
Silvija 
Ezermale – 
liepājniece: 

– Dzīvoju 
nelielā mājā, 
kur vairāki 
dzīvokļi. Gružus 

mums izved ļoti labi. Samaksā 
par gružiem neiedziļinos, šķiet, 
ka tā ir normāla, adekvāta un 
man problēmas nerada. Par 
situāciju pilsētā pateikt nevaru, jo 
nestaigāju un gružus nemeklēju. 
Skatos uz skaistām lietām.  

Pēteris – 
rīdzinieks: 

– Atbraucu 
atpūsties uz 
Liepāju.  
Gājām pa 
Kūrmājas 

prospektu vakarā uz jūru, gruži 
mētājas, pilsēta nav tīra. Jā, 
Liepāja ir skaista, bet piegružota. 
Tīrs ir tur, kur nevis tīra, bet 
kur nepiegružo. Pieļauju, ka 
nesaprātīgi uzvedas tūristi, bet 
kaut kur atkritumi ir jāliek.   

Ketija Oglaite 
– māmiņa: 

– Pie mūsu 
mājas viss notiek 
kārtīgi. Šķirojam 
stiklu, papīru, ir 
parastie gružu 

konteineri. Viens no kaimiņiem pie 
mūsu atkritumu novietnes nolicis 
kameru un novēro, kas tur notiek. 
Viņš visu ieraksta un, ja ir pārkāpu-
mi, ziņo policijai. Nofiksēja, ka pie-
brauc sveša automašīna un piepilda 
mūsu konteineru.

Baiba  
Kurpniece –  
bijusī liepājniece:   

– Dzīvoju Rīgā, 
un, kad atbraucu, 
izskatās, ka pilsēta 
tiek kopta. Centrā 

viss kārtībā. Pie manas mājas Rīgā 
notiek gružu šķirošana, bet cilvēki 
to joprojām mācās. Daudziem pie-
trūkst pašdisciplīnas un pilsoniskās 
apziņas. Es šķiroju, bet citi dara, kā 
ienāk prātā. Tas liek domāt: tad kā-
pēc es rīkojos pareizi. Priekš kam?

Valda 
Ozoliņa –  
strādā: 

– Gružus 
mums izved labi. 
Novietne atrodas 
iekšā mājā, 

sveši tur netiek klāt. Novietnes 
durvīm ir čips. Kopumā pilsēta arī 
ir tīra. Varbūt pēc pasākumiem 
pirmdienas rītos sakrātie gruži 
nav novākti.
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ES DOMĀJU TĀ: VAI GRUŽUS IZVED PIETIEKAMI BIEŽI?
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Gružu apsaimniekošana 
sadārdzināsies. Nekāda prie-
ka ziņa iedzīvotājiem tā nav, 
jo pa kabatu jau sit elektrības 
un degvielas cenas, tuvojas 
rudens ar apkures sezonu. 
Padsmit centi par konteinera 
izvešanu pirmajā brīdī nelie-
kas ļoti liels lēciens, tomēr tie 
nav nekādi Ziemassvētki – at-
kritumi jāizved regulāri. Jau 
tagad daudzi cenšas savus 
gružu maisus iespiest urnās 
autobusu pieturās vai aiznest 
veco dīvānu līdz kaimiņmājas 
konteineriem. 

Piesārņotājs maksā
Šķirot, šķirot un vēlreiz šķirot 

– māca gružu apsaimniekotāji, 
zaļās organizācijas un mudina 
arī valsts. Pēc normatīvajiem 
aktiem nepieciešams viens at-
kritumu šķirošanas punkts uz 
700 iedzīvotājiem, bet Liepājā 
ir viens uz 27 cilvēkiem, norāda 
Liepājas pašvaldības izpilddirek-
tora vietnieks Mārtiņš Tīdens. 
“Tomēr pilsētā vēl ir rinda māju, 
kurās nav. Es pat mazliet varu 
izteikt izbrīnu – kāpēc lai ne-
maksātu mazāk un šķirotu? Tā 
ir mājas apsaimniekotāja saru-
na ar dzīvokļu īpašniekiem, jo 
ir jāpieņem lēmums piedalīties 
projektu konkursā un saņemt 
līdzfinansējumu atkritumu sēti-
ņas izveidei, lai šķirotu. Tad var 
pasūtīt par kādu sadzīves atkritu-
mu izvešanas reizi mazāk,” viņš 
saka. “Valsts nostāja ir tāda, ka 
piesārņotājs maksā. Maksa ar 
katru gadu pieaug, īpaši uz dabas 
resursu nodokļa rēķina.” 

Liepājnieki jau iepriekš sū-
dzējušies, ka publiski pieejamie 
šķirošanas konteineri pazūd 
no pierastajām vietām. “Ja pie 
daudzdzīvokļu mājas ir kāds 
pašvaldības zemes gabaliņš vai 
ielas teritorija, mēs mīļuprāt to 
iznomājam, bet kādam ir jāuz-
ņemas atbildība par to. Ja nav 
kas to dara, bieži vien veidojas 
nepatīkams skats, par ko ienāk 
sūdzības. Parasti tad tiek atstāts 

Maksa kāpj, bet atkritumu  apjoms nemainās
zaļais zvans stiklam, jo lielākā 
bēda ir ar dzeltenajiem konteine-
riem, kas domāti iepakojumam. 
Tāpēc tad, kad mums lūdz kaut 
kur nolikt konteineru, atbildam, 
ka ļoti labprāt – jo vairāk, jo la-
bāk, bet kādam ir tas jāpieskata,” 
uzsver M. Tīdens.

