
 Ekopadome ikvienu aicina šķirot atkritumus! 

Ir daudz veidu, kā varam padarīt mūsu vidi tīrāku, saudzēt resursus un uzlabot savu veselību. Pats 
vienkāršākais, taču arī pats svarīgākais darbiņš, ko ikdienā ikviens no mums var paveikt, ir atkritumu 
šķirošana. 

Šķirojot atkritumus, mēs: 

 Atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jau 
izstrādājumu pagatavošanā; 

 Taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām 
paaudzēm, kā arī ievērojami samazinot ūdens un energoresursu patēriņu; 

 Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav 
iespējams pārstrādāt atkārtoti; 

 Ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto 
sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug; 

 Saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, 
sadedzinot ugunskurā), rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai; 

 Padarām dabu ap mums skaistāku – bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem 
polietilēna maisiņiem; 

 Parādām savu attieksmi, iestājoties par planētas nākotni – lai zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne tikai 
mēs paši, bet arī mūsu bērni un mazbērni. 

Kā sākt šķirot atkritumus? 

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. 
Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot 
otrreizējai pārstrādei. 

Mūsu skolas gaiteņos ir novietoti atkritumu grozi plastmasas iepakojumu un stikla iepakojumu 
šķirošanai, kā arī konteineri pārējo sadzīves atkritumu izmešanai. 

  Plastmasas iepakojuma atkritumi 

Tie ir: pārsvarā tās ir tukšas PET pudeles, trauciņi, kastītes, plēves (LDPE) un maisiņi, HDPE plastmasas 
iepakojums. 

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas 
paliekām, iespēju robežās saplacinot. 

Otrreizējai pārstrādei der: saplacinātas plastmasas dzērienu pudeles, plastmasas maisiņi, LDPE plēves, 
plastmasas kastītes no PET un HDPE. 

Pārstrādei neder: netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņi, 
rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti. 

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas konteinerā plastmasas atkritumiem (parasti dzeltenā krāsā) vai speciāli 
ierīkotā EKO laukumā. 

 



   Stikla iepakojuma atkritumi 

Tie ir: visa veida stikla burkas, burciņas, pudeles. 

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas 
paliekām. 

Otrreizējai pārstrādei der: stikla burkas, pudeles. 

Pārstrādei neder: spoguļstikls, auto stikls, eļļas pudeles, balzama pudeles (no māla), logu stikls, stikla 
lauskas. 

Kur nodot: visas burkas un pudeles jebkurā dalītās vākšanas konteinerā stikla atkritumiem (parasti zaļā 
krāsā) vai speciāli ierīkotā EKO laukumā. 

Papīra un kartona atkritumi 

Tie ir: visi papīra iepakojumi, kartona izstrādājumi, avīzes, žurnāli, grāmatas, pierakstu papīrs, olu bretes 
u.c. papīra/kartona izstrādājumi - kastes, kastītes utt. 

Kā vākt: otrreizējai pārstrādei sagatavo, atbrīvojot no piemaisījumiem un iespēju robežās saplacinot. 

Otrreizējai pārstrādei der: avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, grāmatas, nešķirots papīrs, visa veida 
papīra/kartona izstrādājumi, arī saskavoti. 

Pārstrādei neder: papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas piejaukumus, ir laminēts. 

Kur nodot: jebkurā dalītās vākšanas konteinerā papīra atkritumiem (parasti zilā krāsā) vai speciāli ierīkotā 
EKO laukumā. Skolā krājam papīru makulatūras konkursam. 

Krājam papīru Makulatūras konkursam! 

     Izlietotās baterijas un akumulatori 

Tās ir: visa veida baterijas un akumulatori no dažādām elektroiekārtām. 

Kā vākt: vāc atsevišķi no citiem atkritumiem, sargājot no mitruma iedarbības. 

Otrreizējai pārstrādei der: jebkuras baterijas un akumulatori, arī tādas baterijas, kas ir „iztecējušas”. 

Kur nodot: jebkurā specializētajā bateriju vākšanas konteinerā, kas izvietoti bateriju tirdzniecības vietās - 
veikalos, kā arī izglītības iestādēs, valsts iestādēs un specializētajos EKO laukumos. 

Krājam baterijas Makulatūras konkursam! 

 

 


