
Svarīga informācija 

 
 Lūdzu, izlieciet ārā savu atkritumu tvertni vai šķirotos atkritumus līdz plkst. 7:00 izvešanas 

dienā un novietojiet to pie savas mājas viegli redzamā vietā.  
 

 Lūdzu, atcerieties, ka Čārnvudas Pilsētas Dome piedāvā līdz 3 lielu priekšmetu izvešanas 
reizes gadā (katram īpašumam) no īpašumiem Čārnvudā.  Lai iegūtu sīkāku informāciju, 
lūdzu, apmeklējiet www.charnwood.gov.uk. 

 

 Lūdzu, neizmetiet adatas vai citus asus priekšmetus kopā ar pārējiem atkritumiem. 
 

 Ja, personīgu iemeslu dēļ, vai dēļ jūsu īpašuma atrašanās vietas, jums ir grūti pārvietot 
savas atkritumu tvertnes, lūdzu sazinieties ar mums. 

 

 Ja jūs atstājat savu atkritumu tvertni vai nepieņemtos šķirotos atkritumus uz ietves vai ceļa 
dienu pēc jūsu atkritumu izvešanas dienas, Jums var piespriest naudas sodu £60 apmērā, 
saskaņā ar 1990. gada Vides Aizsardzības Likuma 47ZA pantu. 

 

Dārza atkritumu izvešana 
 
Par £17 gadā (ar tiešo pārskaitījumu no bankas konta) mēs Jums 
piešķirsim brūnu atkritumu tvertni, kurā varēsiet izsviest savus dārza 
atkritumus. Šīs atkritumu tvertnes tiks izvestas reizi divās nedēļās un 
atkritumi tiks izmantoti komposta veidošanai.  
 
Lai pieteiktos šim pakalpojumam, zvaniet 01509 634 563 vai apmeklējiet 
www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
 
cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
Kontaktējieties ar Čārnvudu: 01509 634 563 
www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
No pirmdienas līdz piektdienai 8.30 – 17.00 
Darba laiki var mainīties Ziemassvētku laikā 
 
Ja vēlaties šo brošūru saņemt palielinātā drukā, Braila rakstā, audio formātā vai savā 
valodā, lūdzu zvaniet: 01509 634 563  
 
Noskanējiet šo kodu ar savu Smart mobile telefonu, lai nokļūtu mūsu mājaslapā. 

 
Izdrukāts uz papīra, kas iegūts no labi pārraudzītiem mežiem un citiem kontrolētiem avotiem. 

Informācija par Jūsu atkritumu 
šķirošanas pakalpojumiem (Latvian) 

 

 

Paldies, ka palīdzējāt mums sašķirot 48% no Jūsu 
atkritumiem. 
 
 
 

http://www.charnwood.gov.uk/
http://www.charnwood.gov.uk/gardenwaste
mailto:cleaner.greener@charnwood.gov.uk


Zaļā atkritumu tvertne – atkritumu šķirošana 
  

 

Salieciet savus sašķirotos atkritumus zaļajā atkritumu 
tvertnē un atcerieties, ka tajā var likt arī stiklu. Lūdzu, 
salieciet visas baterijas bateriju maisiņā un visus 
tekstila materiālus “Mind” maisā, un novietojiet tos 
blakus zaļajai atkritumu tvertnei. 
 
Nepietiek vietas zaļajā atkritumu tvertnē? 
Atkritumu šķirošana sagādā problēmas? Lūdzu, sazinieties 
ar mums: 
Cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
 
 

Ko var likt zaļajā atkritumu tvertnē * 
 
Kartona kastes var saplacināt un atstāt blakus zaļajai atkritumu tvertnei! 

 
Pudeles, 
salātu 
trauciņi, 
ēdienu & 
dārzeņu 
plātes 
 

piena 
pudeles, 
balinātāja 
pudeles, 
šampūna 
pudeles 
 

celofāna 
maisiņi, 
atkritumu 
maisiņi, 
pāŗtikas 
plēve 

jogurta trauciņi, 
ātro 
ēdināšanas 
iestāžu trauki, 
margarīna 
trauki 

gatavo 
ēdienu 
trauki, 
mazi 
puķu 
podi.  

 

Lūdzu atcerieties, ka arī lietotu ietinamo papīru (ne plastmasas vai metālisko), 
kartiņas un aploksnes var likt zaļajā atkritumu tvertnē. 
 
Lūdzu atcerieties, ka mēs nepieņemam tapetes vai polisterola gabalus. 
 
* Lai arī šis saraksts ir precīzs, ir iespējami gadījumi, kad konkrētas lietas nevar tikt 
pieņemtas, piemēram, kad tās ir pārāk lielas. 

 

 

Bateriju šķirošana 
 
Jūs variet atbrīvoties no baterijām tāpat, kā no citiem atkritumiem. Vienkārši salieciet 
baterijas Jums piegādātajā maisiņā un nolieciet to blakus savai zaļajai atkritumu tvertnei 
savākšanas dienā. Jums tiks vietā atstāts jauns bateriju maisiņš nākamai reizei.  
 
Bateriju maisiņos atļauts likt šādas baterijas: 
 
Mēs varam pieņemt arī klēpjdatoru un citu elektronisko ierīču baterijas, bet mēs nevaram 
pieņemt mašīnu akumulatorus un citas industriālas baterijas. 

 
Mājsaimniecības priekšmetu šķirošana 
 

Ko var likt baltajā Mind maisā* 
 
Ziedojiet mājsaimniecības priekšmetus Mind - garīgās veselības 
labdarības iestādei!  
 
Baltajos Mind maisos variet likt jebkādas tīras drēbes, tekstilus, apavus 

vai izmantojamus mājsaimniecības priekšmetus, kas jums 
vairs nav nepieciešami. Lūdzu, aizsieniet maisu 
augšpusē un atstājiet to blakus zaļajai škirojamo 
atkritumu tvertnei, kad jūs to izliekat ārā izvešanai. 
Atkritumu savācēji pilnā maisa vietā Jums atstās jaunu 
maisu.  
 
* Mind maisus var savākt atsevišķas atkritumu mašīnas. 
 
Melnā atkritumu tvertne – nešķirotie 
atkritumi 
 
Lūdzu atcerieties, ka mēs nevaram pieņemt papildus atkritumus, kas 
atstāti blakus Jūsu melnajai atkritumu tvertnei. Par papildus atkritumu 
atstāšanu Jums var nākties maksāt soda naudu. 

 
Atkritumu tvertņu vāki jāaizver, lai to saturs neizbirtu ārā to iztukšošanas laikā. 
 

 


