
Atkritumu svēršana Jūrmalā



Mērķis - motivēt iedzīvotājus šķirot atkritumus, maksu par radītajiem 
atkritumiem tieši sasaistot ar mājsaimniecības budžetu



o Jūrmala – pirmā pilsēta Latvijā, kur atkritumi tiek svērti

o Samaksa par pakalpojumu – par faktiski radīto atkritumu svaru 

o Pilnībā elektronizēts svēršanas un uzskaites process

o Čipoti un klienta līgumam / adresei piesaistīti konteineri

o Jaunas, ar svariem aprīkotas automašīnas 

o Tarifs šobrīd 9,27 EUR/m3 ieskaitot PVN | 102,06 EUR/t ieskaitot PVN 



Kā notiek svēršana?

o Konteinerā iebūvētais 
čips, palīdz īpašai 
nolasīšanas sistēmai 
pārliecināties, vai 
konteiners pieder 
konkrētajam klientam 

o Pilnais konteiners tiek 
automātiski nosvērts pēc 
tā pacelšanas, īsi pirms 
atkritumu izgāšanas

o Pēc satura izbēršanas 
tukšais konteiners tiek 
nosvērts vēlreiz

o Svara starpība tiek 
automātiski fiksēta

o Dati tiek reģistrēti un 
nosūtīti uzskaitei 

o Par nosvērtajiem 
atkritumiem klientam 
jāveic apmaksa 
saņemot nākamo 
rēķinu 



Kas ir konteineru čips?

o Čips ir cilvēkiem un 
dabai pilnīgi droša 
ierīce, pudeles korķa 
izmērā.

o Čips nerada starojumu 
vai skaņu.

o Čips darbojas pēc radiofrekvences 

identifikācijas jeb RFID tehnoloģijas – tā 

darbību nodrošina nolasītājs, kas uzstādīts 

uz atkritumu vedēja automašīnas.

o Katrā čipā ir 
ieprogrammēts unikāls, 
neatkārtojams koda 
numurs, ko nav iespējams 
viltot vai dzēst.

o Čips var darboties 
neierobežoti ilgi.

o Čips nefiksē datus, 
klientu paradumus un 
neveic ierakstus.



o Sadzīves atkritumu apsaimniekošana tiek veikta, balstoties uz savākto 
atkritumu apjomu kubikmetros

o Cena par pakalpojumu tiek veidota, reizinot konteineru tilpumu ar 
izvešanas skaita reizēm, un ar tarifu konkrētajā pašvaldībā

o Maksa par 0.24m3 konteinera izvešanu 0.24m2 x 9.27 EUR/m3 = 
2.22 EUR

Līdz 28.02.2018



No 01.03.2018

o Pilna 0,24m3 konteinera masa, kurā atrodas ikdienas sadzīves atkritumi nevis smagi, 
pārstrādei nododami atkritumi (stikls, būvgruži utml.) vidēji sastāda  ap 22-27 kg

o Izvešanas maksa turpmāk: 0,027t x 102,06 = 2.76 € ieskaitot PVN

o Izvešanas maksa turpmāk: 0,020t x 102,06 = 2.04 € ieskaitot PVN
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o Mazāk un vieglāki atkritumi – mazāk jāmaksā 

o Cenu tiešā mērā ietekmē iedzīvotāju rīcība – samaksa ir taisnīgāka 

o Smagie atkritumi ir jāatšķiro, lai samazinātu izvedamo atkritumu svaru

o Jūrmalas pilsētā pieejami vairāk kā 130 publiskie dalīto atkritumu 
pieņemšanas punkti 

Ieguvumi – «piesārņotājs maksā»



o Uzzini savai dzīvesvietai tuvāk pieejamā publiskā dalīto atkritumu 
pieņemšanas punkta atrašanās vietu:

o Zvanot uz klientu centra informatīvo tālruni 20266630 vai 67111001

o Apmeklējot www.piejuraatkritumi.lv pieejamo interaktīvo karti

Kāda rīcība veicina atkritumu svara  
samazināšanos?

http://www.piejuraatkritumi.lv/


Ēnas puses – masas nezūdamības likums

o Daudzkārtīgs atkritumu pieaugums publiskajos laukumos (x10!!!)

o Lielas investīcijas – >300`000 EUR, kas sadārdzina pakalpojumu iedzīvotājiem 
(+0.50 EUR/m3)

o Atkritumu svara samazinājums privātmājās, bet pieaugums daudzdzīvokļu namos

o Pašvaldībām jārēķināsar lielu pašvaldības policijas resursa iesaisti: ekipāžas, 
mobilās kameras pie stihiskiem laukumiem, fiksētās kameras pie šķirošanas 
punktiem

o Sodu sistēmai ir jābūt efektīvai un jādarbojas, lai nekultivētu nesodāmības sajūtu

Zvaniet pašvaldības

policijai: 67740448

(diennakts tālrunis)



Cīņa ar piesārņotājiem



Secinājumi

o Ilgtermiņa secinājumus varēs izdarīt 2020.gadā, kad būs apkopoti dati par 
2019.gadu (2017 pret 2019 un 2018 pret 2019)

o Masas nezūdamības likums – privātmājas vs daudzdzīvokļu nami

o Ieviešot sistēmu jāparedz būtiskas papildus investīcijas gan auto aprīkošanā, 
gan tekošajās izmaksās

o Sistēma ieviešama tikai tad, ja pašvaldībā ir attīstīta dalīto atkritumu 
punktu/laukumu sistēma

o Vai tiešām «piesārņotājs maksā»?



Jautājiet mums! 

Tālr. 20266630, 67111001
E-pasts: kc@cleanr.lv
www.cleanr.lv

mailto:kc@cleanr.lv
http://www.cleanr.lv

