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IEVADS 
 

Lokālplānojums zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā (turpmāk – lokālplānojums) izstrādāts 

pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2020. gada 19. marta lēmumu Nr. 90/4 “Par lokālplānojuma, kas 

groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā, izstrādes uzsākšanu, 

darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 15.#). 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojumu 

nosaka Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.panta pirmā daļa un 24.pants, 

likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās 

daļas 1. punkts, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem" 

75.punkts, Liepājas pilsētas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, kā arī 

Liepājas pilsētas pašvaldības 2020.gada 

27.februāra vēstule Nr.564/2.1.4 "Par 

nekustamo īpašumu Klaipēdas ielā 138, 

Liepājā", kurā, lai nodrošinātu pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Klaipēdas 

iela 138, Liepāja (kadastra Nr. 

17000430084) racionālu izmantošanu 

nākotnē, paredzot šo teritoriju gan 

dzīvojamai apbūvei, gan publiskai apbūvei, 

lūgts uzsākt lokālplānojuma izstrādi. 

Atbilstosi darba uzdevumā sniegtajai 

informācijai, lokālplānojuma teritorijas 

kopplatība ir 254307 m² (25,4ha). 

Lokālplānojums ir izstrādāts atbilstoši 

Darba uzdevumā noteiktajiem mērķiem 

un galvenajiem uzdevumiem, ņemot vērā: 

 Normatīvo aktu prasības (Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktos teritorijas plānošanas 

principus, Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 

Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, u.c. teritorijas plānošanas jomu un saistītās jomas 

regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības); 

 Liepājas pilsētas spēkā esošos plānošanas dokumentus: Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju līdz 2030. gadam, Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu; 

 Vietas apstākļus un attīstību ietekmējošos faktorus; 

 Institūciju nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, valsts un pašvaldības institūciju speciālistu un 

nozaru ekspertu viedokļus, sabiedrības intereses. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis un pamatojums, atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam ir grozīt 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves 

1. attēls. Lokālplānojuma teritorija atbilstoši Liepājas pilsētas 
domes 2020. gada 19. marta lēmuma Nr. 90/4 1. pielikumam 
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teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma 

objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. 

Lokālplānojuma izstrādes galvenie darba uzdevumi ir sekojoši: 

1. Pamatot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās atļautās teritorijas izmantošanas 

grozījumu nepieciešamību, ņemot vērā Liepājas mājokļu attīstības tendences un Liepājas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam definētos uzdevumus. 

2. Apskatīt un analizēt ne tikai lokālplānojuma teritoriju, bet izvērtēt arī apkārtējās teritorijas un 

daudzdzīvokļu dzīvojamo teritoriju attīstības tendences Liepājas pilsētā kopumā. 

3. Atbilstoši teritorijas attīstības priekšlikumam un apbūves telpiskajai koncepcijai, lokālplānojuma 

teritorijas funkcionālā zonējuma ietvaros detalizēti noteikt izmantošanas veidus, plānotas 

apbūves izvietojuma zonas un apbūves maksimālo stāvu skaitu un tās augstumu. 

4. Izstrādājot teritorijas attīstības priekšlikumu zemesgabala centrālā daļa un dienvidu daļa 

paredzama publiskajai apbūvei, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura 

iestāžu un objektu izvietošanu, savukārt zemesgabala ziemeļu daļa paredzama daudzdzīvokļu 

dzīvojamai apbūvei, lai primāri nodrošinātu mājokļu attīstības funkciju. 

5. Detalizēti izstrādāt lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nosakot 

apbūvi raksturojošos parametrus gan dzīvojamai, gan publiskajai apbūvei - apbūves blīvumu, 

brīvās teritorijas rādītājus un apbūves augstumu. 

6. Izstrādāt vienotu publiskās ārtelpas struktūru (t.sk. savienojumu ar blakus esošajām ielām, 

fortifikācijas būvēm, kāpu zonu, pludmali un veloceliņiem), nodrošinot gājējiem un 

velobraucējiem iespēju brīvi šķērsot plānotās apbūves teritorijas. Vienoto gājēju un veloceļu 

shēmu iekļaut DR dzīvojamā rajona publiskās ārtelpas funkcionālajā struktūrā. 

7. Izvērtējot publisko ārtelpu un nosakot teritorijas attīstības iespējas, ņemt vērā esošo krasta kāpu 

aizsargjoslu un ap lokālplānojuma teritoriju esošos biotopus. 

8. Izstrādājot vienotu publiskās ārtelpas struktūru, ņemt vērā SIA "CORE projekts" Tematiskajā 

plānojumā "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība" ietvertos risinājumus. 

9. Izvērtēt DR dzīvojamā rajona esošās sociālās infrastruktūras nodrošinājumu, ietverot 

lokālplānojuma nosacījumus sociālās infrastruktūras izvietojumam (piem. pirmsskolas izglītības 

iestāde daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā) atbilstoši teritorijas telpiskajai attīstībai un 

prognozētajam iedzīvotāju skaitam. 

10. Veikt pašreizējās un perspektīvā paredzamās transporta kustības analīzi un izstrādāt tās 

attīstības shēmu, t.sk. ietverot teritoriju piekļūšanai pie Dienvidu kapsētas. 

11. Precizēt ielu sarkanās līnijas, ja tas nepieciešams teritorijas attīstības priekšlikumam un apbūves 

telpiskajai koncepcijai. 

12. Izvērtēt sabiedriskā transporta kustības organizāciju, plānojamās teritorijas apkalpes un 

pieejamības aspektā, saglabājot sabiedriskā transporta - tramvaja koridora attīstības iespējas 

līdz Dienvidu kapsētai. 

13. Noteikt normatīvo autonovietņu un velonovietņu daudzumu, ņemot vērā esošo un perspektīvo 

nodrošinājumu ar veloceļu tīklu un sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Apbūves noteikumos 

definēt prasības velonovietņu un autonovietņu izvietojumam. 

14. Izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas 

perspektīvajai attīstībai un noteikt nepieciešamo perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu un 

būvju izvietojumu. 

15. Izstrādāt attīstības priekšlikuma modeli (3D pa kārtām), lai novērtētu attīstības ieceres iederību 

apkārtējā pilsētvidē, veicot attīstības priekšlikuma analīzi no raksturīgākajiem skatu punktiem 

zemes līmenī un no putna lidojuma (vismaz no 3 skatu virzieniem). 
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16. Lokālplānojumu izstrādāt ar tādu detalizācijas pakāpi, kas nosaka skaidru un pamatotu teritorijas 

attīstības scenāriju, piedāvājot attīstības risinājumus pa kārtām. 

Lokālplānojuma saturs sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Darba uzdevumā 

noteiktajam: 

 I DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS ietver lokālplānojuma risinājumu pamatojumu un teritorijas 

esošās situācijas raksturojumu, tostarp, teritorijas funkcionāli telpisko analīzi, saistību ar 

piegulošajām teritorijām, kā arī atbilstību Liepājas pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

 II DAĻA. GRAFISKĀ DAĻA, kas ietver šādas kartes – “Teritorijas esošā izmantošana”, “Teritorijas 

esošie aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas 

aprobežojumi”, “Dabas vērtības”, “Sarkano līniju plāns”, “Ielu šķērsprofili. Plānotā situācija”, 

“Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”. 

 III DAĻA. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, kuros definētas konkrētas 

prasības teritorijas turpmākajai izmantošanai un apbūvei.  

 IV DAĻA. PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN PUBLISKO APSPRIEŠANU, kas ietver 

lokālplānojuma izstrādes procesa atspoguļojumu, ietverot Liepājas pilsētas domes lēmumu 

kopijas, institūciju sniegtos nosacījumus un ziņojumu par to ievērošanu vai noraidīšanu, kā arī 

citu nepieciešamo dokumentāciju. 

Lokālplānojuma risinājumu sagatavošanai veiktas papildus izpētes un analīzes, kas ietvertas sadaļā IZPĒTES: 

 Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums (Sertificēts eksperts sugu un biotopu 

aizsardzības jomā Inga Straupe, sertifikāta Nr.022 ); 

 Apbūves koncepcija un ietekmes uz ainavu novērtējums (SIA “Landshape”); 

 Piedāvātā perspektīvās apbūves risinājuma ekonomiskais modelis – attīstības izmaksas (SIA 

“Grupa93”) . 

Pamatojoties uz 2020. gada 10. jūnijā pieņemto Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 4-02/37 par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, Lokālplānojumam stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma (SIVN) ietvaros ir izstrādāts Vides pārskata projekts. 

 

  



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
6 

LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

Hakatons - 2021. gada 17. – 18. martā notikušais Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un 

jūra”. Divas dienas veltītas aktuālai tēmai “Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla)  – pārdroši sapņi 

vai reāla reģionu attīstības iespēja?” 

Liepājas IAS 2035 - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2035. gadam 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums – Liepājas pilsētas teritorijas plānojums, kurš apstiprināts  ar Liepājas 

pilsētas Domes 2012. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Liepājas pilsētas teritorijas 

plānojuma saistošās daļas apstiprināšanu” un lēmumu Nr. 74 “Par Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma un 

Vides pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 37.#). Pilsētas teritorijas plānojums stājies spēkā 2012. gada 1. 

martā un ir spēkā līdz 2037. gadam  

LP teritorija – lokālplānojuma teritorija 

LR VARAM – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

NĪLM – Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

TmP – tematiskais plānojums 

TP – teritorijas plānojums 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU PAMATOJUMS 

1.1. TERITORIJAS NOVIETOJUMS, ESOŠĀ IZMANTOŠANA UN VIDES 

DABISKIE APSTĀKĻI 

Lokālplānojuma teritorija atrodas 

Liepājas dienvidos, Dienvidrietumu 

rajona centrālajā daļā starp Pērkones 

kanālu un Baltijas jūru (turpmāk – LP 

teritorija). Teritorija DA robežojas ar 

Nīcas novadu. LP teritorijai 

austrumos pieguļ galvenais Latvijas 

autoceļš A11 “Liepāja—Lietuvas 

robeža (Rucava)” – Klaipēdas iela, 

A11 pretī lokālplānojuma teritorijas 

centrālajai daļai nogriežas ZA virzienā 

turpinoties pa Ganību ielu, gar 

lokālplānojuma teritorijas robežu 

ziemeļu virzienā turpinās Klaipēdas 

iela. LP teritorijas ZA otrpus Klaipēdas 

ielai atrodas Liepājas Centrālie kapi 

aiz kuriem seko dzīvojamās apbūves 

teritorijas, savukārt LP teritorijas 

3. attēls. Lokālplānojuma teritorija 

2. attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums Liepājā 
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ziemeļos tai pieguļ 2019. gadā rekonstruētā Vētru iela aiz kuras izvietojušās daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas. Rietumu pusē LP teritorijai pieguļ Baltijas jūras krasta kāpu teritorija, savukārt ~150m uz 

dienvidiem no teritorijas atrodas Dienvidu kapi. LP teritorijas centrālajā daļā atrodas Dienvidu forti un ap 

to izbūvētais fortifikācijas būves kanāls, teritorijas dienvidu un ziemeļu daļā koku un krūmu apaugums ar 

haotiski iestaigātu taku tīklu. Teritorijas ziemeļu daļā pie Vētru ielas atrodas mākslīgi veidota iegarena 

ūdenstilpe, kā arī izbūvēts automašīnu stāvlaukums. LP teritorija šobrīd galvenokārt tiek izmantota kā gājēju 

tranzīta zona nokļūšanai pie jūras, teritorijā esošie Dienvidu forti šobrīd raksturojami kā sava veida 

enkurobjekts, kas piesaista teritorijai papildus apmeklētāju plūsmas. 

1.1.1. Informācija par teritorijā iekļautajiem nekustamajiem īpašumiem 
 

Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 25,4ha 

(254307 m²). Tajā, atbilstoši kadastra informācijas 

sistēmas datiem, ietilpst viena, pašvaldībai 

piederoša zemes vienība ar kadastra Nr. 

17000430084. 

 

Adrese: Klaipēdas iela 138, Liepāja, LV-3416; 

Kadastra apzīmējums: 17000430084; 

Platība: 25,4ha (254307 m²); 

Īpašnieks: Liepājas pilsētas pašvaldība 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (NĪLM)1: 

• NĪLM kods 0501 - Dabas pamatnes, parki, 

zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 

kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas 

mērķa – 249252m²; 

• NĪLM kods 0503 - Sportam un atpūtai 

aprīkotās dabas teritorijas – 5050 m². 

 

Papildus, Dienvidu fortu teritorijā reģistrēta arī 

uzmērīta ēka noliktava-forti: 

 

Kadastra apzīmējums: 17000430085001 

Ēkas galvenais lietošanas veids (kods): 1252 - 

Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi 

Ēkas tips (kods): 12520102 - Noliktavas, izņemot 

lauksaimniecības noliktavas 

Nekustamā īpašuma objekta platība: 1495.8 m² 

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1940 

Ārsienu materiāls: Silikātķieģeļi 

Virszemes stāvu skaits: 1 

Apbūves laukums: 3530.9 m² 

Nolietojums: 50% 

 
1 Informācija no kadastrs.lv tematiskā karšu slāņa “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte”  

4. attēls. Teritorijas nekustamo īpašumu shēma 
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1.1.2. Teritorijas funkcionāli telpiskā analīze un apkārtnes konteksts 
Nodaļu skatīt kontekstā ar paskaidrojuma raksta I Pielikumu “Teritorijas fotofiksāciju apkopojums” 

1.1.2.1. Pilsētbūvnieciskā struktūra un apbūves konteksts 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas pilsētas dienvidrietumu daļā jeb Dienvidrietumu rajonā Klaipēdas 

ielā 138. Dienvidrietumu rajonu kopumā raksturo dzīvojamā apbūve, ziemeļu daļā ir vairāk privātmāju, 

vēsturiskās koka un mūra ēkas, taču vidusdaļā ir 5-9 stāvu daudzdzīvokļu apbūve ar tai paredzēto 

sabiedrisko un darījumu infrastruktūru. Lokālplānojuma teritorija atrodas Dienvidrietumu rajona dienvidu 

daļā, ko raksturo kāpu zona un lokālplānojuma teritorijā esošie Dienvidu forti.  

Lokālplānojuma teritorija ziemeļu daļā robežojas ar Vētru ielu. Otrpus Vētru ielai ir Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija (DzM) un Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD), kur atrodas daudzdzīvokļu 

ēkas. Klaipēdas ielā daudzdzīvokļu ēku celtniecība sākta 1964.gadā, to izvietojumu raksturo padomju laiku 

apbūve, tomēr pēdējo gadu laikā gandrīz visas no šīm mājām siltinātas, kas uzlabo to estētisko izskatu. 

Rietumkrastu ielā 2015.gadā ekspluatācijā nodots „Rietumkrastu nams”, kas ir mūsdienīgu ekskluzīvu 

dzīvokļu projekts, tas ievērojami izceļas un atšķiras no pārējās Dienvidrietumu rajona apbūves. Tālāk aiz 

dzīvojamām mājām, otrpus Vaiņodes ielai, ir tirdzniecības centrs ‘’Baata”, kuram tuvākajā laikā ir plānota 

rekonstrukcija.  

Lokālplānojuma teritorija austrumos robežojas ar Klaipēdas ielu, kas ir galvenais ievadceļš Liepājā no 

Lietuvas puses. Otrpus Klaipēdas ielai atrodas Liepājas Centrālā kapsēta, kas ietilpst Vecliepājas rajonā. Aiz 

tās atrodas Ezerkrasta rajons, kur pamatā arī ir dzīvojamo māju apbūve, kas sākusi veidoties 20.gs. 50. un 

70.gados. Dienvidos lokālplānojuma teritorija robežojas ar Liepājas Dienvidu kapsētu, taču rietumos ar 

krasta kāpu teritoriju.  

Lokālplānojuma teritoriju var iedalīt trīs daļās: ziemeļu, vidus un dienvidu. Ziemeļrietumu daļā 

lokālplānojuma teritorijā iestiepjas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorija, kā arī teritorijas ziemeļu 

daļa nav apbūvēta un tajā nav izveidots labiekārtojums, iedzīvotāji šo teritoriju pārsvarā izmanto kā pastaigu 

vietu par ko liecina haotiski iestaigāto taku tīkls. Teritorijas ZR stūrī, Vētru ielas rekonstrukcijas ietvaros ir 

izbūvēts automašīnu stāvlaukums. Vidusdaļā lokālplānojuma teritorijā atrodas Dienvidu forti, un uz 

ziemeļiem no tā laukums, taču šobrīd tajā automašīnu novietošana ir aizliegta. Esošajā situācijā fortifikācijas 

būves un izveidotais kanāls apkārt tām netiek izmantoti, tie saglabājušies no 19.gs. beigām. Teritorija ir brīvi 

pieejama pastaigām un piesaista tūristus, tā kalpo kā sava veida enkurobjekts šajā teritorijā. 

Lokālplānojuma dienvidu daļa līdzīgi kā ziemeļu daļa nav apbūvēta un labiekārtota, tā tiek izmantota kā 

pastaigu vieta, kā arī tuvāk Dienvidu fortiem ir nobrauktuve no Klaipēdas ielas, kas ved līdz makšķerēšanas 

vietai pie fortu kanāla un turpinās kā iemīta gājēju taka virzienā uz jūru, kur starp Dienvidu kapiem un 

Dienvidu fortiem, kāpu meža zonā jau kopš pagājušā gadsimta stihiski izveidojusies nelegāla 

lolojumdzīvnieku kapsēta2. 

