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Šķirot ir viegli! Dari to pareizi! 

Izglābsim katrs vismaz 14 kokus jeb savāksim 1 tonnu otreiz lietojamā papīra 

līdz 2018. gadam.  

“Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā ar 28 Latvijas pašvaldībām un vadošajiem 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem no 12.jūnija līdz 16. septembrim organizē 

Alūksnes novadā rosinošu izglītojošu pasākumu kopumu “ŠĶIROT IR VIEGLI. DARI TO 

PAREIZI”! sadarbībā ar uzņēmumiem „ALBA 5”, „Rūpe” un Alūksnes novada 

pašvaldību.  

“Latvijas Zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis stāsta: “... vienā no Latvijas 

pašvaldībām, kurā veiksmīgi notiek atkritumu šķirošana, konteinerā, kas paredzēts 

plastmasai, iedzīvotājs izbēris sava kamīna pelnus. Poligona darbiniekiem bija speciāli 

jāattīra plastmasas pudeles no pelniem, lai šī konteinera saturu varētu pārstrādāt. 

Aizdomājos par iedzīvotāju zināšanu līmeni iepakojuma šķirošanas jomā un uzsāku 

jaunu zināšanu palielināšanas kampaņu.”  

Varam sākt šķirot ar vienu tvertni/maisiņu, kurā mest visas šķirojamās lietas. 

Šo tvertni/maisiņu šķirojam jau dalīti vākto atkritumu laukumā. Ērtāk virtuvē zem 

izlietnes izvietot tvertnes katram no šķirojamajiem materiāliem – papīram, 

plastmasai, stiklam un sadzīves atkritumiem.  

Dalamies ar šķirošanas pieredzi un iedvesmojam rīcībai citus cilvēkus, kas nav 

mēģinājuši šķirot, piedalāmies fotokonkursā “PARĀDI, KĀ ŠĶIRO TU!”. Labāko ideju 

un piemēru autoriem būs balvas. Iesūtām savas fotogrāfijas e-pastu vai arī uzreiz paši 

ievietojam tās Zaļa punkta izveidotajā galerijā Draugiem.lv, parādot kā ikdienā šķiro 

atkritumus savā virtuvē.  

Zināšanu nostiprināšanai par pareizu atkritumu šķirošanu, uz krāsainajiem 

konteineriem būs īpašas uzlīmes ar zīmējumiem, kuros parādīts, ko drīkst mest 

konkrētajā konteinerā. 14 Rimi un 3 Supernetto veikalos visā Latvijā būs izvietoti 

informatīvie punkti ar detalizētu instrukciju par pareizu un atbildīgu atkritumu 

šķirošanu, to varēs paņemt līdz.  

Turpinām vai sākam vēl aktīvāk šķirot, izmantojam pieejamos šķirošanas 

punktus, turklāt daram to pareizi.  

“ŠĶIROT IR VIEGLI. DARI TO PAREIZI!” 
 



 
Uzziņām: 
Indra Soika–Dreimane,   
kampaņas koordinatore 
T. 26455823 
Epasts: indra@ekomedia.lv 

Mūsu atbildība pret vidi ir izlietotā iepakojuma šķirošana, otrreizējo izejvielu 

pārstrāde.  

Kampaņas atbalstītāji ir „Latvijas Televīzija”, „JCDecaux”, „inbox.lv”, VAS „Latvijas 

valsts meži”, „Tallink” un „RIMI”.  
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