
 
 

 
 

 

Rezultātu apkopojums 
 

Laika posmā no 2021. gada 13.septembra līdz 11.oktobrim e-vidē norisinājās Mārupes, Babītes un Salas pagasta 

iedzīvotāju un juridisko personu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējuma aptauja.  

Aptaujas rezultāti liecina, ka no Mārupes novada 37 259 iedzīvotājiem (pēc 2021. gada datiem), aptaujā piedalījās 

584 mājsaimniecību pārstāvji, aptuveni 6 % no kopējā Mārupes novada deklarēto iedzīvotāju skaita. Aptaujā 

noskaidrots, ka vidēji mājsaimniecībās ir četri cilvēki un no vienas IP adreses anketu aizpildīt varēja vienu reizi. 

Visaktīvāk aptaujā piedalījās Mārupes pagasta mājsaimniecību pārstāvji – 418, attiecīgi no Babītes pagasta 128 

un Salas pagasta 38 mājsaimniecību pārstāvji. Aptaujā piedalījās 12 juridiskās personas un visi respondenti savu 

saimniecisko darbību veic Mārupes pagastā. 

Aptaujas jautājumi sistematizēti sekojošos blokos: 

1. Pašvaldībā izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums 

2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu un citu dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas iespējas/ novērtējums 

3. Informācijas pieejamības novērtējums 

 

Aptaujas respondentu sniegtās atbildes apkopojamas pēc teritoriālajām vienībām, mājokļu veidiem 

(daudzdzīvokļu mājas vai privātmājas, rindu, dvīņu mājas) un komercobjektiem. Tā kā novada teritorijā 

izveidojušās divas nosacītas atkritumu apsaimniekošanas zonas, aptaujas rezultāti apkopoti Mārupes pagasta un 

Babītes, Salas pagastu dalījumā. 

72,26 % jeb 422 (Mārupes pagastā 298, Babītes pagastā 98 un Salas pagastā 26) privātpersonu, kas piedalījās 

aptaujā, dzīvo privātmājās, rindu mājās vai dvīņu mājās, bet 27,74% jeb 162 (Mārupes pagastā 120, Babītes 

pagastā 30 un Salas pagastā 12)  respondentu dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Turpmāk visi procentuālie aprēķini 

veikti no aptaujas respondentu – mājsaimniecību pārstāvju, sniegtajām atbildēm. 

98,8% jeb 577 privātmājās, rindu mājās vai dvīņu mājās dzīvojošo respondentu ir noslēguši līgumus ar atklātā 

konkursā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju novadā, bet 1,2% jeb 7 respondenti (Mārupes pagastā 2, Babītes 

pagastā 2 un Salas pagastā 3) nav noslēguši atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma līgumus.  

Lūgti paskaidrot iemeslus kāpēc neiekļaujaties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un kā apsaimniekojat savā 

mājsaimniecībā radītos atkritumus, viens respondents norādījis, ka atkritumus dedzina, viens noslēdzis līgumu ar 

kādu nenosauktu apsaimniekotāju, bet pārējie norādījuši atkritumu vešanu uz citiem saviem īpašumiem, 

deklarētajām adresēm un atkritumu šķirošanas laukumiem.  

No 12 juridisku personu respondentiem viens norāda, ka nav noslēdzis līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un 

nenorāda iemeslu. 



Turpmāk apskatītas un analizētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iekļāvušos respondentu sniegtās atbildes. 

1. Pašvaldībā izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums 

Privātmājās, rindu mājās vai dvīņu mājās dzīvojošo vērtējums. 

32,77% Mārupes pagastā dzīvojošo respondentu atdzīst ka viņus pašvaldības izveidotā atkritumu 

apsaimniekošanas sistēma apmierina, 52,03% - drīzāk apmierina, 6,42%- drīzāk neapmierina, 3,71% - 

neapmierina, bet 5,07% respondentu izteikuši ierosinājumus sistēmas uzlabošanai.  

Visbiežāk minēti divi ierosinājumi:  

- bez maksas un apjoma ierobežojuma savākt bioloģiski noārdāmos atkritumus iespējami tuvu 

dzīvesvietai vai mājās; 

-  biežāk izvest dalīti vāktu iepakojumu (īpaši vieglo – kartons, PET, metāls).  

