
Līvāni Tīri. Labi. 
Līvānu novada pieredze 

bezatkritumu pilsētas iniciatīvas 
“Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” realizācijā



Par Līvānu novadu

11 668 625 km2
Kopējā platība (pilsētas
platība: 4,7 km2)

Iedzīvotāju skaits uz
01.07.2020. 

.



"Līvānu novads – uzņēmējdarbība, 
modernās tehnoloģijas un pievilcīga 
vide ģimenes labsajūtai!”
Līvānu novada vīzija



Par atkritumu apsaimniekošanu

2019.gadā apsaimniekotas 2146,3t atkritumu:

180 kg
Viena iedzīvotāja vidēji

saražotais atkritumu apjoms
gadā

stikla lauskas – 51,4%;  kartons, papīrs – 35%; PET mix – 3,3%; 
citas plastmasas – 3,9%; pārējie (skārda bundžas, metāllūžņi, 
sadzīves tehnika, riepas) – 6,4%. 

Nešķirotie sadzīves 

Lielgabarīta

Būvgruži u.c. bioloģiski 
nenoārdāmie 

Šķirotie:

82,8%

1,3%

0,9%

15%



Šķirošanas iespējas

Dalīto atkritumu savākšanas punkti

25 Līvānu pilsētā

Dalīto atkritumu savākšanas punkti
12 novada lauku teritorijās

Šķiroto atkritumu pieņemšanas 
punkts

1 Līvānos



Mūsu zaļās aktivitātes

• Realizētas ūdenssaimniecības projekts 3 kārtās 
(99% pilsētas iedz. pieejami centralizētie 
pakalpojumi);

• Nosiltināts vairums pašvaldības ēku;

• Vides investīciju fonda projekts (ielu apgaismojuma 
nomaina pret LED);

• Zivju fonda projektus (zivju resursi, inventārs to 
aizsardzībai);

• Vides aizsardzības fonda projekti (niedru pļaušana, 
laivu ielaišanas vietas);

• Šogad pilsētā top viens jauns šķirošanas punkts, kā 
arī viens tiek modernizēts;

• Ikgadējas kociņu stādīšanas akcijas (2020.g. liepiņas 
-11, ozoli – 4, rododendri - 40);

• Sadarbība ar vides aizsardzības biedrībām utt.



Pievienojušās bezatkritumu 
pilsētas iniciatīvai 
• Mēs esam apņēmušies 

aktualizēt bezatkritumu 
dzīvesveidu un izglītot pilsētas 
iedzīvotājus un uzņēmējus, lai 
uzlabotu apkārtējo vidi un 
samazinātu radīto atkritumu 
daudzumu, kā arī veicinātu 
ekoloģisko domāšanu.



Mūsu Tīri. Labi. vēstneši

Rūdolfs Kivlenieks
Lauma Jonāne

«Kebabosta»



Jau paveiktais

Dalība Zero Waste vasaras nometnē
Divas Līvānu jauniete piedalījās Zero Waste 

vasaras nometnē Ruckas rezidencē

Ofisa talka
Maija vidū notika pašvaldības administrācijas ofisa 
talka. Lai veicinātu papīra šķirošanu, izvietotas kastes 
papīra savākšanai

Pievienošanās iniciatīvai
Maija sākumā notiks pievienojušās bezatkritumu 

pilsētas iniciatīvai “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”

2 kulinārās laboratorijas
Burgeru meistarklase kopā ar blogeri
Piparu; “Bezatlikumu kulinārija jeb 
gatavošana no pārtikas pārpalikumiem” 
ar veģetārā uztura skolas "Vegus" 
vadītāju Ditu Lasi 

Vides sakopšanas akcija
“Pavasara izaicinājums. Tīri. Labi. Līvānu novadā” – vides 
sakopšana (nofotografē - sakop – nofotografē – dalies 
soc.tīklos - iegūsti balvu)





Kas tālāk?

Iedzīvotāju un mūs pašu izglītošana, lai 
mazinātu radīto atkritumu daudzumu un 
vicinātu ekoloģisko domāšanu

Izglītošanu

Projektu konkurss iedzīvotāju
iniciatīvas grupām

Projektu konkurss

Pirmā kompostēšanas konteinera
iegāde un uzstādīšana sadarbībā 

ar vietējo pārtikas uzņēmumu

Kompostēšanas konteinera



Līvānu novada dome
dome@livani.lv
www.livani.lv

facebook.com/Livanunovads
2020


