Atkritumu
šķirošanas
rokasgrāmata

Kartons un papīrs
DER
•

Avīzes, žurnāli, grāmatas

•

Kartona kastes

•

Zīmēšanas papīrs

•

Kartona un papīra iepakojums

NEDER
•

Netīrs un slapjš papīrs

•

Papīrs ar cita materiāla piejaukumu (folija)

•

Lietoti vienreizējās lietošanas trauki

•

Saldējuma un konfekšu iepakojumi

Metāla iepakojums
DER
•

Dzērienu bundžas – alumīnija un no citiem materiāliem

•

Metāla vāciņi no pārtikas produktiem un dzērieniem

•

Tīrs konservu iepakojums (piemēram, konservu bundžas)

•

Citi tīri metāla iepakojumi

NEDER
•

Bīstamu vielu iepakojums (piemēram, no līmes, krāsas un šķīdinātājiem)

•

Aerosolu iepakojums (piemēram, gaisa atsvaidzinātāju vai matu lakas flakoni)

Plastmasas iepakojums
DER
•

Dzērienu plastmasas pudeles un kannas

•

Tīri jogurta un sviesta trauciņi

•

Tīras eļļas, kečupa un majonēzes pudeles

•

Tīri kosmētikas un kopšanas līdzekļu iepakojumi (piemēram, šampūna pudeles)

•

Tīras plastmasas kastītes (piemēram, salātu kastītes)

•

Tīri un tukši plastmasas maisi utml.

•

Plastmasas maisi (piemēram, lielie cukura plastmasas maisi)

•

Cits tīrs plastmasas iepakojums

NEDER
•

Plastmasas rotaļlietas

•

Gumijas izstrādājumi

•

Bīstamu vielu iepakojums

•

Izlietotas autiņbiksītes (pamperi)

TETRA PAK iepakojums
DER
• Tukšs un tīrs Tetra Pak iepakojums (piemēram, no piena, jogurta un sulas)
NEDER
• Netīrs un neiztukšots Tetra Pak iepakojums

STIKLA TARA
DER
•

Pudeles un burkas no bezkrāsaina un krāsaina stikla (piemēram, no sīrupa, augu eļļas)

•

Cita tīra stikla tara

NEDER
•

Logu un cits stikls loksnēs

•

Apgaismes spuldzes

•

Spoguļi

•

Bīstamu vielu iepakojums (piemēram, no šķidinātājiem)

•

Dienasgaismas lampas

•

Stikla un keramikas trauki un podi

Atgādinājums!
Galvenais, lai šķirotais iepakojums ir tīrs. Iepakojuma savākšanai izmantojiet caurspīdīgus plastmasas
maisus. Iespēju robežās, šķirojiet dažāda veida iepakojumus atsevišķi (metāls, stikls, Tetra Pak, kartons
un papīrs).

BIO atkritumi
DER
•

Augļi un dārzeņi

•

Maiznīcu produkcija (maize, bulciņas)

•

Gaļas un zivju izstrādājumi

•

Kafija un tēja kopā ar papīra filtriem

•

Slapjš un ar ēdienu sasmērēts kartons un papīrs

•

Kartona olu kastes

•

Virtuves dvieļi un salvetes

NEDER
•

Šķidrie produkti (piena produkti, zupas, augu eļļa utml.)

•

Putekļu maisi no putekļusūcējiem

•

Laminēts un vaskots papīrs

•

Vienreizējās lietošanas trauki

•

Tekstila un ādas izstrādājumi

•

Cigarešu izsmēķi

•

Metāla, plastmasas un stikla tara

•

Bīstamie atkritumi
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