
Atkritumu šķirošanas ceļvedis

Plastmasas, 
papīra, 
metāla 
iepakojums

Stikla 
iepakojums

BIO 
atkritumi

Kā viegli šķirot 
atkritumus Rīgā?



Plastmasas
papīra
metāla
iepakojums

Drīkst
Plastmasas iepakojums
bez produkta paliekām

Dzērienu 
plastmasas
pudeles

Plastmasas maisiņi,
plēves iepakojumi

Saldētu produktu
iepakojumi

Kosmētikas un 
sadzīves ķīmijas
iepakojumi

Piena 
produktu
iepakojumi

Gaļas un 
citu pārtikas 
produktu 
iepakojumi

Maizes
iepakojumi

Tīkliņveida
iepakojumi

Čipsu un 
konfekšu
pakas

Olu 
iepakojumi

Pārstrādei 
derīgi 
iepakojumi

Pārējie
plastmasas
iepakojumi
(enerģijas ieguvei 
speciāli aprīkotās 
iekārtās) 

(PET, LDPE, HDPE)

Rotaļlietas un 
citas plastmasas 
sadzīves preces

Putuplasta
iepakojumi

Vienreizlietojamie
plastmasas trauki
un galda piederumi

Matu un 
citu krāsu 
tūbiņas

Vieglā 
iepakojuma 
konteiners

Nedrīkst
Sadzīves un 
vienreizlietojamās 
preces



Dzērienu un citu produktu 
kartona iepakojumi 

Plastmasas
papīra
metāla
iepakojums

Biroja papīrs Grāmatas

Vienreizlietojamie
papīra trauki
un galda piederumi

Vieglā 
iepakojuma 
konteiners

Papīra maisiņi Makulatūra

Papīra un kartona 
iepakojumi 
(t.sk. picu kastes)

Olu 
iepakojumi

Laminēts papīrs,
dāvanu maisiņi 

Papīra dvieļi
un salvetes

Sīki 
sasmalcināts
papīrs

Taukains, 
netīrs vai 
slapjš papīrs

Drīkst
Papīra iepakojums un makulatūra 
bez produkta paliekām

Papīra
izstrādājumi

Nedrīkst



Vāki un korķi

Plastmasas
papīra
metāla
iepakojums

Vieglā 
iepakojuma 
konteiners

Dzērienu skārdenes

Ēdienu skārda
iepakojumi

Konservu bundžas 
un citi metāla 
iepakojumi

Folija 
materiāli 

Baterijas un 
akumulatori

Atslēgas, naži, 
skrūves, u.c.

Drīkst
Metāla iepakojums
bez produkta paliekām

Citi metāla 
priekšmeti

Nedrīkst



Stikla
iepakojums

Stikla 
iepakojuma 
konteiners

Burkas Pudeles

Kristāla 
trauki un 
izstrādājumi

Spuldzes Plakani stikli - 
logi, spoguļi, 
foto rāmju stikli

Automašīnu 
stikli

Keramikas 
trauki un
pudeles

Stikla 
sadzīves
priekšmeti

Drīkst

Citi stikla 
izstrādājumi

Nedrīkst

Pārtikas stikla tara
bez produkta paliekām



BIO
atkritumi

BIO
atkritumu 
konteiners

Augļi un dārzeņi, 
serdes, mizas, kauliņi 
un sēkliņas, rieksti 
un to čaulas

Svaiga un termiski 
apstrādāta gaļa un 
gaļas izstrādājumi, 
zivju atgriezumi, 
kauli un asakas

Svaigas un 
termiski
apstrādātas 
olu čaumalas

Siers, biezpiens 
un citi cietie 
piena produkti

Maizes un miltu 
izstrādājumi

Kafijas un tējas 
biezumi bez 
maisiņiem 
un filtriem

Graudaugi
un to 
izstrādājumi

Augi un to saknes, 
nezāles, nopļauta 
zāle un lapas

Dārza atkritumi un 
telpaugi, t.sk. nelieli 
krūmi un koku zari 
diametrā līdz 2 cm un 
garumā līdz 50 cm

Tūjas un resni zari, 
celmi (diametrs virs 
2 cm, garums 
virs 50 cm)

