas Novada fondu" 
īstenota sadarbība ar Liepājas pilsētas dzīvnieku patversmi 
“Lauvas sirds”, kur 2016. gadā tika saziedoti aptuveni 100 Eur 
nodrošināta starptautiska jauniešu apmaiņas projekta 
"LoCo Eco2"  realizācija sadarbībā ar biedrību 
“Radi vidi pats”, kura dalībnieki no Latvijas, Polijas, 
Ukrainas un Gruzijas izgatavoja vides objektus 
no otrreizēji izmantojamiem materiāliem
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īstenota dalība izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016”, kur izstādes laikā veikta apmeklētāju aptauja, lai 
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par uzņēmumu un tā sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

Lai pilnveidotu Liepājas RAS sadarbību ar klientiem un piegādātājiem, 2016. gadā tika:

Klienti un piegādātāji
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izvērtēta un pilnveidota Liepājas RAS iepirkumu procedūra
 pilnveidota norēķinu sistēma ar klientiem, ieviešot iespēju norēķināties ar norēķinu kartēm, uzsākot elektronisku 
rēķinu izsūtīšanu klientiem, kā arī ieviešot elektronisko parakstu uzņēmumā
efektīvākai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībai īstenota 
aktīva dalība un koordinējoša loma Liepājas pilsētas pašvaldības 
veiktajā iepirkumā par atkritumu operatora izvēli, kur tiesības 
uz sadzīves atkritumu savākšanu un transportēšanu līdz 2023. gadam 
ieguva  SIA  “EKO  Kurzeme”  un  pi lnsabiedrība  “Vides 
pakalpojumi Liepājai”



Liepājas RAS 2016. gadā ceturto reizi reizi piedalījās InCSR rīkotajā Ilgtspējas indeksā, kur, pilnveidojot korporatīvās 
atbildības un ilgtspējīgas attīstības jomas, vēlreiz ieguva Sudraba kategorijas novērtējumu.

Ilgtspējas un atbildīgas 
darbības novērtējums
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Praktiski tas izpaužas kā resursu taupīšana, videi draudzīgu tīrīšanas līdzekļu izmantošana darbinieku kopīgi 
izmantojamajās telpās, veselīgu ēšanas paradumu izkopšana kolektīvā, ieskaitot garšaugu audzēšanu uzņēmuma 
birojā. Liepājas RAS darbinieki kā pārvietošanās līdzekļus bieži izmanto velosipēdus un kolektīvo transporta 
līdzekli. Tiek praktizētas arī kopīgas fiziskas aktivitātes svaigā gaisā un citas videi un darbinieku 
labsajūtai nozīmīgas aktivitātes.

2016. gadā Liepājas RAS ierindojās Latvijas zaļāko darba kolektīvu desmitniekā  un saņēma novērtējumu “Zaļākais 
darba kolektīvs”. Šis novērtējums gūts, pateicoties uzņēmumā īstenotajai ilggadīgajai praksei popularizēt zaļu 
un veselībai draudzīgu dzīvesveidu ne vien sabiedrībā, bet šos principus īstenot arī uzņēmuma darba kolektīva ikdienā.

2016. gadā tika saņemts arī LR Labklājības ministrijas saņemtais apliecinājums "Ģimenei draudzīgs komersants", 
kas tiek piešķirts,novērtējot uzņēmuma līdzšinējo praksi un atbalstu darbiniekiem ar bērniem, un kura  mērķis 
ir  uzlabot ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi.



Nefinanšu mērķi 2017. gadā

Būtisko vides aspektu definēšana uzņēmumā
Vides aizsardzības pasākumu plāna pilnveidošana
Atkritumu plūsmas procedūru apraksta izstrāde

Tirgus attiecības

Klientu aptauja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
Velonovietnes un atpūtas zonas izveide pakalpojuma pieejamības uzlabošanai
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izstrāde un iesniegšana Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijā

Personāla vadība

Drošas un labsajūtu veicinošas darba vides pasākumu īstenošana
Darbinieku aptauja komunikācijas, sadarbības un motivācijas vadībai uzņēmumā
Darba izpildes pārrunu vadība visu līmeņu uzņēmuma darbiniekiem
Darbinieku attīstības pasākumi uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanai

Stratēģija

Zelts Ilgtspējas indeksā
Atkārtoti izvērtēt uzņēmuma reputāciju
Vērtību komunikācijas pasākumi

Sabiedrība

Vides skolas attīstība
Vietējās kopienas iesaiste videi draudzīgos pasākumos

Ilgstpējīga vide
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Materiālā ir izmantoti E. Poheviča foto, kā arī no foto no uzņēmuma arhīva

«Ķīvītes», Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads, LV 3430

Tālr.: +371 63459091
E-pasts: birojs@liepajasras.lv

https://www.facebook.com/LiepajasRas




