
1. Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem.
2. Konteineros nedrīkst mest elektriskos un elektroniskos atkritumus. Tos var bez maksas nodot EKO laukumos vai pieteikt to atsevišķu savākšanu.
3. Nepieļaut sadzīves u.c. neatbilstošu atkritumu esamību šķirotajos atkritumos.
4. Stikla iepakojumu nesajaukt ar pārējiem dalītiem atkritumiem un salikt to atsevišķā konteinerā.
5. Sīkāka informācija par atkritumu šķirošanu pa tālruni 64281250 vai 26515556.

KONTEINERS VIEGLĀ IEPAKOJUMA ATKRITUMIEM:

KONTEINERS STIKLA IEPAKOJUMA ATKRITUMIEM:

Papīra un kartona atkritumus
Biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, iepakojuma
papīru, kartonu, gofrētu kartonu, dzērienu kartona
pakas. Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā ir 
 jāizjauc un jāsaplacina.

Vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus, kases čekus,
salvetes, kartona čaulas, tapetes,
sviestpapīru, folija iepakojuma materiālu (čipsu pakas,
saldējuma papīrus, konfekšu papīrus), līmpapīrus, tapetes
fotopapīrus uc. čaukstošus papīrus.

Polimēra atkritumus
Polietilēna plēves (siltumnīcu plēve, nečaukstoša plēve,
iepirkuma un maizes maisiņi- LDPE), Visa veida polimēra
kastes, kannas, spaiņus, sadzīves ķīmijas un kosmētikas,
pārtikas iepakojumu pudeles, grozus, puķu podus un to
kasetes (PP,HDPE,PEHD), BIG-BAG maisus (PP).

Negranulētu putuplastu un putuplastu, kas izmantots
pārtikas iepakojumos.

Čaukstošas plēves, vienreizējās lietošanas plastmasas
traukus, krējuma, margarīna, augļu, salātu utml. Trauciņus,
skābbarības ruļļu plēves,
rotaļlietas u.c. Cietās plastmasas veidu izstrādājumus, kuri
apzīmēti ar marķējumu (PS; PVC, OTHER). Māla, koka, betona
puķu podus.

PET dzērienu pudeles
Visa veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas
dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar korķiem un etiķetēm.
Dzērienu pudeles nav jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles
ir jāsaplacina.

Polimēra atkritumus
Granulētu putuplastu (EPS).

Vienreizējās lietošanas traukus, kečupa un eļļas pudeles un
citus plastmasas izstrādājumus.

Metālus
Visa veida metāla iepakojumus un metāla priekšmetus,
piemēram: dzērienu bundžas, konservu kārbas, tukšus
aerosola flakonus, pannas, katlus u.tml.

Stikla pudeles un burkas 
vai to lauskas. Var būt ar metāla gredzeniem, etiķetēm
un korķiem. Metāla un plastmasas vāciņi burkām ir
jānoņem.
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Kombinētus materiālus, piemēram: lietussargus, bērnu
ratiņus, nažus, adatas u.tml.

Koka priekšmetus, izstrādājumus, OSB-skaidu plati, grīdas
kartonu-papi, skaidas, sapuvušu koka iepakojumu,
kombinēta materiāla iepakojumu.

Koka iepakojumu
Koka, finiera kastītes

Logu, durvju stiklu, automašīnu logu stiklu, pakešu logu
stiklu, traukus, spoguļus, spuldzes, smaržu flakonus,
keramikas, māla (“Balzāma” pudeles) pudeles u.c.
priekšmetus, stikla taru ar būvniecībā izmantojamas krāsas
piemaisījumiem.
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