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PAR LIEPĀJAS RAS

Mēs aktīvi darbojamies sabiedriskās organizācijās un biedrībās - Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu 
asociācijā (LASUA), Latvijas atkritumu saimniecības asociācijā (LASA), Latvijas biogāzes asociācijā, kā arī 
sadarbojamies ar izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. 

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA Liepājas RAS ir pašvaldību kapitālsabiedrība, kura dibināta 
24.02.2000. ar mērķi realizēt tās dalībnieku uzdevumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un vides 
aizsardzības jomā. 

Liepājas RAS darbojas stratēģiski svarīgā nozarē – sadzīves atkritumu apsaimniekošana būtiski ietekmē ikviena 
iedzīvotāja dzīves kvalitāti un ikdienas vajadzības. 

Mūsu pamatdarbība ir atkritumu 
apsaimniekošana un elektroenerģijas 
ražošana. 

LIEPĀJAS RAS:
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apsaimnieko Liepājas reģionālo sadzīves atkritumu poligonu Grobiņas pagasta Ķīvītēs 29 ha platībā un 
Liepājas pilsētas izgāztuvi Šķēdē

iegūst biogāzi, no tās ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju

koordinē un realizē Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi

īsteno vides izglītības pasākumus un veicina izpratni par
atbildīgu un videi  draudzīgu dzīvesveidu
 
realizē reģiona mēroga projektus vides 
aizsardzības un citās jomās.

 

 

 

 

 



MISIJA

Mūsu darbība un ilgtspējīga attīstība norit saskaņā ar mūsu misiju, vīziju un mūsu definētajām vērtībām.
Šie stratēģiski būtiskie elementi kalpo par pamatu mūsu mērķu īstenošanā.

MISIJA

VĪ
ZI

JA

VĒRTĪBAS

Nodrošināt ilgtspējīgas vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas darbību reģionā, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar klientiem, nozares 
uzņēmumiem, asociācijām un sabiedrību kopumā

Būt par vadošo organizāciju Liepājas reģionā ilgtspējīgas vides 
aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, un, vadoties pēc 
korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošināt videi draudzīgu un 
iedzīvotājiem pieejamu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu

Profesionāli, lojāli un 
atbildīgi darbinieki
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI LĪDZ 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



PĀRVALDĪBA

Liepājas RAS dalībnieki ir Liepājas pilsētas dome, 
Grobiņas novada dome un SIA RAS 30.

Valdes loceklis Normunds Niedols vada Liepājas RAS.

N. Niedols nodrošina kapitālsabiedrības attīstību, 
darbību un ieņem vadošu lomu atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, veicot arī valdes 
priekšsēdētāja vietnieka funkcijas Latvijas atkritumu 
saimniecības uzņēmumu asociācijā (LASUA) un 
valdes locekļa funkcijas Latvijas atkritumu 
saimniecības asociācijā (LASA). 

Veicina integrāciju vietējā kopienā un savstarpējo 
sadarbību, līdzdarbojoties Grobiņas uzņēmēju klubā 
un Liepājas direktoru padomē. 

Veicina sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm 
un izpratni par augstākās izglītības kvalitātes 
atbilstību vides nozares prasībām, piedaloties 
kvalifikācijas darbu recenzēšanā un aizstāvēšanas 
komisijās, kā arī nodrošinot jauno vides speciālistu 
prakses iespējas uzņēmumā.
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Valdes loceklis

Dalībnieku sapulce

Finanšu direktors Administratīvā vadītāja

Finanšu daļa Vides daļa Administratīvā daļaRažošanas daļa

Ražošanas direktors

Ieguvis maģistra grādu vides pārvaldē (Latvijas 
Universitāte), apguvis vadības zinības un zināšanas 
ekonomikā un organizāciju pārvaldībā, kā arī ieguvis 
inženiera izglītību.

Liepājas RAS organizatoriskā struktūra nodrošina 
pārdomātu un efektīvu kapitālsabiedrības pārvaldību. 
Darbinieki visos organizatoriskās struktūras līmeņos tiek 
nodarbināti atbilstoši viņu profesionālajām zināšanām un 
prasmēm, atbildībai, pieredzei un  iniciatīvām.

