
ILGSTPĒJĪGA RESURSU IZMANTOŠANA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Dabas kapitāla gudra
apsaimniekošana

➢ Detalizētā cirsmu plānošana pa
blokiem no Latvijas valsts mežu
(LVM) puses

➢ Latvijas valsts meži veic kailcirti,
kas vietājā iedzīvotāju līmenī raisa
neizpratni iedzīvotājiem, jo tādejādi
tiek pazudinātas citas dabas
vērtības (melleņu/ogu vietas)

➢ Liela lauksaimniecības zemju
apmežošana

➢ Risinājums rodams valsts līmenī
➢ Teritorijas plānojumā iekļaut

lauksaimniecības zemju
apmežošanas noteikumus

Atbildīgs resursu
patēriņš

➢ Zviedrijā un Anglijā ūdenstilpnes
tiek paildinātas ar zivju resursiem
(piemēram ar  varavīksnforelēm),
tādā veidā aizsargājot līdakas un
citas svarīgās sugas. Šī prakse ir
pārņemta arī Alūksnes novadā

➢ Iedzīvotāju neizpratne par zivju
resursu aizsardzības
nepieciešamību

➢

➢ Informatīvās kampaņas
iedzīvotājus par nepieciešamību
aizsargāt, neizlietot/nenoplicināt
visus zivju resursus

➢ Informēt iedzīvotājus par resursu
izmantošanu ražošanas
procesos

Apritīga atkritumu
pārstrāde

➢ Cēsis bezatkritumu pilsēta
➢ No 01.07.2021. vairs nevar

iegādāties plastmasas traukus
➢ iespēja nodot neizlietotos

medicīnas medikamentus

➢ Nav, kur nodot tekstila atkritumus
pārstrādei

➢ Plastmasas atkritumu paliekas
ezeros no makškerniekiem

➢ Medicīnas atkritumi netiek attīrīti
un nonāk kanalizācijas sistēmās un
dabā(antibiotikas ilgi nesadalās
zemē, veidojas baktēriju mutācijas)

➢ Notekūdeņi no ārstniecības
iestādēm nonāk ūdenstilpnēs

➢ Bioloģisko atkritumu nodošana
škirošanai un nodošanai
kompostkaudzēs

➢ Izveidot jaunu nomināciju
pagodinājumos par vides tēmu

➢ Pašvaldības iestādēm izvietot
atkritumu šķirošanas urnas (arī
skolās)

➢ Nākotnē plānots neveikt
privātmāju teritorijās bioloģisko
atkritumu kompostēšanu

Atjaunojamā enerģija ➢ 2 hidroelektrostacijas
➢ Daudz individuālo saules paneļu
➢ Notekūdeņu attīrīšanas stacija

➢ Atjaunojamās enerģijas pieejamība
un izmaksas privātmāju sektoram

➢ MK noteikumos nav skaidra

➢ Uzsvaru likt uz uzņēmumu
pāreju/ieviešanu atjaunojamajai
enerģijai savām ražotnēm



Liepājā (Liepājas ūdens, Tukuma
ūdens)

➢ Salaspils siltums ir saules
kolektoru lauks 24 tūkst.m2

definējuma par saules kolektoru
izvietojumu uz publiskajiem
ūdeņiem

➢ Daudz datu avotu un pētījumu par
šo jomu, tomēr viedokļi ir krasi
pretēji

➢

➢ Jāveic noteikumu maiņa, lai
veicinātu mazo elektroenerģijas
ražotāju izveidošanos. Lai
enerģija tiktu ražota viet’jam
tirgum, nevis tiktu nodota vienam
lielajam piegādātājam.

➢ Nepieciešami risinājumi, kur
uzglabāt saražoto enerģiju

➢ Vēja enerģijas potenciālās vietas
ir Jaunlaicene un Veclaicene

➢ Skatīties uz citu valstu piemēriem
un nepieciešama iedzīvotāju
informētība, lai tiktu informēti par
izsvērtiem +/-

➢ Nepieļaut situāciju, ka LAtvijā
nonāk attīstīto valstu iepriekš
izmantotās iekārtas.
Jāsagatavojas šādai situācijai ar
atbilstošu regulējumu,
noteikumiem.


