
Aptauja ""Biežāk sastopamo atkritumu - plastmasas un tekstila - šķirošana un
pārstrāde""

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 125

Rezultātu kopsavilkums:

1. Kādi atkritumi jūsu ikdienā rodas visvairāk?

Plastmasas izstrādājumi 33 26.4%

Tekstilatkritumi 2 1.6%

Pārtika 6 4.8%

Stikls, metāls 1 0.8%

Papīrs, kartons 6 4.8%

No visa kā pa druskai 77 61.6%

Es tos neradu 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 125

2. Vai ikdienā šķirojat atkritumus?

Jā 69 55.2%

Daru to periodiski 13 10.4%

Nešķiroju 8 6.4%

Šķiroju atsevišķus atkritumus.
Kādus?

35 28%

Iesniegto atbilžu summa 125

Citas atbildes:

Papīru, baterijas, nolietotu sadzīves tehniku, plastmasas pudeles

Stiklu, metālu, papīru, politilēnu

Stikla pudeles, kartons

Papīru, pūstošos atkritumus, pet pudeles

Papīru, stiklu, plastmasu, pārtikas atkritumus

Nodaļu stiklu, kartonu, plastmasu

Plastmasu, papīru, stiklu, kompsts

Atsevišķi organiskos atkritumus

atdalu no kopējiem atkritumiem to, kas var būt kompostā

Stikls, plastmasa, papīrs

Plastmasas pudeles un papīrus ded,inam

Stiklu, papīru un pet pudeles

papīru,stiklu,PETpudeles

Stiklu, komposts, papīrs, plastmasa

Papīru , plastmasu, stiklu

Papīru un stiklu dažkārt

papīru

Organiskie kompostā, pārējie zaao

Papīru

Sadzīves,papīrs,metāls,stikls

nav vietas visam

Baterijas

Papīrs, ēdiena paliekas, pārējie sadzīves atkritumi

Kompostu, metālu, stiklu, plastmasu, makulatūru

Metālu.

Pārtikas

Stiklu, plastmasu

Stiklu, metālu, baterijas

Kompostējamos atkritumus

Papīru, pārtiku

Stiklu, plastmasas pudeles, papīru



Plastmasas, papīru,stiku

Plastmasa, stikls

Pārtiku un papīru

Papīru, stiklu

3. Kāpēc nešķirojat atkritumus?

Neuzskatu to par vajadzīgu 2 25%

Trūkst iespēju šķirošanai 6 75%

Nezinu, kā to pareizi darīt 0 0%

Atkritumus neradu 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 8

4. Kas varētu motivēt šķirot atkritumus? (vairākas atbildes iespējamas)

Vairāk un ērtāk pieejami
atkritumu šķirošanas konteineri,
laukumi

82 52.9%

Vairāk informācijas par šķiroto
atkritumu pārstrādi

24 15.5%

Lielāka maksa par nešķirotajiem
atkritumiem

11 7.1%

Likums par atkritumu šķirošanas
obligātumu

22 14.2%

Cits 16 10.3%

Iesniegto atbilžu summa 155

Citas atbildes:

Piemērs. Cilvēku pieredzes stāsti, kā šķirot, ko šķirot, kā izvietot mājās konteinerus, maisiņus šķirošanai, jo dzīvoklī tam

visam jāatrod vieta. Vajag zināmu sistēmu. Piemēram, kad redzi, kur un kā cits ir izvietojis savu šķirošanas tvertni, tad

izdomā, ā, es arī tāpat kaut kā varētu. Man ir savs variants, ko zinu, jau pāris cilvēku ir pārņēmuši, jo secinājuši, ka labs

risinājums. Ja ir mazāka platība, tad tiešām ir tā, ka grūti saprast, kur to visu likt, lai nav ir pa rokai, bet ne pa kājām un

virtuve neizskatās pēc atkritumu šķirošanas punkta. Būtiski, ka tiem, kuri dzīvo Limbažu centrā palīdzētu vismaz viens

konteiners kaut kur tuvāk, kurā varētu izmest tekstilatkritumus. Ja nav mašīnas, tad vilkt savu maisu uz eko laukumu...

Jābūt ļoti motivētam. Vai gadījumā, ja vēlies izmest pāris kreklus un zeķu pāri turp doties tā dēļ diez ko negribas. Plus, eko

laukumam laikam ir arī darba laiks? Var jau aicināt, nebūt slinkiem, bet jāpieņem fakts, ka vairākums nešķiros, ja tas nebūs

ērti.

Laukos car veidot maršrutus vai dienas, kad vāc tieši tos vai tos atkritumus tagadējo nešķiro to atkritumu konteineru

iztukšošanas reizēs. Lielāka naksa motivēs vairāk nešķirotos veidot, jo būs vienalga.

pārliecība, ka tas ir reāls ieguvums ekonomikai un videi

Lauku teritorijās nav pieejami dažādu atkritumu konteineri!!!

Domāju par dabu, gribu kaut nedaudz kaut ko labu darīt šajā jautājumā.

rūpes par ekoloģiju

precīza informācija, ko drīkst un nedrīkst mest, piemēram, pie plastmasas

Bezmaksa šķirotajiem atkritumiem

Atvieglota šķirošanas procedūra

Ja mājās būtu pietiekami daudz vietas, lai varētu ērti izvietot vairākus atkritumu konteinerus, t.i., lai varētu veiksmīgi

šķirot atkritumus uzreiz jau mājsaimniecībā, tad manā gadījumā būtu arī rezultāts. Ar katru burku vai plastmasas pudeli

neiešu uz atkritumu konteineri.

zeme jāsaudzē

Regulāra informācuja par šķiro#anas lietderību, kaut vai plakāti kāpņu telpās.

Vairāk vietas virtuvē, lai var novietot vairākas atkritumu tvertnes

Šķiroju

Ja man izvestu atkritumus par velti!

Iespēja, ka mani atkritumi arī tiek izvesti saškiroti, ne visi vienā konteinerā

5. Kur iegūstat informāciju par atkritumu šķirošanu? (vairākas atbildes iespējamas)

No informatīvajām un reklāmas
kampaņām

58 36.5%

Medijos 45 28.3%



Uzzinu no radiem, draugiem,
kaimiņiem

10 6.3%

Pats/-i to sameklēju 46 28.9%

Iesniegto atbilžu summa 159

6. Ko iesākat ar nevajadzīgiem apģērbiem un citiem tekstilizstrādājumiem? (vairākas atbildes iespējamas)

Ziedoju/atdodu labdarībai 84 38.4%

Nododu ZAAO 19 8.7%

Dodu tiem otro dzīvi, pāršujot
vai pārtaisot

21 9.6%

Izmantoju sadzīvē 47 21.5%

Izmetu 33 15.1%

Sadedzinu 15 6.8%

Iesniegto atbilžu summa 219

7. Kādi vienreizlietojamie atkritumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju jūsu ikdienā palielinājušies? (vairākas atbildes
iespējamas)

Plastmasas maisiņi, iepakojums 37 25.2%

Vienreizlietojamie trauki 10 6.8%

Vienreizlietojamās sejas maskas 26 17.7%

Gumijas cimdi 4 2.7%

Šādu atkritumu nav kļuvis vairāk 67 45.6%

Citi atkritumi 3 2%

Iesniegto atbilžu summa 147

Citas atbildes:

Izmesti sveši dabā īpašuma teritorijā, ceļmalās, laukmalas, mežmalas.

mazāk, jo nav jāskrien nekur

Kartona kastes sūtot pasūtījumus caur internetu

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


