Darba laiks:
Sv, Pr – brīvs
Ot, Tr - 10:00 līdz 14:00
Cet, Pk - 12:00 līdz 17:00 (vasarā 14:00 līdz 19:00)
Se - 10:00 līdz 16:00
Informācijas tālr. 65022645, 26140399

BALDONĒ, RĪGAS IELĀ 27.
Atkritumu frakcijas, kuras tiks pieņemtas:

Kartona, papīra iepakojums - gofra kartons, kartona/papīra kastes un kārbas
saplacinātā veidā. Iepakojums nedrīkst būt piesārņots ar pārtikas produktu paliekām.

Makulatūra - avīzes, žurnāli, grāmatas.
Baltais pudeļu stikls - baltas krāsas stikla burkas, pudeles. Pirms izmešanas jāizskalo no

ēdienu un dzērienu paliekām!
Krāsainais pudeļu stikls - krāsainas stikla burkas, pudeles.

Logu stikls - logu stikls (t.sk. siltumnīcu stikls). Logu stiklam jābūt tīram! Nepieņem

spoguļstiklu, auto stiklu, dažādu krāsu stikla lauskas.
PET pudeles - plastmasas (PET) dzērienu pudeles (saplacinātas).


Cietais PET - plastmasas iepakojums, uz kura ir atzīme HDPE. Piemēram: A/M vējstiklu
mazgāšanas šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu iepakojums; matu šampūnu un balzamu
iepakojums; šķidro ziepju iepakojums; pārtikas piedevu kannas. Nepieņem: vienreiz lietojamos
traukus, eļļas pudeles, rotaļlietas u.c. mājsaimniecībā izmantojamus plastmasas priekšmetus.

Polietilēna iepakojums (plēves) - plēves iepakojums, t.sk. siltumnīcas plēves. Plēvēm
jābūt tīrām un pēc iespējas sausākām! Čaukstošās plēves/maisiņi nav iepakojums.

Metāls - konservu kārbas, skārda bundžas, metāla vāciņi un citi metāla iepakojumi un
sakausējumi (varš, bronza, misiņš, alumīnijs, svins, cinks, čuguns, tērauds, alva, jaukti metāli).

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi. Visa veida nolietotas elektropreces:
ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās krāsnis, elektriskie radiatori,
ventilatori; putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas automāti, dzirnaviņas, tosteri, fēni, bārdas skuvekļi;
?
datori, printeri, monitori, mobilie telefoni; televizori, video un audio magnetofoni, atskaņotāji,

radioaparāti; urbji, šujmašīnas, zāģi utt. Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas pirms
nodošanas nedrīkst būt izkomplektētas!

Vieglo automašīnu riepas - ŠOBRĪD NETIEK PIEŅEMTAS.
Industriālās, celtniecības un traktortehnikas riepas netiek pieņemtas.
Luminiscētās lampas - visa veida dienasgaismas spuldzes, izņemto kvēlspuldzes.

Saplēstas un netīras spuldzes netiek vāktas.

Baterijas

Akumulatori
Šķiroto atkritumu savākšanas laukums izveidots, lai attīstītu dalīto atkritumu savākšanas sistēmu
un efektīvi no kopējās atkritumu plūsmas nodalītu pārstrādājamos materiālus. Laukums ierīkots
realizējot Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu
ierīkošana Baldones, Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novados”.
Neskaidrību gadījumā, lūdzam, zvanīt Ogres SIA „Marss” pa tālr. 65022645; 26140399 vai
rakstīt e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com. Kopā mēs spēsim sakārtot vidi, kurā dzīvojam!

