
Viegli šķirot pareizi!
Izlieto    Saplacini    Izber



*8,47 EUR/m3

*0,00 EUR/m3

*2,38 EUR/m3

*10,85 EUR

Nešķirots 50 % 

Pareizi škirots 25 % 

Pareizi šķirots 25 %

Nešķiroti atkritumi 
(*16,93 EUR/m3)

     Sausais + stikls 
iepakojums bez maksas

BIO 
(*9.52 EUR/m3)

*16,93 EUR/m3Nešķirots 100 % Nešķiroti atkritumi 
(*16,93 EUR/m3)

-36%

Nemet

putuplastu un foliju,

 

 vienreizlietojamos traukus,
iepakojumu aizsietos maisos,papīra un kartona iepakojumu,

 baterijas un akumulatorus,

  izlietotas papīra salvetes,

  medikamentus, bīstamus vai 
  kodīgus materiālus

Sāc šķirot un ietaupi!

 Drīkst mest

saplīsušu stiklu,
iepakojumu ar 
pārtikas atliekām,

keramiku

 Nemet

 lielgabarīta atkritumus,

 riepas,

 spuldzes un baterijas,
 būvgružus,

 elektrotehniku,

 medikamentus un citus 
 bīstamus atkritumus,

tekstila izstrādājumus, audumus,

 

 šķidros atkritumus (zupas, eļļas), 

Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā radušies atkritumi, 
kas nav piemēroti otrreizējai pārstrādei.

 Drīkst mest
 

 avīzes, žurnālus, grāmatas bez 
cietajiem vākiem,

sadzīves atkritumus,
mitru, netīru, sapelējušu tekstilu,
saplēstu tekstilu vai 
auduma atgriezumus

HDPE     kannas un vāciņus,
 LDPE     iepakojuma plēves,

 metāla iepakojumus 
(skārdenes, konservu kārbas)

 

Drīkst mest
stikla pudeles,

 stikla burkas

 

Nemet

logu un automašīnu stiklu,

taukainu iepakojumu (eļļas pudeles),

rūdīto stiklu un spoguļus,

keramikas, stikla vai 
porcelāna traukus, 

smaržu flakonus,

spuldzes

pelnus

Sašķirotie atkritumi nedrīkst būt aizsietos maisos! 

Sadzīves atkritumi

Stikla iepakojums

Iespējas 
ietekmēt 
izmaksas

*Aprēķinā izmantots vidējais tarifs Rīgā (2 zonās) 2021. gadā EUR/m3 ar 21 % PVN

stiklu aizsietos maisos,

 PET     un plastmasas pudeles,

Nemet

Kā šķirot pareizi?Kas ir atkritumi?

Vai tu zināji?

Tekstils

apģērbu,
apavus,

 Drīkst mest

Sausais iepakojums – 
papīrs,plastmasa, metāls

TEKSTILS

PLASTMASA
PAPĪRS
METĀLS

Drīkst izmest tīru iepakojumu. 
Tas var būt arī saplēsts.

mājas tekstilu 
(aizkarus, galdautus, 
gultas veļu)

Vai zināji, ka, šķirojot atkritumus, tu ne vien kļūsi videi draudzīgāks, 
bet arī turīgāks? Kārtīgi šķirojot, vari ietaupīt līdz pat 40 %. 
Redz, kā tas izskatās!

virtuves atkritumus,

laminētu un smalcinātu papīru,



 Drīkst mest
 Ēdiena atliekas:

augļus un dārzeņus  
(arī mizas, serdes, kauliņus),
kafijas un tējas biezumus 
(tējas maisiņiem – nē),
gaļu un zivis (tostarp kaulus, asakas),
olu čaumalas

Zaļos atkritumus: 
lapas, zāli,
augus un to saknes,
nezāles,
bojātus augļus vai dārzeņus,

mulču
zarus (līdz 2 cm diametrā),

 

Nemet

šķidrumus (zupas, marinādes),
higiēnas lietas, autiņbiksītes 
(tostarp bioloģiskās),
izlietotas papīra salvetes,
vienreizlietojamos traukus,
jebkādu olu iepakojumu, 
mājdzīvnieku pakaišus,
melnzemi, grunti, smilti, akmeņus,
cigarešu izsmēķus,
pelnus, grila ogles

Aicinām klientus BIO atkritumus kompostēt savās majās vai dārzā, 
jo kompostēšana ir videi draudzīgākais, arī lētākais BIO 
atkritumu apsaimniekošanas veids. 

– 

 
Iespējams izmantot savā īpašumā esošo konteineru vai
“Clean R” BIO konteineru (0,24 m3).

– 

 

 
 

     

     
   

  
 

BIO atkritumus aizsietos maisos,

Ja apjoms ir liels, “Clean R” pēc pasūtījuma nodrošina arī BIO atkritumu
(piemēram lapu) savākšanu un izvešanu ar specializēto tehniku.

– BIO atkritumus var nodot “Clean R” šķiroto atkritumu
   savākšanas laukumos Rīgā, Vietalvas ielā 5, un Spilves ielā 8e.

Kas ir BIO atkritumi?