1.1.2.2. Teritorijas vēsturiskā attīstība 

Atbilstoši vēsturisko kartogrāfisko materiālu un avotu analīzei secināms, ka apbūve lokālplānojuma 

teritorijā sākusi veidoties 19.gs. beigās, kad Krievijas cars Aleksandrs III pieņēmis lēmumu Liepāju pārvērst 

par jūras cietoksni. Lokālplānojuma teritorijā atrodas daļa no šī cietokšņa – Dienvidu forti, Cietokšņa baterija 

Nr.8. Tā bijusi stratēģiski visnozīmīgākā vieta, jo no jūras līdz Liepājas ezeram ir tikai 1,4 km un nocietinājums 

piesedza Liepājas dienvidu robežu, tomēr šī cietokšņa daļa nekad nav tikusi izmantota karadarbībai3. Līdz 

tam Dienvidu fortu vietā atradusies Pērkones kanāla atteka un pārējā lokālplānojuma teritorija nav bijusi 

 
2 https://www.la.lv/nav-kur-apglabat-lolojumdzivniekuskapseta  
3 https://irliepaja.lv/izklaide/liepajas-dienvidu-fortu-noslepumi-video/  

https://www.la.lv/nav-kur-apglabat-lolojumdzivniekuskapseta
https://irliepaja.lv/izklaide/liepajas-dienvidu-fortu-noslepumi-video/
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apbūvēta, atskaitot atsevišķas nelielas būves no kurām saglabājušās vien drupas. Kopumā var secināt, ka 

lokālplānojuma teritorija vienmēr ir atradusies Liepājas pilsētas perifērijas daļā un teritorijā esošie Dienvidu 

forti raksturo vēsturisko pilsētas robežu līdz pagājušā gadsimta 70. gadu beigām. Pašreizējā situācijā par 

pilsētas dienvidu robežu uzskatāma Liepājas Dienvidu kapsēta, kas lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļas 

piegulošajā teritorijā tika izveidota pagājušā gadsimta 70. gadu beigās.  

Lokālplānojuma teritorijai blakus esošā Klaipēdas iela vienmēr ir bijusi kā nozīmīgs ievadceļš Liepājā virzienā 

no Lietuvas. 1972. gada 23. jūnijā atklāta kustība jaunajā tramvaja līnijas posmā Klaipēdas ielā no Līvas 

laukuma līdz Centrālkapiem. Pagarināti 1. un 2. maršruti ar galapunktu pie lokālplānojuma teritorijas 

ziemeļu daļā esošās tagadējās Vētru ielas, taču 2013. gadā atklāta jaunā līnija Tukuma, Ventas un M. 

Ķempes ielā, veidojot tramvaja līnijas savienojumu ar Ezerkrasta rajonu. Klaipēdas ielā posmā no Tukuma 

ielas līdz Centrālkapiem tramvaja kustība slēgta4. 

Vēsturisko kartogrāfisko materiālu un informācijas avotu analīze liecina, ka lokālplānojuma teritorijas 

ziemeļu daļas pieguļošajās teritorijās apbūve sākusi veidoties 20.gs., kad otrpus Klaipēdas ielai 20.gs. 

pirmajā pusē izveidota Liepājas Centrālā kapsēta un 20. gs. otrajā pusē sākta lokālplānojuma teritorijai 

pieguļošo dzīvojamo ēku būvniecība. 

 
4 http://www.liepajastramvajs.lv/lv/vesture/marsrutu-vesture  

  

5. attēls. Izkadrējums no 1893. gada Vispārģeogrāfiskās 
kartes “Liepāja ar Liepājas ezera apvidu” 

(http://kartes.lnb.lv/?r=site/index&id=267&l=lv ) 

6. attēls. Izkadrējums no 1915-1916. gada Vācijas 
armijas ģenerālštāba Topogrāfijas daļas kartes 
(http://kartes.lnb.lv/?r=site/index&id=184&l=lv) 

http://www.liepajastramvajs.lv/lv/vesture/marsrutu-vesture
http://kartes.lnb.lv/?r=site/index&id=267&l=lv
http://kartes.lnb.lv/?r=site/index&id=184&l=lv
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1.1.2.3. Sociālās infrastruktūras pieejamība 

Lokālplānojuma teritorija atrodas ģeogrāfiski izdevīgā novietojumā attiecībā pret sociālās infrastruktūras 

objektiem. Ērtā kājām iešanas attālumā (~1km) atrodas: 

• 3 pirmsskolas izglītības iestādes (pašvaldības bērnudārzi PII „Pasaciņa” un PII „Dzintariņš” 

Dienvidrietumu rajona ziemeļu daļā un PII “Mazulītis” Ezerkrastā), kur katrā no bērnudārziem 

darbojas 12 grupiņas5. 

• 3 vispārējās izglītības iestādes (Liepājas 8. vidusskola Ezerkrastā, Liepājas Līvupes pamatskola - 

attīstības centrs un Liepājas Liedaga vidusskola Dienvidrietumu rajona ziemeļu daļā)6. Liepājas 

Liedaga vidusskola Latvijas lielo skolu reitingā 2020 iekļuvusi 17. vietā ar novērtējumu 18,47 balles7. 

• 3 augstākās izglītības iestādes (Juridiskās koledžas Liepājas filiāle Ezerkrastā, Baltijas Starptautiskās 

akadēmijas Liepājas filiāle un RTU Liepājas filiāle Liedaga ielā, Dienvidrietumu rajona ziemeļu daļā)8. 

• Kā arī pieejami pasta pakalpojumi, Omnivas pakomātu pakalpojumi, 8 tirdzniecības centri/veikali 

(T/C Baata, Maxima, Rimi, u.c.), 2 degvielas uzpildes stacijas, 5 aptiekas un citi pakalpojumu objekti 

atbilstoši shēmai zemāk.  

Kopumā secināms, ka lokālplānojuma teritorijas tuvumā ir pieejams plašs sociālo pakalpojumu klāsts, 

lielākais sabiedrisko pakalpojumu centrs atrodas Dienvidrietumu rajona ziemeļu daļā uz robežas ar 

Vecliepāju. 

 
5 https://www.liepaja.lv/bernudarzi-kontakti/  
6 https://www.liepaja.lv/visparizglitojosas-skolas/  
7 http://www.skolureitings.lv/?page_id=276  
8 https://www.liepaja.lv/augstaka-izglitiba/  

  

7. attēls. Izkadrējums no 1947. gada ģenerālštāba 
kartes mērogā 1:25000 

(https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&
l=O/GE0 ) 

8. attēls. Izkadrējums no 1963. gada ģenerālštāba 
kartes mērogā 1:25000 

(https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&
l=O/GE1 ) 

https://www.liepaja.lv/bernudarzi-kontakti/
https://www.liepaja.lv/visparizglitojosas-skolas/
http://www.skolureitings.lv/?page_id=276
https://www.liepaja.lv/augstaka-izglitiba/
https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&l=O/GE0
https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&l=O/GE0
https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&l=O/GE1
https://vesture.dodies.lv/#m=15/56.47821/21.01828&l=O/GE1
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1.1.2.4. Transporta infrastruktūra 

Galveno piekļuvi lokālplānojuma teritorijai nodrošina Vētru iela un Klaipēdas iela. Vētru iela ir vietējas 

nozīmes iela (E kategorijas iela) un galvenokārt tā nodrošina piekļūšanas un uzturēšanas funkciju. Laika 

posmā no 2018. līdz 2019. gadam veikta Vētru ielas pārbūve posmā no Klaipēdas ielas līdz veloceliņam - 

veikta ūdens un lietus kanalizācijas, apgaismojuma izbūve un izveidots asfaltbetona segums, lai nodrošinātu 

9. attēls. Sociālās infrastruktūras objektu un sabiedriskā transporta pieturvietu izvietojums 
lokālplānojuma teritorijas tuvākajā apkārtnē 
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pamatinfrastruktūru uzņēmējdarbības veicināšanai9. Vētru ielas galā ir izveidots automašīnu  stāvlaukums, 

kā arī ielas kreisajā pusē (virzienā no Klaipēdas ielas) ir izbūvēts veloceļš. 

Lokālplānojuma teritorijai blakus esošā Klaipēdas iela pie lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļas ir pilsētas 

nozīmes iela (C kategorija), kā arī vienlaicīgi galvenais Latvijas autoceļš A11 “Liepāja—Lietuvas robeža 

(Rucava)”, savukārt aiz krustojuma ar Ganību ielu ziemeļu virzienā tā turpinās kā rajona nozīmes iela (D 

kategorija). A11 pretī lokālplānojuma teritorijas centrālajai daļai nogriežas ZA virzienā turpinoties pa Ganību 

ielu. Valsts nozīmes autoceļš A11 ir nozīmīgākais autotransporta savienojums virzienā no Liepājas uz 

Klaipēdu. Lokālplānojuma teritorijas Z daļā Klaipēdas iela pamatā nodrošina savienojumu ar Vecliepāju un 

citām pilsētas daļām, sabiedriskajiem centriem.  

Attiecībā uz veloinfrastruktūras pieejamību - lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā gar Klaipēdas un Vētru 

ielām ved veloceļš „Dienvidu robeža (A11) – Raiņa parks” jeb Liepājas pilsētas veloceliņš Nr.2, kas Liepājas 

pilsētas ietvaros savieno pilsētas dienvidu robežu un Raiņa parku, kur pieslēdzas Liepājas veloceliņam Nr.1, 

kā arī ietilpst EuroVelo 13 maršrutā. Gar Klaipēdas ielu un tālāk turpinoties pa Ganību ielu ved arī 

maģistrālais veloceļš „Rīgas (A9) – Klaipēdas (A11) virziens” jeb Liepājas pilsētas veloceliņš Nr.1, kas ietilpst 

EuroVelo 10 maršrutā10. Klaipēdas ielā ir izbūvēti veloceļi abās ielas pusēs sākot no pilsētas dienvidu robežas 

zīmes „Liepāja” līdz krustojumam ar Ganību ielu. Veloceļš Klaipēdas ielas kreisajā pusē turpinās līdz Vētru 

ielai, kur tālāk nogriežas rietumu virzienā pa Vētru ielu un tad turpinās ziemeļu virzienā, taču Klaipēdas ielas 

 
9https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalsta-degradeto-teritoriju-vetru-iela-un-veca-ostmala-
sakartosanas-projektus/ 
10 http://velokarte.divritenis.lv/# 

10. attēls. Fragments no plānotās satiksmes 
attīstības shēmas, spēkā esošais Liepājas 

pilsētas TP 

11. attēls. Fragments no plānotās velosipēdu 
ceļu attīstības shēmas, spēkā esošais Liepājas 

pilsētas TP 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalsta-degradeto-teritoriju-vetru-iela-un-veca-ostmala-sakartosanas-projektus/
https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/atbalsta-degradeto-teritoriju-vetru-iela-un-veca-ostmala-sakartosanas-projektus/
http://velokarte.divritenis.lv/
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labajā pusē esošais veloceļš tālāk turpinās Ganību ielā, kurā veloceļš izbūvēts abās ielas pusēs un nodrošina 

savienojumu ar pilsētas centru. Visos iepriekš minētajos posmos veloceļš tiek dalīts ar gājēju ceļu.  

Sabiedriskais transports 

Lokālplānojuma teritorijas tuvumā 

Klaipēdas ielā atrodas vairākas 

sabiedriskā transporta pieturas, no 

kurām tuvākās ir pieturas 

„Centrālkapi” un „Dienvidu 

robeža”, tomēr no šīm 

pieturvietām pilsētas autobusi, 

kursē salīdzinoši reti. Pieturā 

“Centrālkapi”, kas atrodas 100m uz 

ziemeļiem no lokālplānojuma 

teritorijas robežas kursē un 4 reizes 

dienā piestāj autobusu maršruts 

11A “Oskara Kalpaka tilts – 

Dienvidu kapi”, savukārt pieturā  

Dienvidu robeža piestāj gan 

autobusu maršruts 11A, gan 10A 

“Oskara Kalpaka tilts – Dienvidu 

kapi”, kurš atšķirībā no 11A turpina 

ceļu uz pilsētas ziemeļu daļu 

nogriežoties pa Ganību ielu caur 

Ezerkastu. Brīvdienās šīs 10A 

autobuss kursē gandrīz reizi 

stundā. 

Biežāka sabiedriskā transporta 

kustība ir pieturvietās „Klaipēdas 

iela”, kas atrodas 400m uz 

ziemeļiem no lokālplānojuma 

teritorijas, pie Klaipēdas un 

Tukuma ielu krustojuma, kur 

vairākas reizes stundā kursē gan 

vairāki autobusu maršruti, gan 

tramvajs, nodrošinot sasaisti ar 

visām pilsētas daļām.  

 

12. attēls. Sabiedriskā transporta pieejamība lokālplānojuma teritorijas 
tuvumā 
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1.1.2.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo teritoriju attīstības tendences lokālplānojuma 

teritorijas tuvumā un Liepājas pilsētā kopumā 

Atbilstoši CSP datiem, 2019. gada 

sākumā Liepājā mitinās 68 945 

iedzīvotāji11. Lokālplānojuma 

teritorijas tiešā tuvumā atrodas 

blīvi apdzīvotas teritorijas. 

Visaugstākais iedzīvotāju skaita 

blīvums ir uz austrumiem, otrpus 

Centrālajiem kapiem Ezerkrasta 

rajonā, kur ir daudzstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve. 

Ezerkrasts ir visblīvāk apdzīvotais 

mikrorajons Liepājā - 2019. gadā 

iedzīvotāju blīvums Ezerkrastā ir 

6488 iedzīvotāji uz 1km². Blīvi 

apdzīvotas teritorijas ir arī uz 

ziemeļiem no lokālplānojuma 

teritorijas Dienvidrietumu rajonā, 

kur dominē 5 stāvu, 9 stāvu, kā arī 

jaunbūvētās 4 stāvu 

daudzdzīvokļu ēkas Rietumrasta 

ielā. Pēc 2019. gada datiem 

iedzīvotāju blīvums 

Dienvidrietumu rajonā ir 2408 

iedzīvotāji uz 1km², kas arī ir viens 

no augstākajiem Liepājas pilsētā. 

Uz dienvidiem no lokālplānojuma 

teritorijas, ārpus Liepājas pilsētas 

robežām, Nīcas novada teritorijā 

ir zems apdzīvojuma blīvums. 

Analizējot Centrālās statiskas 

pārvaldes (turpmāk – CSP) 2020. 

gada eksperimentālos datus par 

teritorijā un tās tuvumā faktiski 

dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, konstatēts, ka 500m rādiusā ap lokālplānojuma teritoriju dzīvo ~1460 

iedzīvotāji, 1km rādiusā ap lokālplānojuma teritoriju dzīvo ~8850 iedzīvotāji, savukārt 1,5km rādiusā tie ir 

jau ~17700 iedzīvotāji12 (13. attēls). 

 

 

 
11 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/galvenie-raditaji/iedzivotaju-
skaits-republikas-pilsetas  
12 CSP eksperimentālie dati, kas iegūti apstrādājot iedzīvotāju reģistra un 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto 
informāciju -  https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-
eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija 

13. attēls. CSP eksperimentālie dati par lokālplānojuma teritorijas tuvumā 
faktiski dzīvojošajiem iedzīvotājiem 2020. gadā 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/galvenie-raditaji/iedzivotaju-skaits-republikas-pilsetas
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/galvenie-raditaji/iedzivotaju-skaits-republikas-pilsetas
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija
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Mājokļu tirgus 

Atbilstoši Liepājas pilsētas 2019. gada sociālekonomiskajam pārskatam13, 2018. gadā, tāpat kā iepriekšējos 

gados, Liepājas dzīvokļu tirgū vispieprasītākie bijuši divistabu dzīvokļi – kopumā to pirkšana un pārdošana 

bija 43% no visiem darījumiem ar dzīvokļiem, 33% darījumu bija ar vienistabas dzīvokļiem, 20% darījumu 

bija ar trīs istabu dzīvokļiem un tikai 4% darījumu bija ar četristabu un lielākiem dzīvokļiem. Divistabu 

dzīvokļi bijuši vispieprasītākie visās republikas nozīmes pilsētās. 2019. gadā Liepājas pilsētas pašvaldība 

dzīvokļa īres tiesības piešķīrusi 172 personām, bet gada nogalē pašvaldības palīdzības reģistros dzīvokļa 

apstākļu uzlabošanai bijušas 210 personas. 

2019. gadā, Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde sadarbībā ar SIA "Latio" izstrādājusi izvērtējumu par 

Liepājas pilsētas pašvaldības vai tās kapitālsabiedrību iesaisti īres māju būvniecībā. Izvērtējumam noteikts 

ierobežotas pieejamības statuss, jo tas paredzēts un noteikts tikai iestādes iekšējai lietošanai, taču spriežot 

pēc publiski pieejamās informācijas, viens no pētījuma secinājumiem ir tāds, ka saistībā ar rūpniecības 

attīstības plāniem Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā ir prognozējama pieprasījuma 

palielināšanās pēc kvalitatīviem mājokļiem nākotnē14. Lokālplānojuma teritorija ir vieta, kura potenciāli 

izmantojama kvalitatīvu, modernu mājokļu izveidei, lai būtu iespējams nodrošināt nākotnes pieprasījumu. 

 

 

 

  

 
13 https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-socialekonomiskais-parskats/  
14 https://irliepaja.lv/bizness/tidens-pasvaldibas-iejauksanas-ires-tirgu-liepaja-/  

https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-socialekonomiskais-parskats/
https://irliepaja.lv/bizness/tidens-pasvaldibas-iejauksanas-ires-tirgu-liepaja-/
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1.1.3. Dabas apstākļi un vides stāvoklis 

Lokālplānojuma teritorija Liepājā atrodas Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā Piejūras ģeobotāniskajā 

rajonā15.  