 

Vēl tiek ierosināts reizi ceturksnī bez maksas izvest nelienu apjomu būvgružus (nolietotu santehniku) 

un par izvešanas reizēm sūtīt informāciju katram klientam e-pastā, uzlabot mobilās lietotnes funkcijas 

un ļaut klientam izvēlēties atkritumu izvešanas dienu, laiku. 

25,21%  Babītes un Salas pagastos dzīvojošo respondentu atdzīst ka viņus pašvaldības izveidotā 

atkritumu apsaimniekošanas sistēma apmierina, 55,47% - drīzāk apmierina, 8,40%- drīzāk neapmierina, 

5,88% - neapmierina, bet 5,04% respondentu izteikuši ierosinājumus sistēmas uzlabošanai.  

Vairums ierosinājumus izteikušie Babītes un Salas pagastu iedzīvotāji norādījuši uz nepieciešamību 

uzlabot izlietotā iepakojuma šķirošanas iespējas un viens respondents ierosinājis liela izmēra atkritumus 

reizi ceturksnī izlikt uz ielas izvešanai bez pieteikšanas. 

 

Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo vērtējums. 

104 Mārupes pagastā daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo respondentu ir iesaistījušies atkritumu dalītā 

vākšanā jeb šķirošanā. 16 respondenti norādījuši, ka viņu mājā atkritumus nešķiro un 81,25% no tiem 

norāda, ka nama apsaimniekotājs nav informējis iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas iespējām un nav 

noslēdzis atbilstošu pakalpojumu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.  

25,96% Mārupes pagastā daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo, kas šķiro atkritumus, respondentu atdzīst ka 

viņus pašvaldības izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma apmierina, 44,23% - drīzāk apmierina, 

16,35%- drīzāk neapmierina, 6,73% - neapmierina, bet 6,73% respondentu izteikuši ierosinājumus 

sistēmas uzlabošanai. 



Vairākums ierosina izbūvēt slēdzamas atkritumu konteineru novietnes, neapmierina cenu pieaugums, 

administratīvās izmaksas, nevērīga atkritumu izmešana pie konteineriem, atkritumu izvešanas grafika 

plānošana un izmaiņu veikšana. 

23 Babītes un Salas pagastu daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie respondenti ir iesaistījušies atkritumu dalītā 

vākšanā jeb šķirošanā. 19 respondenti norādījuši, ka viņu mājā atkritumus nešķiro un 84,21% no tiem 

norāda, ka nama apsaimniekotājs nav informējis iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas iespējām un nav 

noslēdzis atbilstošu pakalpojumu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.  

3 Babītes un Salas pagastu daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie, kas šķiro atkritumus, respondenti atdzīst ka 

viņus pašvaldības izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma apmierina, 13 - drīzāk apmierina, 3- 

drīzāk neapmierina, 2 - neapmierina, bet 2 respondenti izteikuši ierosinājumus sistēmas uzlabošanai. 

Ierosināts šķirot visa veida atkritumus un dalīti vākto atkritumu konteinerus nodrošināt bez maksas. 

 

Vēlamā dalīti vāktu atkritumu savākšanas un izvešanas sistēma Babītes un Salas pagastos. 

Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem lūdzām izteikt viedokli par jaunu publiski pieejamu dalīti vāktu 

atkritumu savākšanas punktu izveidošanu un individuāliem, konkrētai mājai veidotiem dalīti vāktu 

atkritumu savākšanas punktiem. 

 

 



52,17% daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie, kas iesaistījušies atkritumu šķirošanā, atbalsta jaunu publiski 

pieejamu dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktu veidošanu un tajā pašā laikā 86,96% šo pašu 

respondentu vēlas tikai savai mājai pieejamu dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktu. Savukārt, 

78,99% privātmāju iedzīvotāji, kas iekļāvušies atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, atbalsta jaunu 

publiski pieejamu dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktu veidošanu un tajā pašā laikā 86,56% šo pašu 

respondentu vēlētos lai dalīti vāktu iepakojumu un bioloģiski noārdāmos atkritumus regulāri pēc grafika 

savāktu un izvestu no pašu īpašuma. 13,44 % respondentu, kas neatbalsta dalīti vākto atkritumu 

savākšanu un izvešanu pēc grafika no īpašuma, paskaidrojuši, ka nevēlas sekot līdzi izvešanas grafikam, 

novietot īpašumā vairākus konteinerus, bažījas par smakām un pakalpojuma izmaksām. 

