
Latvijas “Atkritumu saimniecības asociācija” biedres Daces ĀriĦas pieredzes apmaiĦas brauciena 

ziĦojums par lietošanai derīgo preču apmaiĦas centriem un atkritumu apsaimniekošanu BoloĦā, 

Itālijā 

Pieredzes apmaiĦas brauciena mērėis bija iepazīt Itālijas pieredzi aprites ekonomikas veicināšanai, 
lai novērstu atkritumu radīšanu un veicinātu preču atkārtotu lietošanu. 

Lai gūtu priekšstatu par lietojamo preču atgriešanas apritē vietu kopējā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, ar BoloĦas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu mūs (arī Rūtu Benderi un 
Lieni Jākobsoni) iepazīstināja uzĦēmuma SERN un HERA Gruppo pārstāvji. HERA grupas uzĦēmums 
nodrošina atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes, gāzes apgādes un elektroapgādes pakalpojumus 
aptuveni 300 pašvaldībām (~5 miljoni iedzīvotāju) Itālijas ziemeĜaustrumu un ziemeĜu daĜā Emīlijas-
Romanjas, Friuli-Venēcijas Džūlijas, Markes un Veneto reăionos (pilsētās – Trieste, Udīne, Paduja, 
Ferrāra, Modēna, BoloĦa, Imola, Forli, Ravenna, Čežena, Rimini, Pezāro). Katrā reăionā atkritumu 
apsaimniekošana nedaudz atšėiras. HERA grupa darbojas publiskā partnerībā ar pašvaldību – par 
atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums uz 15 gadiem. 

SERN ir Itālijas un Zviedrijas koporganizācija, kas dibināta 2005.gadā, un kurā ir 58 biedri. 
Galvenie darbības virzieni ir digitalizācija, vides problēmas, izglītība, tai skaitā, iekĜaujošā sadarbība. 
Organizācijas galvenais finansējuma avots ir projekti ERASMUS programmā. 

Iedzīvotāji maksā nodokli par sadzīves atkritumiem. Nodoklis sastāv no 2 daĜām: nemainīgās un 
mainīgās daĜas. Nemainīgo daĜu iemaksā kontā avansā, bet gada beigās piemaksā mainīgo daĜu, kas ir 
atkarīga no nodotā sadzīves atkritumu daudzuma un šėirošanas aktivitātes. Liela izmēra atkritumu 
savākšanas serviss ir ierēėināts nodoklī, savukārt iepakojuma un elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu savākšanu sedz ražotāju atbildības sistēma. 
 BoloĦā atkritumi tiek savākti gan atkritumu savākšanas punktos, gan laukumos. Sadzīves 
atkritumu sistēma pamatojas uz “pay as you throw” (“maksā, kad izmet”) principiem – pirms atkritumu 
maisiĦa iemešanas konteinerā (1., 2.att.) ir jāaktivizē sev piešėirtā elektroniskā “čipkarte”, kas uzskaita 
konteinerā ievietoto atkritumu reizes (viena reize ir 40 litri). Lai varētu aktivizēt “čipkarti”, tās kontā ir 
jāiemaksā avanss par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pēc BoloĦas ielās redzētā, jāsecina, ka 
“čipkaršu” sistēma strādā ar problēmām, jo nav iespējams atvērt konteineru, ja iepriekš kāds ir ievietojis 
pārāk lielu apjomu, un atvere ir nobloėējusies, vai arī ja konteiners ir pilns. Tādā gadījumā iedzīvotāji iet 
uz nākošo konteineru, kurā ir iespējams ievietot savu maisu, jo konteinera novietojums nav piesaistīts 
konkrētai mājai vai kvartālam, vai neapzinīgākie un neiecietīgākie iedzīvotāji, pēc novērotā, atstāj 
atkritumu maisiĦu turpat blakus konteineram.   



 
 

1.attēls. Sadzīves atkritumu  savākšanas sistēmas “pay as you 
throw” (“maksā, kad izmet”) principa nešėiroto sadzīves 
atkritumu savākšanas konteiners BoloĦā (ievietot 1 reizē 
drīkst līdz 40 l). Pedālis konteinera apakšā jālieto, lai novadītu 
ievietoto maisiĦu dziĜāk konteinerī. 