Lokālplānojuma teritorijas reljefs ir līdzens. Virsmas augstuma atzīmes teritorijas lielākajā daļā ir no 2 līdz 4 

m vjl, Dienvidu fortu teritorijā – 2 – 9 m vjl.16. 

Teritorijai raksturīgas smilts augsnes. 

1.1.3.1. Dabas teritorijas un dabas vērtības 

Lokālplānojuma teritorijas lielāko daļu (24,68 ha jeb 97 % no kopējās Lokālplānojuma teritorijas) aizņem 

dabas teritorijas: mežs, krūmājs, pļava un ūdeņi17 (1. tabula).  Meža zemes platība ir 7,44 ha, t.sk. meža 

platība – 7,10 ha18. 

N.p.k. Veids Platība (ha) 

1. Brauktuve (asfalta segums) 0.15 

2. Brauktuve (bruģa segums) 0.01 

3. Brauktuve (grants segums) 0.19 

4. Drupas 0.30 

5. Gājēju celiņš 0.09 

6. Mežs, krūmājs 7.91 

7. Pļava, zālājs 13.73 

8. Ūdeņi 3.04 

 Kopā: 25.43 

 

Lokālplānojuma teritorija robežojas ar kāpu joslu, kuras lielākā daļa  ir apaugusi ar priežu mežu un atdala 

Lokālplānojuma teritoriju no pludmales un Baltijas jūras. Tā ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjosla (turpmāk arī krasta kāpu aizsargjosla). Krasta kāpu aizsargjosla ir arī daļa no 

Lokālplānojuma teritorijas rietumu malā.  

Lokālplānojuma teritorijā neatrodas un tā nerobežojas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. 

Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām NATURA 2000 vai mikroliegumiem. 

Lokālplānojuma izstrādes procesā, izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā 

Ozols pieejamo informāciju,  ir veikta detalizēta biotopu un veģetācijas izpēte, kas ietver Eiropas Savienības 

aizsargājamo biotopu aizņemto teritoriju un īpaši aizsargājamo augu dzīvotņu identificēšanu gan 

Lokālplānojuma teritorijā, gan piekrastes joslā, kas ir ietverta Krasta kāpu aizsargjoslā.   

Bioloģiskās daudzveidības izpētes veica konkrētās jomas sertificēts eksperts. Eksperta atzinums iekļauts 

Lokālplānojuma materiālu sējumā „Izpētes”, dabas vērtību izvietojums atspoguļots 14. attēlā.  

Turpmāk šajā nodaļā sniegta informācija par dabas vērtībām, kuras konstatētas izpētes rezultātā. 

 
15 Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs  
16 Latvijas Ģeotelpiskās attīstības aģentūras informācija https://www.lvmgeo.lv/kartes Reljefa augstuma atzīmes ir 
precizējamas pēc teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas.  
17  Iedalījums atbilstoši topogrāfiskajai informācijai. 
18 Meža apsaimniekošanas plāns no 2015. līdz 2034. gadam. Liepāja Klaipēdas iela 138, īpašuma kadastra 
Nr.17000430084. SIA "J.J.Mežs", 2015. 

1. tabula. Teritorijas pašreizējā izmantošana 

https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs
https://www.lvmgeo.lv/kartes
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Dabas vērtības un to stāvoklis Lokālplānojuma teritorijā 

Teritorijā konstatēti Eiropas Savienības nozīmes biotopi  2180 Mežainas piejūras kāpas un 2130* Ar 

lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Biotopā 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas ir konstatēta reta 

vaskulāro augu suga – vīnkalnu sīpols Allium vineale.  

2180 Mežainas piejūras kāpas. Eiropas Savienības nozīmes biotops, atbilst Latvijā īpaši aizsargājams 

biotopam 1.5. Mežainas piejūras kāpas. 

Biotopa kritērijiem Lokālplānojuma teritorijā atbilst daļa F.1.1. Priežu sausieņu mežu, kas sastopami uz 

neizteikta kāpveida reljefa. Te piemistrojumā aug vairākas koku sugas – parastā priede, āra bērzs, parastā 

kļava, kā arī introducētās sugas - papeles. Papeles teritorijā ir stādītas. Sastopama invazīvā suga – krokainā 

roze Rosa rugosa, kas aizņem lauces biotopā. Meža platība ir antropogēni ietekmēta. Biotopam tipiskā 

zemsedze nav novērojama, zem kokiem sastopamas ruderālas un zālāju augu sugas. Tādēļ biotopa kvalitāte 

ir slikta. Nepieciešama atbilstoša apsaimniekošana biotopa labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai.  

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas. Eiropas Savienības nozīmes biotops, 2. variants Pelēkās kāpas 

ar mazo mārsilu Thymus serpyllum un graudzālēm, atbilst Latvijā īpaši aizsargājams biotopam 6.2. Ar 

lakstaugiem klātas pelēkās kāpas.  

Biotops konstatēts sekundāro kāpu biotopā B.2.2.1. Pelēkās kāpas komplekss – B.2.2.1.1. Pelēkās kāpas ar 

zemu lakstaugu veģetāciju un B.2.2.1.2. Pelēkās kāpas ar kokiem un krūmiem.  

Pelēkās kāpas, klātas ar lakstaugiem: smiltāja kāpuniedri, smiltāja kāpukviesi, lauku vībotni, iesirmo 

kāpsmildzeni, smilts grīsli, aitu auzeni, balto madaru. Pelēko kāpu teritorijā konstatēta Latvijas Sarkanās 

grāmatas 3.kategorijas suga - vīnkalnu sīpols Allium vineale19. 

Kāpas daļēji aizaugušas ar krūmājiem, sastopams smiltāja vītols un atsevišķi koki – parastās priedes un 

papeles. Krūmāju un koku tuvumā ir mitrāks, un nobiru ietekmē notiek augsnes eitrofikācija. Šajās vietās 

parādās biotopam 2130*  netipisks augājs - slotiņu ciesa un parastā vībotne. Turklāt krūmājs nosaka lokālu 

augsnes bagātināšanos (galvenokārt ar slāpekļvielām), ko veicina labiekārtojuma trūkums un rekreācija. 

Procesam turpinoties un uzkrājoties trūdvielām, nomainīsies augājs un izveidosies mežainas kāpas. 

Savukārt, eitrofikācijas rezultātā dabisko augāja struktūru būtiski var izmainīt invazīvās un ekspansīvās sugas 

kas  ieviesīsies no robežteritorijām. 

Minētais biotops antropogēni ietekmēts, par ko liecina taku tīkls un augsnes nomīdīšana. Aizaugšana ar 

krūmājiem pazemina biotopa kvalitāti un veicinās biotopa degradāciju nākotnē. Nepieciešama biotopa 

atjaunošana un saglabāšana tā labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai. 

Pelēko kāpu kvalitāte vērtējama kā vidēja: aizaugšana ar krūmājiem vērtējama negatīvi, tas pazemina 

biotopa kvalitāti un veicinās biotopa degradāciju nākotnē. 

Lokālplānojuma teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas un vaskulāro augu 

sugas, kam veidojami mikroliegumi. 

 
19 Teritorijas apsekošana liecināja, ka suga dabas datu pārvaldība sistēmā Ozols norādītajās vietās Lokālplānojuma 
teritorijā vairs nav sastopama, bet no jauna tā konstatēta  biotopā 2130* (14. attēls). 
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Dabas vērtības un to stāvoklis Lokālplānojuma teritorijai blakus esošajā kāpu joslā 

Lokālplānojuma teritorijai blakus esošo piekrastes joslu veido:  

- pludmalē - biotops B.1.1. Smilšainas pludmales - sausa pludmale, kas visu veģetācijas sezonu nav 

klāta ar augāju un ir antropogēni ietekmēta. Pludmales josla ir plata, sastopamas smalkgraudainas 

smiltis. 

 
20 Avots: Dabas aizsardzības pārvalde, dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols”, ekspertes Ingas Straupes 2021. gada 
07.jūlija atzinums “Par piekrastes, mežu, zālāju biotopiem un vaskulāro augu sugām Liepājā, nekustamā īpašuma 
Klaipēdas ielā 138 (kad. Nr. 1700 043 0084) teritorijā”, kartoshēmu sagatavoja Lokālplānojuma izstrādātājs SIA 
“Grupa93” 

14. attēls. Dabas vērtības Lokālplānojuma teritorijā un blakus esošajā Krasta kāpu aizsargjoslā 20 
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- aiz pludmales atrodas biotops B.2.1. Primārās kāpas - B.2.1.1. Embrionālās kāpas, kas ir pirmā 

stadija kāpu attīstībā. Teritorijā tas ir reti sastopams biotops. Tam raksturīgi nelieli pauguriņi ar 

skraju veģetāciju – dominē smiltāja kāpukviesis un smiltāja kāpuniedre. Konstatētās embrionālās 

kāpas atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopam 2110 Embrionālās kāpas. Biotopa kvalitāte – 

vidēja. Embrionālo kāpu aizsardzībā svarīgākais ir dabisko ģeoloģisko procesu gaitas saglabāšana 

(netraucēta akumulācijas/ erozijas procesu norise un sanešu plūsma) un neiejaukšanās tajos. 

- biotops B.2.1.2. Priekškāpas, B.2.1.2.1. Priekškāpas, kurās dominē lakstaugi - priekškāpas jeb baltās 

kāpas, klātas ar graudzālēm (smiltāja kāpuniedre, smiltāja kāpukviesis, Baltijas kāpuniedre). Tās 

atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopam 2120 Priekškāpas. Kvalitāte – laba. Priekškāpu 

aizsardzībā svarīgākais ir dabisko ģeoloģisko procesu gaitas saglabāšana (netraucēta akumulācijas/ 

erozijas procesu norise un sanešu plūsma) un neiejaukšanās tajos.  

- Biotopa B.2.2.1. Pelēkās kāpas komplekss, kas atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopam 2130* 

Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un  Latvijā īpaši aizsargājams biotopam 6.2. Ar lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas. Galvenais pelēko kāpu apdraudējums ir aizaugšana ar kokiem un krūmiem. 

Kāpām aizaugot veidojas kūla, eitroficējās vide, samazinās augu daudzveidība un/vai parādās 

invazīvās sugas. 

- ar sausu priežu mežu apaugušas kāpas, kas atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopam 2180 

Mežainas piejūras kāpas un Latvijas īpaši aizsargājamam biotopam 1.8. Mežainas piejūras kāpas. 

Salīdzinot ar Lokālplņojuma teritoriju, krasta joslā uz izteiktāka kāpveida reljefa izveidojušās 

parastās priedes tīraudzes. Šo biotopa daļu caurvij taku tīkls, spēcīgi ietekmē antropogēnā slodze – 

augsnes virskārtas nomīdīšana. Tipiska zemsedze nav novērojama, zem kokiem vietām zemsedzes 

nav, sastopamas tikai koku nobiras. Kvalitāte – vidēja. Biotopam nepieciešama apsaimniekošana, 

lai uzlabotu tā stāvokli un kvalitāti. Apsaimniekošana galvenokārt saistīta ar lapu koku un krūmu 

izzāģēšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu. 

- Nelielā teritorijā iepretī Lokālplānojuma dienvidu robežai saskaņā ar dabas datu pārvaldības 

sistēmā “Ozols” informāciju izvietojas Eiropas savienības biotops 2190 Mitras starpkāpu ieplakas.  

Ārpus Lokālplānojuma teritorijas piekrastē vietām konstatēto īpaši aizsargājamo un  Latvijas Sarkanajā 

grāmatā iekļauto sugu saraksts apkopots 2. tabulā.   

Sugas nosaukums 
latviešu valodā 

Sugas nosaukums latīņu 
valodā 

Aizsardzības pakāpe 
atbilstoši normatīvajiem 

aktiem21 

Latvijas Sarkanās 
grāmatas kategorija22 

Jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus 1.pielikums 2.kategorija 

Skaistais augstiņš Centaurium litorale 1.pielikums 2.kategorija 

Sīkziedu plaukšķene Silene borysthenica 1.pielikums 2.kategorija 

Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis 1.pielikums 4.kategorija 

Vīnkalnu sīpols Allium vineale - 3.kategorija 

Jūrmalas 
pērkonamoliņš 

Anthyllis maritima 
- 3.kategorija 

 
21 Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumi Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu 
sarakstu” 1.pielikums Īpaši aizsargājamo sugu saraksts un   2. pielikums  
22 Latvijas Sarkanā grāmata. Retās un apdraudētās augu un dzīvnieku sugas. 3.sējums Vaskulārie augi. Galvenais redaktors 
G.Andrušaitis. LU Bioloģijas institūts, Rīga, 2003.; 2. kategorija — retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet tās sastopamas tik 
nelielā skaitā vai pēc platības tik ierobežotās teritorijās, ka tās var ātri iznīkt; 3. kategorija — sugas, kuru indivīdu skaits samazinās 
un areāls sašaurinās vairākus gadus vai nu dabisku cēloņu dēļ vai cilvēka darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru ietekmē; 4. 
kategorija — nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ nevar precīzi novērtēt to 
pašreizējo stāvokli. 

2. tabula. Īpaši aizsargājamo un reto un apdraudēto augu sugas Lokālplānojuma teritorijai blakus esošajā kāpu joslā  
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Sugas nosaukums 
latviešu valodā 

Sugas nosaukums latīņu 
valodā 

Aizsardzības pakāpe 
atbilstoši normatīvajiem 

aktiem21 

Latvijas Sarkanās 
grāmatas kategorija22 

Pūkainais plostbārdis 
Tragopogon 
heterospermus 

- 3.kategorija 

Skarainā ģipsene Gypsophila paniculata - 2.kategorija 

Jūrmalas kamieļzāle Corispermum intermedium - 3.kategorija 

Dedestiņu vīķis Vicia lathyroides - 2.kategorija 

 

Gan Lokālplānojuma teritorijā, gan blakus esošajā piekrastes teritorijā konstatētie piekrastes biotopi veido 

vienotu piekrastes dabas struktūru kopumu un ir apsaimniekojami kompleksi.  

Piekrastes ekosistēmu, tostarp Eiropas Savienības nozīmes biotopu un īpaši aizsargājamo sugu pastāvēšanu 

ietekmē gan dabiskie faktori – jūras krasta procesi, teritoriju aizaugšana, gan antropogēnie faktori, tostarp, 

daudzviet intensīva apmeklētāju plūsma, kas rada pārlieku slodzi uz pludmali un kāpām un negatīvi ietekmē 

piekrastes ekosistēmas. Tā Liepājā izpaužas galvenokārt kā kāpu izbradāšana, veidojas teritorijas, kur 

zemsedze ir bojāta vai pilnībā iznīcināta. Dabas aizsardzības pārvalde23, sniedzot atsauksmi par 

lokālplānojuma redakciju un vides pārskatu, esošo situāciju raksturo šādi: “…..novērojami kāpu pārrāvumi, 

atvērti  smilšu laukumi, kas vienkārši izbradāti, iestaigāts liels daudzums taku, parādās ekspansīvās augu 

sugas.” Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai 

(apstiprināts Ministru kabinetā 2016. gadā)24 ietvaros ir apzināti un novērtēti ietekmētās piekrastes 

veģetācijas posmi, kā arī apmeklētāju slodzes25. Saskaņā ar šo vērtējumu (5 klašu sistēmā: 1. ļoti vāja 

ietekme, 5. ļoti stipra ietekme) piekrastes teritorijas lielākajā daļā iepretī Lokālplānojuma teritorijai 

antropogēnas slodzes ietekme uz veģetāciju ir novērtēta kā vidēja ietekme (3.klase), nelielā posmā, pretim 

Dienvidu fortiem – vāja ietekme (4.klase). Savukārt, apmeklētāju intensitāte piekrastē pie Lokālplānojuma 

teritorijas ir novērtēta kā nenozīmīga, t.i. nepārsniedz 100 apmeklētājus uz 1km dienā. Tā kā piekrastes 

veģetācija kopumā ir ietekmēta un Lokālplānojuma realizācija būs saistīta ar apmeklētāju plūsmu izmaiņām 

piekrastē, Lokālplānojuma izstrādē  īpaša uzmanība ir jāpievērš apmeklētāju plūsmu organizēšanai no 

teritorijas, tās sasaistot ar tematiskajā plānojumā “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” 

apmeklētājiem plānoto labiekārtojumu. 

Sertificēta eksperta ieteikumi dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai iekļauti Lokālplānojuma TIAN 3.4., 

4.3., 4.7. un 4.9. nodaļā. Lokālplānojuma risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Liepājas pilsētas tematiskā 

plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” risinājumus, t.sk. plānojot abās teritorijās 

vienotas noejas uz jūru. Turpmāk, Lokālplānojuma ieviešanas laikā, ir koordinējama labiekārtojuma 

vienlaicīga ierīkošana apmeklētāju plūsmu organizēšanai piekrastes joslā līdz jūrai. 

Ainavas 

Lokālplānojuma teritorija atbilstoši Liepājas IAS 2035 vadlīnijām nav izdalīta kā ainaviski vērtīga teritorija. 

Lokālplānojuma izstrādes laikā ir veikts ietekmes uz ainavu novērtējumu (SIA “Landshape”, 2021., skatīt 

Lokālplānojuma materiālu sadaļā IZPĒTES). Šis vērtējums ir vērsts uz Lokālplānojuma teritoriju un ir 

 
23 Šeit un turpmāk tekstā - Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 2022.gada 13. 
decembra vēstule Nr.4.8/7005/2022-N 
24 https://likumi.lv/ta/id/286733-par-valsts-ilgtermina-tematisko-planojumu-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-
infrastrukturas-attistibai  
25 Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija https://www.varam.gov.lv/lv/piekrastes-planojums  

https://likumi.lv/ta/id/286733-par-valsts-ilgtermina-tematisko-planojumu-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://likumi.lv/ta/id/286733-par-valsts-ilgtermina-tematisko-planojumu-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://www.varam.gov.lv/lv/piekrastes-planojums
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uzskatāms par lokālu novērtējumu. Tajā, raksturojot teritorijas ainavas raksturu, minēts, ka Lokālplānojuma 

teritorijai ir izteiktas divas  raksturzonas – Dienvidu fortu teritorija un  dabas pamatnes teritorija.  

