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Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” 

Projekts “Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!” (NVO fonds) 

 

Priekšlikumi  

par atkritumu šķirošanas paradumu uzlabošanas iespējām iedzīvotājiem, 

izvairoties no vides piesārņošanas, atkritumus sadedzinot 

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”, 2020.gadā realizējot Latvijas valsts finansētā NVO 

fonda projektu “Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!”, ir veikusi pētījumu 

„Atkritumu dedzināšanas ietekme uz vides un cilvēku veselību” un paralēli – iedzīvotāju 

aptauju par tendencēm un ierobežojošiem faktoriem atkritumu šķirošanā, kā arī iedzīvotāju 

attieksmes izzināšanai un rīcībai atkritumu sadedzināšanā. 

 

Apkopojot pētījuma faktus un iedzīvotāju aptaujas rezultātus, biedrība ir izstrādājusi 

astoņus priekšlikumus iedzīvotāju motivēšanai līdzdarboties atkritumu šķirošanas procesa 

uzlabošanai. Priekšlikumi tiek nosūtīti atkritumu šķirošanas poligona “Dziļā vāda” 

administrācijai, pašvaldībām, kuras ir poligona daļu turētājas, un Jēkabpils pašvaldības 

atkritumu apsaimniekotājorganizācijai SIA “Jēkabpils pakalpojumi” (pēc pieprasījuma).  

 

Aptauja atklāj tendences un ierobežojošos faktorus atkritumu šķirošanas veikšanai:  

 infrastruktūras trūkums (mājokļa tuvumā nav šķirošanas konteineru);  

 mājoklī iekšēji nav izveidota atkritumu šķirošanas sistēma – nav speciālu urnu, 

līdz ar to nenostiprinās ieradums šķirot atkritumus;  

 visbiežāk cilvēki atšķiro papīru, vismazāk tiek atšķirots tekstils, daudzi 

respondenti šādu (tekstilam) konteineru neesamību saskata kā trūkumu;  

 cilvēku vēlme ietaupīt, nemaksājot atkritumu apsaimniekotājiem, noved pie 

atkritumu dedzināšanas. 36% respondentu atzīst, ka paši dedzina atkritumus, bet, 

vaicājot par kaimiņiem un mājvietai tuvumā esošām teritorijām, pēc sniegtajām 

ziņām jāsecina, ka dedzina pat vairāk kā 75% gadījumu.  

Visbiežāk tiek dedzināts papīrs, tai skaitā glancētie izdevumi, tetra-pakas  (58% 

gadījumu). Bet diemžēl, kā atklāj pētījums, papīrs, īpaši glancētais (lielveikalu bukleti, žurnāli) 

ir apstrādāts ar krāsām, lakām, līmēm, kas satur dažādus smagos metālus un furānu – dedzinot 

zemās temperatūrās, par kādu uzskatāma sadegšana krāsnīs un ugunskuros, šie elementi nonāk 

vidē. Otra biežākā un bīstamākā pozīcija ir mēbeļu dedzināšana  - pat 23% gadījumu. Mēbeles 

satur formaldehīdu (atzīts par vēžrades vielu), citas kaitīgās vielas, kas šādi dedzinot, izdalās.  

  

Rezultējot projektā paveikto, ir noformulēti sekojoši 8 priekšlikumi atkritumu 

apsaimniekošanas politikas veidotājiem un atkritumu apsaimniekotājiem ar mērķi 

uzlabot iedzīvotāju iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, tos nededzinot:  

 

1) Regulāri, atkārtoti, dažādos komunikāciju kanālos un ar dažādu sarežģītības pakāpi 

skaidrot iedzīvotājiem – kā veidojas atkritumu izvešanas cena un vai, šķirojot 

atkritumus, ir iespējams arī ietaupīt. Iespējams, dažādām sabiedrības mērķa grupām 

šāda veida informācija ir jāsniedz atšķirīgos veidos un ar atšķirīgiem paņēmieniem. 

Informācijas trūkums/neregularitāte  rada bažas par atkritumu šķirošanas jēgpilnību.  
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2) Iedzīvotājiem vēlams nodrošināt regulāru un pilnvērtīgu informāciju – kā un vai 

atšķirotie atkritumi tiek pārstrādāti, kādus jaunus produktus no tiem iespējams 

saražot.  

3) Vēlama vairākkārtēja un regulāri atkārtota izskaidrojoša komunikācija ar 

iedzīvotājiem par šķirošanas konteineru iztukšošanas procesu – kāpēc viss tiek 

savākts vienā atkritumu savākšanas mašīnā. Ieteikums ir rīkot informatīvas kampaņas 

ar video vai fotoreportāžām – kas tālāk notiek ar  šo automašīnu saturu.  

4) Mērķtiecīgi ir ik pa laikam demonstrēt, ka pašvaldībās ir izstrādāta un darbojas sodu 

sistēma vai novērošanas kameras nesankcionētai atkritumu novietošanai.  

5) Apsverama ir ideja ieviest maksu par atkritumu svaru nevis izvešanas reizēm, jo citādi 

nevar izjust ietaupījumu par atšķirotajiem atkritumiem.  

6) Vēlams dažādos veidos iniciēt, atbalstīt un stimulēt zero waste tipa veikalu izveidi 

Vidusdaugavas reģionā. Bezatkritumu dzīvesveids ir augstākais mērķis, lai risinātu 

atkritumu pieauguma problēmu.  

7) Īpaši ieteicama sabiedrības preventīva informēšana par atkritumu dedzināšanas 

kaitīgumu, izmantojot tradicionālas (pašvaldību ikmēneša izdevumi, prese, radio, 

TV) un arī mūsdienīgas komunikāciju formas (sociālie tīkli, aplikācijas, video 

mājaslapās, ilustratīvas uzlīmes – ko atkritumu dedzināšana nodara cilvēkam, videi 

u.tml.).  

8) Cilvēki atzīst, ka mēbeles dedzina, jo to nodošanas šķirošanas laukumā izmaksā dārgi. 

Tiek ieteikts vismaz reizi gadā, piemēram, Lielās talkas laikā, ļaut nodot šos 

lielgabarīta atkritumus bez maksas. Veselības un dzīvības izmaksu risks ir daudz 

augstāks, kā pieņemt šīs mēbeles atkritumu savākšanas poligonos.  

 

Plašāks un regulārs informācijas daudzums par riskiem, kurus veido iedzīvotāju 

neiesaistīšanās atkritumu šķirošanā kā videi draudzīgā risinājumā, ir solis  pretī veselīgākai 

dzīvesvidei Vidusdaugavas reģionā.  

 

Nevalstiskā organizācija “Vides iniciatīvu centrs” ir gatava sadarboties projekta laikā 

izpētīto risinājumu ieviešanā dzīvē. Kā arī esam atvērti sadarbībai tādu jaunu projektu 

izstrādāšanā, kas veicina sabiedrības izglītotību un iesaistīšanos dažādu videi draudzīgu 

risinājumu ienākšanā mūsu dzīvēs.  

 

 

 
 


