
7/1 Par atkritumu šķirošanas iespējām     
  

 

Atkritumus sašķirotā veidā iespējams nodot SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas 

laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē: 

➢ Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00. 

➢ Sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00. 
 

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā PAR MAKSU var nodot: 

➢ Vieglo automašīnu riepas. Maksa pie vienas riepas nodošanu – 2,00 EUR (ieskaitot PVN). 
 

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā BEZ MAKSAS var nodot: 
 

Šķiroto atkritumu 

veids 
Kādi atkritumi ietilpst Piezīmes 

Pudeļu stikls Tukšas stikla burkas un pudeles Pirms izmešanas jāizskalo no ēdienu un 

dzērienu paliekām 

Logu stikls Logu stikls, ieskaitot siltumnīcu stiklu Stiklam jābūt tīram (var būt noputējis). 

Nepieņem spoguļstiklu, auto stiklu, 

tonētu stiklu, bruņu stiklu 

Koks, 

koka iepakojums, 

mēbeļu kokmateriāli 

Izjauktas koka mēbeles (koka galdi, 

krēsli, logu rāmji bez stikla u. tml.) 

 

Metāls, 

metāla iepakojums 

Vannas, konservu kārbas, skārda 

bundžas, metāla vāciņi, alumīnija un 

skārda izstrādājumi utt. 

Nepieņem metāla izstrādājumus, kas 

satur bīstamas vielas – krāsu bundžas, 

aerosolu flakonus u. tml. 

PET iepakojums Plastmasas (PET) dzērienu pudeles Pudelēm jābūt saplacinātām, tukšām 

Plastmasas 

iepakojums 

Iepakojums, uz kura ir atzīme HDPE Nepieņem vienreiz lietojamos traukus 

un rotaļlietas 

Polietilēna 

iepakojums (plēves) 

Iepakojuma plēves, maisiņi, siltumnīcas 

plēves, granulu iepakojuma plēves utt. 

Nepieņem čaukstošas plēves / maisiņus 

un netīras plēves, kas satur ēdiena 

paliekas 

Kartona, 

papīra iepakojums 

Gofrēts kartons, saplacinātas kartona / 

papīra kastes un kārbas 

 

Tetrapakas Sulu, piena u. c. pakas  

Makulatūra Avīžpapīrs, grāmatas, rakstāmpapīrs  

Baterijas un 

akumulatori 

  

Dienas gaismas 

spuldzes 

 Nepieņem saplēstas, netīras spuldzes 

Elektrisko un 

elektronisko iekārtu 

atkritumi 

Ledusskapji, radiatori, kafijas automāti, 

datori, mobilie telefoni, televizori, urbji, 

šujmašīnas, zāģi utt. 

Nolietotās iekārtas nedrīkst būt 

izkomplektētas 

Atstrādātas 

automašīnu eļļas un 

eļļu filtri 

 Atstrādātās eļļas pieņem tikai 

hermētiski noslēgtos iepakojumos 

(plastmasas kannās), eļļu filtrus pieņem 

tikai iepakotus plastmasas maisiņā 

Tekstilizstrādājumi Apģērbs Nepieņem netīru un slapju apģērbu 

 

 

SIA “Ķilupe” kontaktinformācija 

Tālr. Nr.: 65071222, 29104053. E-pasts: kilupe@gmail.com 

 