Dienvidu fortu teritorija - fortu teritorijai raksturīga forta apbūves zona ar kanāliem – nodalīta no pārējās 

teritorijas un veidojas kā patstāvīga ainavas vienība. Tajā ir pazemes būves. Ēkas ir degradētas, bojātas ēku 

konstrukcijas, ieejas nav noslēgtas, tajās krājas atkritumi, ūdens, piesārņojums un uz sienām - grafiti. 

Dabas pamatnes teritorija  - ar kokiem apaugusi teritorija, daļa no teritorijas atrodas Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Dabas pamatnes teritoriju sadala Dienvidu fortu  teritorija, tāpēc to var 

uztvert kā divas dažādas teritorijas daļas Ziemeļu (Z) un Dienvidu daļa (D).  Ziemeļu daļa piekļaujas 

daudzstāvu dzīvojamo māju kvartālam un daļa no šīs teritorijas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Savukārt 

Dienvidu daļa piekļaujas citām dabas pamatnes teritorijām.   

1.1.3.2. Ūdeņi, to kvalitāte, hidrogrāfiskais tīkls 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Kvartāra nogulumos pazemes 

ūdens horizontu veido gruntsūdeņi un starpslāņos sporadiski izplatīti spiedūdeņi, kas barojas, infiltrējoties 

atmosfēras nokrišņiem.  

Saskaņā ar Latvijas teritorijas iedalījumu pazemes ūdensobjektos Liepājas pilsētas un arī Lokālplānojuma 

teritorija atrodas pazemes ūdensobjekta (PŪO) F5 rietumu daļā. Ventas upju baseina apgabala 

apsaimniekošanas plānā 2022. – 2027.g. novērtēts26, ka Liepāja atrodas zonā ar zemu pazemes ūdeņu 

piesārņojuma risku, ko raksturo artēzisko ūdeņu augšupejošas plūsmas apgabali. Pazemes ūdeņu 

kvantitatīvais stāvoklis ir labs. Pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte Liepājā novērtēta kā slikta,  jo pazemes 

ūdenī  ūdensobjektā F1 Liepājā un tās apkārtnē ir paaugstināts hlorīdjonu saturs, ko rada jūras ūdeņu 

vēsturiskā intrūzija. Ūdensobjektā pazemes ūdeņu kvalitāte raksturojama kā nemainīga. Lokālplānojuma 

teritorijā ir plānota centralizētas ūdensapgādes ierīkošana, tādēļ pazemes ūdeņu stāvoklis tieši nav saistāms 

ar Lokālplānojuma risinājumiem. 

Lokālplānojuma teritorija, līdzīgi kā apkārtējās teritorijas pilsētas daļa, atrodas  Ventas upju baseina 

apgabala un  ietilpst virszemes ūdensobjektu: “Dienvidaustrumu atklātais akmeņainais krasts (piekrastes 

ūdeņu ūdensobjekts, kods LVA01) un “Liepājas ezers” (kods E003SP) tiešajos sateces baseinos. Saskaņā ar 

Ventas upju baseina apgabala plānā 2022. – 2027.g. (UBAP) sniegto vērtējumu abu ūdensobjektu 

ekoloģiska kvalitāte ir vidēja, kopējā ķīmiskā kvalitāte – slikta. Salīdzinot ar vērtējumu iepriekšējos 

apsaimniekošanas ciklos27, Liepājas ezera ekoloģiskā kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies: no sliktas uz vidēju. 

Ūdensobjektu vidēju ekoloģiskās kvalitātes vērtējumu galvenokārt nosaka paaugstinātas kopējā fosfora 

(Pkop) un kopējā slāpekļa (Nkop) koncentrācijas ūdenī, Liepājas ezeram – arī prioritāro un bīstamo vielu 

klātbūtne, applūšanas risks un hidromorfoloģiskie pārveidojumi.   

Lokālplānojuma teritorijā nav izteikta hidrogrāfiskā tīkla. Tās ziemeļaustrumu stūrī atrodas  mākslīga 

beznoteces ūdenstilpe, Dienvidu fortu teritorijā - Pērkones kanāla bijusī daļa - ūdenstilpe pie fortifikācijas 

būvēm. Pārējā teritorijā virsūdeņu notece veidojas gruntsūdeņu slānī. Gruntsūdeņu aizsargātība pret 

virszemes piesārņojumu teritorijā ir vāja. 

Ņemot vērā gruntsūdeņu aizsargātības un virszemes ūdeņu kvalitātes vērtējumu, teritorijā   ir svarīgi plānot 

tādus sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, kuri nodrošina piesārņojuma savākšanu un 

 
26 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam. 2021. 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
27 1. cikls -2009. – 2015.g., 2. cikls 2016. – 2021.g. 
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attīrīšanu. Plānojot ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, īpaša uzmanība ir jāpievērš, lai 

augsnē, gruntī un gruntsūdeņos nenonāk piesārņojošas vielas.  

1.1.3.3. Gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis un to ietekmējošie faktori 

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” tīmekļa vietnē pieejamo informāciju  

Lokālplānojuma teritorijā vai tās tuvumā Liepājā Dienvidrietumu rajonā gaisa kvalitātes novērojumi netiek 

veikti. Transporta piesārņojuma avota ietekmes stacija “Stacija Liepāja” atrodas aptuveni 5 km kilometru 

attālumā no Lokālplānojuma teritorijas Oskara Kalpaka ielā 34. Tajā iegūtie dati neraksturo situāciju 

Lokālplānojuma teritorijā.  

Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021. – 2025. gadam izstrādes ietvaros ir 

veikta atmosfēras gaisa piesārņojuma modelēšana pilsētā. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem Dienvidrietumu 

rajonā, kurā ietilpst arī Lokālplānojuma teritorija, slāpekļa dioksīda (NO2), daļiņu (PM10) un daļiņu (PM2,5)  

koncentrācijas ir 10 - 20 µg/m³. Liepājas pilsētā slāpekļa dioksīda izmešu galvenie avoti ir autotransports un 

stacionārie avoti, kā arī - mājsaimniecības, daļiņu PM10 – galvenais avots ir autotransports, kā arī - 

mājsaimniecības, daļiņu PM2,5 - mājsaimniecības un autotransports28. 

Liepājas pilsētas teritorijai nav veikts trokšņa līmeņa novērtējums (trokšņa karte, visaptveroši mērījumi), kā 

arī valsts galvenajam autoceļam A11 nav izstrādāta trokšņa stratēģiskā karte, jo tas nav nepieciešams 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām29. Tādēļ informācija par vides trokšņa līmeni Lokālplānojuma teritorijā 

nav pieejama.  

Lokālplānojuma teritorijā gaisa un trokšņa piesārņojumu rada transporta (tai skaitā kravas transporta) pa 

valsts galveno autoceļu A11, Ganību ielu un Klaipēdas ielu.  Ievērojot esošo situāciju, kā arī to, ka valsts 

galvenais autoceļš virzās par Ganību ielu, attālinoties no Lokālplānojuma teritorijas, un Klaipēdas iela ir 

salīdzinoši mazāk noslogota nekā autoceļš A11, nav pamata uzskatīt, ka Lokālplānojuma teritorijā ir 

prognozējami normatīvajos aktos noteiktie gaisa kvalitātes un vides trokšņa robežlielumu30 pārsniegumi.  

Lokālplānojuma teritorijas tuvumā neatrodas nozīmīgi stacionārie gaisa piesārņojuma avoti.  

Transporta plūsmu organizēšanai Lokālplānojuma risinājumos plānoti divi jauni pieslēgumi pie Klaipēdas 

ielas un viens - pie Vētru ielas ziemeļos un divi pieslēgumi pie Klaipēdas ielas dienvidos, kā arī plānots 

teritorijas iekšējais ielu tīkls. Risinājumos plānots arī saglabāt tramvaja koridora attīstības iespējas līdz 

Dienvidu kapsētai Klaipēdas ielas sarkanajās līnijās, uzlabojot sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas 

iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Attīstot Lokālplānojuma teritoriju, pastāv iespēja jaunu transporta plūsmu 

piesaistei un attīstības gadījumā ir iespējamas  gaisa kvalitātes un vides trokšņa līmeņa izmaiņas. Tādēļ 

Lokālplānojuma TIAN ir iekļauti  nosacījumi attiecībā uz gaisa piesārņojuma un vides trokšņa rādītājiem 

teritorijā un tai blakus esošajās teritorijās.  

 
28 Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021. – 2025. gadam. Personu apvienība “Firma 
L4 un Ardenis”, 2021., Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-
gaisa-kvalitates-uzlabosanas-ricibas-programma-2021-2025-gadam  
29 Ministru kabineta 2014. gada 07. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikts, 
ka trokšņa stratēģiskās kartes izstrādā aglomerācijām, t.i. administratīvajām teritorijām, kurā iedzīvotāju skaits 
pārsniedz 100 000 un iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, autoceļiem – reģionālas, 
valsts vai starptautiskas nozīmes autoceļiem, uz kura satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu 
gadā.  Liepājas pilsēta un valsts galvenais autoceļš A11 neatbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem. 
30 Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” un Ministru kabineta 
2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-gaisa-kvalitates-uzlabosanas-ricibas-programma-2021-2025-gadam
https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-gaisa-kvalitates-uzlabosanas-ricibas-programma-2021-2025-gadam
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1.1.3.4. Riska objekti un teritorijas 

Lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā neatrodas rūpniecisko avāriju risku objekti31 un  paaugstinātas 

bīstamības objekti,32 kas būtu uzskatāmi par tās būtiskiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem.  

Saskaņā ar VSIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

vietu reģistra33 informāciju Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā neatrodas piesārņotas vai potenciāli 

piesārņotas vietas.  

 

1.2. LOKLĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS KONTEKSTS LIEPĀJAS PILSĒTAS 

PLĀNOTAJĀ ATTĪSTĪBĀ  

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam 

Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 21. jūlija lēmumu Nr. 264/11 ir apstiprināta jaunā 

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam34 

(turpmāk – Liepājas IAS 2035). Liepājas IAS 2035 Liepājas pilsēta no telpiskās attīstības perspektīvas tiek 

raksturota kā Latvijas un Eiropas mērogā nozīmīga pilsēta, kurā sabalansēti līdzās pastāv dzīvojamās un 

ražošanas teritorijas, kā arī atpūtas un rekreācijas teritorijas, kas precīzi raksturo lokālplānojuma teritorijas 

situāciju un teritorijas attīstības mērķus. 

Liepājas IAS 2035 kā viena no galvenajām prioritātēm, kas attiecināma uz lokālplānojuma teritoriju ir 

“Cilvēks harmoniskā vidē - Prioritāte ir vērsta uz visiem iedzīvotājiem draudzīgu, pieejamu, zaļu apdzīvoto 

vietu veidošanu, pakalpojumu attīstību un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.”. 

Liepājas IAS 2035 ir izdalītas piecas nozīmīgas telpiskās perspektīvas, kurās attiecīgi noteiktas vadlīnijas ar 

pamatprincipiem Liepājas pilsētas teritoriju attīstībai līdz 2035. gadam. Uz lokālplānojuma teritoriju 

attiecināmas 3 no 5 sadaļām. 

(1) Apdzīvojuma struktūra un priekšlikumi attīstības centru izvietojumam 

No šīs perspektīvas skatu punkta lokālplānojuma teritorija atrodas Dienvidrietumu apkaimē, kā arī ir 

uzsvērta teritorijas ciešā funkcionālā saite ar piepilsētā uz dienvidaustrumiem no lokālplānojuma 

teritorijas esošo Grīnvaltu teritoriju. 

Vadlīnijās noteikts, ka nepieciešams: 

“Veicināt iedzīvotāju ērtu pārvietošanos un nodrošināt vienādas iespējas dažādiem transporta veidiem, 

satiksmes dalībniekiem.” – šis punkts sasaucas ar lokālplānojuma risinājumiem, kas paredz tramvaja 

līnijas pagarināšanu. 

“Stiprināt pilsētas apkaimju identitāti un veidot tās kā daudzfunkcionālus attīstības centrus (t.i., 

veicinot policentrisku pilsētas attīstību), attīstot pakalpojumus, ērtu satiksmi ar pilsētas centra daļu un 

citām apkaimēm.” – lokālplānojuma risinājumi, t.sk., plašais atļauto izmantošanu spektrs nodrošinās 

šīs teritorijas daudzfunkcionālu attīstību. 

  

 
31 Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas 
pasākumi”, objektu saraksts - http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts   
32 https://likumi.lv/ta/id/320469-paaugstinatas-bistamibas-objektu-saraksts  
33 http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view   
34 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24707  

http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts
https://likumi.lv/ta/id/320469-paaugstinatas-bistamibas-objektu-saraksts
http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24707
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(2) Galvenie transporta koridori un infrastruktūra 

Lokālplānojuma izstrāde un risinājumi 

atbilst arī šai telpiskajai perspektīvai 

un tajā izvirzītajām vadlīnijām: 

“Nodrošināt pilsētas daļu labu 

sasniedzamību ar sabiedrisko 

transportu, izmantojot 

energoefektīvus un ekoloģiski drošus 

risinājumus. Palielināt pilsētas 

sabiedriskā transporta pieejamību, 

pagarinot tramvaja līniju uz Ziemeļu 

priekšpilsētu (Laumas rajonu) 

(izbūvējot Tērauda – Namdaru ielas 

pārvadu). Nodrošināt pārvadājumus 

ar elektriskajiem autobusiem (vietās, 

kur nav iespējams nodrošināt 

tramvaja pārvadājumus). Veidot 

vienotu jeb multimodālu satiksmes 

organizācijas modeli, balstoties uz 

dažādu satiksmes veidu sadarbību. 

Vietējie mobilitātes punkti Liepājā: 

stacija un autoosta, Rožu laukums, 

Kuršu laukums, M. Ķempes iela 

(autobusu un tramvaja galapunkts), 

O. Kalpaka tilts (tramvaja galapunkts, 

pagarinot līniju), pie pilsētas 

robežām.” – lokālplānojuma 

risinājumi paredz tramvaja līnijas 

pagarināšanu atbilstoši Liepājas IAS 

2035 noteiktajam (skat. 15. attēlu). 

(3) Dabas teritoriju telpiskā struktūra 

Ņemot vērā to, ka lokālplānojuma teritorijā un ap to ir liels dabas teritoriju īpatsvars, uz teritoriju 

attiecināmas arī šajā telpiskajā perspektīvā formulētās vadlīnijas: 

“Veikt publiskās zaļās ārtelpas labiekārtošanu.” 

“Nodrošināt dabas teritoriju vai struktūras elementu klātbūtni Liepājas visās daļās – kodolā, 

priekšpilsētās un perifērijā, uzsverot, ka tas ir viens no nozīmīgiem kvalitatīvas pilsētvides un dzīves 

vides elementiem.” 

 

Kopumā secināms, ka lokālplānojuma izstrāde saskaņā ar tā darba uzdevumu ir vērsta uz Liepājas IAS 2035 

noteikto mērķu sasniegšanu. 

  

Lokālplānojuma 

teritorijas 

novietojums  

15. attēls. Transporta infrastruktūra Liepājas valstspilsētā, Liepājas 
IAS 2035 
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Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022. - 2027. gadam 

Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 21. jūlija lēmumu Nr. 264/11 ir apstiprināta jaunā 

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027. gadam35 (turpmāk – 

attīstības programma). Atbilstoši attīstības programmas pielikumam “Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

rīcības un investīciju plāns (aktuālā versija ar grozījumiem, 2022. gada 15. septembra lēmums Nr. 328/13)”, 

zem rīcības virziena Nr. 4 “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma” uzdevuma 4.2. “Stiprināt un attīstīt 

starpinstitucionālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības infrastruktūru, cilvēkresursu prasmes un 

motivāciju” ierindojas darbība “Plānošanas dokumentu un pētījumu izstrāde un ar to saistītas aktivitātes”, 

kas sevī ietver attīstības plānošanas dokumentu, t.sk., lokālplānojumu izstrādi, tādejādi pamatojot arī 

Klaipēdas ielas 138 LP izstrādi.  

Papildus lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību pamato zem rīcības virziena Nr. 8 “Uzņēmējdarbības 

vide” uzdevuma 8.2. “Sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas infrastruktūras izveidi” iekļautais 

projekts “Teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveidei Liepājā”, 

kas līdz 2027. gadam piesaistot ārējo finansējumu paredz Klaipēdas ielas 138 teritorijas revitalizāciju un 

labiekārtošanu komersantu vajadzībām.  

Attīstības programmā attiecībā uz infrastruktūru un vidi noteikts, ka 2027. gadā Liepāja tiecas uz to, ka: 

“Tiek radīti labvēlīgi apstākļi jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecībai. Pieaug kvalitatīvu, ģimenēm piemērotu 

mājokļu skaits.”, kā arī “Pieaug mūsdienīgi labiekārtotu, kvalitatīvi uzturētu, visām sabiedrības grupām 

pieejamu zaļo zonu apjoms, iedzīvotāji var baudīt kvalitatīvu publisko ārtelpu dzīvojamajās teritorijās.” – 

lokālplānojuma risinājumi tiešā mērā veicina virzību uz šo mērķu izpildi. 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums  

Atbilstoši spēkā esošajam Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam Lokālplānojuma teritorijā noteikti četru 

veidu funkcionālie zonējumi: 

1. Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija JD2  (lielākajā daļā zemes vienības 

platības), kas plānota daudzveidīgu komerciālu funkciju attīstībai. Šo teritoriju galvenie atļautās 

izmantošanas veidi ir saistīti ar tirdzniecību, pakalpojumiem un citām komercfunkcijām. JD2 

teritorijas ir paredzētas pilsētai nozīmīgu kultūras, sporta, izglītība, veselības aprūpes un kūrortu 

iestāžu darbības attīstībai un tikai tādai komercdarbībai, kas nodrošina šo objektu pilnvērtīgu 

izmantošanu. Šajās teritorijās netiek paredzētas ražošanas un dzīvojamās funkcijas. Teritorijas ir 

attiecināmas uz pašvaldības interesēs rezervējamām teritorijām sociālai infrastruktūrai papildus 

Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijām.  

2. Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija JD1 (nelielā zemes vienības daļā 

lokālplānojuma teritorijas ziemeļaustrumu stūrī), kas līdzīgi kā JD2 teritorija, plānota daudzveidīgu 

komerciālu funkciju attīstībai. Šo teritoriju galvenie atļautās izmantošanas veidi ir saistīti ar 

tirdzniecību, pakalpojumiem un citām komercfunkcijām. Dzīvojamā apbūve JD1 teritorijās ir 

plānota vienīgi kā sekundārā izmantošana, savukārt, attiecībā uz ražošanas objektu izveidi atļauta 

tikai tādu ražotņu izvietošana, kurām nav nepieciešama piesārņojošās darbības atļauja. 

3. Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorija (F) (lokālplānojuma teritorijas centrālajā daļā – 

Dienvidu fortu teritorijā), kas definēta kā īpašo noteikumu teritorija dēļ tajā esošajiem Dienvidu 

fortiem, kas ir militārais mantojums. Fortu teritorija ir publiski pieejama, paredzēta tūrismam un 

rekreācijai, tajā iespējams veidot labiekārtojumu, gājēju un velo celiņus, skatu platformas un 

torņus, brīvdabas estrādes, pakalpojumu objektus (sporta inventāra noma, kafejnīca, tirdzniecības 

kiosks u.tml.), būves teritorijas apsaimniekošanai, kā arī pie ieejas teritorijā – autostāvvietas. Kā 

 
35 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24711  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24711
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papildizmatošana, izstrādājot detālplānojumu atļauta kultūras iestāžu, izstāžu un konferenču 

centru, viesnīcu, sporta būvju, kempingu un atrakciju parku būvniecība. 

4. Ūdeņu teritorija (Ū) (teritorijas centrālajā daļā esošo Dienvidu fortu kanāls un ziemeļaustrumos 

esošā ūdenstilpe), kas ir daļa no Liepājas pilsētas atklāto telpu teritorijām. Tās ir dabisku vai 

mākslīgu virszemes udensobjektu (ūdensteču un ūdenstilpju) aizņemtās platības. Abas 

lokālplānojuma teritorijā esošās ūdenstilpes ir mākslīgi veidotas. Ūdeņu teritorijās atļauts izvietot 

peldvietas, eliņus, laivu, peldošus objektus un peldlīdzekļus rekreācijai u pakalpojumiem (pirts, 

viesu izmitināšanas telpas u.c.) u.c. Ūdeņu teritoriju primāri izmanto ūdens uzkrāšanai, ūdens 

novadīšanai, zvejsaimniecībai un zivsaimniecībai, makšķerēšanai, atpūtai, sportam. 

Lokālplānojuma teritorijā 

ietilpstošās ielu teritoriju 

daļas teritorijas ziemeļu 

daļā (Vētru iela), kā arī 

lokālplānojuma teritorijā 

ietilpstošā Klaipēdas ielas 

daļa un dienvidu daļā 

esošās sarkanās līnijas 

perspektīvā izbūvējamai 

ielai piekļuves 

nodrošināšanai pludmalei, 

definētas kā līnijbūvju 

izbūves teritorijas - Ielu un 

laukumu teritorija, ko 

norobežo sarkanajās līnijas, 

ar atļauto izmantošanu: 

C,D,E kategorijas iela; 

atklāta autostāvvieta; kiosks 

pie sabiedriskā transporta 

pieturvietas; mazās 

arhitektūras formas; ielu 

apstādījumi un veloceliņš. 

Ielās un laukumos, kurus 

norobežo sarkanās līnijas, 

teritorijas galvenais zemes 

un būvju izmantošanas 

veids ir autotransporta, 

pilsētas elektrotransporta, 

gājēju un velosipēdistu 

satiksme, kā arī 

inženierkomunikāciju 

izvietošana. 

 

 

 

 

16. attēls. Spēkā esošajā Liepājas  pilsētas TP lokālplānoojuma teritorijā noteiktais 
funkcionālais zonējums 
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Tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” (CORE projekts, 2015) 

Lai detalizētāk un mērķtiecīgi plānotu jūras piekrastes izmantošanu 2015. gadā pašvaldība ir izstrādājusi 

tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība" (SIA “CORE Projekts”)36. 

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis: "Pludmales un piekrastes dabas un kultūrvēsturisko, tai skaitā 

kūrorta resursu sociāli un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, 

vienlaicīgi paaugstinot vietējo iedzīvotāju labklājību un tūristu piesaisti". Liepājas pilsētas dome 2018. gada 

16. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 343 (prot. Nr.10, 16 #) "Par pludmales un piekrastes teritorijas 

labiekārtošanu saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība"", ar 

kuru ir akceptētas tematiskajā plānojumā paredzētās darbības, izņemot mazo būnu (H48) un gabionus 

(H49) izbūvi. Projekta dokumentācijā sniegti dažādi priekšlikumi piekrastes teritoriju attīstībai un 

labiekārtošanai, t.sk., arī lokālplānojuma teritorijas un tai pretī esošās pludmales un piekrastes teritorijas 

izmantošanai. 

Attiecībā uz pludmales zonējumu pretī lokālplānojuma teritorijai virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem 

atrodas:  

Nūdistu pludmales zona (D9) –  pludmales teritorija ir brīvi pieejama, tajā valda nūdistu ētikas noteikumi. 

Pludmalē ir iespējams rīkot dažādus pasākumus un festivālus, kas ir attiecīgās sabiedrības grupas interesēs. 

Pludmales ērtībām ir izbūvēta jauna iela ar labiekārtotu autostāvlaukumu (šim mērķim jau tagad LP 

teritorijas dienvidu daļā ir noteiktas sarkanās līnijas) 

Dabas atpūtnieku zona (D8) – labiekārtota atbilstoši nelielu grupu individuāliem pasākumiem – piknikiem, 

gadskārtu svētkiem. Teritorija speciāli aprīkota atpūtnieku un ceļotāju ērtībām, ievērojot kāpu aizsardzības 

pieļaujamos normatīvus. Labiekārtota vieta telšu pilsētiņai. Zona savienota ar lokālplānojuma teritorijā 

plānoto Dienvidu kempingu, Dienvidu fortu un jaunveidojamajiem ūdens atrakciju parkiem (kas plānoti TmP 

ietvaros, taču atkārtoti izvērtējami lokālplānojuma ietvaros). Zonas centrā, pastaigu celiņu krustpunktā, ir 

uzbūvēts skatu tornis (TmP risinājumi paredz skata torņa izbūvi Dienvidu fortu  DR daļā). TmP risinājumi 

paredz arī Dienvidu fortu attīstību izvietojot ne vien skatu torni, bet arī  Vēstures izziņas un aktīvās atpūtas 

parka izbūvi un apkārtnes labiekārtojumu. Uz ziemeļiem no Dienvidu fortu kanāla paredzēta teritorijas daļa 

kempinga un autostāvlaukuma izvietošanai. 

Ūdenssporta zona (D7) – šajā zonā izvietojas Latvijas un Baltijas reģiona kaitošanas centrs ar regulāri 

rīkotiem dažāda mēroga pasākumiem. Šeit koncentrējas visi aktīvā un ekstrēmā sporta veidu piekritēji. 

Pludmales ziemeļu daļā plašs sauszemes un ūdens sporta aktivitāšu piedāvājums. Piejūras parka zonā 

ierīkots plašs ielu vingrošanas laukums. Pie jaunizbūvētā Vētru ielas stāvlaukuma paredzēts izvietot 

“Liedaga aprīkojuma grupu”, kas sevī iekļauj velostatīvus, solus, atkritumu urnas, tualetes un citu 

labiekārtojumu. Paredzēts, ka gājēju un veloceliņš turpinās gar lokālplānojuma teritorijas rietumu robežu 

dienvidu virzienā līdz pat nūdistu pludmales ērtībām paredzētajai izbūvētajai ielai. 

 
36 Apstiprināts ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 194 
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Iepretim lokālplānojuma teritorijai atrodas 3 galvenās kustības trases, kas nodrošina pludmales 

sasniedzamību – teritorijas dienvidu daļā, centrālajā (gar Dienvidu fortu ziemeļiem) un ziemeļu daļā pretī 

jaunizbūvētajai Vētru ielai. Gar teritorijas rietumu robežu ved arī zonas savienojošā kustības trase (17. 

attēls). 

 

Citas attīstības ieceres 

Ap lokālplānojuma teritorijas attīstību laika gaitā ir virmojušas daudzveidīgas attīstības ieceres, piemēram, 

2004. gadā ir izstrādāts detālplānojums atpūtas kompleksa «Baltijas jūras parks» būvniecībai, kas paredzēja 

blīvu izklaides un atpūtas kompleksa kotedžu tipa apbūvi, taču šis detālplānojums vairs nav spēkā un šī 

attīstības iecere vairs nav aktuāla. Neseni plāni attiecībā uz teritorijas attīstību paredzējuši kempinga izveidi 

teritorijas ziemeļu daļā - kempinga būvei dome ir paredzējusi rezervēt 5045m² zemes. Vairākās mājiņās 

tikušas paredzētas vietas vismaz 30 tūristiem ar iespēju izvietot arī kemperus, mājiņas kokos, sporta 

laukumus, pirti. Kempingu veidot vēlējušies Liepājas uzņēmēji, nodrošinot arī 5–7 darba vietas37, taču arī šī 

attīstības iecere nav realizējusies. 

  

 
37 https://irliepaja.lv/lv/bizness/kempingu-liepaja-planots-iekartot-lidz-2018gadam/ 

Lokālplānojuma teritorija 

17. attēls. Fragments no TmP “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” grafiskās daļas kartes “Dienvidu 
pludmales ģenerālplāna shēma, zonas D1” 
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1.3. HAKATONA REZULTĀTI 

Pamatojoties uz lokālplānojuma Klaipēdas ielā 138, Liepājā izstrādes laikā identificēto nepieciešamību 

organizēt pasākumu, kurā paralēli lokālplānojuma 1. redakcijas izstrādei tiktu apkopoti ekspertu un Liepājas 

iedzīvotāju viedokļi par mājokļu tirgu Liepājā un radīti publiski izdiskutēti Klaipēdas ielas 138 attīstības 

scenāriji, kas pamatotu lokālplānojuma risinājumus, 2021. gada 17. – 18. martā, tiešsaistē tika organizēts 

Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra”. Divas dienas veltītas aktuālai tēmai “Mājoklis 

Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla)  – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?” (turpmāk 

tekstā – hakatons)38. 

Pirmās dienas laikā dažādu saistīto jomu eksperti izklāstīja savu redzējumu par jaunu mājokļu būvniecības 

iespējām ārpus Rīgas,  tā nozīmi teritorijas attīstības procesos un diskutēja par dažādiem faktoriem un to 

ietekmi uz sadarbības modeļiem. Piemēram, viens no pieaicinātajiem ekspertiem bija Edijs Sproģis (Latio), 

norādīja, ka balstoties uz pieejamiem datiem, pieprasītākie īpašumi Liepājā šobrīd ir 2 līdz 3 istabu dzīvokļi 

ar platību no 40 līdz 65 m². Tika norādīts, ka vajadzētu palielināties pieprasījumam pēc lielāku platību 

dzīvokļiem un vairāk istabām. Edijs vērsa uzmanību uz to, ka jābūt uzmanīgiem, jo būvniecības izmaksas 

šobrīd ir samērā augstas un ir nepieciešams attīstītājs kurš spēs tās sabalansēt ar pirktspēju. Arī 

savrupmājām ir jābūt modernām, energoefektīvām. Tās varētu būt ātri ceļamās, viena stāva paneļu tipa 

ēkas, ražotas Liepājā un ar samērīgu cenu, platībā no 80 līdz 120 m², zemes gabala platība no 500 līdz 600 

m², cena 100 000 līdz 150 000 EUR. Tika norādīts arī tas, ka novērojams mazs piedāvājums dvīņu mājām un 

šajā segmentā ir perspektīvas, uzsverot arī to, ka kopumā jaunās ģimenes veidotu pieprasījumu 

jaunbūvētām ēkām. Hakatona laikā izskanēja visdažādākās idejas, viedokļi un pieredzes stāsti attiecībā uz 

mājokļu tirgu. Attiecībā uz Klaipēdas 138 teritorijas attīstību izskanēja visdažādākie viedokļi, kas nereti bija 

diametrāli atšķirīgi, taču, kopsavelkot, galvenie secinājumi bija tādi, kā Liepājā ir nepieciešami jauni, 

mūsdienīgi mājokļi, jo esošais dzīvojamais fonds ir novecojis un teritorija Klaipēdas ielā 138 būtu piemērota 

šādas apbūves attīstībai39. 

Otrajā dienā ekspertu komandas (arhitekti, pilsētplānotāji, nekustamā īpašuma speciālisti, transporta 

inženieri, politiķi, u.c.) veidoja attīstības vīzijas jaunam dzīvojamajam rajonam Liepājā – teritorijai Klaipēdas 

ielā 138, kas kalpo par pamatu šī lokālplānojuma risinājumiem. Tika radīti vairāki teritorijas attīstības modeļi 

apkopojot dažādas interesantas idejas Klaipēdas 138 teritorijas turpmākajai izmantošanai40. Strādājot pie 

lokālplānojuma risinājumiem, tika analizēti ekspertu komandu priekšlikumi/idejas un labākie/piemērotākie 

no tiem ir integrēti lokālplānojuma risinājumos (skat. 2. nodaļu “Lokālplānojuma risinājumi”). 

Iedzīvotāju aptauja 

Paralēli hakatona norisei tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Aptauja tika veikta digitālā vidē, izplatot to 

sociālajos tīklos, laika posmā no 15.03.2021 līdz 20.03.2021. Iedzīvotāju aptaujā kopā piedalījās 306 

respondenti. No kopējā respondentu skaita, lielākās daļas dzīvesvieta ir Vecliepājā (28%), Ezerkrastā (21%) 

un ārpus Liepājas (17%). Viedoklis attiecībā uz mūsdienīgu mājokļu nepieciešamību Liepājā bija gandrīz 

viennozīmīgi pozitīvs (skat. 18. attēlu). 

 
38 Vairāk informācijas hakatona Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/155092899776683  
39 https://www.facebook.com/MadCityRiga/videos/269011851362294  
40 Komandu prezentācijas pilnā apjomā apskatāmas šeit: 
https://www.facebook.com/MadCityRiga/videos/186847432982748  

https://www.facebook.com/events/155092899776683
https://www.facebook.com/MadCityRiga/videos/269011851362294
https://www.facebook.com/MadCityRiga/videos/186847432982748
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Iegādājoties jaunu mājokli, starp respondentiem 

vērojama tendence vēlēties mājokli ar mazāku cenu uz 

kvadrātmetru, kas ir pašsaprotami. Savukārt, kā 

mūsdienīga mājokļa galvenās raksturiezīmes 

respondenti visvairāk min sakārtotas vides 

nepieciešamību ap mājokli, būvniecībā izmantotus 

kvalitatīvus materiālus un ievērotas augstas 

energoefektivitātes prasības. Tāpat tiek minēta arī viedo 

risinājumu nepieciešamība, autostāvvietu un 

sabiedriskā transporta pieejamība. 

Trešdaļa respondentu uzskata, ka jaunu, mūsdienīgu un 

ilgtspējīgu mājokļu būvniecībai piemērotāka ir Klaipēdas 

ielas 138 teritorijas ziemeļu daļa, savukārt, 25% par 

piemērotu uzskata teritorijas dienvidu daļu. 

Respondentu viedoklis vairāk dalās jautājumā par 

pieļaujamo stāvu skaitu mājokļu būvniecībai Klaipēdas 

ielā 138. Lielākā daļa (40%) norāda, ka optimāli būtu 

izbūvēt ēkas 3-5 stāvu augstumā, bet 26% pieļauj 

dažādu augstumu apbūves iespēju (19. attēls), savukārt 

tikai 8% respondentu atbalsta 6-7 stāvu apbūvi un 12% 

respondentu 8-9 stāvu apbūvi.  

 

Novērtējot faktorus, kuri būtu svarīgi, izvēloties jaunu mājokli, skalā no 1 – 10 visaugstāk tiek vērtēta 

kvalitāte, cenas faktors, augsta energoefektivitāte, taču viszemāk no piedāvātajiem faktoriem novērtē 

elektroauto uzlādes punkta nepieciešamību, attālumu līdz jūrai. (skat. 20. attēlu). 

 

 

18. attēls. Respondentu viedoklis par mūsdienīgu 
mājokļu nepieciešamību Liepājā 

19. attēls. Dzīvojamās apbūves augstuma iespējas Klaipēdas ielā 138  
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Raksturojot vajadzības un dzīves stilu mūsdienīgam mājoklim pēc 20 vai 30 gadiem, respondenti izceļ 

dažādus kvalitātes rādītājus. 3. tabulā uzskaitītas biežāk atkārtotās idejas. 