2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu un citu dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas iespējas/ novērtējums 

Privātmājās, rindu mājās vai dvīņu mājās dzīvojošo vērtējums. 

Mārupes pagasta privātmāju, rindu, dvīņu māju iedzīvotāji šķiro sadzīvē radušos atkritumus (viens 

respondents izmanto vairākas iespējas/veidus). Vieglā iepakojuma dalītai vākšanai 35,14 % izmanto 

speciālo somu, bet 58,78 % 0,24 m3 konteineru. Stikla iepakojuma dalītai vākšanai 53,04 % izmanto 

speciālo somu, bet 31,08 % 0,24 m3 konteineru. 79,05% respondentu norādījuši, ka viņu mājsaimniecībā 

šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus un 72,97% no tiem veido kompostu, 14,19 % izmanto 

apsaimniekotāja pakalpojumus savākto atkritumu izvešanai, 14,19% dārza atkritumu nogādā “Eko line” 

atkritumu šķirošanas laukumā Jūrmalas apvedceļa 23.kilometrā. 20,95 % (62) bioloģiskos atkritumus 

nešķiro vispār, bet 53,56% no visiem respondentiem nešķiro bioloģiski noārdāmos virtuves atkritumus. 

47,3 % respondentu izmanto liela izmēra atkritumu izvešanu reizi ceturksnī. 86,15% mārupieši nederīgās 

baterijas un akumulatorus nodod pārstrādei tirdzniecības centros izvietotajās savākšanas kastītēs, 

44,93% aptiekās nodod nederīgos medikamentus, 65,54% nolietotā tekstila nodod speciālajos 

konteineros vai savākšanas vietās, 24,32% izmanto būvgružu šķirošanas un pārstrādes kompleksu 

būvgružu nodošanai un 18,2% izmanto “Eko line” atkritumu šķirošanas laukumu. 

 

85,14 %  (252) privātmāju respondentu norādījuši, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

apmierina, bet 13,85% (41) - neapmierina. 1,01 % jeb 3 respondentu savu viedokli nav pauduši. Kā 

neapmierinātības galvenie iemesli norādīta vāja komunikācija, bioloģiski noārdāmo atkritumu un 

būvgružu izvešana par maksu, atkritumu neizvešana konkrētā laikā (stundā), dalīti vāktā iepakojuma 

izvešanas biežums (par retu). 

Babītes un Salas pagastu privātmāju, rindu, dvīņu māju iedzīvotāji šķiro sadzīvē radušos atkritumus 

(viens respondents izmanto vairākas iespējas/veidus). Vieglā iepakojuma dalītai vākšanai 42,86 % 

izmanto konteineru savās mājās, bet 21,85 % stikla iepakojuma dalītai vākšanai izmanto konteineru 

savās mājā, bet 27,73 % sašķiroto iepakojumu ved uz publiskajiem dalītu atkritumu savākšanas 



punktiem. 75,63% respondentu norādījuši, ka viņu mājsaimniecībā šķiro bioloģiski noārdāmos 

atkritumus un 71,43% no tiem veido kompostu, 3,36 % izmanto apsaimniekotāja pakalpojumus savākto 

atkritumu izvešanai, 5,04% izmanto priekšapmaksas maisus, 6,72% dārza atkritumu nogādā “Eko line” 

atkritumu šķirošanas laukumā Jūrmalas apvedceļa 23.kilometrā, 16,81% dārza atkritumus nodod 

organizētajās savākšanas akcijās.  24,37 % (29) bioloģiskos atkritumus nešķiro vispār, bet 56,30% no 

visiem respondentiem nešķiro bioloģiski noārdāmos virtuves atkritumus. 27,73 % respondentu izmanto 

liela izmēra atkritumu izvešanu reizi ceturksnī, 89,08%  nederīgās baterijas un akumulatorus nodod 

pārstrādei tirdzniecības centros izvietotajās savākšanas kastītēs, 48,74% aptiekās nodod nederīgos 

medikamentus, 59,66% nolietotā tekstila nodod speciālajos konteineros vai savākšanas vietās, 15,13% 

izmanto būvgružu šķirošanas un pārstrādes kompleksu būvgružu nodošanai un 10,92% izmanto “Eko 

line” atkritumu šķirošanas laukumu. 

