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Līgums Nr. ________ 

par šķiroto atkritumu izvešanu un konteineru apkalpošanu 
Valmierā,             20__.gada “____”.________________ 
 

 

Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

SIA “ZAAO” 

......................................................................... 

Valmiera, Rīgas iela 32, LV-4201 

Reģ. Nr.44103015509 

Tel. 64281250  

e-pasts: zaao@zaao.lv 

*LUMINOR Bank 

Kods  NDEALV2X 

Konts LV93NDEA0000082860255 

Kods RIKOLV2X029  

Konts LV64RIKO0002010720780 

* Swedbank Kods HABALV22 

Konts LV41HABA0001408040040 

* SEB banka Kods UNLALV2X 

Konts LV70UNLA0050014930995 

* Latvijas Pasts Kods LPNSLV21 

Konts LV69LPNS0004200196959 

Vārds, uzvārds ......................................................................... 

 

Personas kods .......................................................................... 

 

Adrese .................................................................................... . 

 

Telefons .................................................................................. 

 

Tālrunis informācijas saņemšanai ........................................... 

 

e-pasts ..................................................................................... 

 

Informācijas saņemšanas veids:    elektroniski     /    pa pastu 

 

Papildus noteikumi .................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, labprātīgi, bez viltus, maldības un spaidiem, un ņemot vērā apstākli, ka Pusēm 

ir noslēgts līgums Nr. ________________  par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēdz līgumu (turpmāk – 

Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs, izmantojot Pasūtītāja konteinerus, kuru kopējais tilpums nav mazāks par 240 l un kas atbilst šādiem 

standartiem: NE 840-1/5/6 un RAL sertifikāts, vai speciāli marķētus Uzņēmēja konteinerus, kura viena vienības 

vērtība ir 240 l – EUR 32.50 (trīsdesmit divi euro un 50 centi), t.sk. PVN EUR 5.64 (pieci euro un 64 centi):  

1.1.1. 240 l konteinerā ar dzeltenu vāku uzkrāj atsevišķi tīru papīra, kartona, polietilēna taru, PET taru, metāla taru, bez 

pārtikas piedevām (turpmāk– vieglais iepakojums)  

1.1.2. 240 l konteinerā ar melnu vāku uzkrāj atsevišķi stikla iepakojuma taru (turpmāk– stikla iepakojums), 

vieglais iepakojums un stikla iepakojums turpmāk kopā - šķirotie atkritumi, bet norādītie konteineri turpmāk kopā 

– konteineri vai katrs atsevišķi – konteiners.  

1.2. Uzņēmējs pēc noteikta grafika (turpmāk – Grafiks) noteiktajos datumos bez maksas izved šķirotos atkritumus no 

Līguma 3.1.punktā noteiktajām atkritumu savākšanas vietām. Uzņēmējs nodrošina katrai mājsaimniecībai vienu 

konteineru komplektu (viens 240 l konteiners ar dzeltenu vāku un viens 240 l konteiners ar melnu vāku) bez maksas, 

ja Pasūtītājs ir izpildījis Līguma un starp Pusēm noslēgtā līguma par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

nosacījumus..  

1.3. Puses vienojas, ka ar šķiroto atkritumu iekraušanas brīdi Uzņēmēja automašīnā, tie kļūst par Uzņēmēja īpašumu. 

1.4. Puses vienojas, ka Grafiks tiek ievērots, ja 7 (septiņu) dienu laikā pēc tajā noteiktā konteinera tukšošanas datuma nav 

saņemta rakstiska pretenzija no Pasūtītāja. Minētais punkts neierobežo Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenziju 

normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. 

1.5. Puses vienojas, ka minimālais šķiroto atkritumu tukšošanas grafiks kalendārā gada laikā ir šāds: 

1.5.1. Vieglā iepakojuma konteineram – ne retāk kā 2(divas)reizes gadā; 

1.5.2. Stikla iepakojuma konteineram – ne retāk kā 1(vienu) reizi gadā.  

2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība 

2.1. Pasūtītājs, savācot šķirotos atkritumus, apņemas tos ievietot lietošanā nodotajos Uzņēmēja vai Pasūtītāja konteineros, 

ievērojot Uzņēmēja noteiktos šķiroto atkritumu kvalitātes nosacījumus, kas norādīti Līguma Pielikumā Nr.1. 

Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas Līguma pielikumā, izmaiņas tiek nosūtīts Pasūtītājam kopā ar Grafiku.  

2.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Uzņēmēja specializētā transportlīdzekļa netraucētu piebraukšanu konteineram 

Grafikā noteiktajās konteinera tukšošanas dienās no plkst.8.00. Ja ceļa segums ir neapmierinošs, Pasūtītājs vismaz 1 

(vienu) darba dienu pirms Grafikā noteiktās konteinera tukšošanas dienas informē Uzņēmēju par ceļa seguma 

neapmierinošo stāvokli vai par transporta kustības slēgšanu. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties paziņot 

Uzņēmējam par atkritumu izvešanas pārtraukšanas termiņu vai arī norādīt transporta kustības rezerves maršrutu. 

Prasības neievērošanas gadījumā konteiners var netikt iztukšots.  

2.3. Pasūtītājam ir pienākums nepieļaut atkritumu dedzināšanu Uzņēmēja konteineros, to konteinera bojāšanu, pazušanu 

un izmantošanu citiem mērķiem atbilstoši tam, kā tas būtu sagaidāms no krietna un rūpīga saimnieka. Ja Uzņēmēja 

konteiners tiek bojāts, to nepareizi ekspluatējot vai pārkāpjot Līguma noteikumus, un bojājums radies Pasūtītāja 

vainas dēļ, tajā skaitā Pasūtītāja vieglas neuzmanības dēļ, bojātā konteinera remonts un nomaiņa notiek par Pasūtītāja 

līdzekļiem. Uzņēmēja konteinera bojāšanas gadījumā Uzņēmējs sastāda aktu, telefoniski pieaicinot Pasūtītāju. Ja 
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Pasūtītājs neierodas uz akta sastādīšanu 10 (desmit) minūšu laikā no brīža, kad tas ir ticis aicināts (t.sk. nav 

sasniedzams pa tālruni) vai atsakās parakstīt sastādīto aktu, Uzņēmējs nosūta vienpusēji sastādīto aktu Pasūtītājam 

kopā ar attiecīgā pārkāpuma fotofiksāciju. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas Pasūtītājs nav cēlis 

pamatotus iebildumus pret aktā norādīto, uzskatāms, ka tas piekritis atlīdzināt konteinera bojāšanas rezultātā 

Uzņēmējam radītos zaudējumus atbilstoši konteinera vērtībai vai faktiskajiem izdevumiem par konteinera remontu, 

par ko Uzņēmējs informē Pasūtītāju, nosūtot Pasūtītājam attiecīgu rēķinu.  

2.4. Ja izvešanas periodiskums ir pēc pieprasījuma, vai ir nepieciešama konteinera iztukšošana, kas iepriekš Grafikā 

nebija paredzēta, Pasūtītājam šķiroto atkritumu izvešana jāpiesaka darba dienās laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 pa 

tālruni 26132288 vai 64281250, un Puses vienojas par abpusēji izdevīgāko konteinera tukšošanas dienu, ievērojot 

Uzņēmēja izstrādātos šķiroto atkritumu savākšanas maršrutus.  

2.5. Gadījumā, ja šķiroto atkritumu izvešanai ir noteikts Grafiks, Pasūtītājam ir pienākums vismaz 1 (vienu) darba dienu 

iepriekš līdz plkst. 10.00 pirms paredzētās šķiroto atkritumu izvešanas dienas informēt Uzņēmēju pa tālruni 26132288 

vai 64281250, ja šķiroto atkritumu izvešana nav nepieciešama.  

2.6. Pasūtītājam tā rekvizītu maiņas gadījumā ir jāinformē Uzņēmējs par jaunajiem rekvizītiem 3 (trīs) darba dienu laikā 

no to maiņas, pretējā gadījumā Uzņēmējs nenes atbildību par Pasūtītāja rekvizītu pareizību. 

2.7. Ja Pasūtītājs ir piekritis informāciju par Līgumu saņemt elektroniski, tad Grafiku un informāciju par maksājumiem, 

ja tādi ir aprēķināti, Pasūtītājs iegūst www.zaao.lv sadaļā “Klientiem”.  

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējs apņemas izvest šķirotos atkritumus no Pasūtītāja norādītajām atkritumu savākšanas vietām: 

Nr.p.

k. 
Izvešanas adrese 

Kont.tilp

ums, m3 

Iepakojuma 

veids 

Kont. 

skaits 

 

Kont. 

