
 

 

ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOTEIKUMI  
JURIDISKĀM PERSONĀM UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM 

 

KO DRĪKST IEVIETOT 

JAUKTĀ IEPAKOJUMA KONTEINERĀ 

KO NEDRĪKST IEVIETOT 

JAUKTĀ IEPAKOJUMA KONTEINERĀ 

 

KARTONA, PAPĪRA IEPAKOJUMU: 

 Tīru, saplacinātu kartona iepakojumu, 

dažāda veida kartona kastes, kārbas; 

 Biroja papīru, rakstāmpapīru; 

 Avīzes, žurnālus, grāmatas un bukletus; 

 Piena, sulas u.c. tetrapakas. 

 

PLASTMASAS IEPAKOJUMU: 

 Saplacinātas (PET) dzērienu pudeles ar/bez 

korķiem; 

 Plastmasas iepakojumu ar marķējumu 

HDPE (matu/šampūnu pudeles, 

mazgāšanas/ķīmijas līdzekļu 

pudeles/kanniņas, piena kanniņas, jogurta 

pudeles, vējstikla mazgājamo šķidrumu 

kanniņas u.c.) 

 Tīru plēves iepakojumu; 

 Tīru siltumnīcu plēvi; 

 Metāla iepakojumu (konservu kārbas, 

skārda dzērienu bundžas, metāla vāciņus 

u.c.). 

 

 Nesaplacinātu kartona iepakojumu; 

 Kartonu, kas ir slapjš, netīrs vai piesārņots 

ar pārtikas atliekām; 

 Dokumentus, kas iešūti reģistros; 

 Papīra salvetes, papīra dvieļus, lietotus un 

nelietotus tualetes papīrus, pamperus u.c. 

higiēnas preces; 

 Pārlieku glancētus žurnālus un laminētus 

materiālus; 

 Kaķu tualetes smiltis; 

 Iepakojuma plēvi ar pārtikas atliekām; 

 Siltumnīcu plēvi ar zemes paliekām; 

 Čaukstošus plēves maisiņus no maizes, 

augļiem utml.; 

 Jebkuru citu iepakojumu, kas marķēts ar 

PET, bet nav dzērienu iepakojums; 

 Eļļas pudeles; 

 Čipsu pakas; 

 Plastmasas lentas; 

 Jogurta, krējuma, margarīna, salātu 

trauciņus; 

 Vienreizlietojamos traukus; 

 Rotaļļietas; 

 Citus plastmasas sadzīves priekšmetus; 

 Materiālu, kas jau ir bijis pārstrādāts.  

 

KO DRĪKST IEVIETOT 

STIKLA IEPAKOJUMA KONTEINERĀ 

KO NEDRĪKST IEVIETOT 

STIKLA IEPAKOJUMA KONTEINERĀ 

 Baltas un krāsainas stikla pudeles un burkas 

(nesadauzītas, nesaplēstas – ja ievietojot 

konteinerā saplīst – tas nekas, bet speciāli 
plēst nevajag). 

 Logu stiklu, spoguļstiklu, auto stiklu; 

 Stikla traukus; 

 Stikla lauskas; 

 Iepakojumu ar pārtikas atliekām. 

 

 Konteineru novietošanai konkrētā adresē ir jānodrošina ciets segums, rēķinot, ka uz katru 

konteineru nepieciešamā vieta ir 2 m platumā un 1.50 m dziļumā; 



 

 

 Konteinera izvešana notiek ar speciālo atkritumu izvešanas transportu, kam nepieciešama 

netraucēta piekļūšana pie konteineriem jebkurā laikā no plkst.06:00; 

 Konteineri tiek iztukšoti pēc konkrēta grafika; 

 Konteineri paredzēti tikai iepriekšminēto frakciju atšķirošanai, atbilstoši marķējumam uz 

konteinera; 

 Konteineru izvešana notiek bez maksas, ja saturs atbilst noteikumiem; 

 Ja konteinerā tiek konstatēti citu atkritumu piemaisījumi, tad tas tiek iztukšots kā atkritumu 

konteiners, piemērojot maksu par tāda konteinera iztukšošanu atbilstoši konkrētā gada 

atkritumu apsaimniekošanas tarifam konkrētajā reģionā; 

 Ja šādi gadījumi atkārtojas vairākkārtīgi, tad tiek izvērtēta konteineru savākšana no 

konkrētās adreses; 

 Klients, piesakot šādu konteineru uzstādīšanu, uzņemas atbildību par konteineru saturu un 

konteineriem; 

 Konteineru nozaudēšanas, iznīcināšanas un neatgriezeniskas sabojāšanas gadījumā, Klients 

sedz zaudējumus EUR 200.00 (ar PVN) par katru konteineru; 

 Ja konteiners tiek sabojāts, bet vaina ir labojama, tad Ogres SIA “Marss” izvērtē, vai 

bojājums ir radies nepareizas ekspluatācijas, konteinera nolietojuma vai darbinieku vainas 

dēļ. Atkarībā no tā tiek secināts, kurš segs radušos zaudējumus. 

 Klients, piesakot šo līgumu, apliecina, ka ar noteikumiem ir iepazinies un apņemas tos 

izpildīt. 

 Ogres SIA “Marss” patur tiesības mainīt konteinerā ievietojamā satura klāstu, par to iepriekš 

informējot klientu. 

 