Liepājas RAS īpašnieki 

LIEPĀJAS PILSĒTAS
DOME RAS 30

GROBIŅAS NOVADA
DOME

65,8529% 30,856% 3,2911%



MISIJAVALDES LOCEKĻA UZRUNA

Aizvadītais gads bija mūsu uzņēmuma 20. jubilejas gads. 
To gada sākumā vēl paspējām nosvinēt ar kopīgu kūku,  
kopā ar esošiem un bijušiem darbiniekiem. Un tālāk tas 
turpinājās kā mūsu pārbaudījumu un cerību gads.
Lai arī sasniedzām galvenos nefinanšu un finanšu 
mērķus un izpildījām izvirzītos uzdevumus, mūsu darbu 
ietekmēja tas, ka noslēdzās plānošanas periodi (valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plānam, Liepājas RAS vidēja 
termiņa stratēģijai), mainījās uzņēmējdarbības vidi 
ietekmējoši nosacījumi (“zaļās” enerģijas atbalsta 
nosacījumi), kur investīciju projektu rezultātā bijām 
izveidojuši atbilstošu infrastruktūru. Iesaistījāmies, 
meklējām risinājumus, piedalījāmies politikas plānošanas 
stratēģisko dokumentu izstrādē, lai iegūtu maksimāli 
iespējami labvēlīgāko un efektīvāko rezultātu 
reģionālajam centram un reģiona iedzīvotājiem. Kopīgiem 
spēkiem tas arī izdevās.
Neapšaubāmi, pārbaudījumus atnesa COVID-19 ārkārtas 
apstākļi, ar to saistītie ierobežojumi un darba 
organizācija. Sapratām, ka miers un spēks, un varēšana ir 
jārod iekšienē – pilnveidojām iekšējos procesus un 
iekšējos resursus, lai no nenoteiktības un pārmaiņu 
vētrām iznāktu vēl jaudīgāki, kā bijām pirms tām. 
Uzskatu, ka esam sekmīgi izturējuši šos pārbaudījumus.
Un cerības. Kas dod spēku un pārliecību turpmākam. 
Balstītas uz darbinieku uzticību, kvalifikāciju, izturību, 
centību un entuziasmu realizēt nospraustos mērķus. 
Cerības uz sekmīgu finansējuma piesaisti, projektu 
realizāciju. Cerības uz pandēmijas mazināšanos. 
Esmu pārliecināts: to, kas atkarīgs no mums, – godam 
paveiksim vislabākajā veidā! 

Normunds Niedols
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DARBĪBAS REZULTĀTI

Savas darbības laikā mēs esam pilnveidojuši 
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, un  
nodrošinām atkritumu priekšapstrādi. Tādējādi 
izpildām ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas darbības priekšnosacījumus Liepājas 
pilsētā un reģionā.

Liepājas RAS finanšu rādītāji 2020. gadā saglabāja 
stabilitāti.

Ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbības nodrošināšanai, mēs koordinējām un 
uzraudzījām atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbību Liepājas reģionā, tai skaitā atkritumu 
apsaimniekošanas operatoru sniegtā pakalpojuma 
kvalitāti. Kopš 2016. gada, kad pašreizējie operatori 
iepirkuma rezultātā uzsāka darbu, atkritumu 
apsaimniekošana Liepājas reģionā ir pietiekami 
kvalitatīva, ekonomiski pamatota, klientiem pieejama, 
vides prasībām atbilstoša un vērsta uz izaugsmi.

71 % respondentu ir apmierināti ar atkritumu 
apsaimniekošanu Liepājas pilsētā un reģionā

* 2020. gadā veiktās aptaujas dati, respondentu skaits 282

Vides kvalitātes nodrošināšanā regulāri veikto 
monitoringu rezultāti apliecina, ka ietekme uz vidi ir 
nemainīgi atbilstoša normām.

Atjaunojamo energoresursu realizācijā, 2020.gadā tīklā 
nodotas 2662 MWh elektroenerģijas. Šī darbības rādītāja 
izpildi pēdējos gados ietekmē veiktās izmaiņas 
energošūnas tehnoloģiskajos procesos. Iegūtais 
elektroenerģijas apjoms ir atbilstošs un tuvu maksimāli 
iespējamam no reģionā saražotā un apglabātā atkritumu 
apjoma.
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71%



MISIJADARBĪBAS REZULTĀTI

Mēs paveicām arī uzdevumu lietderīgi izmantot saražoto siltumenerģiju, neskatoties uz biežajām likumdošanas 
izmaiņām attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem (MK noteikumi Nr. 560). 
Saražotās siltumenerģijas izmantošanu esam palielinājuši 9 reizes salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
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Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra 
attīstībai sekmīgi turpinājām institucionālās 
kapacitātes un labas pārvaldības pilnveidi.