2.attēls. “Čipkartes” elektroniskās aktivizācijas vieta uz 
nešėiroto sadzīves atkritumu konteinera vāka. 

 
Atkritumu savākšanas punkts, visbiežāk, ir ierīkots uz ielas (parasti ielas malā 1-2 automašīnu 

stāvvietu vietā) (3.att.), kuros savāc nešėirotos sadzīves atkritumus, bioloăiskos atkritumus un stiklu kopā 
ar metāla atkritumiem. Tika novērots, ka blakus atkritumu konteineriem, uz ielas tiek atstāti atkritumi, 
kuri būtu jāievieto citos konteineros, piemēram, spilveni, somas, zābaki u.c. 
 

  
 

3.attēls. Atkritumu savākšanas punkts 
BoloĦā (konteineri stikla un metāla 
atkritumiem kopā un bioloăiskiem 
atkritumiem) – uz ielas ar ielu ceĜa 
zīmēm iezīmēta vieta. 

4.attēls. Atkritumu savākšanas 
punkts pie uzĦēmuma 
(bioloăiskiem atkritumiem). 

5.attēls. Konteiners lietošanai derīgu tekstila 
atkritumu ievietošanai. 

 
Dalīti vākto atkritumu savākšanas punkts ir arī uz ielas pie mājas novietoti šėirotie atkritumi 

krāsainos maisos – šāda savākšanas sistēma ir BoloĦas vecpilsētā, kurai raksturīgas Ĝoti šauras ielas 
(7.att.). Jāpiebilst, ka BoloĦā gandrīz visi trotuāri ir nodalīti ar māju kolonnām (atrodas kā zem jumta), 
līdz ar to atkritumi nekĜūst slapji dēĜ nokrišĦiem. Šėirotos atkritumus (plastmasu, papīru) katrs šėiro 



atbilstošas krāsas maisos un vakarā izvieto uz ielas savākšanai. Šo atkritumu savākšana notiek vakarā, 
sākot no plkst. 21:00.  
 

  
6.attēls. Atkritumu savākšanas punkts. 7.attēls. Šėiroto atkritumu savākšana BoloĦas vecpilsētā. 

 
Privātmājām ir pieejami 40 litru konteineri dažādās krāsās gan nešėirotiem atkritumiem (pelēkā 

krāsā), gan dalīti vāktiem atkritumiem: pārtikas atkritumiem – brūni, plastmasas atkritumiem – dzelteni, 
papīra atkritumiem – zili, stikla atkritumiem – zaĜi (8.-11.att.). Pārtikas atkritumu konteinerā papildus tiek 
ievietots bioloăiski sadalošais maiss. Bioloăiskos atkritumus izved regulāri 1 reizi nedēĜā, un 1 reizi 2 
nedēĜās izved plastmasas, stikla un papīra atkritumus. Katrai mājsaimniecībai tiek izdalīts buklets ar 
kalendāru par atkritumu veidu izvešanas reizēm. Bukleti ir dažādās valodās un dažādās krāsās, atkarībā 
no teritorijas zonējuma. 

Ja iedzīvotāji paši atved dalīti vāktos atkritumus uz atkritumu savākšanas laukumu, tad noteiktas 
summas par katru atkritumu veidu noskaita no atkritumu nodokĜa, piemēram, par bioloăisko atkritumu 
kompostēšanu mājās noskaita 5 EUR gadā.  

   

 

8.attēls. Bioloăisko 
atkritumu konteiners (40 l) 
privātmājām – konteinera 

9.attēls. Konteiners 
bioloăisko atkritumu 
ievietošanai mājsaimniecībā. 

10.attēls. Plastmasas 
atkritumu (dzeltenais), 
papīra (zilais), stikla 

11.attēls. Bioloăisko atkritumu 
kompostēšanas konteiners 
privātmājām, ko izdala 



rokturis fiksējas, tādēĜ vāks 
ir cieši noslēgts un atkritumi 
neizgāžas, ja konteiners uz 
ielas apgāžas. Atkritumus 
izgāž bioloăisko atkritumu 
savācējtransportā. 

