Biežāk uzdotie jautājumi
VEICOT IZMAIŅAS
J. Kāpēc notiek šīs izmaiņas?
A. Iemesls, kāpēc ir jāuzlabo atkritumu pārstrāde, ir vienkāršs. Izmetot īstās lietas īstajās
atkritumu tvertnēs, mēs varam uzlabot pārstrādes atkritumu kvalitāti, kas tiek izvesti
Linkolnšīrā, un pārliecināties, ka vairāk atkritumu tiek pārstrādāti lietās, ko var izmantot atkal
un vēlreiz. Pašreizējā pārstrādes atkritumu izvešanas metode (visi vienā tvertnē) nozīmē, ka
liela daļa papīra un kartona, ko mēs izvedam, tiek piesārņota ar citām lietām pārstrādes
tvertnē, piemēram, stikls vai pārtikas atkritumi. Papīrs un kartons arī mēdz kļūt mitrs, slapjš
un netīrs, kad tos sajauc ar citiem atkritumiem. Mēs uzskatām, ka, izvedot tos atsevišķi citā
tvertnē, tie paliks sausi un tīri, tos varēs pārstrādāt tā vietā, lai zaudētu pārstrādes materiālu
piesārņojuma dēļ. Tas nozīmē arī to, ka mēs varam koncentrēties uz cita veida materiāliem
jūsu atkritumos, plastmasu, metālu un stiklu, lai pārliecinātos, ka mēs rīkojamies pēc
iespējas efektīvāk vides aizsardzības vārdā.
J. Kāpēc jūs veicat šīs izmaiņas pandēmijas laikā?
A. Izmēģinājuma periods, kuru mēs veicām, sākās ilgu laiku pirms Covid-19 pandēmijas.
Tāpat kā cita veida atkritumus, ko mēs izvedam no jūsu dzīvesvietas (jaukta pārstrāde,
vispārējie atkritumi un dārza atkritumi), mēs atkritumu izvešanas laikā stingri sekojam
veselības un drošības aizsardzības principiem, kuri regulāri tiek pārskatīti, lai pārliecinātos,
ka gan mūsu darbinieki, gan jūs, iedzīvotāji, netiekat pakļauti papildus riskam. Tāpat kā visi,
mēs nezinām, kad pašreizējie ierobežojumi valsts mērogā tiks mainīti, tāpēc mums ir
jāturpina pēc iespējas labāk censties nodrošināt efektīvus pakalpojumus jums, kas ņem vērā
vides aizsardzības mērķus, uz kuriem mums joprojām jātiecas.
J. Kur tiks piegādāta mana atkritumu tvertne un kas man būs ar to jādara?
A. Jūsu atkritumu tvertne tiks piegādāta un novietota uz jūsu dzīvesvietas robežas. Lūdzu
pārliecinieties, ka jūs to noliekat atbilstošā vietā, blakus citām jūsu atkritumu tvertnēm pēc
iespējas drīzāk. Būtu lietderīgi, ja jūs varētu atzīmēt jūsu mājas numuru uz tvertnes, lai mēs
varam atpazīt jums piederošo tvertni, ja gadās kādas problēmas ar izvešanu.
J. Kā izskatīsies jaunā atkritumu tvertne?
A. Jūs saņemsiet melnu tvertni ar violetu vāku, kurā izmest jūsu papīra un kartona
atkritumus.
J. Kad es saņemšu jauno tvertni?
A. Jūsu papīra un kartona atkritumu tvertne ar violeto vāku tiks piegādāta starp šā gada
22.martu un 16.aprīli.
J. Vai es varu saņemt vēl vienu/papildus tvertni?
A. Mēs jums piegādāsim standarta ietilpības 240 litru tvertni, kuru mēs uzskatām par
pietiekoši ietilpīgu jūsu papīram un kartonam. Ir apstākļi, kuros jūsu mājsaimniecībai ir
tiesības saņemt papildus tvertni, lūdzu apskatiet padomes atkritumu un pārstrādes darba
kārtību, kas atrodama www.mybostonuk.com/operations Ja jums ir liels daudzums papildus
papīra un kartona, lūdzu dodieties un jūsu vietējo Sadzīves atkritumu pārstrādes centru
https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
J. Vai man ir nepieciešama šī papildus tvertne?
A. Jā, visām mājsaimniecībām tagad ir nepieciešams nošķirt papīra un kartona atkritumus
no citiem sausajiem pārstrādes atkritumiem.

J. Pie manām mājām nav vietas vēl vienai atkritumu tvertnei
A. Mēs tiešām saprotam, ka dažiem cilvēkiem var rasties grūtības atrast vietu vēl vienai
atkritumu tvertnei pie mājām. Ja jūs nekādi nevarat atrast vietu papildus atkritumu tvertnei,
mēs varam norīkot mūsu komandas locekli, kas var atnākt un apskatīt vietu, kur jūs glabājat
atkritumu tvertnes, lai rastu jums vispiemērotāko risinājumu. Lūdzu sazinieties pa
recycling@boston.gov.uk vai zvaniet 01205 314200
J. Vai man ir pieejama piedāvātā informācija citās valodās, ne tikai angliski?
A. Jā, lūdzu apmeklējiet www.mybostonuk.com/waste , lai atrastu mūsu bukletu un vēstuļu
tulkojumus.
ATKRITUMU IZVEŠANA
J. Kas notiks, ja jūs nevarat izvest manus atkritumus Covid-19 dēļ?
A. Kopš pandēmijas sākuma, mēs regulāri pārskatām veselības aizsardzības un drošības
pasākumus, kuriem mēs sekojam. Mums ir spēkā ārkārtas plāns, ja mēs gadījumā nevaram
iztukšot jūsu atkritumu tvertnes ierastajā laikā, šie ir tie ierastie plāni, pēc kuriem mēs rīkotos
dziļa sniega vai citu nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā. Ja mēs nevaram izvest atkritumus
plānotajā dienā, mēs centīsimies ar jums sazināties par jebkādām izmaiņām pēc iespējas
ātrāk.
J. Ko es varu mest papīra un kartona pārstrādes tvertnē?
A. Viss papīrs (izņemot sasmalcinātu papīru un salvetes) un kartons ir jāliek jūsu papīra un
kartona atkritumu tvertnē, bet visam jābūt TĪRAM BEZ PĀRTIKAS PALIEKĀM.
Lūdzu skatīt www.mybostonuk.com/waste sīkākai informācijai un paskaidrojumiem.
J. Vai izvešanas dienas mainīsies un cik bieži atkritumi tiks izvesti?
A. (Bostonas padome) Nē, jūsu atkritumu izvešanas dienas nemainīsies, biežums mazliet
mainīsies un jūsu papīra un kartona atkritumu tvertne tiks iztukšota saskaņā ar kalendāru,
kas redzams šeit - www.mybostonuk.com/refuse-calendar . Vispārējais pārstrādes atkritumu
daudzums, ko mēs izvedīsim, nemainīsies, atšķirsies tikai biežums. Tiks izmantoti tie paši
transporta līdzekļi, un tie paši strādnieki iztukšos jūsu violeto tvertni. Mājsaimniecības
saņems informāciju, kuri materiāli tiks izvesti kādās dienās, informācija atrodama arī šajā
mājaslapā www.mybostonuk.com/find-your-bin-day/
J. Cik bieži tiks iztukšota papīra un kartona pārstrādes tvertne?
A. Lūdzu apskatiet kalendāru, ko saņemsiet iedzīvotāju informācijas pakā vai tiešsaistē
www.mybostonuk.com/waste
J. Vai jūs izvedīsiet papildus atkritumus, noliktus blakus manām tvertnēm?
A. Nē. Sākot ar 26.aprīli, mēs vairs nevarēsim paņemt nekādus papildus atkritumus, kas
neatradīsies iekšā tvertnēs. Ja jums ir papildus atkritumi, lūdzu vediet tos uz jūsu vietējo
sadzīves atkritumu centru https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
J. Vai izvešana ar papildus palīdzību joprojām būs pieejama?
A. Jā. Ja jums jau ir vienošanās par izvešanu ar papildus palīdzību, tā turpināsies.
KO VAR IZMEST TVERTNĒS UN KAS NOTIEK AR ŠIEM ATKRITUMIEM
J. Kas notiek, ja izmetu nepiederošās lietas atkritumu tvertnēs?
A. Mēs nevaram iztukšot tvertnes, kurās ir nepiederoši materiāli. Nepiederoši materiāli var
piesārņot kravu un padarīt to nepiemērotu pārstrādei. Tvertnes tiks atzīmētas ar uzlīmi vai

piekariņu un netiks iztukšotas līdz nākošajai izvešanas dienai, līdz kurai jums būs jāizņem no
tām nepiederošās lietas, kas nav pārstrādājamas. Ja ir kādas šaubas, pārbaudiet vēstuli vai
informācijas bukletu, ko mēs esam izsūtījuši visiem iedzīvotājiem, vai apskatiet mājaslapu
www.mybostonuk.com/waste
J. Kāpēc jūs nevarat pārstrādāt mitru/slapju papīru/kartonu?
A. Ja jūsu pārstrādes atkritumi ir slapji, papīrs un kartons var salipt kopā un tad to vairs
nevar pārstrādāt.
J. Kāpēc jūs varat pārstrādāt sasmalcinātu papīru un salvetes?
A. Sasmalcināta papīra mazie gabaliņi iesprūst papīra pārstrādes iekārtās un var izraisīt
ugunsgrēku, tāpēc tas ir jāiepako maisos un jāizmet zaļajā tvertnē. Salvetes ir ražotas no ļoti
īsām šķiedrām, kuras nav pietiekoši augstas kvalitātes, tāpēc nav pārstrādājamas.
