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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Rudīte Vesere,  
VARAM Vides aizsardzības 
departamenta direktore

Jo vairāk man par kaut ko ir 
jāmaksā, jo vairāk es sāku domāt, 
kāpēc man ir jāmaksā un ko es 
varu darīt, lai izmaksas samazi-
nātu. Ja elektrība kļūst dārgāka, 
tad jāizslēdz liekās gaismas, jā-
pārbauda, vai viss ir izņemts no 
kontaktiem, kad ejam prom no 
mājas. Tieši tāpat ir ar atkritu-
miem. Ir divi veidi, kā iedzīvotājs 
var samazināt maksu par to ap-
saimniekošanu. 

Pirmais ceļš ir pēc iespējas 
sašķirot radītos atkritumus. Pa-
skatīties uz visiem iepakojumiem 
un atšķirot pārstrādājamos. 
Akūts jautājums šobrīd ir biolo-
ģiskie atkritumi. Pierīgā to dalītai 
vākšanai jau jābūt ieviestai, pā-
rējā Latvijā vēl ir mazliet laika 
līdz 2024. gadam. Viena otra paš-
valdība jau šobrīd ir piedāvājusi 
iespējas vai nu nogādāt tos uz 
kompostēšanas vietām, vai arī 
būs konteineri, kur šos atkritu-
mus nošķirot no pārējiem. Esam 
izsūtījuši aptauju pašvaldībām, 
lai saprastu, cik tālu tās tikušas 

un kādas ir problēmas, lai zinātu, 
kā palīdzēt. Bioloģiskie atkritumi 
veido apmēram 40 procentus no 
visiem sadzīves atkritumiem – 
tā ir gana būtiska daļa, ko var 
atlasīt nost. Parādījusies prakse 
arī daudzdzīvokļu namu iekšpa-
galmos veidot kopīgas komposta 
kastes. 

Kārtojot skapi, parasti roka 
neceļas izmest labu apģērbu, ko 
vairs nevilks, meklējam iespējas 
to atdot labdarībai. Tam, kas nav 
tik labā stāvoklī, Rīgā, Pierīgā un 
šur tur vēl ir izvietoti konteineri 

Lai pelēkajā konteinerā paliek arvien mazāk

Maksa kāpj, bet atkritumu  apjoms nemainās

Iesniegumu skaits konkursā 
mazinoties arī tāpēc, ka daudzi 
sētiņas uzlikuši iekšpagalmu lab-
iekārtošanas projektos, aktīvās 
mājas to izdarījušas jau iepriek-
šējos gados. Paliekot tās mājas, 
kurās apsaimniekotājam iedzī-
votājus ir grūtāk pierunāt gan 
uz renovāciju, gan pagalmu lab-
iekārtošanu. “Dabūt balsojumu 
gružu sētiņas izbūvei kopsapulcē 
tagad ir diezgan grūti. Pašlaik jā-
domā, ko vēl var paspēt sakārtot 
apkures sistēmā vai nosiltināt, 
lai jaunajā sezonā mēs taupītu 
apkuri,” viņš pauž.

Šobrīd neesot domāts par 

pašvaldības līdzfinansējuma 
palielināšanu gružu sētiņu pro-
jektiem, tas esot nākamā gada 
budžeta jautājums tāpat kā citi 
projekti; jāskatās, kā būs ar lī-
dzekļiem, vērtē M. Egmanis. 

Kaimiņu piemērs
Pagaidām nav novērota būtis-

ka tendence iedzīvotājiem izvēlē-
ties mazāka izmēra konteinerus, 
pastāsta operatora “Eco Baltia 
vide” pārstāve Alise Zvaigzne. 
“Ja salīdzinām pērnā gada de-
cembri ar šā gada augustu, tad 
šajā periodā no mūsu vairāk nekā 
10 000 Kurzemes reģiona klien-
tu mazāku konteineru pieteiku-
ši aptuveni 60, savukārt retāku 
konteineru tukšošanu lūguši ap-
tuveni 150 klientu. Vienlaikus 
izmaiņas uz biežāku atkritumu 
izvešanu pieteikuši nepilni 100 
klienti, kas liecina, ka radītais 
atkritumu apjoms būtiski nemai-
nās un vēl nepieciešams strādāt 
pie šķirošanas paradumiem,” viņa 
atklāj.