Kopš 2013.gada piedaloties Korporatīvās ilgtspējas 
un atbildības institūta (InCSR) organizētajā Ilgtspējas 
indeksā, kas ir uz starptautiski atzītas metodoloģijas 
balstīts stratēģiskās vadības instruments 
organizāciju darbības ilgtspējas un korporatīvas 
atbildības līmeņa noteikšanā, arī 2020.gadā mēs 
ierindojāmies Zelta kategorijā.

Esam viena no ilgtspējīgām Latvijas organizācijām, kas 
demonstrē caurskatāmību visos savas darbības 
aspektos, ietverot skaidrus un izmērāmus stratēģiskos 
mērķus, pielāgojot savus risku vadības procesus, un 
iekļaujot tajos būtiskākos labas pārvaldības principus.

Īstenojot sociāli atbildīgu rīcību attiecībā uz ietekmes 
pusēm, proti, darbiniekiem un klientiem, arī 2020.gadā 
Ilgtspējas indeksa ietvaros saņēmām novērtējumu - 
Ģimenei draudzīgi.

N
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DARBĪBAS REZULTĀTI

Lai pilnveidotu darba vidi, veicinātu darbinieku motivāciju un lojalitāti,  veicām darbinieku ekspresaptauju par 
aktuālu tēmu, īstenojām kolektīva saliedēšanas pasākumus, darbinieku apmācību pasākumus, kā arī īstenojām 
darba izpildes individuālās pārrunas. 
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89%

11%

Jā Nē

Mēs šķirojam atkritumus

uzņēmumā nodarbināti

73%  vīriešu 27%  sieviešu

8,2 gadi   vidējais darba stāžs

46,1 gads  vidējais vecums

41%  darbinieku vecuma grupā 50+

46%  darbinieku augstākā izglītība



MISIJADARBĪBAS REZULTĀTI
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Sekmīgi īstenojām uzdevumus, lai samazinātu 
noglabājamo atkritumu daudzumu.

Neskatoties uz apglabājamo atkritumu daudzuma 
samazinājumu, pārskata periodā ieguvām biogāzi 
atbilstošā apjomā, kas deva iespēju saražot 
atjaunojamos energoresursus.

Rezultātus ir devuši ilggadējie un mērķtiecīgie iedzīvotāju 
iesaistes, informēšanas un izglītošanas pasākumi teju 
visām sabiedrības mērķgrupām, kā arī klientu 
apkalpošanas centra darbības un laukuma 
infrastruktūras uzlabojumi.

Secinām, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
darbība Liepājas pilsētā un reģionā ir pieejama 
iedzīvotājiem, saprotama un tādējādi vērtējama kā 
sekmīga. Ir sasniegti Liepājas reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas plānā 2014. – 2020. gadam izvirzītie 
mērķi.

>
ŠĶIROTO ATKRITUMU

SAVĀKŠANAS LAUKUMĀ
APMEKLĒTĀJU SKAITS

PIEAUDZIS PAR

49%9%

92%

100%

Atkritumu priekšapstrāde
veikta 100% sadzīves atkritumiem

Šķirošanas laukumā dalīti
savākto atkritumu apjoms
palielinājies par 9% 

Pārstrādāti 92 % no ievestajiem
inertajiem atkritumiem
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Poligona Ķīvītes ražošanas rādītāji 2020. gadā 

Poligonā ieves�e atkritumi, tonnas Noglabā�e atkritumi, tonnas

Savāktā poligona gāze, tūkst. m3 Saražotā elektroenerģija, MWh



DARBĪBAS REZULTĀTI

Ir pieaugusi
Liepājas RAS atpazīstamība.

Neskatoties uz to, ka savu ietekmi 
atstāja arī COVID-19 ārkārtas apstākļi, 

kuros Vides skolas aktivitātes bija ļoti 
ierobežotas un noteiktu laika periodu pat 

nebija iespējams tās īstenot, tomēr arī 2020. 
gadā paveicām vērā ņemamu darbu sabiedrības 

iesaistes un izglītošanas jomā.