 

Nr.p.k. Raksturojums 

1. 
Energoefektīvs un ergonomisks mājoklis (arī ārtelpa un apkārtējā vide) kā vispārpieņemtu 
norma, nevis atsevišķa prasība. 

2. Mājoklis ar pārbūvējamu un dažādām funkcijām piemērojamu telpu. 

3. Dažādas attālinātas vadības iespējas, specializēti dizaini, interjeri. 

4. 
Singapūras dzīvojamo kvartālu princips. Liela teritorija ar daudz dzīvokļiem dažādās platību un 
cenu amplitūdās, slēgtā teritorijā kura ir pieejama tikai šī kvartāla iedzīvotājiem. 

5. 
Pasīva māja, kura, izmantojot atjaunojamos energoresursus, pati saražo nepieciešamo 
enerģiju. 

6. Mājoklis un ēkas iekļausies apkārtējā vidē, to funkcionāli un estētiski papildinot. 

  

3. tabula. Mūsdienīga mājokļa raksturojums nākotnē 

20. attēls. Vidējais novērtējums faktoriem, kuri ietekmē mājokļa iegādi 



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
33 

2. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

Ar šo lokālplānojumu tiek radīti priekšnosacījumi sabalansētai dzīvojamās un publiskās apbūves  attīstībai, 

paredzot gan mazstāvu un daudzstāvu, gan pakalpojuma objektu attīstības iespēju, vienlaicīgi nodrošinot 

rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. Risinājumi izstrādāti balstoties uz teritorijas funkcionāli telpisko 

analīzi, kuras ietvaros izvērtēta gan esošā teritorijas izmantošana un tajā esošās dabas vērtības, gan 

pieguļošo teritoriju izmantošana, kā arī ar šo teritoriju saistītie līdz šim izstrādātie plānošanas dokumenti, 

kā arī, papildus risinājumu izstrādē ņemti vērā 2021. gada 17. – 18. martā notikušā Klaipēdas 138 

pilsētplānošanas hakatona “Mājoklis un jūra” rezultāti un tā ietvaros notikušās iedzīvotāju aptaujas 

rezultāti. 

2.1. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA UN RISINĀJUMI  

2.1.1. Funkcionālais zonējums un galvenie apbūves parametri 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) attiecībā uz funkcionālo zonējumu, 

atļauto izmantošanu un apbūves parametriem, ir izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 

30. aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 

valstī ieviesto vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju, pamatojoties uz funkcionāli telpisko analīzi un 

lokālplānojuma izstrādes mērķi. 

Kontekstā ar lokālplānojuma izstrādes mērķiem un teritorijas funkcionāli telpisko analīzi, secināts, ka 

lokālplānojuma teritorijā atsevišķi izdalāmas dabas teritorijas, primāri Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta 

kāpu aizsargjoslā ietilpstošā teritorijas ZR daļa, kur noteikts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA2), kas paredz īpaši saudzīgu teritorijas izmantošanu, lai pēc iespējas mazinātu antropogēno 

slodzi uz biotopu teritorijām. Daļai no lokālplānojuma teritorijas ZA stūrī esošās bērzu birzs noteikts 

funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA3), kas pieļauj labiekārtojuma izveidi, kā arī, 

piemēram, nelielas kafejnīcas vai sporta inventāra nomas punkta būvniecību. DA3 zonējums šaurā joslā 

turpinās arī Dienvidu fortu virzienā veidojot zaļo koridoru, kas savieno abus teritorijā esošos ūdensobjektus. 

Liepājas Dienvidu fortu un tai pieguļošajām teritorijām noteikts Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) 

funkcionālais zonējums, pieļaujot gana plašu atļauto izmantošanas klāstu. Galvenā izmantošana pieļauj 

labiekārtotas ārtelpas izveidi, savukārt kā papildizmantošana atļauta daudzveidīga teritorijas izmantošana 

veidojot restorānus, kafejnīcas, sporta inventāra nomas paviljonus, tirdzniecības kioskus u.tml., kā arī 

tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi, kultūras iestāžu apbūvi un sporta būvju apbūvi. Attiecībā uz šiem 

izmantošanas veidiem ir izvirzīts papildus nosacījums, ka tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi, kultūras iestāžu 

apbūvi un sporta būvju apbūvi, kā arī atrakciju un atpūtas parku apbūvi ir iespējams realizēt, izstrādājot 

detālplānojumu, lai radītu priekšnosacījumus organizētai teritorijas attīstībai ar vienotu konceptu. Papildus 

DA4 zonējumam, Dienvidu fortu teritorija (ietverot arī fortu kanālu Ūdeņu teritorija (Ū1)) ir noteikta kā 

teritorija ar īpašiem noteikumiem Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorija (TIN11), 

kuras attīstība risināma kompleksi, izstrādājot vienotu attīstības koncepciju, revitalizācijas un 

labiekārtojuma projektu vai detālplānojumu.  

Lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā  pie Vētru ielas noteikts funkcionālais zonējums Jauktas centra 

apbūves teritorija (JC7) un Jauktas centra apbūves teritorija (JC8), lai nodrošinātu gan publisko 

izmantošanu, gan mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. JC7 un JC8 teritorijās ir noteikts plašs 

teritorijas atļauto izmantošanu spektrs, t.sk., pieļaujot arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūvi. JC7 

funkcionālajā zonā noteikts maksimālais apbūves augstums 6 stāvi, savukārt JC8 funkcionālajā zonā 9 stāvi.  

Lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā noteikts arī funkcionālais zonējums Daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorija (DzD1), kas prioritāri paredzēts daudzdzīvokļu māju apbūvei līdz 5 stāviem, taču tiek 



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
34 

noteikts arī gana plašs teritorijas papildizmantošanas veidu klāsts pieļaujot iespēju veidot arī dažādus 

pakalpojumu objektus. Teritorijas daļā, kas pieguļ Klaipēdas ielai noteikts funkcionālais zonējums 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD2), kas pieļauj daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 9 stāviem 

(skat. 22. attēlu). Maksimālie atļautie jaukta tipa apbūves augstumi ir piedāvāti līdzsvarojot ekonomiskos 

aprēķinus par būvniecības izmaksām (skat. nodaļu 2.1.3. Attīstības izmaksas – galvenie secinājumi), 

iedzīvotāju pirktspēju, cilvēcīgu apbūves mērogu un pievilcīgu pilsētvidi. Attīstības izmaksu aprēķini veikti 

lokālplānojuma izstrādes ietvaros izveidotajam attīstības modelim (skat. nodaļu 2.1.2. Priekšlikumi 

perspektīvās apbūves attīstībai), kas ir viens no daudziem iespējamiem teritorijas attīstības virzieniem. TIAN 

noteiktais maksimālais atļautais apbūves augstums atsevišķās teritorijas daļās ir lielāks nekā piedāvātajā 

attīstības modelī (divās potenciālajās jaunveidojamās zemes vienībās ziemeļrietumu stūrī attīstības modelī 

attēlotas 5 stāvu ēkas, taču maksimāli atļauta apbūve līdz 6 stāviem, savukārt, Klaipēdas ielai pieguļošajās 

3 potenciālajās zemes vienībās modelī attēlota 7 stāvu apbūve, kaut arī maksimāli atļauta apbūve līdz 9 

stāviem, jo šajās teritorijas daļās, būvējot aukstāk par modelī piedāvātajiem apbūves augstumiem, 

nepieciešams īpaši piestrādāt pie automašīnu stāvvietu izvietojuma risinājumiem, lai veidotos mūsdienīga 

un kvalitatīva pilsētvide, ko nepieciešams risināt turpmākās būvprojektēšanas ietvaros. Plānotajam ielu 

tīklam noteikts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR6), kas paredzēts, lai 

nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu 

inženiertehnisko apgādi. Lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļā noteikts funkcionālais zonējums 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2), kas prioritāri paredzēts savrupmāju un rindu māju apbūvei, 

taču kā papildizmantošana atļauts plašs izmantošanu spektrs, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu 

publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. Teritorijas daļā, kas ir tuvāk Dienvidu fortiem noteikts 

funkcionālais zonējums Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3), kas papildus kā vienu no 

galvenajiem izmantošanas veidiem pieļauj daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 3 stāviem (ieskaitot). Papildus 

lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļā definēta TIN teritorija - Perspektīvā vietējās nozīmes iela (TIN71), 

kas precizējama turpmākās lokālplānojuma īstenošanas ietvaros. Šāds risinājums izstrādāts ņemot vērā to, 

ka LP piedāvātais ielu tīkls būtu piemērots, ja teritorijā tiktu realizēta dzīvojamā apbūve, savukārt cita veida 

apbūves gadījumā iespējams nepieciešamas izmaiņas plānotajā iekšējo ielu tīklā (skat. nodaļu 2.1.4. 

Transporta infrastruktūras risinājumi un sarkanās līnijas). 

Atļauto izmantošanas veidu spektru, attiecīgos apbūves parametrus u.c. nosacījumus detalizēti skatīt 

lokālplānojuma II. daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.  

Klaipēdas iela 138, kad.nr. 17000430084 m² 

Zemes vienības platība 254307 

Funkcionālais zonējums Liepājas teritorijas plānojumā 

Jaukta darījumu un sabiedrisko objektu teritorija (JD1) 9684 

Jaukta darījumu un sabiedrisko objektu teritorija (JD2) 167903 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorija (F) 34547 

Ūdeņu teritorija (Ū) 28215 

Ielu un laukumu teritorija 13958 

Funkcionālais zonējums Lokālplānojuma risinājumos 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) 35878 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) 10193 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) 51832 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1) 24546 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD2) 8853 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2) 41628 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3) 17446 

4. tabula. Funkcionālā zonējuma bilance 
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Klaipēdas iela 138, kad.nr. 17000430084 m² 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) 5096 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) 5118 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR6) 24880 

Ūdeņu teritorija (Ū1) 28837 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorija (TIN11) 60531 

Perspektīvā vietējās nozīmes iela (TIN71) 10344 

 

21. attēls. Plānotais funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā 



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
36 

 

22. attēls. TIAN noteiktie maksimālie apbūves augstumi (stāvu skaits) 
lokālplānojuma teritorijā 
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2.1.2. Priekšlikumi perspektīvās apbūves attīstībai 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros sadarbībā ar SIA “Landshape” un SIA “IE.LA inženieri” ir izstrādāts 

priekšlikums perspektīvās apbūves attīstībai lokālplānojuma teritorijā. Apbūves priekšlikums izstrādāts 

ņemot vērā gan pilsētplānošanas hakatona “Mājoklis un jūra” rezultātus, gan SIA "CORE projekts" 

izstrādātajā tematiskajā plānojumā "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība" ietvertos 

risinājumus. Sagatavotais perspektīvās apbūves priekšlikums nav saistošs, tas ir precizējams un koriģējams 

turpmākās būvprojektēšanas laikā. Priekšlikums ir sagatavots, lai ieskicētu orientējošu priekšstatu par to, 

kā varētu tikt virzīta turpmākā teritorijas attīstība, kas būtu ekonomiski pamatota. Teritorijā ir iespējama 

daudzveidīga attīstība, ko regulē lokālplānojuma saistošās sadaļas - teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafiskās daļas karte “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas 

aprobežojumi”, par konkrētiem risinājumiem tiek lemts turpmākajā būvprojektēšanas procesā. 

Priekšlikumu perspektīvās apbūves attīstībai pilnā apjomā skat. lokālplānojuma sadaļā “IZPĒTES” un 

grafiskās daļas kartē “Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”. 

Perspektīvās apbūves priekšlikums lokālplānojuma teritorijas 

ziemeļu daļā paredz jauktu apbūves augstumu daudzdzīvokļu 

apbūvi ar komercfunkcijām atsevišķu ēku pirmajos stāvos - 12 

piecu stāvu, 3 septiņu  stāvu un 2 deviņu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūvi, dzīvokļu skaits katrā mājā ~20-35, kas variē atkarībā 

no stāvu skaita un izvēlētās dzīvokļu platības (40-120m²). 

Kopumā tas veidotu ~420 jaunus dzīvokļus, paredzot arī to, ka 

atsevišķu ēku pirmajos stāvos iespējams izvietot komercfunkcijas 

– bērnu dārzus, nelielus veikaliņus, kopstrādes telpas, frizieri u.c. 

Pieņemot vidējās mājsaimniecības lielumu (mājsaimniecības 

vidējais lielums Liepājā, 2021. gada dati – 2.05 personas), 

īstenojot piedāvāto apbūves programmu pilnā apjomā, 

iedzīvotāju skaits attīstāmās teritorijas ziemeļu daļā varētu 

sasniegt ~860 iedzīvotāju. Ja teritorijas ziemeļu daļā tiktu 

realizēta apbūve izpildot maksimālos apbūves rādītājus, tad 

iespējams radīt pat ~440 jaunas dzīvesvietas, iedzīvotāju skaitam 

sasniedzot ~900. Plānotajā apbūves 1. posmā, kas paredz izbūvēt 

4 Vētru ielai vistuvāk esošās modelī attēlotās daudzdzīvokļu ēkas 

būtu iespējams radīt ~110 jaunas dzīvesvietas nodrošinot 

dzīvesvietu ~225 iedzīvotājiem. 

Teritorijas dienvidu daļā attīstības priekšlikums paredz attīstīt vai 

nu privātmāju apbūvi vai arī kombinētu modeli (privātmājas, 

rindu mājas un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve līdz 3 stāviem). 

Ņemot vērā teritorijas platību, tajā ir iespējams izvietot ~36 

gruntsgabalus. Savrupmāju apbūves scenārijā tās būtu ~36 

mājsaimniecības, savukārt kombinētās apbūves gadījumā ~172 

mājsaimniecības, tātad iedzīvotāju skaits attīstāmās teritorijas 

dienvidu daļā varētu sasniegt ~73 iedzīvotāju savrupmāju 

apbūves scenārijā un ~350 iedzīvotāju kombinētajā scenārijā, 

kopumā visā lokālplānojuma teritorijā sasniedzot ~933 - 1210 

iedzīvotājus, atkarībā no izvēlētā attīstības modeļa. 23. attēls. Perspektīvās apbūves attīstības 
skice un 1. posms  
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Lokālplānojuma risinājumi paredz secīgi kā pirmo attīstīt teritorijas ziemeļu daļu, apgūstot Vētru ielai 

vistuvāk esošās modelī attēlotās zemes vienības un izbūvējot tām attiecīgi nepieciešamās 

inženierkomunikācijas, piebraucamos ceļus, autostāvvietas u.c. infrastruktūru. 

Telpiskās attīstības izaicinājums ir izveidot mūsdienīgu dzīves vidi akcentējot vietas īpašās iezīmes un 

veidojot tās identitāti. Telpiskā kompozīcija /perspektīvās apbūves koncepcijas autori arhitekti SIA 

“Landshape”/ veidota, balstoties uz vietas piejūras raksturu, blakus esošo militāro mantojumu - Dienvidu 

fortiem, gan esošajiem, gan plānotajiem ūdensobjektiem, kuri ir integrēti attīstības priekšlikumā, dabas 

vērtībām, kā arī uz ziemeļiem no lokālplānojuma teritorijas jau esošās apbūves struktūru un morfoloģiju 

u.c. faktorus. 

Ēku apjomu izvietojums ziemeļu daļā tiek piedāvāts šahveidā, lai no visām ēkām pavērtos skats uz jūras pusi 

un šajā virzienā esošajām dabas teritorijām, nodrošinot arī labāku kvartāla izsauļojumu un caurredzamību 

gan iekšējos skatu punktos, gan no lielākas distances. 

Teritorijas centrālo – Dienvidu fortu teritorijas daļu tiek piedāvāts integrēt kopējā publiskajā ārtelpā, tās 

pieejamībai izbūvējot tiltus pār fortu kanālu. Teritorijā ir iespējams izbūvēt skatu torni, revitalizēt tajā esošo 

militāro mantojumu, pielietot teritoriju dažādām kultūras un radošām, kā arī sporta aktivitātēm, vienlaicīgi 

akcentējot teritorijas vēsturi, piemēram, izvietojot informatīvas plāksnes, kurās aprakstīta Dienvidu fortu 

teritorijas vēsture un funkcijas. Lokālplānojumā noteiktas prasības, kas definē nepieciešamību Dienvidu 

fortu teritorijas attīstību risināt kompleksi, izstrādājot vienotu attīstības koncepciju, revitalizācijas un 

labiekārtojuma projektu vai detālplānojumu. 

Lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļā ekonomiski vispamatotākā ir kombinētas apbūves veidošana, 

veidojot savrupmāju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvi līdz trīs stāviem, kā papildizmantošanu 

pieļaujot arī dažādu komerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu.  

Priekšlikuma grafisko attēlojumu perspektīvās apbūves attīstībai pilnā apjomā skat. lokālplānojuma sadaļā 

“IZPĒTES” un grafiskās daļas kartē “Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”. 

Perspektīvās apbūves priekšlikuma vizualizācijas: 
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Atkārtoti jāuzsver, ka piedāvātais apbūves modelis nav saistošs un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi ir gana elastīgi, lai teritorijā būtu iespējams attīstīt, daudzveidīgu, mūsdienīgu un interesantu 

apbūvi gan variējot ar apbūves augstumiem, gan ar ēku konfigurāciju un funkcijām. 

Lai raksturotu iespējamo dažādību, vizualizācijās zemāk shematiski attēloti piemēri perspektīvajai apbūves 

attīstībai teritorijā, variējot ar būvju iespējamiem augstumiem, izvietojumiem un konfigurāciju. 