BIO konteinerā drīkst izbērt atkritumus bez plastmasas un 
papīra maisiņiem, arī tā dēvētajiem BIO maisiņiem. To vieta 
ir sadzīves atkritumu konteinerā.

Katrā pašvaldībā BIO atkritumu apsaimniekošanai ir noteikta atkritumu maksa. 
Tā Latvijā ir vidēji par 40 % mazāka nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanai.

     
    

  
  

       
 

Daudzdzīvokļu mājām un publiskām ēkām
iespējams izmantot savā īpašumā esošo
konteineru vai “Clean R” konteineru:

Privātmājām

– BIO atkritumiem (0,24 m³ un 0,66 m3)

0,24 0,66 m3

0,24

Bioloģiski noārdāmie 
atkritumi (BIO)

0,24 0,66 m3
BIO atkritumu šķirošanai “Clean R” 
piedāvā 0,24 m3 un 0,66 m3 konteinerus.

BIO ir viss, ko varētu apēst tu pats vai kaimiņa govs, — sausas ēdiena 
paliekas bez iepakojuma un zaļie dārza atkritumi, kas efektīvi pārstrādājami 
biogazē vai kompostā. 



* Katrā pašvaldībā ir noteikts BIO apsaimniekošanas tarifs.

* Atkritumu izvešana ir bez maksas. Atsevišķās pašvaldībās 
var tikt piemērota nomas maksa par konteineru.

 Konteineri tiks izvietoti blakus sadzīves atkritumu     
 konteineriem vai citā nama apsaimniekotāja norādītā vietā.

* Atkritumu izvešana ir bez maksas. Atsevišķās pašvaldībās 
var tikt piemērota nomas maksa par konteineru.

 – papīram, metālam, plastmasai (80 l) 
– stiklam (80 l)

Iespējams izmantot savā īpašumā esošo konteineru vai “Clean R” konteineru.

Juridiskām personām šķiroto atkritumu konteineri tiek nodrošināti bez maksas.

0,66 m3

80 80 

1,1 m3

0,66 m3

Ja vismaz piecas privātmājas savstarpēji vienojas par šķirošanu 
un vietu konteineru uzstādīšanai.

0,66 m3 1,1 m3

0,66 m3 1,1 m3

0,24 0,24 0,24

0,24

Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir mazs 

Ja šķirojamo atkritumu apjoms ir liels

 

Atgādinām, ka sašķirotajam materiālam ir jābūt bez ēdienu 
paliekām, sausam un pirms izmešanas to jāsaplacina.

Kā šķirot daudzdzīvokļu mājās 
un publiskās ēkās?

Bez maksas pieejamie konteineri*:

Par atsevišķu samaksu*:

Kā šķirot privātmājām?

Komplektā ir pieejamas divas somas:

Kur likt sašķiroto?

Kā saņemt šķirošanas somas?
Šķirošanas somas par atsevišķu samaksu, var iegādāties “Clean R” 
klientu apkalpošanas centrā – Rīgā, Vietalvas ielā 5.

Daudzdzīvokļu namiem un sabiedriskajām ēkām 
(skolām, veikaliem, noliktavām utt.)

– stiklam (0,66 m3)
– papīram, metālam, plastmasai (1,1 m3)

– BIO atkritumiem (0,66 m3)

Ja konteinerā tiek konstatēts neatbilstošs sastāvs, 
konteinera izvešana būs maksas pakalpojums atbilstoši 
atkritumu veida apsaimniekošanai.

Bez maksas pieejamie konteineri*:
– stiklam (0,24 m3)
– papīram, metālam, plastmasai (0,24 m3)

Šķiro pats un izstāsti kaimiņiem! 

Par atsevišķu samaksu*:
– BIO atkritumiem (0,66 m3)
* Katrā pašvaldībā ir noteikts BIO atkritumu apsaimniekošanas tarifs. 

Bez maksas pieejamie konteineri*:

* Atkritumu izvešana ir bez maksas.

– stiklam (0,66 m3)
– papīram, metālam, plastmasai (1,1 m3)

Kā šķirot juridiskām personām?

Bez maksas pieejamie konteineri:

* Vai mazāks konteiners, savstarpēji vienojoties.

– stiklam (0,24 m3, 0,66 m3)
– papīram, metālam, plastmasai (1,1 m3)*

Par atsevišķu samaksu*:
– BIO atkritumiem (0,24 m3, 0,66 m3)
* Katrā pašvaldībā ir noteikts BIO atkritumu apsaimniekošanas tarifs. 

Piedāvājam klientiem iegādāties šķirošanas somu 
komplektu, lai sašķirotos atkritumus var ērti 
uzglabāt. Somas ir paredzētas atkritumu uzkrāšanai.

Kad somas ir pilnas, klients pats var aizvest un iztukšot tās jebkurā 
sev tuvāk pieejamā šķirošanas punktā vai šķirošanas laukumā bez 
maksas. Lai atrastu sev tuvāko punktu, spied šeit.

Ja šķiroto atkritumu apjoms ir liels (1000 kg mēnesī un vairāk), “Clean R” 
pēc pieprasījuma sagatavos individuālu apsaimniekošanas risinājumu. 

https://cleanr.lv/punkti/


Viegli šķirot 
pareizi!

Izlieto    Saplacini    Izber




