
NEŠĶIROTIE ATKRITUMI: kopējās atkritumu urnas 

Nebīstamie sadzīves atkritumi 

Atkritumu 
veidi 

ŠĶIROJAMIE 
Potenciāli varētu sašķirot, bet iemesti kopējā urnā 

NEŠĶIROJAMIE 
Tos nav iespējams sašķirot vai atkritumu apsaimniekotājs nepiedāvā šādu 
iespēju. 

Papīrs 

Papīra iepakojumi, rakstāmpapīrs, kartons, avīzes, 
žurnāli u.c. apdrukāti materiāli, kartona kastes. 

Laminēti papīri, papīra dvieļi, salvetes, vienreizlietojamie trauki, 
līmpapīri, fotopapīri, tapetes, dzērienu kartona u. c. iepakojumi, 
kas sastāv no papīra, kartona ar plastmasas un/vai metāla 
elementiem (sulu, piena pakas*, iepakojums saldējumam, 
čipsiem, šokolādes batoniņiem, citiem saldumiem, pārtikai). 
*Dzērienu paku nodošanas iespējas jānoskaidro pie atkritumu 
apsaimniekotāja. 

Plastmasa 
Plastmasas pudeles (PET), plastmasas maisiņi, 
plastmasas kastes, plēve, produktu trauciņi bez ēdiena 
atliekām (HDPE, LDPE). 
*Kādus plastmasas veidus var nodot jūsu skolā, 
jānoskaidro pie atkritumu apsaimniekotāja. 

Rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmeti, 
vienreizlietojamie trauki (salmiņi, ēšanas piederumi), eļļas 
pudeles, krējuma, jogurta, margarīna trauciņi, putuplasts, 
plastmasas virves, striķi, iepakojumi, kas sastāv no plastmasas 
ar metāla elementiem. 

Stikls 

 

Stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, mēbeļu, 
fotorāmīšu stikls (krāsains un bezkrāsains). 

Porcelāna un stikla trauki, spoguļi, logu stikls, spuldzes, smaržu 
pudelītes, keramikas pudeles un trauki, stikls ar plastmasas 
un/vai metāla elementiem. 

Metāls 
Krāsainie metāli, dzelzs (skārdenes, izmazgātas 
konservu kārbas, burku vāciņi, metāla korķi, alumīnija 
kafijas kārbas, atslēgas, zobrati, aerosola flakoni) 

Folija, krāsu bundžas 



Atkritumu 
veidi 

ŠĶIROJAMIE 
Potenciāli varētu sašķirot, bet iemesti kopējā urnā 

NEŠĶIROJAMIE 
Tos nav iespējams sašķirot vai atkritumu apsaimniekotājs nepiedāvā šādu 
iespēju. 

Bioloģiski 
noārdāmie 
atkritumi 

 

Pārtika, dabīgas izcelsmes atkritumi: olu čaumalas, 
pārtikas atliekas, tējas un kafijas biezumi, augļu un 
dārzeņu atlikumi, vecie istabas augi un puķes, slapji 
papīra atkritumi, bioplastmasas iepakojums ar 
atbilstošu marķējumu. 

Zināšanai! Kompostā nedrīkst mest materiālus, kuri nesatrūd, 
kā arī svaigas gaļas un zivju, piena atlikumus, kaulus, asakas, 
sapelējuši maizi. 
 

Koks/korķis 
 

Dažādi koka izstrādājumi, korķis (pudeļu korķi, korķa tāfele 
u. tml.) 

Tekstils 
 

Audumi/drēbes (gan no dabiskas, gan sintētiskas 
tekstilšķiedras), auduma/džutas striķi u. c. 

Gumija 
 Baloni, gumijas lentes u. c. 

 

Bīstamie sadzīves atkritumi 

 Elektriskās un elektroniskās iekārtas (datori, telefoni, sadzīves tehnika u. tml.) 

 Apgaismes iekārtas, luminiscentās spuldzes 

 Medicīnas atkritumi (medikamenti, šļirces u. tml.) 

 Baterijas un akumulatori 

 Sadzīvē lietotie ķīmiskie līdzekļi un to iepakojums (mazgāšanas, telpu uzkopšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, krāsas, 

krāsu atšķaidītāji, līme u. c.) 

 Eļļas un eļļas filtri 

 Citi (norādiet tālāk): ______________________ 


