
ŠĶIROSIM ATKRITUMUS ATBILDĪGI! 

 

Kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus? 

Šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas. Jo vairāk no kopīgā atkritumu apjoma atšķirosim 

bez maksas izvedamo, jo mazāks būs sadzīves atkritumu apjoms, par kuru jāveic apmaksa. 

Tas ir svarīgi, lai nevajadzētu plānot maksas paaugstināšanu par sadzīves atkritumiem. 

Kur ir izvietoti šķiroto atkritumu konteineri? 

Nīcas novadā izveidoti 10 šķiroto atkritumu punkti, kur jebkurš iedzīvotājs var atvest un 

izmest šķirotos atkritumus: 

 Nīcā: Skolas ielā pie kūtiņām, Saules ielā 2, pie Nīcas vidusskolas, Bārtas ielā aiz 

veikala TOP, pie nepabeigtās mājas, pie Nīcas kultūras nama; 

 pie Otaņķu pagasta pārvaldes; 

 Grīnvaltu ciemā pie garāžām; 

 Bernātos stāvlaukumā pie „Dzintariņa”; 

 Jūrmalciemā pie sabiedriskā centra „Ievas”; 

 

Ko svarīgi ievērot šķirošanas konteineros? 

 

Konteinera 
krāsa 

Konteinera veids DRĪKST izmest NEDRĪKST izmest 

 
zils 

 
KARTONAM, 
PAPĪRAM 
 
Svarīgi! 
Kastes pirms 
izmešanas 
saplacināt, 
līmlentes noņemt 
nav nepieciešams. 
 

 
*avīzes un žurnālus 
*rakstāmpapīru 
*grāmatas 
*izjauktas kartona vai 
papīra kastes 
 

 

 
*slapju un netīru papīru un kartonu  
*iepakojumu ar pārtikas atliekām  
*piena, sulu, kefīra u.c. tetrapakas 
*laminētu papīru 
*izstrādājumus, kas satur foliju  

 
dzeltens 

 
PLASTMASAI 
 
Svarīgi! 
PET pudeles pirms 
izmešanas saplacināt 
un aizskrūvēt korķi. 
 

 
*PET un HDPE pudeles, 
kastītes, spainīšus 
(saplacinātus) 
* plēves iepakojumu 
*tīrus polietilēna maisiņus 
 

 
*netīru, ar pārtikas atliekām 
piesārņotu taru  
*eļļas pudeles 
*sadzīves preces 
*rotaļlietas 
*vienreizējās lietošanas traukus 

 
zaļš 

 
STIKLAM  
 

 
*burkas 
*pudeles 
 
 
 

 
*netīru, ar pārtikas paliekām 
piesārņotu taru  
*spoguļus  
*logu stiklu 
*automašīnu stiklu  
*traukus  
*keramikas izstrādājumus  
*spuldzes 



 

Kādas kļūdas šķirošanā pieļaujam? 

 Šķirošanas konteineros dažkārt konkrētais atkritumu veids ir izmests ar visu 

plastikāta  maisiņu, kurā ievietotas pudeles vai  papīrs.  

 Plastmasas pudeles un kartona kastes nereti ir iemestas nesaplacinātas, tā aizņemot 

daudz vietas.  

 Pie šķirotiem atkritumiem izmests logu stikls un tetrapakas.  

 Sadzīves atkritumu konteineros reizēm lielos daudzumos ir izmestas plastmasas vai 

stikla pudeles un kartona kastes, kuras varētu iemest līdzās esošajā šķirošanas 

konteinerā. 

Kas ir priekšapmaksas atkritumu maisi? 

Iedzīvotājiem ir iespējams iegādāties marķētus atkritumu maisus. To cenā ir iekļauta 

atkritumu izvešana. Šie maisi piemēroti privātām saimniecībām un viesu mājām, kurās grūti 

precīzi noteikt apjomus. Maisus var iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā (EUR 1.02) 

un Jūrmalciemā SIA „Smaragda” veikalā. 

Paldies ikvienam, kas ir ielāgojis visus noteikumus un atbildīgi šķiro atkritumus! 

Šķiroto atkritumu apjoms ir pieaudzis gan Rudē, gan Nīcā. 

 