 

 

79,83 %  (95) privātmāju respondentu norādījuši, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

apmierina, bet 20,17% (24) - neapmierina. Visbiežāk minētais neapmierinātības iemesls ir pakalpojuma 

dārdzība, bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana par maksu un dalīti vāktā iepakojuma izvešanas 

grafiks (par retu). 

Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo vērtējums. 

86,67 % Mārupes pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji šķiro atkritumus, bet 13,33 % neiesaistās 

atkritumu šķirošanā. 47,5 %  (57) daudzdzīvokļu māju respondentu norādījuši, ka atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumi apmierina, bet 35,83% (43) - neapmierina. 16,67 % jeb 20 respondentu 

savu viedokli nav pauduši. Kā neapmierinātības iemesls visbiežāk minēts pārkrauti konteineri, atvērtas 

konteineru novietnes, komunikācijas problēmas, slikta atkritumu šķirošana, trūkst bioloģiski noārdāmo 

atkritumu šķirošanas iespējas.  94,23% daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji , kas šķiro atkritumus, izmanto 

vieglā iepakojuma konteineru pie savas mājas, 83,65% stikla konteineru. 38,46% iedzīvotāju izmanto 

liela izmēra atkritumu izvešanu reizi ceturksnī. 26,92% respondentu norādījuši, ka šķiro bioloģiski 

noārdāmos atkritumus un šim nolūkam izmanto konteineru pie mājas, bet tikai 28,57% no viņiem 

izmanto atkritumu apsaimniekotāja speciālās neliela izmēra tvertnes bioloģiski noārdāmo atkritumu 

savākšanai dzīvoklī.  



 

54,76 % Babītes un Salas pagastu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji šķiro atkritumus, bet 45,24 % 

neiesaistās atkritumu šķirošanā. 28,57% respondentu atkritumu apsaimniekotāja piedāvātie pakalpojumi 

apmierina, bet 26,19% neapmierina, bet 45,24% savu viedokli nav pauduši. Neapmierinātību izraisījusi 

nesapratne par atkritumu šķirošanas nosacījumiem un konteineru nepietiekamība.  56,52% 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kas šķiro atkritumus, izmanto vieglā iepakojuma konteineru pie savas 

mājas, 78,26% stikla konteineru. 26,09% iedzīvotāju izmanto liela izmēra atkritumu izvešanu reizi 

ceturksnī. 4,35% respondentu norādījuši, ka šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus un šim nolūkam 

izmanto konteineru pie mājas. 30,43% respondentu norādījuši, ka sašķiroto iepakojumu nes uz publiski 

pieejamiem dalīti vāktu atkritumu savākšanas punktu. 

 

3. Informācijas pieejamības novērtējums 

Mārupes pagasta respondentu vērtējums 

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā 66,27% Mārupes pagasta respondentu gūst 

pašvaldības mājaslapā vai sociālajos tīklos, bet 35,89% informāciju iegūst pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes Vēstis” 69,38% Mārupes pagasta iedzīvotāju informācija par atkritumu šķirošanu 

ir pietiekama un saprotama. 



 

51,44% Mārupes pagasta respondentu informāciju par atkritumu šķirošanu iegūst sociālajos tīklos, tajā 

skaitā televīzijā un citos tamlīdzīgos mēdijos, 47,85% atkritumu apsaimniekotāja vai pašvaldības 

mājaslapās, 38,04% no uzlīmēm un informācijas uz atkritumu konteineriem, 16,27% jautā atkritumu 

apsaimniekotājam vai pašvaldībai, 4,31% informāciju saņem caur saviem bērniem no izglītības 

iestādēm. 

