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Ko aizsargājam?

Ir gadījumi, kad mēs sargājam vidi no cilvēka un ir 
gadījumi, kad mēs sargājam cilvēku no vides!

1.Gadījums – Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes 
aizsargjosla, dzeramā ūdens ieguves vietas

2.Gadījums – krasta noskalošana, plūdi

Lielākajā daļā gadījumu notiek labākā risinājuma jeb zelta 
vidusceļa meklējumi. 

2



Vides aktualitātes Kurzemē

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjosla, it īpaši 
krasta kāpu aizsargjosla:

• antropogēnās slodzes regulēšana, 

• tūrisma infrastruktūra

• auto stāvlaukumi, 

• gājēju laipas, 

• drošība (VUGD, VMD),

• būvniecības ierobežojumi
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Ūdenssaimniecība:

- ūdens pietiek, bet nepieciešama sagatavošana

- meliorācija

- notekūdeņu attīrīšanas aktualitāte – ūdens patēriņa           
samazināšanās un piesārņojuma koncentrāciju 
palielināšanās, notekūdeņu priekšattīrīšana

- lietus notekūdeņu apsaimniekošana, ņemot vērā 
klimata izmaiņu prognozes

- notekūdeņus pieņemošā ūdensobjekta kvalitāte – upes, 
ezeri, Baltijas jūra 

- centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība
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Iekšējo ūdeņu apsaimniekošana

• Samazinoties piekrastes zvejai pieaugs slodze uz iekšējiem 
ūdeņiem

• Maluzvejniecība

• Ūdenstilpņu apsaimniekošana 

• Apauguma likvidēšana (MK not. 475)

• Krastu labiekārtošana

• Piekļuves nodrošināšana publiskajām ūdenskrātuvēm

• Tauvas joslas ievērošana (sevišķi privātā apbūve)
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Atkritumu apsaimniekošana:

- Atkritumu centralizētās apsaimniekošanas pakalpojumu 
pieejamība

-Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāte

-Būvniecības atkritumu apsaimniekošana

-Apglabājamo atkritumu apjoma samazināšana – šķirošana, 
pārstrāde, atkārtota izmantošana

-Sadzīves atkritumu poligoni

6



Vides aktualitātes Kurzemē

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 
2020.–2030. gadam:

-Stingrākas emisiju robežvērtības sadedzināšanas iekārtām –
jaunām kopš 2018.gada, esošām – no 2025.gada

-Transporta un individuālo apkures iekārtu ietekmes 
mazināšana (Rīga, Liepāja, Rēzekne)

-Ostu termināļu piesārņojuma samazināšana (putekļi, 
gaistošie organiskie savienojumi)

-Lauksaimnieciskās darbības ietekmes samazināšana 
(intensīva cūku un mājputnu audzēšana, mēslu krātuves) 
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Teritorijas plānojums kā vides 
aizsardzības instruments

1. Pašvaldību teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Pamats - Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 

«Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi»

Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt prasības ražošanas uzņēmumu 

un tirdzniecības un pakalpojumu objektu izvietošanai, to platībai, kā arī 

prasības blakus esošo dzīvojamās apbūves teritoriju aizsardzībai pret troksni, 

smakām un citu veidu piesārņojumu.

2. Pašvaldību saistošie noteikumi
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Paldies par uzmanību! 
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