Šajā konteinerā ieklāj 
bioloăiski noārdošo maisu. 

(zaĜais) un nešėiroto 
atkritumu (pelēkais) 
konteineri privātmājām. 

mājsaimniecībām, kas vēlas 
kompostēt. 

  

Pieredzes apmaiĦas laikā, iepazinos arī ar īstenoto projektu “Change the ending!” (“Izmaini 
galamērėi!”), kas paredzēts lietošanai derīgu sadzīves preču, tajā skaitā mēbeĜu, atgriešanai apritē, 
nodrošinot tiešu preču savākšanas pakalpojumu dzīvesvietā. Projekts veiksmīgi darbojas jau 7 gadus un ir 
ieviests jau gandrīz 80 pašvaldībās, gadā savācot ap 700 tonnu dažādu preču. 

 

 

 

 

12.attēls. Vizīte HERA grupas uzĦēmumā. 13.attēls. Vizīte dalīto atkritumu savākšanas laukumā, kurā atrodas arī liela 
izmēra lietošanai derīgo lietu nodošanas konteiners/namiĦš. 

  

HERA grupa uzsākusi jaunu aktivitāti – sadarbojoties ar labdarības NVO, dalīto atkritumu 
savākšanas laukumos izvietoti aprīkoti atkārtotas lietošanas preču konteineri/namiĦi (13.att.). Iedzīvotāji 
paši atved nodot lietošanai derīgas lietas. Atvestās lietas operators novērtē (vai lietošanai derīgas, vai 
jāpielabo, vai, ja nederīga, tad ievieto attiecīgā materiāla konteinerī) un atbilstoši novieto 
konteinerā/namiĦā. Iedzīvotāji paši namiĦā neiet, kas novērš lietošanai nederīgu preču ievietošanu, tai pat 
laikā, liedz samainīt derīgās lietas. Kad konteiners ir pilns, tad operators sazinās ar attiecīgo nevalstisko 
organizāciju, kas lietas savāc un apsaimnieko. Lietas tiek nodotas trūcīgām personām un tirgotas 
veikaliĦos. ěoti nozīmīga ir plaša NVO iesaiste šo aktivitāšu īstenošanā. 

Pieredzes apmaiĦai devāmies uz dalīto atkritumu savākšanas laukumu Ravennā (13.-19.att.), kurā 
bija izvietots arī lietotu preču pieĦemšanas konteiners. Kopā 1 gada laikā no lietotu preču pieĦemšanas 
konteinera ir savāktas 746 vienības (2245 kg), no 152 cilvēkiem. 

Svarīgs aspekts, kas jāĦem vērā, ka pieeja laukuma konteineriem ir tikai personālam vai personāla 
pavadībā. Tas novērš nepiemērotu atkritumu ievietošanu tiem neatbilstošās tvertnēs, it īpaši attiecībā uz 
sadzīves bīstamajiem atkritumiem.  



 

 
  

14.attēls. Atkritumu pieĦemšanas vieta 
dalīto atkritumu savākšanas laukumā – 
svari iedzīvotāju atvesto atkritumu vai 
derīgo lietu svēršanai. Operators 
planšetē reăistrē atvestos atkritumus 
pēc svara, kā arī reăistrē iedzīvotāja 
“nodokĜa kartiĦā”. 

15.attēls. Atkritumu pieĦemšanas vieta 
dalīto atkritumu savākšanas laukumā – 
rati iedzīvotāju atvesto atkritumu vai 
derīgo lietu ievietošanai. 

16.attēls. Atkritumu pieĦemšanas vieta 
dalīto atkritumu savākšanas laukumā – 
svari automašīnu un kravas svēršanai. 

 

 

 

 

 

17.attēls. Elektrisko un elektronisko 18.attēls. Sadzīves bīstamo atkritumu 19.attēls. Papīra un plastmasas 



atkritumu savākšanas vieta dalīto 
atkritumu savākšanas laukumā. 

savākšanas vieta dalīto atkritumu savākšanas 
laukumā. 

atkritumu savākšanas vieta dalīto 
atkritumu savākšanas laukumā. 