Arī PS “Vides pakalpojumi 
Liepājai” izpilddirektore Ramona 
Pitena atzīst, ka kopējais gružu 
apjoms joprojām palielinās. Esot 
sarežģīti samazināt konteineru 
tilpumu un skaitu, noteikt retāku 
izvešanu, neradot higiēnas un 
sanitāro normu riskus, ja vien-
laikus netiek mainīti arī ikdienas 
paradumi.

Šķirošana gan kļūstot aktī-
vāka, īpaši privātmāju sektorā. 
“Tiklīdz uz ielas kāda māja sāk 
šķirot atkritumus, tās piemē-
ram seko arī citi kaimiņi,” stāsta 
R. Pitena. Iesācējiem šķirošanā 
operators turpinot atgādināt, ka 

iepakojums pirms izmešanas ir 
jāsaplacina, konteinera vākam jā-
būt aizvērtam, lai lietus un sniegs 
kārtīgi šķiroto papīru un kartonu 
nesamitrina.

Daudzdzīvokļu mājās situā-
cija ir sarežģītāka – biežāk ie-
pakojuma konteineros kopā ar 
papīru, plastmasu un metālu ir 
iemesti arī sadzīves atkritumi. 
Taču arī šeit situācija pakāpeniski 
uzlabojas, īpaši, ja iedzīvotāji ir 
apņēmušies kārtīgi šķirot atkri-
tumus, lai samazinātu rēķinus, 
un aktīvi īsteno arī savstarpējo 
kontroli un “kaimiņu uzraudzī-
bu”,” pauž R. Pitena. 

Uz ceļa izkrīt dīvāns
Viesmīlības biznesa vidē 

dzird stāstus par negodīgiem 
uzņēmējiem, kas saviem vie-
siem lūdz gružu maisus paņemt 

līdzi un izmest citur. Dienvid-
kurzemes novada Pašvaldības 
policija (PP) jūlijā Papē veikusi ar 
atkritumu operatoriem noslēgto 
līgumu kontroli. “Līdz ar siltā lai-
ka iestāšanos turp brauca daudz 
atpūtnieku. Sāka pārmērīgi ātri 
uzpildīties pašvaldības konteine-
ri, gandrīz vairs nespēja izvest,” 
stāsta PP priekšniece Ieva Ilste-
re. Lielākajai daļai viesu namu 
saimnieku līgumi bijuši. “Tā bija 
kampaņa sāpīgajā vietā, tādas ik 
pa laikam veicam. Tāda notikusi 
Šķēdē, jo tur arī bija regulāras sū-
dzības par atkritumiem mazdār-
ziņu kooperatīvā,” viņa norāda.

Tā tas nenotiekot, ka PP iz-
brauc  un tad izdomā – iebrauk-
sim šajā sētā pārbaudīt gružu 
līgumu, skaidro I. Ilstere. Ja ir 
aizdomas, piemēram, kaimiņi re-
dzējuši, ka kāds ved no mājām 
gružus, vai policisti ievēro, ka 
tie krājas kādā sētā, tad notiek 
pārbaude. Policija sazinās ar at-
kritumu operatoru un noskaidro, 
vai iedzīvotājam ir noslēgts atkri-
tumu apsaimniekošanas līgums. 
“Ja nav, tad dodam viņam laiku, 
uzreiz nesodām,” norāda I. Ilstere.  