īpašnieks 

Izvešanas 

periodiskums 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

3.2. Uzņēmējs apņemas izvest Pasūtītāja šķirotos atkritumus pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā periodiskuma. Uzņēmējs 

nodrošina, ka: 

3.2.1. Konteineru ar dzelteno vāku (vieglā iepakojuma) izvešana tiek nodrošināta ne biežāk kā 1 (vienu) reizi divos 

mēnešos. 

3.2.2. Konteinera ar melno vāku (stikla iepakojuma) izvešana tiek nodrošināta ne biežāk kā 1 (vienu) reizi  sešos mēnešos. 

3.3. Gadījumā, ja Līguma izpildes ietvaros tiek izmantoti Uzņēmēja konteineri, Uzņēmējam 1 (viena) mēneša laikā (ja 

Puses nevienojas citādāk) pēc tam, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses, un Pasūtītājs ir nogādājis (nosūtījis) 

Uzņēmējam parakstīto Līgumu, jāpiegādā Pasūtītājam konteiners(i), kas norādīti līguma 3.1.punktā. Gadījumā, ja 

Līguma izpildes ietvaros tiek izmantoti Pasūtītāja konteineri, Pasūtītājam šajā punktā noteiktajā termiņā ir 

jānodrošina, ka tie ir uzstādīti atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām. 

3.4. Divu nedēļu laikā (ja Puses nevienojas citādāk) no konteinera uzstādīšanas dienas Līgumā noteiktajā adresē un vietā, 

Uzņēmējs nosūta Pasūtītājam Grafiku, kurā norādīti precīzi konteinera iztukšošanas datumi turpmākajam 

kalendārajam gadam. Grafiku nākamajam kalendārajam gadam Uzņēmējs nosūta Pasūtītājam vismaz vienu nedēļu 

pirms nākamā kalendārā gada pirmās darba dienas. Uzņēmējs nosūta Grafiku uz Līgumā norādīto adresi vai e-pasta 

adresi, ja Pasūtītājs ir piekritis informāciju par Līgumu saņemt elektroniski. Ja kalendārā gada laikā Pasūtītājs veic 

izmaiņas Grafikā vai vēlas saņemt atkārtoti Grafiku pa pastu, tad Pasūtītājs sedz Uzņēmēja sūtījuma sagatavošanas 

un nosūtīšanas izdevumus ne mazāk kā EUR 1,21 apmērā (t.sk. PVN) par katru sūtījumu.   

3.5. Uzņēmējs apņemas sniegt Līgumā noteiktos pakalpojumus kvalitatīvi un uz sava rēķina veikt konteinera novietošanas 

vietas un tās apkārtnes satīrīšanu, ja piesārņojums radies Uzņēmēja vainas dēļ. 

3.6. Ja Pasūtītājs neizpilda Līguma vai starp Pusēm noslēgtā līguma par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

prasības, Uzņēmējam ir tiesības pārtraukt šķiroto atkritumu izvešanu, informējot par to Pasūtītāju. Visus 

nepieciešamos darbus pakalpojumu sniegšanas atjaunošanai finansē Pasūtītājs. 

3.7. Ja Uzņēmējs konstatē, ka šķirotie atkritumi nav savākti atbilstoši Līguma Pielikumam Nr.1, Uzņēmējs netukšo šķiroto 

atkritumu konteineru, nofotografē atkritumu saturu ar redzamiem pierādījumiem par neatbilstību un ne vēlāk kā 

nākamajā darba dienā brīdina Pasūtītāju pa Līgumā norādīto telefonu vai citiem Līgumā norādītajiem sakaru 

līdzekļiem par konstatēto Līguma pārkāpumu, un vienojas par turpmāko šķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Minētā 

fotogrāfija ir par pamatu rēķina izrakstīšanai, pamatojoties uz Līguma 4.6.punktu. Ja Pasūtītājs novērš Līguma 

pārkāpumu, pāršķirojot neatbilstošo konteineru saturu, Uzņēmējs izved šķirotos atkritumus atbilstoši Līguma 

noteikumiem. Ja Pasūtītājs nereaģē uz aicinājumu novērst konstatētās nepilnības vai arī atsakās no neatbilstoša 

konteinera satura pāršķirošanas, atkritumi no attiecīgā konteinera tiek izvesti kā nešķiroti sadzīves atkritumi. 