Turpmāk, kā sev visērtāko informācijas saņemšanas veidu 35,65% iedzīvotāju norāda e-pastu, SMS vai 

mobilo lietotni, 24,64% pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja sociālajos tīklos, 22,25% vēlas lai 

informāciju izvietotu uz atkritumu konteineriem, 12,68% vēlētos saņemt bukletus un informācijas lapas.  

61,96% respondentu vēlētos saņemt informāciju par atkritumu pareizu šķirošanu, 30,86% vēlas uzzināt 

par iespējām samazināt atkritumu apjomu, 23,68% par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un 

atkritumu apsaimniekotāju, 22,25% vēlas uzzināt vairāk par atkritumu pārstrādi un atkārtotu 

izmantošanu, 18,66% svarīgi uzzināt atkritumu šķirošanas ekonomisko nozīmi un ieguvumiem, 8,61% 

vēlas zināt par atkritumu ietekmi uz vidi. Savukārt, 17,94% respondentu uzskata, ka nekāda papildus 

informācija par atkritumu apsaimniekošanu viņiem nav nepieciešama. 

 

 

 

 



Babītes un Salas pagastu respondentu vērtējums 

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu novadā 71,08% Babītes un Salas pagastu respondenti gūst 

pašvaldības mājaslapā vai sociālajos tīklos, bet 25,30% informāciju iegūst pašvaldības informatīvajos 

izdevumos “Mārupes Vēstis” un Babītes Ziņas”. 52,41% Mārupes pagasta iedzīvotāju informācija par 

atkritumu šķirošanu ir pietiekama un saprotama. 

49,40% Mārupes pagasta respondentu informāciju par atkritumu šķirošanu iegūst sociālajos tīklos, tajā 

skaitā televīzijā un citos tamlīdzīgos mēdijos, 47,59% atkritumu apsaimniekotāja vai pašvaldības 

mājaslapās, 38,55% no uzlīmēm un informācijas uz atkritumu konteineriem, 18,67% jautā atkritumu 

apsaimniekotājam vai pašvaldībai, 3,61% informāciju saņem caur saviem bērniem no izglītības 

iestādēm. 

Turpmāk, kā sev visērtāko informācijas saņemšanas veidu 32,53% iedzīvotāju norāda e-pastu, SMS vai 

mobilo lietotni, 31,93% pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja sociālajos tīklos, 22,29% vēlas lai 

informāciju izvietotu uz atkritumu konteineriem, 10,24% vēlētos saņemt bukletus un informācijas lapas.  

66,87% respondentu vēlētos saņemt informāciju par atkritumu pareizu šķirošanu, 38,55% vēlas uzzināt 

par iespējām samazināt atkritumu apjomu, 34,94% par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un 

atkritumu apsaimniekotāju, 25,30% vēlas uzzināt vairāk par atkritumu pārstrādi un atkārtotu 

izmantošanu, 20,48% svarīgi uzzināt atkritumu šķirošanas ekonomisko nozīmi un ieguvumiem, 10,84% 

vēlas zināt par atkritumu ietekmi uz vidi. Savukārt, 16,27% respondentu uzskata, ka nekāda papildus 

informācija par atkritumu apsaimniekošanu viņiem nav nepieciešama 

 

 

 

 

 



Juridiskās personas  

91,67 % izmanto SIA “Eco Baltia vide” pakalpojumus. No tiem visi izmanto nešķirotu sadzīves 

atkritumu izvešanu, 90,91 % vieglā iepakojuma, 81,82 % stikla iepakojuma, 36,36 % bioloģiski 

noārdāmo atkritumu izvešanu. Neviens no respondentiem nav norādījis, ka dalīti vāktu iepakojumu 

nodotu citam apsaimniekotājam. 

25,00% Mārupes pagasta juridisko personu, kas iekļāvušies atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 

pārstāvošo respondentu atdzīst ka viņus pašvaldības izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma 

apmierina, 33,33% - drīzāk apmierina, 8,33%- drīzāk neapmierina, 16,67% - neapmierina, bet 8,33% 

(1) respondentu izteikuši ierosinājumu sistēmas uzlabošanai – atkritumu izvešanas regularitātes 

ievērošanu. 