Plastmasas 
maisiņi un iepakojumi, 
BIO plēves un puķupodi

Pelni, grila 
ogles un 
izsmēķi

Lauksaimniecības 
atlikumi, siens, 
salmi, kūtsmēsli

Zupas, mērces, 
eļļas, marinādes, 
kompoti

Mājdzīvnieku 
pakaiši un 
izkārnījumi

Akmeņi, augsne, 
nepārstrādājami
dārza materiāli

Parastās un BIO 
autiņbiksītes, 
paklājiņi un paketes

Papīra un 
plastmasas trauki, 
olu iepakojums

Drīkst

Šķidrumi, lieli zari, 
lauksaimniecības un 
mājdzīvnieku atkritumi

Nedrīkst

Mājsaimniecības virtuves 
un dārza atkritumi



Atkritumu šķirošanas padomi

Aizver konteinera vāku! Ziņo par pilnu konteineru! 
Pasargā konteineru no nokrišņiem. 
Novērs atkritumu nokļūšanu dabā 
un smaku izplatīšanos.

Ja konteiners ir pilns, ziņo par to savas mājas 
apsaimniekotājam vai atkritumu apsaimniekotājam.  
Aicini pieteikt papildu izvešanu vai 
mainīt konteinera izvešanas biežumu.

Saplacini iepakojumu!

Atkritumu mašīnai nebūs 
jāpārvadā tukšs gaiss.
Konteinerā būs vieta arī citu šķirotāju 
atkritumiem un tas piepildīsies lēnāk.

Izber atkritumus no maisa!
Ievietojot šķiroto materiālu 
konteineros, izber to no maisa. 
Tā šķiroto atkritumu sastāvs 
būs pārskatāms. 

Atkritumu 
šķirošanas padomi

Atceries
Šķirošana palīdz samazināt 
mājsaimniecības izdevumus! 

Plastmasas, papīra, metāla un stikla 
iepakojumu atkritumu apsaimniekotājs 
izved bez maksas, bet BIO atkritumus - 
par samazinātu tarifu.

Vislabākie atkritumi ir 
tie, kurus mēs neradām! 

Meklē iespējas samazināt radīto 
atkritumu daudzumu – dodies uz 
veikalu ar savu maisiņu un izvēlies 
produktus bez papildu iepakojuma.

Atbrīvo iepakojumu 
no produkta paliekām!
Slapjš un netīrs papīra, plastmasas un metāla 
iepakojums var sabojāt visu šķiroto atkritumu 
saturu, tāpēc neatstāj tajā nozīmīgas produkta 
paliekas. Nepieciešamības gadījumā iepakojumu 
izskalo, bet to nav nepieciešams mazgāt. 
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Ziemeļu rajonā un 
Vidzemes priekšpilsētā
SIA ECO BALTIA VIDE

Centra rajonā un 
Latgales priekšpilsētā
SIA CLEAN R

Pārdaugavas 
Kurzemes rajonā
SIA CLEAN R

Pārdaugavas 
Zemgales 
priekšpilsētā
PS LAUTUS VIDE
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Atkritumu 
apsaimniekošana 
Rīgā

Rīgas teritorija ir sadalīta 
četrās atkritumu 
apsaimniekošanas zonās. 

Šajās zonās atkritumu 
apsaimniekošanu nodrošina 
noteikti uzņēmumi

Ja šaubies par pareizu 
atkritumu šķirošanu, sazinies 
ar savu atkritumu apsaimniekotāju: 

www.cleanr.lv | kc@cleanr.lv
www.lautus.lv | info@lautusvide.lv 
www.ecobaltiavide.lv | riga@ecobaltiavide.lv

Par atkritumu apsaimniekošanas 
izmaksām un citām tēmām jautā 
Rīgas domes Mājokļu un 
vides departamentam: 

67474700
atkritumi@riga.lv

Vairāk par atkritumu 
apsaimniekošanas jaunumiem 
un šķirošanu Rīgā uzzini:

riga.lv/lv/atkritumi

riga.lv RigasDome

Seko līdzi
aktualitātēm!

Apsaimniekotāju
kontakti

Rīgas pašvaldības
kontakti


