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AKTIVITĀTE C1 - Kompleksas pieejas izstrāde un demonstrējumi atkritumu dalītās savākšanas sistēmai 

 
 

KONCEPCIJA 
Pilot EKO laukuma izveide Valmierā, Dzelceļa ielā 

 
Pilot EKO laukuma izveides mērķis ir attīstīt un veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu 
Vidzemes reģionā, un nodot savu pieredzi citiem reģioniem Latvijā. 

 
1. Atrašanās vieta un infrastruktūra 

 
Pilot EKO laukums tiks izveidots Valmieras novadā – Valmierā, Dzelzceļa ielā 5. Šobrīd 
norādītajā vietā jau darbojas EKO laukums, kura pakalpojumus plaši izmanto iedzīvotāji. 
2021.gadā Eko laukumu apmeklēja 10 388 cilvēku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.attēls. Teritorija Valmierā, Dzelzceļa ielā 5 

 
1.attēlā redzama visa teritorija, kuru plānots attīstīt.  
Pilot EKO laukumu paredzēts izvietot teritorijas ZA daļā, laukuma kopējā platība šķiroto 
atkritumu pieņemšanai - 800-1000 kvadrātmetri (orientējoši iezīmētā teritorija). 
 
Izvēlētās vietas papildus vides vērtība ir tā atrašanās vieta, jo EKO laukuma apkārtnē tiek 
veidota un attīstīta plaša Valmieras pilsētas industriālajā teritorijā. Industriālajā teritorijā 
Valmieras novada pašvaldība attīsta uzņēmējdarbību veicinošu vidi, izbūvē jaunu un drošu 
satiksmes infrastruktūru, kas viennozīmīgi nodrošinās iedzīvotājiem ērtu piekļuvi arī Pilot EKO 
laukumam, vairos vietas atpazīstamību un veicinās tā darbības paplašināšanu, jo EKO laukums 
atradīsies aktīvas uzņēmējdarbības vides zonā.   
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Laukuma apkārtējo teritoriju ir paredzēts attīstīt atjaunojot vecās ēkas, un pārvēršot to par 
mūsdienīgu aprites ekonomikas un šķiroto atkritumu savākšanas kompleksu.  
Teritorijas infrastruktūras būvniecībai, tajā skaitā Pilot EKO laukuma būvniecībai, tiks 
izstrādāts būvprojekts. Kopējā teritorijas Būvprojekta izstrāde paredzēta līdz 2023.gada 
augustam. 
Teritorijas attīstībai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums ZAAO plāno piesaistīt un 
izmantot papildu finansējumu.  
 
 

2. Pilot EKO laukuma darbības apraksts 
 
Pilot EKO laukuma izveide nodrošinās laukumu lietošanu vēl ērtāku apmeklētājiem, paplašinot 
šķirošanas pieejamību, darba laiku, ērtāku un saprotamāku uzskaites un norēķināšanās 
sistēmu. 
Laukumā apmeklētājiem paredzēta pašapkalpošanās iespēja ar nepieciešamajiem 
tehnoloģiskiem risinājumiem automašīnu atpazīšanai, automašīnu svēršanai, nodotā apjoma 
uzskaitei, iespēju apmeklētājiem attālināti individuāli norēķināties par nodoto atkritumu 
apjomu. 
Atkritumu pieņemšanai plānots izveidot gan āra, gan ar jumtu pārsegtas atkritumu savākšanas 
zonas, ievērojot normatīvo aktu regulējumu par šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveidi.  
 
Kopš 2022.gada 1.februāra Latvijā ir ieviesta dzērienu iepakojuma depozīta sistēma. Depozīta 
iepakojuma pieņemšanas punkti šobrīd ir izvietoti galvenokārt pie tirdzniecības vietām, bet 
ņemot vērā iedzīvotāju paradumus sašķirotā iepakojuma nogādei uz EKO laukumu, tiks 
paredzēta vieta arī dzērienu depozīta sistēmas iekārtām. 
 
Lai nodrošinātu ērtu un drošu atkritumu ievietošanu konteineros, tiks saglabāts esošais, un 
nozarē plaši izmantotais veids - atkritumus konteineros ievietot no rampas. Gar rampas malām 
tiek paredzēti attiecīgi norobežojumi un norādes par atkritumu izvietošanas kārtību. Šāda 
sistēma ļauj ērti apkalpot un nomainīt piepildītos konteinerus.   
 
Laukumā paredzēts izvietot svarus, tai skaitā arī automašīnu svarus, kas nodrošinās 
normatīvajos aktos paredzēto laukumā apsaimniekoto atkritumu uzskaiti.  
Tāpat arī laukums tiks nodrošināts ar nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, ratiņiem lielāka 
izmēra atkritumu pārvietošanai, lai klienti tos varētu viegli pārvietot, piekļūstot  
nepieciešamajam konteineram.  
 