Lielu kāpumu gružu izgā-
šanai dabā PP neesot jutuši. “Ir 
reizes, kad cilvēki mums ziņo. 
Darbinieki aizbrauc, uzvelk cim-
dus un parakņājas. Ja uziets kaut 

DIENAS 
TĒMA Dabas resursu no-

dokļa pieaugums par 
sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligo-
nā (eiro par tonnu)
l 2021. gadā – 65,

l 2022. gadā – 80, 

l 2023. gadā – 95.
Avots: VID

kas identificējošs, paši esam ļoti 
priecīgi. Reiz bija gadījums, kad 
uz ceļa bija izkritis dīvāns. Uz-
meklējām tuvumā esošu atkri-
tumu apsaimniekošanas firmu, 
apsekojām, vai ir piesārņojošo 
darbību veikšanas atļauja. Par 
tādiem gadījumiem arī ziņojam 
Valsts vides dienestam, lai pār-
bauda. Tā mēs cenšamies apkarot 
cūkmeņus, lai viņi tomēr respek-
tē dabu,” saka PP priekšniece. 

Gružošanas tēma ir sarežģī-
ta, atzīst Liepājas Pašvaldības 
policijā (LPP). Pārsvarā ziņas par 
atkritumu atstāšanu pie citu ēku 
konteineriem sniedzot iedzīvotāji. 
“Tas, cik daudz mēs šo informā-
ciju saņemam, ir atkarīgs no tā, 
cik aktīvi iedzīvotāji paši vēlas 
iesaistīties problēmu risināša-
nā,” norāda LPP pārstāve Elva 
Lubāne. Ziņojumus par gružu 
uzkrāšanos nesaņemot bieži, un 
vairumā gadījumu neizdodas 
pie atbildības saukt konkrētas 
personas, jo trūkst pierādījumu.w

tekstila atkritumiem. Protams, 
jāskatās, vai konteiners domāts 
ziedošanai vai arī vairs nevelka-
mam apģērbam.

Ja veicam visas šīs darbības, 
tad pelēkajā konteinerā paliek 
arvien mazāk atkritumu, kurus 
savāc nešķirotus un kuru cena 
visu laiku kāpj. 

Ir vēl otra iespēja – neradīt 
tik daudz atkritumu. Pēdējos 
5–6 gados esam sasnieguši 
attīstīto valstu vidējo līmeni – 
katrs iedzīvotājs rada pāri par 
400 kilogramiem gadā, ieskaitot 
mazus bērnus. Iepriekš tie bija 
386 kilogrami. Mūsu labklājī-
ba un neaizdomāšanās par re-
sursiem ir tikai augusi. Kovida 
ietekmē vairot iepakojumu bija 
tikai pirmais brīdis, kad nebija 
saprotams, kā koronavīruss iz-
platās. Vēl arī pandēmijas laikā 
sēžot mājās cilvēki sāka tīrīt 
laukā visu, kas netiek lietots. 
Taču kopējais pieaugums sākās 
pirms tam un pierāda, ka esam 
īsta patērētāju sabiedrība. Ja 
gribam būt atbildīgi un sama-
zināt atkritumu daudzumu, tad 
ir jāizvērtē, ko pērkam un kā tas 
ir iepakots.w

Liepājas pašvaldības līdzfinansējuma  
programma gružu sētiņu izveidei
l Vienam projektam paredzēts līdzfinansējums līdz 50% 

apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides 
izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro. 

l 2020. gadā iesniegti 5 pieteikumi, pašvaldības līdzfinansē-
jums apstiprināts 3 objektiem, kopējā summa – 2400 eiro. 

l 2021. gadā 6 pieteikumi, apstiprināti 3; 2400 eiro. 

l 2022. gadā – 2 projekti, 2400 eiro.

UZZIŅAI

Atkritumu šķirošanas laukumi
l Ezermalas ielā 11,

l Kapsēdes ielā 3F,

l atkritumu poligons “Ķīvītes” Grobiņas pagastā, 

l tekstila konteineri vēl lietojamam apģērbam:  
Ezermalas ielā 11 un Ziemeļu ielā 13.

Avots: Liepājas pašvaldība
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