Vides skolas aktivitāšu ietvaros īstenojām 17 
ekskursijas, 7 vides dienas un piedalījāmies 14 dažādos 
cita veida sabiedrības iesaistes pasākumos, piemēram, 
dalība Liepājas 1. ģimnāzijas debašu klubā - Pārtikas 
atkritumi mājsaimniecībās. u.c.

Īstenojām arī 3 akcijas dažādām mērķauditorijām  - “Štepseles ceļojums” reģiona izglītības iestādēm, sezonas 
veloakcija “Šķiro! Brauc! Laimē!” un gada nogalē konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm “Zaļākā svētku eglīte”.

91%

85%

82%

72%

91% respondentu zina, kas ir Liepājas RAS ( 2019. tikai 66%)

85 % raksturo Liepājas RAS kā
uzticamu uzņēmumu ar labu reputāciju

82 % raksturo kā sociāli atbildīgu uzņēmumu,
kuram rūp vietējā kopiena un apkārtējā vide

72% raksturo kā uzņēmumu, kurā
spēj atrisināt aktuālas situācijas
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MISIJADARBĪBAS REZULTĀTI
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Turpinājām sadarbību ar mūsu ietekmes pusēm.

Regulāri komunicējām un sadarbojāmies gan darba grupās ar nozares ekspertiem, valsts institūcijām, 
piedalījāmies attālinātās un klātienes tikšanās ar reģiona pašvaldībām, sadarbojāmies ar sabiedriskām 
organizācijām un izglītības iestādēm, to skaitā, Liepājas Universitāti gan nodrošinot prakses vietas, gan vadot 
lekcijas un nodarbības augstskolu studentiem, gan arī piedaloties studentu darbu recenzēšanā un valsts 
pārbaudījumu vērtēšanas komisijās.

2020. gadā noslēdzās Liepājas RAS vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam. Esam īstenojuši tajā 
definētos mērķus un uzdevumus. 

KLIENTI

NOZARES EKSPERTI

VALSTS INSTITŪCIJAS

DARBINIEKI

DALĪBNIEKI

VIETĒJĀ KOPIENA

LIEPĀJAS ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
REĢIONA PAŠVALDĪBAS

Veicām mūsu juridisko klientu aptauju:

sadarbību ar Liepājas RAS vērtē kā ļoti labu un apmierinošu   100%

sadarbība ir saglabājusies nemainīgi labā kvalitātē   87.5%

sadarbība uzlabojusies   14.3%

 50 darbinieku sapulces

 1 darbinieku ekspresaptauja

 2 saliedēšanas pasākumi 
darbiniekiem

 8 dalībnieku sapulces

 11 atkritumu 
apsaimniekošanas darba 
grupas sanāksmes pašvaldībā

 1 klientu aptauja

 1 vietējās kopienas aptauja un 
diskusija

SIA
Liepājas RAS

ietekmes
puses



SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
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Liepājas RAS kopš 2014. gada mērķtiecīgi īsteno sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības aspektus – 
stratēģijas, darba vides, tirgus attiecību, vides un vietējās kopienas jeb sabiedrības jomās.
Sociālā atbildība mums nozīmē vērtībās pamatotas un ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saskaņotas darbības, 
mūsu  izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu esamību.  
Šīs darbības komunicē un vada mūsu Ilgtspējīgas attīstības un korporatīvās atbildības vadības grupa, kas 
prioritārajās jomās katru gadu definē veicamos uzdevumus, iesaista darbiniekus un īsteno pasākumus. 

Kopumā pilnveidot Zelta kategorijas novērtējumu Ilgtspējas 
indeksā.

Īstenot reģiona iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu 
iedzīvotāju apmierinātību ar atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu, kā arī Liepājas RAS reputācijas aspektus.

Organizēt diskusiju “Atkritumu apsaimniekošanas kārtība 
šodien un nepieciešamie uzlabojumi nākamajā periodā 
(2021 - 2028)” izmantojot digitālus risinājumus un iesaistot 
tajā iedzīvotājus, kā arī pārstāvjus no NVO, pašvaldības, 
izglītības iestādēm, atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma sniedzējus. 
 