Patlaban esot vairāki priekš-
noteikumi tam, lai vēl aktīvāk 
notiktu dalīta atkritumu vāk-
šana. Viens no tiem – jauna 
reģionālā atkritumu apsaim-
niekošanas plāna izstrāde. To 
koordinē “Liepājas RAS”, iesaistī-
tas ir četras pašvaldības: Liepā-
ja, Dienvidkurzemes, Saldus un 
Kuldīgas novads. Plāns saskaņā 
ar valstī noteiktajām prasībām 
ietver arī bioloģisko atkritumu 
nodalīšanu no 2024. gada 1. jan-
vāra un gadu vēlāk – tekstila šķi-
rošanas iespēju. “Šeit labā ziņa ir 
tāda, ka “Liepājas RAS” teritori-
jā ceļ anaerobās fermentēšanas 
pārstrādes rūpnīcu un būs, kur 
likt šos bioloģiskos atkritumus. 
Jācer, ka attīstīsies arī tekstila 
pārstrāde,” domā izpilddirektora 
vietnieks.

Liepājas pilsētas līgums ar 
operatoriem SIA “Eco Baltia vide” 
un “Vides pakalpojumu grupa” 
beigsies nākamā gada septembrī. 
“Ir jātaisa jauns nolikums ar pra-
sībām,” saka M. Tīdens. “Tāpēc 
svarīgs ir reģionālais plāns, lai 
visi vienotos par līdzīgām darbī-
bām, un jāveic kopīgs iepirkums, 
kura galvenais koordinators arī 
varētu būt “Liepājas RAS”, jo šo 
uzņēmumu virzām kā RAAC 
– tas ir Reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas centrs, juri-
diska persona, kas apvieno visu 
saimniecību.” 

Metāls dārgs,  
būvnieku trūkst

Cik konteineru tad pēc pā-
ris gadiem vajadzēs katrā sētā? 
M. Tīdens mierina, ka nemaz ne 
tik daudz. Dzeltenajā konteinerā 
joprojām metīs visu iepakojumu, 
kas ir tīrs un sauss. Paliek arī 
stiklam un parastiem sadzīves 
atkritumiem, ceturtais – bioloģi-
jai. Tad arī cenai par sadzīves at-

kritumiem būtu jākļūst mazākai, 
lai cilvēkiem būtu interese šķirot. 
Tekstila konteiners pie katras 
mājas, viņaprāt, būtu pārspīlēti. 
Privātmājām bioloģisko atkritu-
mu utilizēšana atsevišķi varētu 
būt mazāk aktuāla, jo tos cilvēki 
jau izsenis kompostē. 

Izpilddirektora vietniekam 
esot bažas, vai esošās gružu sē-
tiņas nekļūs par šauru tādam 
konteineru skaitam. “Par to būs 
jādomā uz priekšu. Normatīvie 
akti, kas uzliek tādas lietas par 
pienākumu, nāk tad, kad tie nāk. 
Biedrības un apsaimniekotāji jau 
veido diezgan lielas sētiņas, lai 

visu varētu salikt un arī izstumt 
ārā,” viņš pauž. 

Aktivitāte Liepājas pašval-
dības līdzfinansējuma konkursā 
atkritumu sētiņas izveidei šogad 
nav liela – tikai divi pieteikumi. 
Arī iepriekš nav īstenoti visi at-
balstītie projekti. Liepājas domes 
Nekustamo īpašumu pārvaldes 
vadītājs Māris Egmanis skaidro, 
ka līdzfinansējumu atsakot tikai 
atsevišķos gadījumos, kad doku-
menti nav iesniegti vai noformēti 
atbilstoši nolikumam. “To visu 
var labot un iesniegt nākamajā 
kārtā. Biežāk biedrība vai mājas 
apsaimniekotājs atsakās pēc tam, 

jo izcenojumi ir auguši un viņi 
nolemj to nedarīt vai arī nevar tai 
laikā paspēt. Vēl arī jautājums – 
vai ir būvnieks, kurš to var darīt? 
Mēs jau varam gribēt, lai uztai-
sa sētiņu, bet šobrīd būvnieku 
trūkst,” viņš atzīmē.

Atkritumu sētiņas galvenais 
materiāls ir metāls. Politiskās si-
tuācijas dēļ pasaulē metāla cenas 
ir uzkāpušas nesamērīgi augstu, 
tāpēc pašlaik gružu sētiņa ir ļoti 
dārga. “Tas ir viens no faktoriem, 
kas ietekmēs sētiņu uzstādīšanu 
arī turpmāk tiem, kas vēl nav 
paspējuši to izdarīt,” prognozē 
M. Egmanis. >>

Maksāt mazāk par gružu 
izvešanu iespējams, 
tikai samazinot sadzīves 
atkritumu daudzumu. 
To lielākā daļa ir tā sauktā 
bioloģija, kam speciālo 
konteineru pagaidām nav.


