
CILVĒKS - VIDE - PIESĀRŅOJUMS
Tēmas Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Atkritumi ➢ ZAAO akcija 1x vai 2x gadā ievāc
lauksaimniecības plēves

➢ Igaunijā tiek izvietoti plakāti par
atkritumi sadalīšanās ilgumu
vietās, kur iedzīvotāji izmet
atkritumus

➢ ZAAO piedāvā pie sevis veikt
izglītojošas un informējošas
darbības sabiedrībai

➢ Lauksaimniecības atkritumi
(plēves) netiek utilizētas un
kontrolēta to uztilizēšana

➢ “Pilsētvides servisa” kvalitāte
nav tika augstā līmenī kā citi
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumi, piemēram, ZAAO

➢ Vaļējās atkritumu urnas nav
prakstiskas, jo klāt tiek putni un
urnu saturs tiek izmētāts pa
apkārtni

➢ Kvalitātes pieprasīšana nākošajos
iepirkumos atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem

➢ Veikt uzskaiti lauku teritorijās ar
esošajiem un neesošajiem
līgumiem atkritumu izvešanā

➢ Iedzīvotāju izglītošana  par
atkritumu dedzinšāsanas kaitīgo
ietekmi uz vidi

➢ Izvietot būvgružu konteinerus, kur
iedzīvotājiem nodot nelielos
apjomos

➢ Būvvaldei sekot līdzi arī pēc objekta
nodošanas ekspluatācijā, kur paliek
būvgruži

➢ “Pilsētvides servisam” biežāk rīkot
akcijas par veco elektroierīču
nodošanu. Izvietot konteinerus
īslaicīgi pie daudzīvokļu mājām, kur
nodot ierīces

➢ Veidot vienotu vizuālo noformējumu
atkritumu konteineriem

➢ Stingrāka uzraudzība
(videokameras) pie škirotajiem
atkritumu konteineriem
nepieciešama

➢ Veidot ploginga aktivitātes novadā

Gaiss ➢ ➢ Dedzinātie atkritumi pilsētvidē un
lauku teritorijās kaitē videi un
apkārtējo māju iedzīvotājiem

➢ Rodas putekļu piesārņojums no

➢ Ar teritorijas plānojumu noteikt
teritorijas ražošans zonām un
dzīvojamajām zonām, lai
neveidojas konfliktzonas



karjeru izstrādātājiem, izvedot
materiālus no karjera

➢ Ir vēsturiski veidojošās
problēmzonas, kur gaisa
piesārņojums traucē
iedzīvotājiem (SIA Alūksnes
putnu ferma gadījums)

Ūdens ➢ ➢ Ūdens piesārņojums ar
plastmasas atkritumiem, ko bieži
atstāj makšķernieki

➢ AAL lietošana ūdenstilpņu
aizsargjoslās (pēdējā pirms 2.g.
Jaunannas pag.)

➢ Iedzīvotāju informētība/ izglītošana

Troksnis ➢ SIA 4 Plus un SIA Alūksnes putnu
fermu izvietojuši trokšņu
slāpētājus

➢

➢ ➢ Ar teritorijas plānojumu noteikt
teritorijas ražošans zonām un
dzīvojamajām zonām, lai
neveidojas konfliktzonas

Zeme ➢ Ap 2005. gadu tika azpinātas un
veikts reģistrs par piesārņotajām
vietām Latvijā (reģistrs ir
nepilnīgs)

➢ Atkritumi, kuri tiek
noglabāti/aprakti zem zemes

➢ Viensētas tiek atstātas ar nelielu
zemes platību apkārt ēkai 0,3-
2ha platībā, nepieciešams
palielināt, lai nākotnē būtu
apdzīvojamas

➢ Neapdzīvotajām viensētām
netiek atstāts piekļuves ceļš,
pašvaldības atļauj apart ceļus
laukos

➢ Dokumentos vairs netiek uzrādīti
servitūta ceļi. To nosaka MK
noteikumi jaunie.

➢ Pastāv vēsturiskās piesārņojuma
vietas no kolhoza laikiem

➢ Apzināt piesārņotās vietas novada
teritoijā, ‘jāveic teritoriju izpēte

➢ Sadarbībā ar citām pašvaldībām un
LPS rosināt MK noteikumu
uzlabojumus

➢ Teritorijas plānojumā noteikt lielāku
minimālo platību ap viensētām



Zaļā uzņēmējdarbība ➢ ➢ ➢ Nepieciešmas pieredzes apmaiņas
➢ Jauno uzņēmumu piesaiste vai

esošo rosināšana darboties zaļās
uzņēmējdarbības jomās

➢ Vairot BIO saimniecību izveidi
novadā (Daļēji finasētās
apmācības)

➢ Izglītošana BIO saimniecību izveidē
un citos aspektos


