
 

 

 

Mārupes novadā bez maksas savāks  

lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces 

Ar mērķi rūpēties par sakoptu un skaistu Mārupes novadu šā gada 27. un 28. aprīlī 

Mārupes novada dome sadarbībā ar vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco 

Baltia VIDE” organizē lielgabarīta atkritumu (vecu mēbeļu, matraču un līdzīgu atkritumu), 

kā arī nolietoto elektropreču bezmaksas savākšanu Mārupes novadā.  

Mārupes novada iedzīvotāju ērtībām lielgabarīta atkritumi un nolietotā elektronika tiks 

savākta vairākos laikos un dažādās vietās Mārupes novadā. Iedzīvotāji ir aicināti grafikā 

norādītajās vietās un laikos nogādāt savus lielgabarīta atkritumus un/ vai nolietotās 

elektropreces. Šajās vietās attiecīgajā laikā būs transports ar konteineri lielgabarīta 

atkritumiem un atsevišķs transports nolietoto elektropreču savākšanai. Lielgabarīta 

atkritumu un nolietoto elektropreču utilizācija iedzīvotājiem ir bez maksas, bet pašiem būs 

jāparūpējas tikai par to nogādāšanu līdz savākšanas vietai.  

Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas, t.i., piemēram, ledusskapim 

jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, bet datoram – ar mātes plati u.tml.. 

 

 

 

 

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu 

apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 8717, vai rakstot uz e-pastu: riga@ecobaltiavide.lv. 

 

Tīra vide sākas šeit! 
 

Ar cieņu, 

Eco Baltia VIDE 

 

 

 

Dažādas nevajadzīgas mēbeles 

(skapji, gultas, dīvāni, krēsli, galdi, matrači utt.) 

 

Nolietoto elektroniku 

(ledusskapji, plītis, televizori, elektriskās 

tējkannas utt.) 

PIEŅEMS! 

 

Riepas, būvgružus, akumulatorus, 

spuldzes, izjauktas elektropreces u.c. 

bīstamos atkritumus 

 

 

NEPIEŅEMS! 

mailto:riga@ecobaltiavide.lv


 

 

Izvešanas grafiks Mārupes novadā: 

 

 
 

*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika 

 

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks 

28.04.2018. 
Laiks 

 no plkst.: līdz plkst.: 

Loka ceļa un Birzes ielu krustojums  9:00 9:30 

Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums  9:40 10:10 

Rudzu un Priežu ielu krustojums  10:20 10:50 

Mazcenu aleja, laukums pie mūzikas skolas  11:00 11:30 

Mazcenu aleja, pie veikala Bice  11:40 12:10 

Skultes iela 17, pie veikala  13:00 13:30 

Skultes iela 12  13:40 14:10 

Priežu un Ozolu ielas krustojums  14:25 14:55 

*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika 

 

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks 

27.04.2018. 
Laiks 

 no plkst.: līdz plkst.: 

Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums  9:00 9:30 

Kantora un Plieņciema ielas krustojums  9:40 10:30 

Lielā iela 39  10:40 11:10 

Lilliju un Padedzes ielu krustojums  11:20 12:10 

Laukums pie Mārupes domes  12:20 12:50 

Mārupītes gatve 1  13:00 13:30 

Mārupītes gatves un rožu ielas krustojums  13:40 14:10 

Vecozolu un Gaujas ielu krustojums  14:20 14:50 

Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu  15:00 15:30 

Viršu iela 17  15:35 16:00 

Mārupes pamatskola/Viskalnu iela 7  16:05 16:30 

Vecozolu un Tīraines ielu krustojums  16:40 17:10 