Izmaksas, kas saistītas ar šāda konteinera iztukšošanu, Pasūtītājs sedz saskaņā ar līguma par nešķirotu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu noteikumiem.  

3.8. Uzņēmējam ir tiesības mainīt Grafiku, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš, nosūtot 

aktualizētu Grafiku.  

3.9. Ja Uzņēmējs iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ (piem.: neparedzēts transportlīdzekļa bojājums, satiksmes negadījums, 

laika apstākļu ietekme uz ceļu stāvokli, u.c.) nespēj nodrošināt pakalpojumu sniegšanu konkrētajā datumā, Uzņēmējs 

to veic citā dienā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas pēc sākotnējā Grafikā paredzētās konteinera iztukšošanas 

http://www.zaao.lv/
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dienas vai Pusēm savstarpēji vienojoties par citiem termiņiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs informē Pasūtītāju par 

paredzēto konteinera iztukšošanu, izmantojot saziņas līdzekļus, kurus Pasūtītājs ir norādījis Līgumā, vai ievietojot 

attiecīgu informāciju Uzņēmēja vai attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldības mājaslapā internetā. 

3.10. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par konteinera bojājumiem to iztukšošanas laikā. Bojājumu nodarīšanas gadījumā tiek 

sastādīts akts, un konteinera remontu nekavējoši veic Uzņēmējs par saviem līdzekļiem. Šis punkts ir piemērojams, ja 

Pasūtītājs ir ievērojis Līgumā notiektos pienākumus. 

4. Maksāšanas kārtība un termiņi 

4.1. Uzņēmējs nodrošina šķiroto atkritumu savākšanu un viena konteinera komplekta lietošanu no Pasūtītāja norādītajiem 

objektiem bez maksas, ja Pasūtītājs ir izpildījis Līguma un starp Pusēm noslēgtā līguma par nešķiroto sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu nosacījumus. 

4.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis savas no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma izrietošās 

saistības, Līguma darbība tiek apturēta un Uzņēmējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma saņemt atpakaļ Pasūtītājam 

nodotos Uzņēmēja konteinerus. Pasūtītājam, izpildot savas no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma 

izrietošās saistības, tiek atjaunota Līguma darbība, atgriežot Pasūtītājam Uzņēmēja konteinerus, kas tam nodoti 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums veikt Līguma 4.4.punktā noteikto samaksu 

par konteineru piegādi. 

4.3. Par katra papildus 240 l Uzņēmēja konteinera lietošanu Pasūtītājs maksā vienreizēju maksājumu - EUR 32.50 

(trīsdesmit divi euro un 50 centi), t.sk. PVN EUR5.64 (pieci euro un 64 centi). Līguma izbeigšanas gadījumā 

neatkarīgi no Līguma termiņa un tā izbeigšanas iemesliem šī summa Pasūtītājam netiek atgriezta. 

4.4. Par Uzņēmēja konteinera maiņu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc Līguma atjaunošanas, ja iestājušies 4.2.punkta 

nosacījumi, Pasūtītājs maksā par katra 240 l konteinera uzstādīšanu – EUR 10.26 (desmit euro un 26 centi), t.sk. 

PVN EUR 1.78 (viens euro un 78 centi).  

4.5. Par pirmreizēju Uzņēmēja katra 240 l konteinera uzstādīšanu, Pasūtītājs maksā – EUR 3.00 (trīs euro), t.sk. PVN 

EUR 0.52 (piecdesmit divi centi). 

4.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs, veicot šķiroto atkritumu savākšanu, konstatē, ka Pasūtīja norādītajā šķiroto atkritumu 

savākšanas vietā konteinera piepildījums ir mazāks par 70% (septiņdesmit procenti) vai konteiners nav pieejams, vai 

Uzņēmējs konstatē, ka šķirotajiem atkritumiem ir citu atkritumu piemaisījumi vairāk par 10% (desmit procenti) (pēc 

tilpuma), Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu EUR 7.00 (septiņi euro) par katru šādu pārkāpumu. 

4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis Līguma 1.5.punktā noteikto minimālo šķiroto atkritumu tukšošanas grafiku 

kalendārā gada laikā, Pasūtītājs maksā Līgumsodu EUR 7.00 (septiņi euro) par katru konteineru, kura Grafiks 

neatbilst 1.5.punkta nosacījumiem. 