 

 

24. attēls. Apbūves iespējamās dažādības shematisks attēlojums 



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
40 

Atmežojamās platības 

Atbilstoši lokālplānojuma teritorijas 

meža apsaimniekošanas plānām, 

kopējā meža zemes platība teritorijā 

ir 7,44 ha, t.sk. meža platība – 7,10 

ha41. Ja lokālplānojuma teritorijā 

apbūve tiks attīstīta atbilstoši 

piedāvātajam  perspektīvās apbūves 

priekšlikumam, pieņemot, ka 

dienvidu daļā tiktu realizēta jaukta 

tipa apbūve, atmežojamā platība būs 

aptuveni 2,93ha meža zemes (no tā 

0,2ha lauce). 

 

 

 

 

  

 
41 Meža apsaimniekošanas plāns no 2015. līdz 2034. gadam. Liepāja Klaipēdas iela 138, īpašuma kadastra 
Nr.17000430084. SIA "J.J.Mežs", 2015. 

25. attēls. Meža zemes lokālplānojuma teritorijā 
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2.1.3. Attīstības izmaksas – galvenie secinājumi 
 

Aprēķinus pilnā apjomā skat. lokālplānojuma sadaļā “Izpētes” pievienotajā izmaksu Excel failā. 

Ir izstrādāts piedāvātā perspektīvās apbūves risinājuma ekonomiskais modelis, kas vispārīgi raksturo 

orientējošās teritorijas attīstības izmaksas, gan ņemot vērā nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi, gan 

ēku būvniecības izmaksas u.c. pozīcijas (aprēķins veikts atbilstoši 2021. gada beigu/2022. gada sākuma 

būvniecības cenu/izmaksu līmenim). 

Ziemeļu daļas attīstībai tiek veikti divi aprēķina modeļi. Viens no tiem paredz uz visiem zemes gabaliem 

piecu stāvu daudzdzīvokļu ēkas, kura kopējās izmaksas 1. kārtā jeb posmā ir 8 689 439 EUR un 2. kārtā jeb 

posmā 27 344 991 EUR. Šī modeļa attīstība pasūtītājam nes 5% peļņu jeb 450 396 EUR no 1. kārtas un 2 

022 281 EUR jeb 7% no 2. kārtas. Piecu stāvu dzīvokļu ēku attīstība ir ienesīga un pamatota.   

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Daudzdzīvokļu ēku 

būvniecības izmaksas, EUR
            20800000 76%

Dzīvojamo māju zonas 

labiekārtojums, EUR
               1499480 5%

Stāvvietu būvniecības 

izmaksas, EUR
                 339840 1,2%

Kopā dzīvojamās zonas 

izmaksas, EUR
            22639320 83%

Ielas izmaksas, EUR                1995807 7%

t.sk. ārējie tīkli uz ielas 

teritorijā
                 700145 3%

t.sk. ārējie tīkli pievadi pie 

ēkām
                 271430 1%

t.sk. ārējie tīkli līdz jūrai                  130707 0%

t.sk. laipas izbūve                       3558 

t.sk. ielas uz jūru izbūve                  176038 

Kopējās būvizmaksas, EUR             24635127 90%

Citas attīstības izmaksas, EUR                2709864 10%

Kopējās izmaksas, EUR             27344991 100%

Dzīvokļu pārdošanas 

ieņēmumi, EUR
            29367273 107%

t.sk. stāvvietu ieņēmumi, 

EUR
                 952066 3%

Neto peļņa pirms nodokļiem 

un finansējuma (EBIT), EUR
               2022281 7%

2. kārta

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Daudzdzīvokļu ēku 

būvniecības izmaksas, EUR
               6400000 74%

Dzīvojamo māju zonas 

labiekārtojums, EUR
                 613400 7%

Stāvvietu būvniecības 

izmaksas, EUR
                 120000 1,4%

Kopā dzīvojamās zonas 

izmaksas, EUR
               7133400 82%

Ielas un laipu izmaksas, EUR                  694923 8%

t.sk. ārējie tīkli uz ielas 

teritorijā
                 262965 3%

t.sk. ārējie tīkli pievadi pie 

ēkām
                 116810 1%

t.sk. ārējie tīkli līdz jūrai                     40217 0%

t.sk. laipas izbūve                       1095 0%

t.sk. ielas uz jūru izbūve                     54166 1%

Kopējās būvizmaksas, EUR                7828323 90%

Citas attīstības izmaksas, EUR                  861116 10%

Kopējās izmaksas, EUR                8689439 100%

Dzīvokļu pārdošanas 

ieņēmumi, EUR
               9139835 105%

t.sk. stāvvietu ieņēmumi, 

EUR
                 396694 5%

Neto peļņa pirms nodokļiem 

un finansējuma (EBIT), EUR
                 450396 5%

1. kārta

5. tabula. Plānotās atīstības izmaksas ziemeļu daļā, piecstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūves scenārijā 
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Kā otrs ziemeļu daļas plānotās attīstības modelis tika apskatīts piecu, septiņu un deviņu stāvu apbūve, 

saskaņā ar sagatavoto priekšlikumu perspektīvās apbūves attīstībai. 1. kārtas kopējās izmaksas ir  11 541 

451 EUR un 2. kārtā 29 452 659 EUR. Šī modeļa attīstība pasūtītājam nes 10% peļņu jeb 1 128 698 EUR no 

1. kārtas un 2 656 564 EUR jeb 9% no 2. kārtas. Arī piecu, septiņu un deviņu stāvu dzīvokļu ēku attīstība ir 

ienesīga un pamatota. 

 

Dienvidu daļas attīstībā tiek apskatīti trīs dažādi modeļi – privātmāju būvniecība uz visām zemes vienībām, 

neapbūvētu zemes vienību pārdošana ar izbūvētiem inženiertīkliem uz ielas un pievadiem līdz zemes 

vienību robežām kā arī kombinēts variants, kas paredz izbūvēt 9 daudzdzīvokļu ēkas, 6 rindu mājas un 

pārējās 19 zemes vienības pārdot kā neapbūvētas zemes vienības. 

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Daudzdzīvokļu ēku 

būvniecības izmaksas, EUR
               8960000 78%

Dzīvojamo māju zonas 

labiekārtojums, EUR
                 612700 5%

Stāvvietu būvniecības 

izmaksas, EUR
                 130080 1,1%

Kopā dzīvojamās zonas 

izmaksas, EUR
               9702780 84%

Ielas un laipu izmaksas, EUR                  694923 6%

t.sk. ārējie tīkli uz ielas 

teritorijā
                 262965 2%

t.sk. ārējie tīkli pievadi pie 

ēkām
                 116810 1%

t.sk. ārējie tīkli līdz jūrai                     40217 0%

t.sk. laipas izbūve                       1095 0%

t.sk. ielas uz jūru izbūve                     54166 0%

Kopējās būvizmaksas, EUR             10397703 90%

Citas attīstības izmaksas, EUR                1143747 10%

Kopējās izmaksas, EUR             11541451 100%

Dzīvokļu pārdošanas 

ieņēmumi, EUR
            12670149 110%

t.sk. stāvvietu ieņēmumi, 

EUR
                 429752 4%

Neto peļņa pirms nodokļiem 

un finansējuma (EBIT), EUR
               1128698 10%

1. kārta

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Daudzdzīvokļu ēku 

būvniecības izmaksas, EUR
            22720000 77%

Dzīvojamo māju zonas 

labiekārtojums, EUR
               1478280 5%

Stāvvietu būvniecības 

izmaksas, EUR
                 339840 1,2%

Kopā dzīvojamās zonas 

izmaksas, EUR
            24538120 83%

Ielas izmaksas, EUR                1995807 7%

t.sk. ārējie tīkli uz ielas 

teritorijā
                 700145 2%

t.sk. ārējie tīkli pievadi pie 

ēkām
                 271430 1%

t.sk. ārējie tīkli līdz jūrai                  130707 0%

t.sk. laipas izbūve                       3558 

t.sk. ielas uz jūru izbūve                  176038 

Kopējās būvizmaksas, EUR             26533927 90%

Citas attīstības izmaksas, EUR                2918732 10%

Kopējās izmaksas, EUR             29452659 100%

Dzīvokļu pārdošanas 

ieņēmumi, EUR
            32109223 109%

t.sk. stāvvietu ieņēmumi, 

EUR
               1071074 4%

Neto peļņa pirms nodokļiem 

un finansējuma (EBIT), EUR
               2656564 9%

2. kārta

6. tabula. Plānotās atīstības izmaksas ziemeļu daļā, jauktu apbūves augstumu scenārijā 
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Privātmāju apbūves modelis ir visneienesīgākais, kopējās 

attīstības izmaksas sastāda 11 306 478 EUR, privātmāju 

pārdošana ienes 7 491 570 EUR no kā izriet zaudējumi, jeb 

– 3 814 908 EUR, kas no kopējām būvdarbu izmaksām ir – 

34%. Privātmāju realizācijas izmaksas 1 m² sastāda 2 300 

EUR/m², kas ir aktuāla tirgus cena īpašumiem jūras krastā. 

Aprēķinu skatīt 7. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arī neapbūvēto zemes vienību modeļa attīstīšana ir 

neienesīga, jo pie zemes vienības realizācijas cenas 50 

EUR/m² ir zaudējumi - 947 784 EUR apmērā jeb 32% no 

kopējām attīstības izmaksām. Šajā gadījumā kopējās 

attīstības izmaksas sastāda 2 933 363 EUR un pārdošanas 

ieņēmumi būtu 1 985 579 EUR. Detalizētāk skatīt 8. tabulā. 

  

7. tabula. Plānotās attīstības izmaksas 
savrupmāju apbūves scenārijā LP teritorijas 

dienvidu daļā 

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Ārējie tīkli uz ielas       817460 28%

Ārējo tīkli pievadi pie 

zemes robežas
      197640 7%

Ielas izbūves 

izmaksas teritorijā, 

EUR

   1244000 42%

Laipa uz jūru, EUR                  -   0%

Pievedceļš uz jūru, 

EUR
      383569 13%

Kopējās 

būvizmaksas, EUR
   2642669 90%

Citas attīstības 

izmaksas, EUR
      290694 10%

Kopējās izmaksas, 

EUR
   2933363 100%

Zemes gabalu 

pārdošanas 

ieņēmumi, EUR

   1985579 68%

Neto peļņa pirms 

nodokļiem un 

finansējuma (EBIT), 

EUR

-    947784 -32%

8. tabula. Izmaksas neapbūvētu zemes 
vienību pārdošanas scenārijā 
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Visienesīgais modelis dienvidos ir kombinētais, jo 

šajā gadījumā peļņa no daudzdzīvokļu ēku attīstības 

ir 9% jeb 1 068 164 EUR, no rindu mājām zaudējumi 

-3% apmērā jeb 150 252 EUR un neapbūvētiem 

zemes gabaliem -9% jeb – 92 534 EUR. 

Kopējā peļņa no kombinētā modeļa attīstības būtu 

4% jeb 825 378 EUR, kopējās attīstības izmaksas 18 

355 296 EUR, pārdošanas ieņēmumi 19 180 674 

EUR. Detalizētāk skatīt 9. tabulā. 

Papildus nepieciešama arī inženiertīklu izbūve uz 

Klaipēdas ielas, kuru izbūve maksā 387 100 EUR. 

Lai kāds no attīstības modeļiem nestu vēl lielāku 

peļņu ir nepieciešamas investīcijas no pašvaldības 

inženiertīklu izbūvē, kas sastāda līdz 28% no kopējā 

attīstības budžeta. Ar nekustamā īpašuma cenu 

variēt nevajadzētu, jo jau šobrīd tā sniedzas līdz 2 

300 EUR/m², kas vidēji ir augstāka kā Liepājas 

tirgus, tomēr atbilstoša šī brīža tirgus un materiālu 

izmaksām un īpašumu cenām jūras tuvumā. Jāņem 

gan vērā fakts, ka tirgū ir šaurs piedāvājums ar 

jaunbūvēm. 

Daudzdzīvokļu ēku attīstība ir peļņu nesošs objekts, 

kas var būt robežās līdz 10%, ar pašvaldības 

atbalstu ielu un inženiertīklu izbūvē peļņa būtu 

lielāka. Toties dienvidu daļas attīstība ir mazāk 

ienesīga, tādēļ attīstība ir jāveic ar kombinētu 

attīstības modeli, lai gūtu peļņu un lai īpašumu 

cenas nebūtu jāpaceļ krietni virs tirgus līmeņa. 

Privātmāju attīstīšanai nepieciešami pamatoti 

argumenti un jāapzina potenciālos klientus un viņu 

spēju iegādāties īpašumu par attiecīgu samaksu. 

Pozīcija EUR kopā
% no visām 

izmaksām

Ēku būvniecības izmaksas, EUR                        12528000 68%

Labiekārtojums, EUR                           1142856 6%

Ielas izmaksas, EUR                           1244000 7%

Ārējie tīkli, EUR                             983780 5%

Ārējo tīklu pievadi pie ēkām, EUR                             330570 2%

Laipu uz jūru izbūve                                  5453 0%

Pievedceļa uz jūru izbūve                             301644 2%

Kopējās būvizmaksas, EUR                        16536303 90%

Citas attīstības izmaksas, EUR                           1818993 10%

Kopējās izmaksas, EUR                        18355296 100%

Pārdošanas ieņēmumi, EUR                        19180674 104%

Peļņa pirms UIN un finansēšanas 

izmaksām, EUR
                            825378 4%

Kopsavilkums daudzdzīvokļu, rindu un neapbūvētu zemes vienību 

attīstīšanai

9. tabula. Attīstības izmaksas kombinētā modeļa 
realizācijas gadījumā 
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2.1.4. Gājēju / velo savienojumi un sociālā infrastruktūra 

Priekšlikumi plašākas apkārtnes teritorijas 

gājēju un velo infrastruktūras savienojumu 

attīstībai 

Gējēju un velo infrastruktūras tīklu 

teritorijā tiek piedāvāts veidot sasaistot to 

ar infrastruktūru, kas jau šobrīd pieslēdzas 

teritorijai, kā arī ņemot vērā pludmales 

tematiskajā plānojumā iekļautos 

risinājumus un Liepājas teritorijas 

plānojumā un Liepājas IAS definētos 

infrastruktūras attīstības koridorus. 

Apmeklētāju plūsmu organizēšanai, ņemot 

vērā arī jau šobrīd iestaigāto taku tīklu, 

lokālplānojuma risinājumi pretī teritorijai 

piedāvā veidot 4 noejas vietas uz jūru – 

labiekārtot esošo noeju Vētru ielas galā, 

izveidot divas noejas pie Dienvidu fortiem 

(vienu fortu ziemeļu pusē un vienu fortu 

dienvidu pusē), kā arī veidot vēl vienu 

noeju pašos lokālplānojuma teritorijas 

dienvidos, kur jau ir esošas sarkanās līnijas, 

kas paredz arī stāvlaukuma izbūvi 

pludmales apmeklētāju automašīnu 

novietošanai. Lokālplānojuma teritorijas 

daļu savienošanai un vienotas gājēju 

infrastruktūras nodrošināšanai tiek 

piedāvāts veidot gājēju tiltus gan pār 

Dienvidu fortu kanālu, gan pār teritorijas 

ziemeļu daļā esošo ūdenstilpi. Skat. 26. 

attēlu un grafiskās daļas karti “Teritorijas 

attīstības un satiksmes organizācijas 

priekšlikums”. 

  

26. attēls. Gājēju un velo infrastruktūra un noejas uz jūru 
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Sociālā infrastruktūra 

Atbilstoši Liepājas pilsētas sociālekonomiskajam pārskatam par  2019./2020 mācību gadu42, pirmsskolas 

iestāžu izvietojums pilsētā pilnībā nodrošina pieprasījumu divos mikrorajonos no kuriem viens ir 

Dienvidrietumu rajons, kurā atrodas arī lokālplānojuma teritorija, kur pirmsskolas iestādēs konkrētajā 

mācību gadā bija 468 vietas, bet bērnu skaits šajā rajonā bija 290. Otrs nodrošinātais mikrorajons ir Ziemeļu 

priekšpilsēta. Pārējos pilsētas mikrorajonos dzīvojošie bērni vecumā no 1-6 gadiem ar vietām sava 

mikrorajona pirmsskolas iestādēs nodrošināti daļēji (izņemot Jaunliepājas un Tosmares mikrorajonus, kuros 

pirmsskolas izglītības iestāžu nav). Pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem līdzīgi kā 

citviet Latvijā Liepājā ir augsts. Atbilstoši attīstības iecerei, lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļā plānots 

izbūvēt aptuveni 420 dzīvokļus un dienvidu galā aptuveni 36 savrupmājas vai arī kombinēt savrupmāju, 

rindu māju un mazstāvu daudzīvokļu apbūvi (kopā radot ~172 mājsaimniecības), attiecīgi, ja tiek realizēta 

piedāvātā apbūves programma, visai lokālplānojuma teritorijai varētu tikt piesaistīti ~933 - 1210 iedzīvotāji. 

Pieņemot, ka uz katriem 15 iedzīvotājiem varētu būt viens bērns pirmsskolas vecumā, pirmsskolas izglītības 

iestādes pakalpojumi būtu nepieciešami ~62 - 80 bērnam, savukārt pieņemot, ka uz katriem 10 

iedzīvotājiem varētu būt viens bērns pamatskolas vecumā, vispārējās izglītības iestādēs pakalpojumi būtu 

nepieciešami ~93 - 121 bērniem. 

Lokālplānojuma risinājumā, atļauto izmantošanas veidu spektrā ir iekļautas publiskās funkcijas, lai teritorijas 

attīstības ietvaros ir iespējams izvērtēt konkrēto publisko funkciju objektu izbūves nepieciešamību, tostarp 

telpas pirmsskolas izglītības vai tml. pakalpojumu nodrošināšanai. 

