KONKURSS!

Šķiro BIO = MAZĀKS RĒĶINS + JAUNA NOJUME

Sāc šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un maksā mazāk!
Esi videi draudzīgāks! Esi progresīvāks!
Izcīni savai mājai jaunu, drošu, ērtu un pievilcīgu atkritumu konteineru novietni pagalmā!

KONKURSAM VAR PIETEIKTIES LAIKĀ NO
19.02.2021. LĪDZ 19.03.2021.
1. Savas mājas apsaimniekotājam pasaki, ka vēlies piedalīties Clean R konkursā "Šķiro BIO".
2. Ja Tev ir vismaz 2 un vairāk nešķiroto sadzīves atkritumu konteineri, vienu no tiem vari aizstāt ar
BIO, vai arī pieprasīt, lai BIO konteiners tiek nolikts papildus esošajiem konteineriem.
3. Par savu lēmumu paziņo arī Clean R, rakstot uz kc@cleanr.lv.
4. Sāc pareizi šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un maksā par 40% mazāk*.
5. Izcīni savai mājai jaunu, drošu, videi draudzīgu un pievilcīgu atkritumu konteineru nojumi!
6. Konkursa uzvarētājs, kas tiks pie jaunās atkritumu konteineru nojumes, tiks paziņots 22.06.2021.

"Šķiro BIO" konkursa nosacījumi:
Nepareizi sašķiroti BIO atkritumi konkursa uzskaitē neparādīsies un tiks izvesti par parasto
sadzīves atkritumu tarifu;
Jāsamazina sadzīves atkritumu konteineru izvešanas biežums;
Uzvar tas, kuram vislielākais samazinājums sadzīves atkritmos un proporcionāli mājas lielumam,
lielākais sašķirotais BIO apjoms.

Konkurss norisināsies līdz 18.06.2021.
Uzvarētājus paziņosim 22.06.2021.
! Konkursā var piedalīties tikai Clean R klienti, kuri dzīvo kādā no Rīgas zonām – Kurzemes un
Latgales priekšpilsētā, vai Centra rajonā.
! Konkurss tikai daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem.
* nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana Rīgā 1. zonā (Centra rajons un Latgales priekšpilsēta) maksā 16,78 EUR/m ;
BIO konteinera izvešana – 9,37 EUR/m
nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana Rīgā 2. zonā (Pārdaugavas Kurzemes rajons) maksā 17,07 EUR/m ;
BIO konteinera izvešana – 9,68 EUR/m
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Bioloģiski noārdāmi atkritumi ir sadalāmi divās grupās:
PĀRTIKA : bojāti augļi un dārzeņi, mizas un serdes, maizes izstrādājumi, siers, biezpiens,
jēla vai termiski apstrādāta gaļa un zivis, olas, riekstu čaumalas, tējas un kafijas biezumi u.tml.
ZAĻIE ATKRITUMI : augu saknes un nokaltušie ziedi, saknes, zāle, novītuši grieztie ziedi.

BIO KONTEINERĀ NEDRĪKST MEST:
jebkādus bio atkritumus plastmasas iepakojumā vai maisiņos (ieskaitot BIO maisiņus),
šķidrumus (zupas, kompotus, ievārījumus, pienu, krējumu), jebkādu olu iepakojumu,
vienreizlietojamos traukus, higiēnas preces, autiņbiksītes (tostarp bioloģiskās autiņbiksītes),
akmeņus, zemi, jebkādu mājdzīvnieku tualeti, izlietotas papīra salvetes un virtuves dvieļus.