 

Lai iepazītos kā tālāk tiek organizēta lietoto preču nonākšana līdz jaunam lietotājam, klātienē 
apmeklējām lietotu preču veikalus "Piazza Grande" BoloĦā un "Officina 68" Ferārā. Abos veikalos tiek 
pārdotas iedzīvotāju ziedotās vai, izmantojot savākšanas pakalpojumu, iegūtās sadzīves preces. 
IeĦēmumus organizācijas izlieto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Šādu veikalu īstenošanai 
svarīgi, lai būtu plašas telpas (vismaz 1500 m2), lai tiktu nodrošināta uzĦēmuma sociālā funkcija (vai 
ziedojot trūcīgajiem nepieciešamās preces, vai nodarbinot personas ar īpašām vajadzībām u.tml.). Abos 
veikalos preces bija sagrupētas atbilstoši to veidam, funkcijai vai lietošanas mērėim. VeikaliĦš “Officina 
68” nodarbina personas ar garīgiem traucējumiem, saslimšanām, tā rezultātā Ĝaujot personām atgriezties 
darba tirgū, justies sociāli pieĦemtiem un noderīgiem. Nodarbina arī personas, kas sasniegušas 50 gadus, 
jo Itālijā no šī vecuma tiek piemērots mazāks algas nodoklis. Šajā vietā bija novērojama arī lielāka kārtība 
un preču izvietošanas organizētība. Svarīgi, ka maksa par lietām nav simboliska, bet ir atbilstoša. 

 

 

20.attēls. Lietoto preču veikals "Piazza Grande" BoloĦā. 
Veikalā strādā 22 darbinieki. Ienākumus no pārdotām 
precēm novirza attīstībai. Veikala telpas tiek nomātas par 
100 EUR/m2. Iepriekš šeit bijusi tipogrāfija. 

21.atēls. Preču pieĦemšanas un 
novērtēšanas vieta. Pie durvīm 
piebrauc furgoni ar lietām.  

22.attēls. VeikaliĦa pagrabstāvs 
– lietas šeit vēl nav novērtētas. 
Cilvēki atnāk, sameklē ko grib, 
nofotografē un tad augšstāvā 
lietai novērtē cenu, atkarībā no 
kvalitātes. Precēm tiek 
pievienots arī nodoklis. Katra 
lieta tiek reăistrēta un dati 
nodoti HERA grupai. 

 



  

23.attēls. VeikaliĦa tirdzniecības zāle. 24.attēls. VeikaliĦa tirdzniecības zāle. 

 

 

 

 
 

25.attēls. Lietoto preču veikals 
"Officina 68" Ferārā. Iepirkšanās 
galvenokārt notiek tiešsaistē. Veikalā 
strādā 18 darbinieki. Veikala telpas 
tiek nomātas. Iepriekš šeit bijis bērnu 
izklaides centrs. Ienākumi aptuveni 
9000 EUR mēnesī. 

26.attēls. VeikaliĦa tirdzniecības zāle. 
Katru pieĦemto lietu marėē pēc tā, kas 
to nodod. Pēc tam nofotografē, aizpilda 
veidlapu, kurā norāda visu informāciju 
par lietu. Kopā ir 4 veidlapas, kas 
jāaizpilda. 

27.atēls. Preču pieĦemšanas un 
novērtēšanas vieta. Pie durvīm piebrauc 
furgoni ar lietām. UzĦēmumam ir 3 
dažāda izmēra transportlīdzekĜi. Labajā 
pusē novieto mantas, kas ir nederīgas 
lietošanai un kuras paredzēts nogādāt uz 
laukumu. Meistari lietas labo šeit. 

 



 

 

28.attēls. VeikaliĦa tirdzniecības zāle. 29.attēls. VeikaliĦa tirdzniecības zāle. 30.attēls. VeikaliĦa 
tirdzniecības zāle. 

 

 

  


