ZAAO 2014. GADĀ SAVĀKTIE ATKRITUMI

Ražošanas atkritumi
14 %

Sadzīves atkritumi

Liela izmēra atkritumi

13 %

56 %

Otrreizējās izejvielas

9%
7%

Zaļie atkritumi
0.5 %
Sadzīves tehnika

0.5%
Sadzīvē radušies
bīstamie atkritumi

Kā padarīt šos skaitļus draudzīgākus?

ESI ATBILDĪGS
310 kg
15.8 %

No visiem Latvijā
saražotajiem atkritumiem,
otrreizējai pārstrādei
nodotie atkritumi.*
Viena Latvijas
iedzīvotāja gadā
saražoto atkritumu
apjoms.*

Nodod
atkritumu
apsaimnie kotājiem

Izmanto
vēlreiz

ŠEIT TEV PALĪDZĒS ZAAO

* pēc EIROSTAT datiem

NE iegādājies
nevajadzīgas
lietas

Salabo,
atjauno

Nodod
otrreizējai
pārstrādei

Kur paliek tas, ko Tu 2014.gadā
nodevi otrreizējai pārstrādei, izmetot konteineros, kas atrodas
ZAAO darbības reģionā ?

OTRREIZĒJĀS IZEJVIELAS
1386
tonnas

1074
tonnas

STIKLS

Iespējams pārstrādāt
neskaitāmas reizes!

Boeing 737

ZAAO savākto stiklu
nogādā uz "Kauno stiklas",
kur no tā ražo jaunas stikla
pudeles un burkas.

Boeing 737

2013

2014

ziloņu svars

ziloņu svars

128

tonnas

2013

136

2014

automašīnas SMART

METĀLS

Otrreiz pārstrādājot metālu
tiek ietaupīti ~95% enerģijas,
nekā ražojot no rūdas.

51

tonnas

tonna

2013

2014

951

1048

tonnas

Dabā sadalās tikai
450 gadu laikā!

tonnas

automašīnas SMART

69

PET

KARTONS

tonnas

UN MAKULATŪRA

Pārstrādājot 1t papīra
izstrādājumu, no nociršanas tiek paglābti 14 -18 koki.

VOLVO autobusi

VOLVO autobusi

2013

Metāla atkritumus ZAAO
nogādā uzpircējiem, kas
tālāk tos nogādā
otrreizējās pārstrādes
rūpnīcām.

Kartonu ZAAO ved uz
“Klaipedas kartonas”, kur
no tā atkal ražo kartonu un
citus papīra izstrādājumus.

2014

VOLVO XC 90 automašīnas

VOLVO XC 90 automašīnas

482

427

tonnas

2013

2014

tonnas

ZAAO nogādā pudeles
“PET Baltija”, kur tās
izmanto jaunas PET pudeļu
sagataves ražošanai, kā arī
PET pārslu ražošanai, kas tiek
izmatotas audumu ražošanā.

maisiņi
POLIETILĒNS, Plastmasas
dabā sadalās
PEHD, PP, LDPE 10-20 gadu laikā.

Šos šķirotos atkritumus
ZAAO nogādā
“Nordic Plast”, kur no
tām ražo granulas, kas ir
izejmateriāls plastmasas
un tekstila izstrādājumiem.

SADZĪVES TEHNIKA

2291 SNAIGE lesdusskapji

3327 SNAIGE ledusskapji

183

126

tonnas

2013

2014

tonnas

SADZĪVES TEHNIKA

To ZAAO nodod
transporta uzņēmumiem,
kas tos tālāk nogādā
dažādās otrreizējās
pārstrādes rūpnīcās.

Sadzīves tehniku bez maksas pieņem visos ZAAO EKO laukumos, kā arī iespējams
pasūtīt tās savākšanu mājās, zvanot pa tālruni 6 42 81250 vai uz mob. 2 61 32288!

SADZĪVĒ RADUŠIES BĪSTAMIE ATKRITUMI

Šim atkritumu veidam
NAV VIETAS SADZĪVES
vai
ŠĶIROTO ATKRITUMU
KONTEINERĀ!

64281250

Šo atkritumu veidu īpaši
svarīgi nodot otrreizējai
pārstradei, nogādājot to
kādā no 19 ZAAO EKO
laukumiem, jo tie var
saturēt videi bīstamas
vielas!

26515556

SADZĪVĒ RADUŠIES
BĪSTAMIE ATKRITUMI

zaao@zaao.lv

Sadzīvē radušos bīstamos
atkritumus ZAAO
nodod tiem uzņēmumiem,
kas tos pārstrādā vai
noglabā videi
draudzīgā veidā.

www.zaao.lv

