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Pašvaldības mērķi atkritumu apsaimniekošanā 
Jūrmalas pilsētā:

* nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, 

izpildi

* noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku

dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

* veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu

vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu

daudzumu un veicinātu atkritumos esošo materiālu atkārtotu

izmantošanu.



Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

nodrošināšana Jūrmalas pilsētā:

savākto nešķiroto sadzīves 

atkritumu aizvešanu 

deponēšanai uz Slokas 

pārkraušanas – šķirošanas 

staciju

sadzīves atkritumu 

radītāju/valdītāju 

nodrošināšana ar atbilstoša 

veida un izmēra sadzīves 

atkritumu urnām, tvertnēm vai 

konteineriem

sadzīves atkritumu savākšanu 

no atkritumu urnām, tvertnēm 

vai konteineriem, atbilstoši 

noslēgtiem līgumiem

atkritumu dalītās vākšanas 
sistēmas pilnveidošana un 

uzturēšana, nodrošinot vides 
aizsardzības mērķu izpildi 
Jūrmalas pilsētas teritorijā

SIA 

«Clean R»



Sadzīves atkritumu apsaimniekošana līdz

2018.gada 1.martam:

* Sadzīves atkritumu apsaimniekošana tika veikta, balstoties uz savākto atkritumu 

apjomu kubikmetros;

* Cena par pakalpojumu tika veidota, reizinot konteineru tilpumu ar izvešanas skaita 

reizēm, un ar tarifu pašvaldībā;

* Sistēma nemotivēja šķirot atkritumus un nodalīt smagos un pārstrādei derīgos 

materiālus.



Sadzīves atkritumu apsaimniekošana pēc 

2018.gada 1.marta:

* Jūrmala – pirmā pilsēta Latvijā, kur atkritumi tiek svērti;

* Samaksa par pakalpojumu – tikai par reāli radīto atkritumu svaru;

* Pilnībā elektronizēts svēršanas un uzskaites process;

* Čipoti un klienta līgumam/adresei piesaistīti konteineri;

* Jaunas, ar svariem aprīkotas automašīnas;



Kāda rīcība veicina atkritumu svara 

samazināšanos? 

- Mazāk un vieglāki atkritumi – mazāk jāmaksā;

- Cenu tiešā mērā ietekmē iedzīvotāju rīcība – samaksa ir taisnīgāka;

- Smagie atkritumi ir jāatšķiro, lai samazinātu nododamo atkritumu svaru;

- Iedzīvotāji, kuri atkritumus rūpīgi šķiro;

- Iedzīvotāji, kuri rada maz atkritumus;

- Jūrmalas pilsētvides kvalitāte un vides tīrība.



Dalīto atkritumu punktu nodrošināšana un 

apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā 

132 dalīto atkritumu punkti +

6 Zilā karoga pludmales peldvietās vasaras sezonā

(no 15.maija līdz 15.septembrim)

Viens dalīto atkritumu 
punkts uz ~ 400 

iedzīvotājiem



MIX - var mest tīras, bez pārtikas paliekām:

• Saplacinātas PET pudeles

• Plēves (LDPE) un maisiņus

• Eļļas pudeles - plastmasas un skārda (izmazgātas) 

• Veļas mazgājamā līdzekļa plastmasas pudeles

• Tetrapaku plastmasas vāciņus

• Metāla un plastmasas vāciņus

• Plastmasas vai papīra saldējuma kastītes

• Maizes maisiņus

• Kartonu, papīru un tml.

• Krējuma/jogurta bundžiņas (gan baltās, gan caurspīdīgās ) 

• Margarīna trauciņus

• Caurspīdīgās kastītes, kurās dod veikalā salātiņus un lūstošās kastes, 
kurās dod kūkas

Stikls - var mest tīras: 

• Stikla pudeles 

• Stikla burkas

!!! Aizliegts ievietot logu, spoguļu un trauku stiklus, 

eļļas pudeles, auto stiklu, balzama pudeles (no māla), 

porcelāna un keramikas traukus



Dalīto atkritumu konteineru iztukšošana:

rudens, ziemas, pavasara sezonā -

ne retāk kā 1 x nedēļā

vasaras sezonā – ne retāk kā 2x 

nedēļā



1. Globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) kā papildus kontrole.

2. Regulāra nodaļas darbinieku dalīto atkritumu punktu apsekošana un kontrole.



Negatīvās tendences:

1. Negodprātīga pilsētas iedzīvotāju un apmeklētāju rīcība - dalīto atkritumu punkti pilsētā tiek izmantoti kā 
novietnes, kur izmest ne tikai sadzīves atkritumus, bet arī lielgabarīta atkritumus.

2. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju neieinteresētība atkritumu šķirošanā.
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Pārskats par ievestajiem dalīti vāktajiem atkritumiem Slokas 

pārkraušanas – šķirošanas stacijā, Jūrmalā (01.03.2018. –

30.09.2018. attiecībā pret 01.02.2018.)



Paldies par 
uzmanību!

Jūrmalas pilsētas domes

Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa


