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Ieteikumi slēgta atkritumu konteineru novietnes izveidei
Slēgtas atkritumu konteineru novietnes izvieto daudzdzīvokļu namu pagalmos, sabiedrisko
objektu teritorijās, lai:
 mazinātu atkritumu svaru, ko var panākt, ja nepiederošas personas nemet atkritumus
konteineros kas piesaistīti citiem, savukārt jumts virs konteineriem nerada papildus svara
pieaugumu nokrišņu dēļ;
 lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksātu tikai par saviem atkritumiem, proti, pēc
principa “radītājs maksā”;
 lai sakārtotu atkritumu plūsmu, nodalot sadzīves atkritumus no lielgabarīta atkritumiem;
 lai veicinātu atkritumu šķirošanu;
 lai sakārtotu vidi atkritumu laukumos un ap tiem, jo slēgtās sekcijas mazinās iespēju
putniem, dzīvniekiem, vējam “izmētāt” atkritumus apkārt konteineriem.
Atkritumu konteineru novietni:
 izvieto uz cietā seguma laukuma,
 novietnes izmēram jāatbilst dalītai atkritumu vākšanai nepieciešamo konteineru skaitam
un izmēru piemēro konkrētās mājas vajadzībām (piemēram, vienai tvertnei aptuveni
paredz no 1- 2 m2 un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu
tvertnēm).
 Konteineru novietnes platība nedrīkst pārsniegt 25 m2.



Novietnē izvieto konteineru nešķirotiem sadzīves atkritumiem, izlietotam vieglajam
iepakojumam (kartons, plastmasa, skārdenes), stikla tarai, bioloģiski noārdāmiem
atkritumiem. Zvanveida konteinerus slēgtajās novietnēs neizmanto.
Atgādinām, ka konteineri pieejami dažādos izmēros, atkarībā no paredzamā izvešanas
biežuma!

Atkritumu konteineru novietni ieteicams izgatavo:
 nesošā konstrukcija no metāla kvadrātcaurules, izmērs 60mm x 40 mm x 2mm;
 citas konstrukcijas no metāla kvadrātcaurules, izmērs 40mm x 20 mm x 2mm;
 novietnes durvju platums 1500mm;
 augstums vismaz 2200mm;
 vienslīpu jumts ar profilēta skārda segumu;
 novietnes sienas ar vismaz 4mm metāla stieples sietu, sietam jānodrošina dzīvnieku un
putnu nepiekļūšanu atkritumiem;
 visas metāla daļas karsti cinkotas (nekrāsotas) vai krāsotas ar pulverkrāsu tumši zaļā krāsā
(RAL 6005);
 iespējams novietnes sienu/-as izbūvēt ar impregnēta koka dēlīšiem, mājas fasādei
piemērotā krāsā.
Aicinām Mārupes novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus un iedzīvotājus iepazīties ar
2022. gada 27. jūlija
saistošajiem noteikumiem
“Par Mārupes novada pašvaldības
līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties:
 Pašvaldības īpašumu pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuriem 29435695, 67687149 vai
rakstot uz e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv;
 Attīstības un plānošanas nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru 67149875 vai rakstot uz epastu anita.lontone-ievina@marupe.lv
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Slēgta atkritumu konteineru novietnes piemērs