Veidojot Pilot EKO laukuma vietu un atjaunojot apkārtējās ēkas tiks izmantoti ilgtspējīgas 
arhitektūras un aprites ekonomikas principi, tai skaitā būvniecībā izmantoti pārstrādājamie 
materiāli. 
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2.attēls. References objekts - Endach 43, 6330 Kufstein, Austria 

 

 
Attēlā redzamā references objektā laukuma apmeklētāji paši var izmantot laukuma 
pakalpojumus un veikt norēķinus par nodotajiem atkritumu veidiem. 
 
Pilot EKO laukuma novitāte būs apmeklētāju plūsmas vadīšana, izvietojot atbilstošas 
informācijas norādes gan laukuma teritorijā, gan digitālajā vidē, nodrošinot klientiem   
pašapkalpošanās iespējas. Atkritumu nodošana noritēs pēc projekta ievaros izstrādātām 
vadlīnijām, kas klientiem ļaus ātri un ērti orientēties laukumā, atkarībā no nododamo 
atkritumu veida un daudzuma. Laukuma darbības uzraudzību, izmantošanas noteikumu 
ievērošanu un procesu kontroli nodrošinās atbalsta personāls. Atvesto atkritumu kontroli 
plānots veikt izmantojot attālināto vizuālo novērtējumu.  
 
Pilot EKO laukumā dalīto atkritumu sašķirošanai un nodošanai tiks nodrošināta vienas pieturas 
aģentūras pieeja. Tā būs vieta, kurā apmeklētāji varēs iegādāties lietas atkārtotai 
izmantošanai, jo Laukums tiks veidots kopā ar vietējo upcycling un remonta centru, kas 
paredzēts C7 aktivitātes ietvarā.  
 

3. Laukumā pieņemamo atkritumu veidi 
 
Laukumā paredzēts pieņemt sekojošus atkritumu veidus – Kartons, papīrs, PET pudeles, 
Polimēri (LDPE, PELD, HDPE, PEHD, PP), Polimēra trubas (HDPE, PP,PVC), Putuplasts-EPS, 
Polimetilmetakrilāts (PMMA), Polikarbonāts-PC, Pudeļu stikls, Logu stikls, Metāla iepakojums,  
Sadzīves metāls,  Baterijas, Akumulatori,    Luminiscentās spuldzes,  Eļļas filtri, Izlietota eļļa, 
Nolietota sadzīves tehnika, Krāsu bundžas,  Riepas, Koka iepakojums,  Lielgabarīta atkritumi, 
Būvniecības atkritumi, Parku un dārzu atkritumi, Tekstils, apavi 
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Laukumā pieņemamo atkritumu veidi var tikt mainīti un papildināti, ievērojot atkritumu 
pārstrādes un reģenerācijas tirgus izmaiņas. 
 
Laukumā netiks pieņemti nešķiroti sadzīves atkritumi un ražošanas bīstamie atkritumi. 
 
 
4. Pilot EKO laukuma darbības priekšnoteikumi 
 
 

Stiprās puses 
- Pilot EKO laukuma izveides tertorijā 

darbojas EKO laukums. 
- EKO laukuma pakalpojumi ir 

atpazīstami sabiedrībai un to 
izmantošanas intensitāte pieaug. 

Vājās puses 
- Sašķiroto mājsaimniecības atkritumu 

kvalitāte, tieši neuzraugot klientus.  
- Nepieciešami lieli kapitālieguldījumi 

pārējās uzņēmuma teritorijas 
sakārtošanā. 

Iespējas 
- Veidot sakārtotu vidi. 
- Izveidot apmeklētājiem skaidri 

saprotamus pakalpojuma 
izmantošanas noteikumus; 

- Uzlabot un pilnveidot laukumā 
pieņemto atkritumu uzskaiti. 

- Informēt un izglītot sabiedrību par 
aprites ekonomikas principu 
ieviešanas ieguvumiem. 

Draudi 
- Laukuma projektēšanas laikā 

izmaiņas normatīvajos aktos, kas 
regulē šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumu darbību. 

- Projektēšanas un izveides laikā 
izmaiņas ieplānotajās  atkritumu 
uzskaites un norēķinu sistēmas 
tehnoloģijās klientu plūsmas 
organizēšanai. 

 
*Koncepcija tiks pārskatīta pēc kopējās teritorijas būvprojekta izstrādes 2023.gada beigās. 

 
 
 
ACTION C1 - Development and demonstration of a complex approach to separate waste collection system 

 

CONCEPT 
Creation of Pilot EKO Square in Valmiera, Dzelceļa Street 

 
The purpose of creating the Pilot ECO Square is to develop and promote the implementation of circular 
economy principles in the Vidzeme region, and to transfer our experience to other regions in Latvia. 