4.8. Visi saskaņā ar Līgumu veicamie maksājumi tiek pieskaitīti nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumā, 

kas noslēgts starp Pusēm, noteiktajam rēķinam. Rēķina izrakstīšanas, saņemšanas un apmaksas kārtība ir noteikta 

iepriekš minētajā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumā. 

5. Līguma grozīšana un izbeigšana 

5.1. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līgumam tiek noformēti rakstiskā veidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

5.2. Līgums uzskatāms par nekavējoties izbeigtu gadījumā, ja izbeigts starp Pasūtītāju un Uzņēmēju noslēgtais līgums 

par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

5.3. Uzņēmējam un Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ierosināt grozījumus Līgumā, nosūtot otrai Pusei rakstisku 

paziņojumu par Līguma grozījumiem. Ja otra Puse 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 

rakstveidā nav izteikusi iebildumus par Līguma grozījumiem, tie stājas spēkā 30.(trīsdesmitajā) dienā pēc paziņojuma 

nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs vai elektroniskā pasta vēstules nosūtīšanas datums). Līguma grozījumi tiek 

pievienoti Līgumam kā tā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.4. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā nodrošina 

brīvu pieeju Uzņēmēja konteineriem to saņemšanai. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda šī punkta nosacījumus, 

Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu saskaņā ar Līguma 4.7.punktu par katru nokavēto dienu.   

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Līgums noslēgts no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Katra no pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei vismaz 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš.  

7. Citi noteikumi 

7.1. Strīdi, neatrunāti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu savstarpējās vienošanās ceļā atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par strīda atrisināšanu sarunu ceļā, strīds 

nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

7.2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses vadās arī pēc nosacījumiem, kas noteikti starp Pusēm 

noslēgtajā līgumā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

7.3. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie katras no Pusēm. 

Uzņēmējs Pasūtītājs 

 

______________________ 

 

_______________________ 
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Konteiners, EKO soma iepakojuma atkritumiem:  
 

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST 
 
Papīra un kartona atkritumi 
Biroja papīrs, avīzes, žurnāli, grāmatas, 
iepakojuma papīrs, kartons, gofrēts kartons, 
pārtikas dzērienu tetrapakas, elopakas.  
Kartona kastes pirms izmešanas konteinerā ir 
jāizjauc un jāsaplacina. 

 
NEDRĪKST mest 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. 
 
 

 
 
Plastmasas atkritumi  
Polietilēna plēves (siltumnīcu plēve, nečaukstoša 
plēve, iepirkuma un maizes maisiņi- LDPE), 
sadzīves ķīmijas, kosmētikas plastmasas pudeles 
un kannu iepakojums , kuri apzīmēti ar 
marķējumu (HDPE).  

 
NEDRĪKST mest čaukstošas plēves,  
vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, 
krējuma, margarīna, augļu, salātu utml. 
trauciņus, putuplasta izstrādājumus, 
skābbarības ruļļu plēves, rotaļlietas u.c. cietās 
plastmasas veidu izstrādājumus, kuri 
apzīmēti ar marķējumu (PP;PS; PVC). 

 
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. 

 
NEDRĪKST mest vienreizējās lietošanas 
traukus, kečupa un eļļas pudeles un citus 
plastmasas izstrādājumus.  

 

Metāls 
Visa veida metāla iepakojumus un metāla 
priekšmetus, piemēram: dzērienu bundžas, 
konservu kārbas, tukšus aerosola flakonus, 
pannas, katlus utml. 

 
NEDRĪKST mest kombinētus materiālus, 
piemēram: lietussargus, bērnu ratiņus, nažus, 
adatas utml. 

 

Konteiners stikla iepakojuma atkritumiem:  

 

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST 
 
Stikla pudeles un burkas vai to lauskas. 
Var būta ar metāla gredzeniem, etiķetēm un 
korķiem. 
Metāla un plastmasas vāciņi burkām ir 
jānoņem. 

 
NEDRĪKST mest logu, durvju stiklu, 
automašīnu logu stiklu, pakešu logu stiklu, 
traukus, spoguļus, spuldzes, smaržu flakonus, 
keramikas (“Balzāma” pudeles) pudeles 
uc.priekšmetus, stikla taru ar krāsas 
piemaisījumiem 
 
 

 

 
1. Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. 

2. Konteineros nedrīkst mest elektriskos un elektroniskos atkritumus. 

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 26132288. 