Pilnveidot iekšējo normatīvo bāzi un konsekventi īstenot 
iekšējās kontroles procesus, tai skaitā, iekšējos auditus.

Izstrādāt Liepājas RAS vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2021.-2023. gadam.

Izstrādāt jaunu mājas lapu www.liepajasras.lv, tādējādi 
nodrošinot digitālās vides piekļūstamību.

2020. GADĀ IZDEVĀS:

STRATĒĢIJA

1.

Turpināt dalību Ilgtspējas indeksā.

Uzsākt Liepājas RAS vidēja termiņa darbības stratēģijas 
2021.-2023. gadam īstenošanu.

2021. GADĀ PLĀNOTS:
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MISIJASOCIĀLĀ ATBILDĪBA
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Īstenot apmācības klientu apkalpošanā iesaistītajiem 
darbiniekiem “Mūsdienīga komunikācija ar klientu” 
sadarbībā ar uzņēmumu “WIN partners”, tādējādi 
pilnveidojot klientu apkalpošanas kvalitāti.

Īstenot klientu aptauju.

Uzsākt klientu apkalpošanas principu aktualizāciju.

Uzlabot norēķinu iespējas par sniegtajiem pakalpojumiem, 
ieviešot karšu norēķinu iespēju un rekvizītu ievadi visas 
darba dienas laikā.

Uzlabota šķiroto atkritumu savākšanas laukuma 
infrastruktūra, sanumurējot konteinerus, uzstādot barjeru 
klientu plūsmas organizēšanai u.c. 

2020. GADĀ IZDEVĀS:

TIRGUS

1.

Turpināt apmācības klientu apkalpošanā iesaistītajiem 
darbiniekiem.

Izstrādāt un iesniegt SPRK sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifu.

Turpināt poligona infrastruktūras pilnveidošanu, tādējādi 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu klientiem. 

2021. GADĀ PLĀNOTS:
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SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
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Vides skolas programmas aktualizācija.

Īstenot vietējās kopienas iesaistes akcijas.

Nenovērtēto lietu muzeja popularizēšana sadarbībā ar 
Latvijas Radio, muzeju apmeklēja 186 apmeklētāji.

Dalība LiepU jaunas mācību programmas izstrādē un 
programmu akreditācijās. 

2020. GADĀ IZDEVĀS:

VIETĒJĀ KOPIENA

1.

Atjaunot Vides skolas licenci.

Veicināt sadarbību par vides aizsardzības, atkritumu 
apsaimniekošanas   un videi draudzīga dzīvesveida 
popularizēšanas ar ietekmes pusēm.
 
Pilnveidot vides izglītības digitālo resursu pieejamību un 
izmantošanu.

Nodrošināt sabiedrības iesaisti videi draudzīgos 
pasākumos.

2021. GADĀ PLĀNOTS:
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Aktualizēt uzņēmuma Vides politiku atbilstoši pielietotajiem 
principiem un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Apzināt un apkopot būtiskos vides aspektus.

Pilnveidot atkritumu plūsmu uzskaiti dalītās vākšanas 
laukumā. 

Aktualizēt un 2021. gada sākumā sertificēt 
Energopārvaldības sistēmu atbilstoši jaunākam standartam 
ISO 50 001:2018.

Uzsākt pirmos soļus Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas plāna izstrādē atbilstoši valsts plāna 
projektam.

Uzsākt A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 
aktualizāciju, tajā skaitā uzsākām koģenerācijas iekārtu 
stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekta 
izstrādi.

2020. GADĀ IZDEVĀS:

VIDE

1.

Aktualizēt A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

Uzsākt atkārtoti lietojamu atkritumu izmantošanas 
veicināšanu, izveidojot punktu “Paņem, ja noder”.

Pilnveidot darbinieku radīto atkritumu un patērēto vides 
resursu monitoringu.

Izstrādāt Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas plāna projektu.

2021. GADĀ PLĀNOTS:

1.

2.

3.

4.

3.

2.

4.

5.

6.

56.3

64.2
72

77.8

85.8
89.25

93.8
87.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

16

Noorganizēt Liepājas RAS 20 gadu jubilejas pasākumu 
esošajiem un bijušajiem darbiniekiem.