 
1. Location and infrastructure 

 
Pilot ECO Square will be created in Valmiera district - Valmiera, Dzelzceļa street 5. Currently the ECO 
Square is already operating in the indicated place, whose services are widely used by the population. 
In 2021, 10 388 people visited ECO square. 
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Figure 1 shows (1stpage) the entire territory, which is planned to be developed. The Pilot ECO Square 
is planned to be located in the North - East part of the territory, total area of the square for receiving 
sorted waste - 800-1000 square meters (indicatively marked territory). 
 
The additional environmental value of the chosen place is its location, because in the surrounding of 
ECO square is created and developed a large industrial area of the city of Valmiera. ECO square location 
in the area of an active business environment will increase the recognition of the place and contribute 
to the expansion of its activities.  
 
The area surrounding the square is planned to be developed by renovating the old buildings and 
turning it into a modern circular economy and sorted waste collection complex.  
A construction project will be developed for the construction of the territory's infrastructure, including 
the construction of the Pilot ECO Square. The development of the construction project of the total 
territory is planned until August 2023. 
For the development of the territory, the waste management company ZAAO plans to attract and use 
additional funding. 
 

2. Description of the operation of the Pilot ECO Square 
 
The creation of the Pilot ECO Square will ensure that the use of the square is even more convenient 
for visitors, by expanding the availability of sorting, working hours, and a more convenient and 
understandable accounting and payment system. 
Visitors will be provided with the possibility of self-service with the necessary technological solutions 
for recognizing cars, weighing cars, accounting for the volume of delivered waste, the possibility for 
visitors to remotely pay individually for the volume of waste delivered.  
 
Since February 1, 2022, a beverage packaging deposit system has been introduced in Latvia. Deposit 
packaging acceptance points are currently located mainly at sales points but considering the habits of 
residents for delivering sorted packaging to ECO square, space will also be provided for beverage 
deposit system equipment. 
  
In order to ensure convenient and safe placement of waste in containers, the existing and widely used 
way in the industry will be maintained - placing waste in containers from a ramp. 
Scales, including car scales, are planned to be placed on the square which will ensure the accounting 
of the waste managed on the site provided in the regulatory acts. 
The square will be provided with the necessary equipment, such as carts for moving larger waste, so 
that customers can easily move them by accessing the container they need. 
 
The principles of sustainable architecture and circular economy will be used when creating the site of 
the Pilot ECO Square and renovating the surrounding buildings, including recyclable materials used in 
construction. 
 
The novelty of the Pilot ECO Square will be the management of the flow of visitors by placing 
appropriate information signs both on the territory of the square and in the digital environment, 
providing customers with self-service opportunities. Waste delivery will proceed according to the 
guidelines developed in the framework of the project, which will allow customers to quickly and easily 
navigate the area, depending on the type and amount of waste to be delivered. The support staff will 
ensure the supervision of the operation of the field, the observance of the rules of use and the control 
of the processes. Control of the brought waste is planned to be carried out using remote visual 
assessment.  
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In the Pilot ECO Square a one-stop approach will be provided for the sorting and transfer of separated 
wastes. It will be a place where visitors can buy things for reuse, as the square will be created together 
with the local upcycling and repair center, which is intended as part of the C7 activity. 
 

3. Types of waste acceptable on the square 
 
The following types of waste are expected to be accepted at the square – Cardboard, paper, PET 
bottles, Polymers (LDPE, PELD, HDPE, PEHD, PP), Polymer pipes (HDPE, PP,PVC), Foam-EPS, Polymethyl 
methacrylate (PMMA), Polycarbonate-PC, Bottle glass, Window glass, Metal packaging, Household 
metal, Batteries, Accumulators, Fluorescent lamps, Oil filters, Used oil, Used household machinery, 
Paint cans, Tires, Wooden packaging, Bulky waste, Construction waste, Park and garden waste, 
Textiles, shoes. 
The types of waste accepted at the site may be changed and supplemented in accordance with changes 
in the waste recycling and recovery market. 
Unsorted household waste and industrial hazardous waste will not be accepted at the site. 
 
4. Prerequisites for the operation of the Pilot ECO Square 
 

Strengths 
- In the territory of planned Pilot ECO 

Square, ECO square is already 
operating. 

- The services of ECO square are 
recognizable to the public and the 
intensity of their use is increasing. 

Weaknesses 
- Quality of sorted household waste, 

without directly monitoring customers.  
- Large capital investments are required 

to arrange the rest of the company's 
territory. 

Options 
- Create an arranged environment. 
- Create clearly understandable terms of 

use of the service for visitors.  
- To improve the accounting of waste 

accepted on the square. 
- To inform and educate the public about 

the benefits of implementing circular 
economy principles. 

Threats 
- During the construction project of the 

Pilot ECO Square, changes in regulatory 
acts which regulate the operation of 
sorted waste collection areas. 

- Changes in the planned waste 
accounting and payment system 
technologies for organizing the flow of 
customers during the design and 
construction of the square. 

 
* The concept will be reviewed after the development of the construction project of the total territory 
at the end of 2023.  
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