SĀC ŠĶIROT ATKRITUMUS JAU TAGAD!
Šķiro atkritumus!
Tā ir iespējams padarīt vidi tīrāku, taupīt resursus, samazināt noglabājamo atkritumu apjomu un samazināt
savas izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu. Pareizi sašķirotus atkritumus izved bez maksas, ļaujot
samazināt rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pat par trešdaļu.

Šķiro atkritumus pareizi!

Izmanto pie mājas esošos dalītās vākšanas konteinerus izlietotajam iepakojumam! Pirms izmešanas izlietoto
iepakojumu atdali no piemaisījumiem, izskalo no ēdiena paliekām un iespēju robežās saplacini.

Plastmasa

Drīkst:
Plastmasas (PET un HDPE) pudeles, kastītes, spainīšus
Plastmasas plēves, maisiņus

Nedrīkst:
Plastmasas sadzīves priekšmetus un rotaļlietas
Eļļainu un taukainu iepakojumu
Netīru iepakojumu ar ēdiena paliekām

Papīrs

Drīkst:
Visa veida papīru un papīra iepakojumu
Kartona kastes un kartona izstrādājumus
Grāmatas, žurnālus, rakstāmpapīru

Nedrīkst:
Slapju vai netīru papīru un kartonu ar ēdiena paliekām
Laminētu papīru

Stikls

Drīkst:
Visa veida stikla iepakojumu – burkas, pudeles

Nedrīkst:
Spoguļstiklu
Logu stiklu un stikla lauskas
Austostiklu
Eļļainu, taukainu stikla iepakojumu vai ar ēdiena paliekām

Kā rīkoties, ja pie mājas nav dalītās vākšanas konteineru
iepakojumam?
Lai dzīvesvietas tuvumā tiktu uzstādīti dalītās vākšanas konteineri izlietotajam iepakojumam, nepieciešams
sazināties ar šīs mājas atkritumu apsaimniekotāju vai nama apsaimniekotāju ar lūgumu šādus konteinerus
uzstādīt. Apsaimniekotājs izvērtēs konteineru uzstādīšanas iespējas, ņemot vērā konteineru izvietošanas
vietu, vācamo iepakojuma materiālu veidus, iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, rodot piemērotāko risinājumu.
Atceries – konteineru uzstādīšanai nepieciešama iedzīvotāju iniciatīva, tāpēc rīkojies jau tagad!

Videi kaitīgi atkritumi

Tādas lietas kā nolietotas elektroiekārtas, baterijas, akumulatori, dienasgaismas spuldzes, auto riepas, eļļas
un eļļas ﬁltri ir videi kaitīgi atkritumi, un to apsaimniekošanu veic specializēti uzņēmumi. Tāpēc šos atkritumus
nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan jānogādā specializētajā videi kaitīgu preču
savākšanas punktā vai EKO laukumā. Sev tuvāko meklē vortālā www.atkritumi.lv.

Būvniecības un lielgabarīta atkritumi

Remontdarbu vai mājokļa pārbūves laikā radušies atkritumi, kā arī nevajadzīgas mēbeles, liela izmēra
sadzīves preces u.c. liela izmēra atkritumu izvešanu organizē nama apsaimniekotājs, informējot iedzīvotājus
par būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtību un regularitāti.

Medicīnas atkritumi

Medikamenti, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuri vairs netiek lietoti, asi medicīnas priekšmeti (šļirces,
adatas, skalpeļi u.c.), aerosoli un dzīvsudraba termometri ir jānodod aptiekās. Aptieku saraksts, kuras
pieņem medicīnas atkritumus utilizācijai, atrodams vortālā www.atkritumi.lv.

Atkritumu šķirošanas rokasgrāmata Tavā kabatā

Iedzīvotāju ērtībai pieejama bezmaksas mobilā aplikācija „Atkritumu šķirošana”, kurā latviešu un krievu
valodā iespējams iegūt izsmeļošu informāciju par biežāk sastopamajiem atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi
un cilvēka veselību, kā arī saņemt norādījumus par pareizu atkritumu apsaimniekošanas veidu. Aplikācijas
interaktīvajā kartē iespējams ērti pārlūkot savai dzīvesvietai tuvāko šķiroto atkritumu nodošanas vietas,
padarot atkritumu šķirošanu par ērtu un vienkārši ikdienas sastāvdaļu.

Sašķiroto atkritumu izvešana

Pareizi sašķirotos iepakojuma atkritumus izved pārstrādei bez maksas. Lai taupītu resursus un mazinātu
vides piesārņojumu, Latvijā otrreizējās izejvielas tiek transportētas vienā specializētajā transportlīdzeklī, kas
tās nogādā uz šķirošanas līniju. Tur ar dažādu mehānismu, lāzeru, magnētu, kā arī manuāli ar rokām
izlietotais iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots pa materiālu veidiem, atdalot pārstrādei nepiemērotos
piemaisījumus. Iegūtās otrreizējās izejvielas presē un ķīpo, lai tālāk nogādātu pārstrādes rūpnīcās.
Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros dominē
pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, šādu konteineru saturs tiek izvests
kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, piemērojot standarta maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.
Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu šķirošanas pamatprincipus, ikdienā tos ievērot un aicināt kaimiņus rīkoties
atbildīgi ar sevis radītajiem atkritumiem.

Uzzini vairāk:
www.zalajosta.lv / www.atkritumi.lv / www.cleanr.lv