J. Ja mums tagad jāsāk šķirot papīrs un kartons, kas ar to notika iepriekš?
A. Jūsu zilās pārstrādes tvertnes, kas satur plastmasu, metālu, stiklu un papīru un kartonu,
saturs pašlaik tiek sūtīts mūsu līgumfirmai šķirošanai. Šķirojot papīru un kartonu atsevišķi
vienā tvertnē, mēs izvairīsimies no tā, ka papīrs un kartons paliek mitrs, slapjš vai netīrs
kopā ar citiem materiāliem. Mēs uzskatām, ka šķirojot to atsevišķi citā atkritumu tvertnē, tas
paliks tīrs un sauss, tāpēc to varēs pārstrādāt, nevis zaudēt piesārņojuma dēļ.
J. Kur nonāk mani atkritumi?
A. Jūsu vispārējie atkritumi (zaļā tvertne) nonāk Energy From Waste cehā Ziemeļu
Haikhamā (North Hykeham), kur tos dedzina un pārvērš enerģijā, kas nonāk atpakaļ
enerģijas tīklā, kas apgādā 29,000 mājas gadā.
Jūsu pārstrādes atkritumi (zilā tvertne) tiek sūtīti līgumfirmai, kura sašķiro atkritumus
attiecīgajos veidos un tad sūta tos uz tālākiem galamērķiem pārstrādei.
Jūsu tvertnes ar violeto vāku saturs tiks sūtīts konkrētam papīra pārstrādātājam, kas to
izmantos papīra un kartona produktu ražošanai.

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
J. Cik šis izmaksā un kas sedz izmaksas?
A. Jebkura jauna projekta sākumā mums ir vispirms jāiegulda līdzekļi konteineriem,
materiāliem un izvešanas metodēm. Šis sākotnējais ieguldījums, ko veica Linkolnšīras
Grāfistes padome, tiks atgūts trīs līdz piecu gadu laikā un to lielā mērā pārsniegs ilgtermiņa
ietaupījumi. Šie līdzekļi tad varēs tikt ieguldīti citos svarīgos pakalpojumus jūsu apkaimē. Ir
svarīgi atcerēties, ka izmaksas ne vienmēr ir galvenās. Galvenais ir tas, ka mēs rīkojamies
pareizi, lai palīdzētu aizsargāt mūsu vidi nākotnei, kā to sagaida mūsu iedzīvotāji.
Sadarbojoties ar profesionālu papīra pārstrādātāju, mēs varam samazināt jūdžu skaitu, kuru
ceļo materiāli pirms pārstrādes un tādējādi samazināt oglekļa pēdas nospiedumu, un,
samazinot piesārņojumu kopā ar citiem pārstrādes materiāliem, šis process kļūst arī
efektīvāks gan ekonomiski, gan no vides aizsardzības viedokļa.
J. Vai jūs izmantojat tos pašus transporta līdzekļus vispārējo un pārstrādes atkritumu
izvešanai?
A. Jā, vieni un tie paši transporta līdzekļi tiek izmantoti pārstrādes un vispārējo atkritumu
izvešanai. Transporta līdzekļi ir aprīkoti ar ierīci, kas izstumj ārā visus atkritumus no

aizmugures, kas ir tajā sabērti, un tiek iztukšoti katru vakaru, lai pārliecinātos, ka vispārējie
atkritumi nesajaucas ar pārstrādes atkritumiem, kurus jūs mājās šķirojat.
J. Vai šīs izmaiņas notiks visur?
A. Mērķis ir uzsākt šo izvešanas metodi visos Linkolnšīras rajonos 3 – 4 nedēļu laikā. Valsts
mērogā, valdība virzās uz ‘galveno’ materiālu noteikšanu, kurus būs jāpārstrādā visām
pašvaldībām.
J. Vai es varu atzīmēt manas mājas nosaukumu/numuru uz tvertnes?
A. Jā, lūdzu. Mēs vēlamies jūs iedrošināt atzīmēt jūsu mājas nosaukumu/numuru uz jūsu
atkritumu tvertnēm, lai izvairītos no tā, ka jūsu atkritumu tvertni paņem kāds cits kļūdas pēc.
J. Vai koplietošanas atkritumu tvertnes tiks iekļautas jaunajā papīra un kartona
atkritumu izvešanas kārtībā?
A. Mēs strādājam pie īstā risinājuma tvertnēm, kas atrodas koplietošanas vietās, un mēs
pārliecināsimies, ka sadarbosimies ar iedzīvotājiem/īpašniekiem, lai nodrošinātu vislabāko
risinājumu nākotnē. Iedzīvotājiem, kas izmanto koplietošanas vietas, tiks ziņots par progresu
šajā sakarā.