Atkritumu apsaimniekošanas informācijas ieguves avoti un interesējošo tēmu procentuālo attiecību 

sadalījums līdzīgs privātpersonu atbilžu sadalījumam. 

Secinājumi 

1. Liela sabiedrības daļa ir pieņēmusi un izveidojies pieradums dalīti vākt izlietoto iepakojumu, bet 

apjukumu rada ļoti dažādais iepakojumu materiālu veids. 

2. Privātmāju iedzīvotāji aktīvāk izmanto sezonālo dārza bioloģisko atkritumu (zāle, lapas) bezmaksas 

nodošanas iespējas, tomēr bioloģiski noārdāmu atkritumu īpatsvaru nešķirotajā sadzīves atkritumu 

masā tas būtiski nesamazina jo virtuvē radušos bioloģiski noārdāmos atkritumus liela daļa atsevišķi 

nevāc un tie nonāk nešķirotajos sadzīves atkritumos. 

3. Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana daudzdzīvokļu mājās ir pašos pirmsākumos.  

4. Daudzdzīvokļu māju iemītnieki neizprot savu lomu kopējā mājas pārvaldībā un kūtri iesaistās mājas 

apsaimniekošanas jautājumu, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanā, risināšanā.  Namu 

apsaimniekotāji nepiedāvā visas pieejamās atkritumu apsaimniekošanas iespējas.  

5. Nepieciešams vairāk vizuāli viegli uztveramas informācijas, atgādinājumi par pašvaldības izveidotās 

un atkritumu apsaimniekotāja nodrošinātās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas iespējām. 

6. Nepieciešams pašvaldības atbalsts (arī finansiāls) esošo daudzdzīvokļu māju atkritumu savākšanas 

punktu infrastruktūras izveidei. 

7. Nepieciešama jaunu atkritumu šķirošanas laukumu izbūve, nodrošinot sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmā neiekļauto atkritumu veidu nodošanu utilizācijai vai pārstrādei (arī par 

samaksu). 

8. Daļa Babītes un Salas pagastu iedzīvotāju jau šobrīd izmanto sašķiroto atkritumu izvešanas 

pakalpojumu savā dzīvesvietā un neizmanto publiski pieejamos dalīti vāktu atkritumu izvešanas 

punktus. 

9. Mārupes pagasta privātmāju iedzīvotāji izlietotā iepakojuma dalītai vākšanai izmanto gan speciālās 

somas, gan konteinerus. Tā kā vieglā iepakojuma īpatsvars ir lielāks, kā stikla iepakojums, tā 

šķirošanai vairāk tiek izmantoti konteineri. Savukārt, stikla iepakojuma šķirošanai vairāk tiek 

izmantotas speciālās somas. Viennozīmīgi, speciālās somas izmantojamas arī turpmāk.  

10. Lielākā daļa Mārupes pagasta respondentu izveidotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma apmierina 

un tas apliecina, ka šāds modelis ieviešams arī Babītes un Salas pagastos. 

11. Babītes un Salas pagastu respondenti pretrunīgi atbildējuši uz jautājumiem par turpmāk vēlamo dalīti 

vākta iepakojuma apsaimniekošanu, vienlaicīgi vēloties to izvešanu no īpašuma pēc grafika un arī 

atbalstot publisku dalīti vāktu atkritumu savākšanas laukumu veidošanu. 

12. Iedzīvotāji norāda par informācijas nepietiekamību par atkritumu šķirošanas iespējām, lietderību un 

atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.  

13. Izteikta vēlme informācijas apmaiņā un komunikācijā, pakalpojuma nodrošināšanā vairāk izmantot 

dažādas elektroniskas saziņas platformas un mobilās aplikācijas. 

 



Pateicamies ikvienam, kas piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli un ieteikumus komentāros. Aptaujā 

iegūtā informācija tiks izmantota pašvaldības turpmākajā darbā gan informējot iedzīvotājus un 

uzņēmējus, gan izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas plānošanas dokumentus. 

Aptaujas vispārīgie statistikas dati  

  
 

 
 

  
 

 


