Atkritumu šķirošana mājās
Pateicoties atkritumu šķirošanai, jau izmantotos materiālus var
pārstrādāt un radīt no tiem jaunus produktus. Visbūtiskākais, lai
saudzētu vidi, ir šķirot bīstamos atkritumus un nodot tos, kur tie
tiek pārstrādāti videi visdraudzīgākā veidā.

Uz atkritumu pārstrādes centrāli, kurā strādā apmācīts
personāls
Bīstamie atkritumi
Piemēram:
• dzīvsudraba termometri
• krāsu atkritumi
• šķīdinātāju atkritumi
• eļļu atkritumi
• kosmētika
• ekonomiskās spuldzes/dienasgaismas lampas
Nododiet bīstamos atkritumus atkritumu pārstrādes
centrālē! Tādā veidā tiek nodrošināta atkritumu
pārstrāde videi draudzīgā veidā.
Baterijas
Visa veida baterijas ir jānodod! Vispiemērotākās
vietas, kur tās var nodot, ir speciālas urnas, kas
paredzētas izlietotām
baterijām, atkritumu
pārstrādes centrāles vai
tirdzniecības vietas.

Elektroierīču atkritumi
Pie elektroierīcēm pieder ierīces ar vadiem
vai baterijām.
Piemēram:
• virtuves plītis
• ledusskapji un saldētavas
• datori
• televizori
• mobilie telefoni
• kalkulatori
• spuldzes
• halogēnās spuldzes

Lielgabarīta atkritumi
Piemēram:
• vecas mēbeles
• velosipēdi
• saplēstas flīzes
• citi lieli priekšmeti

Mājsaimniecībām lielgabarīta un bīstamo atkritumu nodošana atkritumu pārstrādes
centrālēs ir bez maksas. Pakalpojums ir iekļauts nodevā par tīrības uzturēšanu.

Zaļajā konteinerā

Sadzīves atkritumus, kuri ir dedzināmi, ir jāmet
zaļajā konteinerā. Tie tiks sadedzināti un pārvērsti
siltumā un elektroenerģijā.
Piemēram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žiletes
• izsmēķi
vates tamponi
• tamponi
vate
• suņa spalvas
autiņbiksītes
• neilona zeķbikses
sērkociņi
• zobu diegs
izlietotās kaķu 		
• putekļusūcēja maisiņi
smiltis
• nolietoti apavi
zobu birstes
• trauku mazgājamās lupatas
trauku birstes
• zīmuļi un pildspalvas
netīri gaļas iepa-		
• novalkātas apakšbikses
kojuma maisiņi
• prezervatīvi
cepampapīrs
• aploksnes
plāksteri

Brūnajā konteinerā

Pārtikas atkritumi ir jāmet brūnajā
konteinerā. Šie atkritumi tiks izmantoti
komposta veidošanai, kas tiek izmantots augsnes mēslošanai parkos un
apstādījumos.

Piemēram:
• augļi un dārzeņi
• papīra dvieļi
• maize
• kafijas biezumi
• kauli un asakas
• kartupeļu mizas
• zeme no istabas augiem

Uz atkritumu pārstrādes centrāli vai atkritumu
tvertnēs pie ēkas
Cieti un mīksti plastmasas iepakojumi
Piemēram:
• sulas pakas
• šampūna pudeles
• siera iepakojumi
• ievārījumu iepakojumi
• plastmasas maisiņi
• plastmasas somas
• kafijas pakas
• plēve, celofāns
• uzpildāmie iepakojumi
• putuplasts

Papīra iepakojumi
Piemēram:
• tualetes papīrs
• makaronu iepakojumi
• piena pakas
• cukura pakas
• dāvanu papīrs
• apavu kastes
• olu breketes

Laikraksti
Piemēram:
• avīzes
• žurnāli
• katalogi
• reklāmas
Metāla iepakojumi
Piemēram:
• kaķu pārtikas kārbas
• vāciņi
• konservu kārbas
• alumīnija folija
• kaviāra tūbiņas (vāciņš jāatstāj uzskrūvēts)
• izdegušas tējas svecītes
Krāsainais un
bezkrāsainais stikls
Ļoti būtiski ir šķirot krāsaino
un bezkrāsaino stiklu, jo, ja tie
tiek sajaukti kopā, tos nevar
pārstrādāt.
Stiklam paredzētajās
tvertnēs nedrīkst mest porcelānu, keramiku vai spuldzes.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
atbild par visām atkritumu pārstrādes centrālēm Zviedrijā.
Plašākai informācijai apmeklējiet www.ftiab.se.

Tīri un saplacināti
Iepakojumiem ir jābūt tīriem, lai neradītu
sanitāras problēmas. Iepakojuma mazgāšanai
neizmantojiet karsto ūdeni un mazgāšanas
līdzekli. Tā vietā izskalojiet iepakojumu ar

aukstu ūdeni un izmazgājiet to tad, kad mazgājat
citus traukus.
Salokiet un saplaciniet iepakojumu, lai tas
aizņemtu mazāk vietas, un līdz ar to samazinātu
arī transportēšanas biežumu.
Izpārdošana un palīdzība
Starp tām lietām, kuras vēlaties izmest, var būt
lietas, kuras noderētu citiem. Apģērbam, lai to
varētu lietot atkārtoti, jābūt nebojātam un tīram.
Ielieciet sludinājumu, pārdodiet krāmu tirgū,
atdodiet un uzdāviniet tiem, kuriem
nepieciešama palīdzība.
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Der ielāgot
Būtiskākais ir, lai bīstamie atkritumi tiktu
nodoti atkritumu pārstrādes centrālē, kurā
strādā apmācīts personāls. Samaziniet atkritumu
daudzumu, izvairoties no vienreizējās lietošanas
priekšmetu un priekšmetu ar dubultu
iepakojumu izmantošanas.

