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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
Projekta dokumentācija “Konteineru novietošanas laukuma izveidei Jelgavā”, Driksas 
ielā 2C, izstrādāta pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība” 
pasūtījuma. Projekta risinājumi paredz ierīkot labiekārtotu laukumu atkritumu 
novietnēm. Labiekārtotajā laukumā izbūvējamas 4 būves: 

- Četras slēgtas novietnes vienā būvē. Katra novietne paredzēta vienam lielajam 
un vienam mazajam konteineram; 

- Trīs slēgtas novietnes vienā būvē. Katra novietne paredzēta vienam lielajam un 
vienam mazajam konteineram; 

- Viena slēgta novietne vienā būvē, kas paredzēta 3 lielajiem konteineriem; 
- Viena atvērta tipa lielgabarīta atkritumu novietne. 

 
Precīzs atkritumu novietņu izvietojums apskatāms ģenerālplānā (GP-2 lapa). 
 
ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE 
 
1. Atbilstoši GP-2 lapai, atkritumu konteineru novietnes Nr.1, Nr.2, Nr.3 veidotas kā 
slēgta tipa novietnes, bet atkritumu novietne Nr.4 veidota kā atvērta tipa, iežogojot to 
tikai pa perimetru un tā ir paredzēta lielgabarīta atkritumiem.  
2. Atkritumu konteineru novietnēm veidojami monolīta dzelzsbetona stabveida pamati, 
kur par paliekošo veidni izmantojama PVC (vai cinkota metāla) caurule ar diametru 
200mm, 300mm, atbilstoši projekta risinājumiem. 
3. Slēgtā tipa atkritumu novietnēm, veidojams cinkots metāla nesošais rāmis. Starp 
nesošajām metāla kolonnām uzstādāms aizpildījums, kas veidots no cinkota metāla 
rāmja ar sietu.  
4. Virs rāmjiem veidojams šķērslatojums, atbilstoši jumta seguma ieklāšanas 
tehnoloģijai; 
5. Divvietīgajām un četrvietīgajām atkritumu novietnēm paredzēts klasiskā profila 
jumta segums Ruukki Classic C (vai ekvivalents); 
6. Lielgabarīta atkritumu novietne veidojama, iežogojot tās perimetru ar rūpnieciski 
ražotiem metāla stabiem, un 3D paneļu žoga posmiem; 
7. Visām atkritumu novietnēm veidojami slēdzami vārti (atslēgu skaitu saskaņot ar 
pasūtītāju).  
8. Pēc būvdarbu veikšanas sakārtojama teritorija. 
 
VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI 
  
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Kokus 
un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi saglabājamie koki būvlaukumā ir 
jāapsien ar dēļu vairogiem 3m augstiem (vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti 
zemāk), tā lai netiktu bojāti to stumbri. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, 
smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai 
krūmiem. Atkritumu un būvgružu savākšanai, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri 
jāizved no būvlaukuma uz sertificētu izgāztuvi vai arī uz pasūtītāja norādīto vietu (ja 
pasūtītājs plāno būvgružus izmantot citām vajadzībām).  
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Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī 
piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c.  
 
Būvdarbu laikā radītie trokšņi objekta teritorijā un tuvākajā apkārtnē nedrīkst pārsniegt 
MK noteikumos Nr.16‘’Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība’’ noteiktos trokšņa 
robežlielumus. 
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