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ZAAO jaunās konteineru uzlīmes vērš uzmanību uz pareizu šķirošanu
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” uzsācis dalīti vāktu atkritumu konteineru
uzlīmju nomaiņu, lai iedzīvotāji vēl precīzāk saprastu, kurš iepakojums ir derīgs pārstrādei un kuram
pārstrādes iespēju šobrīd nav, tāpēc tas nav jāšķiro.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “ZAAO par augstu vērtību vienmēr
tur ne tikai klientu pieprasītu pakalpojumu attīstīšanu, bet arī informēšanu un izglītošanu par pakalpojumu
pareizu izmantošanu. Esam uzsākuši vairāku tūkstošu konteineru uzlīmju nomaiņas procesu uzņēmuma
darbības reģiona EKO punktos, EKO laukumos un juridiskajiem klientiem, lai ar foto attēliem, tekstu, atļaujas
un aizlieguma zīmēm vēl precīzāk norādītu, kas ir derīgs pārstrādei. Uz uzlīmēm izvietotā informācija
pieejama arī elektroniski uzņēmuma mājas lapā, sociālos tīklos, kā arī plānots to izplatīt pašvaldību
informatīvajos kanālos. Drukātā veidā informācija par pareizu šķirošanu pieejama dažādos pasākumos un
iedzīvotājiem tiks izplatīta sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem.”
Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst izmest tikai pudeļu un burku stiklu. Biežākās kļūdas,
kuras iedzīvotāji pieļauj attiecībā uz pudeļu un burku stikla konteineriem ir spoguļu, māla, porcelāna un
fajansa trauku mešana tajos. Šajos konteineros nedrīkst mest arī logu stiklu, kuru bez maksas var nodot EKO
laukumos.
Papīra, polimēra, metāla šķirošanai paredzētajos konteineros drīkst ievietot avīzes, žurnālus, grāmatas,
aprakstītu papīru, kartona iepakojumu, dzērienu pakas, kartona kastes, kā arī polietilēna plēvi, maisiņus
(LDPE), PET pudeles, pārtikas, kosmētikas, sadzīves ķīmijas iepakojumu, kas ir spaiņi, kannas, pudeles ar
apzīmējumu HDPE. Tāpat šajos konteineros drīkst ievietot metāla dzērienu bundžas un konservu kārbas, kā
arī citus metāla sadzīves priekšmetus. Šajos konteineros nedrīkst mest vienreiz lietojamos traukus, papīra
salvetes, follija izstrādājumus, krējuma, margarīna trauciņus, vakuuma iepakojuma traukus, tomātu mērces un
eļļas pudeles, saplēstas rotaļlietas, kancelejas priekšmetus, auto un būvniecības apdares materiālus. Aizliegts
mest konteineros asus metāla priekšmetus – žiletes, adatas, nažus - uz kuriem var savainoties darbinieki, kuri
sagatavo materiālus pārstrādei.
Priekšmetiem, kuri tiek ievietoti dalīti vāktu atkritumu konteineros, ir jābūt tīriem, bez pārtikas piejaukuma.
Konkrētie konteineri nav paredzēti medicīnisko, lielgabarīta, zaļo, būvniecības, bīstamo, elektronisko un
nešķirotu sadzīves atkritumu izmešanai! Vēršam uzmanību, ka negodprātīgas rīcības kontrolei vairākas
ZAAO darbības reģiona pašvaldības EKO punktos jau izvietojušas video novērošanas kameras.
Dalīti vāktu atkritumu konteineros savāktais materiāls tiek transportēts uz Reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas centru “Daibe”, kur tas tiek pāršķirots atbilstoši pārstrādātāju prasībām un sagatavots
transportēšanai uz pārstrādes rūpnīcām.
ZAAO darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana
un apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes.
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