Nodrošināt darba nepārtrauktību, atbilstošu darba 
organizāciju un drošu  darba vidi COVID-19 apstākļos.

Īstenot ikgadējo pasākumu Mūsu bērni darbā.

Īstenot profesionālās izaugsmes un mācību vajadzībās 
balstītus attīstības pasākumus, to skaitā, darbinieku 
studijas augstskolās, iekšējās komunikācijas vadība krīzes 
apstākļos, izdzīvošanas psihofizioloģija ilgstošās, 
paaugstinātās spriedzēs, darba snieguma vadīšana un 
attīstīšana, risku pārvaldības integrēšana organizācijas 
vadības sistēmā, pretkorupcijas mācības utt.

2020. GADĀ IZDEVĀS:

DARBA VIDE

1.

Personāla ilgtspējas pasākumu iekšējā normatīvā 
regulējuma izstrāde, tai skaitā, aktualizēt Darba kārtības 
noteikumus.

Turpināt pilnveidot darba vidi.

Veikt periodisko (reizi divos gados) darbinieku aptauju.

Īstenot profesionālās izaugsmes un mācību vajadzībās 
balstītus attīstības pasākumus, tai skaitā, grupas koučingu.

2021. GADĀ PLĀNOTS:
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1997 2000 2002 2004 2006 2013 2013 2014 2016 2017 2021

UZSĀKTA PROGRAMMA 500-
Daļa no Latvijas Nacionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas stratēģijas, 
kuras mērķis bija SA 
apsaimniekošana atbilstoši ES 
standartiem un direktīvām

DIBINĀTA PAŠVALDĪBU
KAPITĀLSABIEDRĪBA
SIA LIEPĀJAS RAS

UZSĀK IZGĀZTUVJU
REKULTIVĀCIJU
Daļa no Latvijas Nacionālās 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
stratēģijas, kuras mērķis bija 
SA apsaimniekošana 
atbilstoši ES standartiem un 
direktīvām

IEGŪST ATJAUNOJAMO
ENERĢIJU
No poligona biogāzes iegūst
atjaunojamo enerģiju, 
elektrību un siltumu. 
Uzstāda reversās osmozes 
iekārtas infiltrāta attīrīšanai

ŠĶIROŠANAS RŪPNĪCA
«SKUDRAS»
«Eko Kurzeme» atver
atkritumu šķirošanas
rūpnīcu, lai samazinātu
noglabājamo atkritumu
daudzumu

DALĪBA «ILGTSPĒJAS
INDEKSĀ»
Šo gadu laikā
Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūta
(InCSR) organizētajā
Ilgtspējas indeksā
Liepājas RAS ir ieguvuši
augstus novērtējumus
(no Bronzas līdz Zelta
kategorijai)

POLIGONA «ĶĪVĪTES»
INFRASTRUKTŪRAS 
PILNVEIDOŠANA
Īstenots projekts  “Sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
attīstība Liepājas rajonā – 
poligona Ķīvītes 
infrastruktūras 
pilnveidošana”

STĀJAS SPĒKĀ
KOPĒJAIS
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS 
LĪGUMS
Liepājas pilsēta kopā ar 
sešiem novadiem veic 
kopīgu iepirkumu par
atkritumu apsaimniekošanu. 
Iegūst labāku pakalpojumu 
iedzīvotājiem

NENOVĒRTĒTO LIETU
MUZEJS
Poligona administrācijas ēkā 
izveidots muzejs, kurā 
apskatāmas dažādas 
mūsdienu liecības par to, ko 
cilvēki ir izmetuši atkritumos

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
VALSTS PLĀNS 2021-2028

Nosaka sasniedzamos
uzdevumus un mērķus arī

atkritumu apsaimniekošanas
reģioniem

SĀK EKSPLUATĒT 
ATKRITUMU
POLIGONU «ĶĪVĪTES»
Pieņem atkritumus no visa
Liepājas AAR

LIEPĀJAS ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBA



“Ķīvītes”
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

Tālr.: 371 634 59091
E-pasts: birojs@liepajasras.lv

Pārskatā izmantoto foto autori:
K.Reinis, I. Znotiņš no Valsts prezidenta kancelejas arhīva,

J.Brūders, I.Brūdere, E. Skripka, Liepājas RAS arhīvs


