Tālruņa numurs: 01205 314200
E-pasts:
recycling@boston.gov.uk
Kontaktpersona: Klientu apkalpes centrs

Cienītais iedzīvotāj,
ATKRITUMU PĀRSTRĀDE BOSTONAS PAŠVALDĪBĀ
2019.gada septembrī jūsu mājsaimniecība kļuva par vienu no 3000 mājsaimniecībām
Bostonas pašvaldība, no kuras izmēģinājuma periodā tika atsevišķi izvesti papīra un
kartona atkritumi pārstrādei. Izmēģinājuma periodā tika novērots, ka jūs līdz šim nodevāt
187 tonnas tīra, sausa papīra un kartona pārstrādei un piesārņojums (lietas, ko mēs
nevaram pārstrādāt) ir samazinājies gandrīz uz pusi. Mēs vēlamies pateikties par jūsu lielo
ieguldījumu, mums palīdzot veidot atkritumu un to pārstrādes nākotni, ne tikai Bostonā, bet
arī tālāk Linkolnšīrā.
Izmaiņas atkritumu pārstrādē visā pašvaldībā
No 2021.gada aprīļa atkritumu šķirošanā, kurā jūs esat piedalījušies, tiks uzsākta visā
Bostonas pašvaldībā.
Mēs lūdzam jūsu mājsaimniecībai turpināt izmest papīru un kartonu atkritumu tvertnēs ar
violeto vāku un turpināt izmest tikai pārstrādājamus atkritumus zilajā tvertnē.
Nākotnē mēs nevarēsim iztukšot jūsu atkritumu tvertnes, ja jūs būsiet
izmetuši tajās nepareizās lietas. Tas mums ir jādara, lai pārliecinātos, ka
lielākā daļa atkritumu, kurus jūs esat sašķirojuši pārstrādei, tiek pārstrādāti. Šī
iemesla dēļ, mēs ļoti cītīgi strādājam ar iedzīvotājiem, lai pārliecinātos, ka jūs
turpināt šķirot atkritumus visvienkāršākajā un vieglākajā veidā. Šai vēstulei ir
pievienots jauns, vienkāršs informācijas buklets par jūsu atkritumiem un to
šķirošanu pārstrādei mājās – Īstā lieta, īstajā tvertnē. Iespējams, ka jūs jau
esat saņēmuši šo informāciju, bet to var izmantot kā noderīgu atgādinājumu.
Šai vēstulei pievienota arī uzlīme, ko jūs varat izmantot kopā ar zilo atkritumu
tvertni. Lūdzu glabājiet šo uzlīmi redzamā vietā jūsu mājās vai zilās pārstrādes
tvertnes vāka iekšpusē, lai atgādinātu sev, ka īstās lietas ir jāizmet īstajā tvertnē,
lai pārliecinātos, ka mēs izvedam un atbrīvojamies no jūsu atkritumiem
visefektīvākajā veidā. Ja jūs izmetat lietas, kas nav šeit norādītas, jūsu zilajā
tvertnē, mēs to neiztukšosim.
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Šai vēstulei ir pievienots arī jaunais atkritumu izvešanas kalendārs, ar krāsām atzīmēti
datumi, kuros jums jāsagatavo tvertnes izvešanai. Informāciju par izvešanu var atrast arī
www.mybostonuk.com/waste. Lūdzu pārliecinieties, ka visi jūsu atkritumi ir izmesti pareizā
veidā tvertnēs un tās ir novietotas uz ietves pirms plkst. 5:30 no rīta izvešanas dienā.
Mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu videi, samazinot mūsu radīto atkritumu
daudzumu un atkārtoti izmantojot lietas, kad vien iespējams. Tādēļ no 26.aprīļa, lūdzu
nelieciet papildus atkritumus blakus jūsu atkritumu tvertnēm. Ir lietas, ko var darīt, lai
atbrīvotos to papildus atkritumiem, un informācija ir pieejama mūsu mājaslapā
www.mybostonuk.com/waste vai pa tālruni 01205 314200. Tos var nogādāt Sadzīves
atkritumu pārstrādes centrā Bittern Way, Boston, PE21 7RQ, un jūs varat pieteikt ierašanās
laiku mājaslapā www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip vai pa tālruni 01522 782070.
Biežāk uzdotie jautājumi
Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir atrodamas mūsu mājaslapā
www.mybostonuk.com/waste.
Covid-19 drošības pasākumi
Mēs zinām, ka šie ir iepriekš nepieredzēti apstākļi Covid – 19 pandēmijas dēļ, un mēs esam
ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu, ko jūs esat izrādījuši mūsu darbinieku komandām pēdējo
nedēļu laikā. Mēs vēlamies jums atgādināt, ka gan pašlaik, gan turpmāk mēs turpināsim
strādāt ārkārtīgi drošā veidā, saskaņā ar visiem drošības un veselības aizsardzības
pasākumiem, lai nepārtraukti aizsargātu jūs, iedzīvotājus, un mūsu komandas.
Citu atkritumu izvešana
Lūdzu atcerieties, ka visu citu atkritumu izvešana turpināsies, kā ierasts.
This letter contains really important information. To view a copy in your language
please visit www.mybostonuk.com/waste
BULGARIAN
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия
език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGUESE
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma,
visite o site www.mybostonuk.com/waste
LATVIAN
Šajā vēstulē ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
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ROMANIAN
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITHUANIAN
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
RUSSIAN
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLISH
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Paldies par jūsu atbalstu Bostonas pašvaldībai efektīvākā atkritumu pārstrādē.
Ar cieņu,

Councillor Yvonne Stevens
Portfolio Holder Environmental Services
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