Ņemot vērā skolēnu skaita dinamiku esošajās skolās atbilstoši pieejamai informācijai Liepājas pilsētas 

sociālekonomiskajā pārskatā, skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs gan lokālplānojuma teritorijas 

apkaimē, gan Liepājas pilsētā kopumā ir pietiekams, līdz ar to var apgalvot, ka esošo izglītības iestāžu 

pārklājums ir pietiekams attīstāmās teritorijas potenciālo iedzīvotāju vajadzībām. 

2.1.5. Transporta infrastruktūras risinājumi un sarkanās līnijas 

Lokālplānojuma risinājumos sadarbībā ar SIA “IE.LA inženieri” ir izstrādāts piedāvājums lokālplānojuma 

teritorijas iekšējai transporta organizācijai, atbilstoši arhitektu izstrādātajam priekšlikumam perspektīvās 

apbūves attīstībai, balstoties arī uz hakatona rezultātiem. Teritorijas ziemeļu daļā tiek piedāvāts veidot 

divus jaunus pieslēgumus pie Klaipēdas ielas un vienu jaunu pieslēgumu pie Vētru ielas, risinājumos ņemts 

vērā arī plānotais tramvaja līnijas pagarinājums līdz Dienvidu kapiem. Teritorijas centrālajā daļā, pretī 

Dienvidu fortiem iespējams veidot jaunu iebrauktuvi teritorijā, lai būtu iespējams izbūvēt stāvlaukumu fortu 

apmeklētājiem. Teritorijas dienvidu daļā paredzēts veidot divus pieslēgumus - vienu netālu no fortu kanāla, 

kur jau šobrīd dabā ir iebrauktuve un otru pašos teritorijas dienvidos, kur jau ir noteiktas esošas sarkanās 

līnijas, paredzot veidot piekļuves vietu jūrai, kas paredzēts arī pludmales tematiskajā plānojumā. Risinājumi 

paredz arī saglabāt tramvaja koridora attīstības iespējas līdz Dienvidu kapsētai Klaipēdas ielas sarkanajās 

līnijās. Paredzētas arī perspektīvās vietas tramvaja pieturu izvietojumam. 

Plānoto transporta infrastruktūras risinājumu skat. grafiskās daļas kartēs “Teritorijas attīstības un 

satiksmes organizācijas priekšlikums” un “Sarkano līniju plāns”. 

Sarkanās līnijas 

Teritorijas ziemeļu daļā paredzēts paplašināt Klaipēdas ielas sarkanās līnijas, lai tajās būtu iespējams izvietot 

vēl vienu ielu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi jaunveidojamām zemes vienībām. Šāds risinājums 

nepieciešams, lai Klaipēdas ielas sarkanajās līnijās būtu fiziski iespējams izvietot arī perspektīvā paredzēto 

tramvaja līniju. Sarkano līniju precizējumi ir veikti arī pie Vētru ielas galā izbūvētā stāvlaukuma, lai būtu 

 
42 https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-socialekonomiskais-parskats/ 
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iespējams izbūvēt jaunu pieslēgumu Vētru ielai no LP teritorijas puses, kā arī noteiktas sarkanās līnijas 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD) iekšējai transporta organizācijai tādā platumā, lai būtu 

iespējams izbūvēt gan ielas, gan gājēju un velo infrastruktūru, gan visas nepieciešamās 

inženierkomunikācijas un labiekārtojumu. Teritorijas dienvidu daļā iekšējai satiksmes organizācijai noteiktas 

plānotās sarkanās līnijas, kas precizējamas turpmākajā lokālplānojuma īstenošanas  procesā, kā arī, papildus 

definēta TIN71 teritorija. Šāds risinājums izstrādāts ņemot vērā to, ka LP piedāvātais ielu tīkls būtu 

piemērots, ja teritorijā tiktu realizēta mazstāvu dzīvojamā apbūve, savukārt cita veida apbūves gadījumā 

iespējams nepieciešamas izmaiņas plānotajā iekšējo ielu tīklā. Attiecīgi TIAN ir definēts: “Teritorijas robežas 

precizē lokālplānojuma īstenošanas ietvaros” un “Ja veicot turpmāko projektēšanu tiek konstatēts, ka 

perspektīvās vietējās nozīmes ielas nav funkcionāli nepieciešamas vai ceļa izdalīšana atsevišķā zemes 

vienībā nav tehniski ekonomiski pamatota un piekļuve jaunveidojamajām zemes vienībām ir nodrošināma 

ar citu alternatīvu risinājumu, teritorija izmantojama saskaņā ar lokāplānojuma Grafiskajā daļā noteikto 

funkcionālo zonējumu.”. Atsevišķās teritorijas daļās piedāvāti sarkano līniju risinājumi ārpus lokālplānojuma 

teritorijas robežām, būtiski ņemt vērā, ka saistoši ir tikai sarkano līniju risinājumi, kas atrodas 

lokālplānojuma teritorijas robežās, ārpus teritorijas esoši sarkano līniju lūzumpunkti ir kā priekšlikums, kas 

integrējams Liepājas Valstspilsētas plānošanas dokumentos priekšdienās. Skat. Grafiskās daļas kartes 

“Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Teritorijas 

attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums” un “Ielu šķērsprofili. Plānotā situācija”. Ielu 

šķērsprofiliem ir rekomendējošs raksturs un tie var tikt precizēti vai mainīti būvprojekta izstrādes gaitā. 
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2.1.6. Jaunveidojamo zemes vienību tālākās izveides priekšlikumi 

Zemes vienības sadali, kā arī NĪLM katrai jaunveidojamai zemes vienībai nosaka tālākajā lokālplānojuma 

īstenošanas procesā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādājot zemes ierīcības projektu (-us). Zemes 

ierīcības darbus atļauts veikt pa posmiem – 1. posms paredz prioritāri attīstīt Vētru ielai vistuvāk esošās 27. 

attēlā attēlotās zemes vienības. Pārējie posmi nosakāmi turpmākās būvprojektēšanas ietvaros.  

 

Lokālplānojuma redakcijas izstrādes ietvaros, pamatojoties uz arhitektu sagatavoto perspektīvo apbūves 

priekšlikumu, ņemot vērā apbūves izvietojuma iespējas, apbūves parametrus, novietojumu attiecībā pret 

krasta kāpu aizsargjoslas teritorijām u.c. nosacījumu izpildes iespējas, sagatavots zemes vienību sadales 

priekšlikums, kas 

precizējams tālākajā LP 

īstenošanas procesā. 

Zemes vienību sadales 

priekšlikums apskatāms 

grafiskās daļas kartē 

“Teritorijas attīstības un 

satiksmes organizācijas 

priekšlikums”, kā arī 

shematiski attēlots 27. 

attēlā. Shēmā attēlotās 

zemes vienības ar Nr.20 

un Nr.64 lokālplānojuma 

īstenošanas gaitā tiek 

piedāvāts pievienot 

kopējai Klaipēdas ielas 

zemes vienībai, lai pēc 

labākās prakses zemes 

vienību robežas sakristu 

ar sarkanajām līnijām. Tas 

pats attiecināms arī uz 

perspektīvo zemes  

vienību Nr.17, ko būtu 

nepieciešams pievienot 

kopējai Vētru ielas zemes 

vienībai sarkano līniju 

ietvaros. 

 

 

 

 

 

  

27. attēls. Zemes vienību sadales priekšlikums 
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2.1.7. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Lokālplānojuma teritorijā aizsargjoslas un citi aprobežojumi ir noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citu 

normatīvo aktu prasībām, atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem. Lokālplānojuma teritorijas galvenie 

aprobežojumi noteikti un attēloti grafiskās daļas kartē “Teritorijas esošie aprobežojumi”. Plānoto 

inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas un inženiertīklu izbūves gaitā, 

atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem. 

Atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam, Lokālplānojuma teritorijā ir šādi 

aprobežojumi (skat. grafiskās daļas karti “Teritorijas esošie aprobežojumi”): 

VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 

• 7311010100 - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas teritorija, kas lokālplānojuma teritorijas ZR daļā iestiepjas 3,67ha (36700m²) 

platībā 

Lokālplānojuma risinājumos ir veikti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas precizējumi, pamatojoties uz lokālplānojuma izstrādes ietvaros veiktās sugu un 

biotopu izpētes rezultātiem, kā arī dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamajiem datiem. 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

• 7311020300 – Aizsargjoslas teritorija ap mākslīgu ūdensobjektu – 10.0m plata josla katrā krastā 

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

• 7312010101 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru 

dziļumam – 3.0m 

• 7312010300 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3.0m 

• 7312010400 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces lietus kanalizācijas vadu – 

3.0m 

Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem 

• 7312030100 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija 

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un stacionārajiem radiomonitoringa punktiem 

• 7312040100 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu kanalizāciju – 1.0m 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

• 7312050201 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 1.0m 

• 7312050500 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru 

apakšstaciju - 1.0m 

Siltumtīklu aizsargjoslas 

• 7312060100 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes 

iekārtu un būvi – 2.0m 

Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 

• 7316010105 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap citu ģeodēziskā tīkla punktu – 5.0m 
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Lokālplānojuma teritoriju skar grunts repera Nr.4126 (nivelēšanas tīkla N1 klase)43, poligonometrijas punkta 

Nr.995144 un uzmērīšanas punkta aizsargjoslas, kuras, atbilstoši aizsargjoslu likumam, noteiktas 5 metru 

rādiusā no ģeodēziskā punkta centra. 

 

SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS 

Aizsargjoslas ap kapsētām 

• 7316080100 - Sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 

Lokālplānojuma teritorijā iesniedzas Centrālo kapu, Dienvidu kapu un Muižas kapu aizsargjoslas. 

Lokālplānojuma risinājumā paredzētais funkcionālais zonējums, atļauto izmantošanas veidu spektrs, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi neparedz darbības, kas būtu uzskatāmas par neētiskām vai 

citādi savstarpēji konfliktējošām ar kapsētu teritorijām, kas atrodas otrpus Klaipēdas ielai un aiz starpgabala 

uz dienvidiem no lokālplānojuma teritorijas (~150m attālumā).  

 

2.2. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES RISINĀJUMI 

Inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi izstrādāti balstoties uz institūciju – inženierkomunikāciju 

turētāju sniegtajiem nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei. Plānoto inženierkomunikāciju tīklu principālais 

izvietojums un iespējamās pieslēgumu vietas pie esošajiem centralizētās apgādes tīkliem grafiski attēlotas 

šajā nodaļā iekļautajās principālajās shēmās, kuras skatāmas kontekstā ar grafiskās daļas karti “Šķērsprofili. 

Plānotā situācija”. Risinājumi precizējami turpmākās būvprojektēšanas procesā, atbilstoši institūciju 

tehniskajiem noteikumiem. Inženiekromunikāciju būvniecību ir iespējams realizēt pa kārtām jeb posmiem, 

nodrošinot teritorijas pakāpenisku apbūvi un atbilstoši nepieciešamās infrastruktūras izveidi. 

Veicot turpmāko projektēšanu un būvniecību un būvējot jaunas inženierkomunikācijas vispārīgajā gadījumā 

ievēro MK Nr. 574 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, Aizsargjoslu 

likuma u.c. katra konkrētā komunikācijas veida izbūvei saistošo normatīvo aktu un institūciju prasības 

atbilstoši aktuālajiem tehniskajiem noteikumiem. 

2.2.1. Elektroapgāde un ielu apgaismojums 

Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” 27.03.2020. izsniegtajiem nosacījumiem Nr. 30AT00-05/TN-7184 un to 

aktualizācijai 28.09.2022., Nr. 30AT00-05/TN-45410 lokālplānojuma teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" 

piederoši elektroapgādes objekti (0,23–20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u.c. elektroietaises, kas 

attiecīgi attēlotas principālā shēmā (28. attēls), kā arī esošo tīklu aizsargjoslas attēlotas grafiskās daļas kartē 

“Teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”. Esoši tīkli ir tikai ziemeļos esošajā Vētru ielā un pie tās 

izbūvētajā stāvlaukumā, pārējā lokālplānojuma teritorijā nav esošu elektroapgādes tīklu. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz teritorijas ziemeļu daļu pievienot Vētru ielā esošajiem elektroapgādes 

tīkliem (transformatoru apakšstacija T41385), izbūvējot jaunu zemsprieguma elektrokabeli plānoto iekšējo 

ielu sarkanajās līnijās, ielu profilos ir paredzēta vieta šo komunikāciju izbūvei (skat. grafiskās daļas karti 

“Ielu šķērsprofili. Plānotā situācija”). Lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļu paredzēts pieslēgt Klaipēdas 

 
43 https://geodezija.lgia.gov.lv/vgtdb_pub/VGT/punkti.php?a=4126&point-id=&mark-
num=&l=&m=&search=&B=&L=  
44 https://topografija.lv/punkti/3535/  

https://geodezija.lgia.gov.lv/vgtdb_pub/VGT/punkti.php?a=4126&point-id=&mark-num=&l=&m=&search=&B=&L=
https://geodezija.lgia.gov.lv/vgtdb_pub/VGT/punkti.php?a=4126&point-id=&mark-num=&l=&m=&search=&B=&L=
https://topografija.lv/punkti/3535/
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ielā esošajiem elektroapgādes tīkliem, 

izbūvējot jaunu transformatoru 

apakšstaciju. Pieslēguma vietas un 

risinājumi precizējami būvprojektēšanas 

gaitā, pieprasot tehniskos noteikumus AS 

“Sadales tīkls” atbilstoši attīstības iecerēm, 

kuras tiks paredzēts realizēt. 

Pirmajā apbūves posmā paredzēts 

elektroapgādes pieslēgumu veidot četrām 

Vētru ielai vistuvāk esošajām 

daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. 

Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem 

nosacījumiem, turpmākajā LP īstenošanā, 

būvprojektēšanas un būvniecības procesā 

tiks ņemts vērā: 

 elektroapgādes projektēšana un 
būvniecība ir īpaša būvniecība, kura 
jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
573 " Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju 
būvnoteikumi"; 

 plānoto inženierkomunikāciju 
izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 
"Inženiertīklu izvietojums". Pie 
esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem jānodrošina 
ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" 
personālam, autotransportam u. c. to 
tehnikai; 

 ievērot aizsargjoslas gar elektriskajiem 
tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 
16. pantā; 

 ievērot prasības par aprobežojumiem, 
kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu 
likumu (īpaši 35. un 45. panta 
prasībām); 

 ievērot prasības par elektrotīklu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī 
prasības vides un cilvēku aizsardzībai, 
ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 
"Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 
3.,8. – 11. punkts; 

 elektroenerģijas lietotāju 
elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un 
elektroenerģijas sistēmas operatora un 
lietotāja tiesības un pienākumus 

28. attēls. Esošie elektroapgādes tīkli un plānoto 
elektroapgādes objektu principālais risinājums lokālplānojuma 

teritorijā 
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elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 
lietošanas noteikumi"; 

 jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"; 

 ņemt vērā Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. panta prasības; 

 veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

Ielu apgaismojums 

Esošas ielu un teritoriju apgaismes kabeļu līnijas 

atrodas Vētru ielā un Klaipēdas ielā, tās attēlotas 

principālā shēmā (29. attēls). Lokālpānojuma 

risinājumi paredz veidot ielu apgaismojumu 

iekšējo ielu sarkanajās līnijās. Pieslēgumu 

esošajiem inženiertīkliem plānots veidot 

pieslēdzoties pie esošajām ielu apgaismes kabeļu 

līnijām Vētru un Klaipēdas ielās. Pieslēguma vietas 

un risinājumi tiek precizēti būvprojektā. 

 

 

 

 

 

  

29. attēls. Esošie apgaismes tīkli un plānoto tīklu 
principālais risinājums lokālplānojuma teritorijā 
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2.2.2. Ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija un lietus kanalizācija 

Ūdensapgāde 

Atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” 14.04.2020. 

sniegtajiem nosacījumiem un informācijai Nr. 

43/3.-6., lokālplānojuma risinājumi paredz 

ūdensvada izbūvi d.250mm Klaipēdas ielā, 

posmā no jaunizbūvētās Vētru ielas 

lokālplānojama zemesgabala ziemeļu daļā līdz 

Ganību ielai, un tālāk līdz zemesgabalam 

Klaipēdas iela 150 (pilsētas dienvidu robežai). 

Pievienojuma vietas - d.150mm ūdensvads 

Vētru ielā lokālplānojama zemesgabala 

ziemeļu daļā, d.250mm ūdensvads Klaipēdas 

ielā pie krustojuma ar Ganību ielu. Tiek 

paredzēta sacilpota d.100mm/d.150mm 

ūdensapgādes tīkla izbūve zemesgabalā 

plānotajās ielās. Ielu ūdensvadus 

nepieciešams projektēt no kaļamā čuguna 

ūdensvada caurulēm. Lokālplānojuma 

teritorijas dienvidu daļas nodrošināšanai ar 

ūdensapgādi veidojams pieslēgums pie 

Klaipēdas ielā plānotajiem ūdensapgādes 

tīkliem. Principālos risinājumus skat. 30. 

attēlā. Ielu profilos ir paredzēta vieta šo 

komunikāciju izbūvei (skat. grafiskās daļas 

karti “Ielu šķērsprofili. Plānotā situācija”). 

Pieslēguma vietas un risinājumi precizējami 

būvprojektēšanas ietvaros, pieprasot 

tehniskos noteikumus SIA “Liepājas ūdens”. 

Pirmajā apbūves posmā pieslēgums 

ūdensapgādei veidojams no Vētru ielas 

sarkanajās līnijās esošajiem ūdensapgādes 

tīkliem. 

  

30. attēls. Principālais plānoto ūdensapgādes tīklu risinājums 
lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē  
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Sadzīves kanalizācija 

Atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” 

14.04.2020. sniegtajiem 

nosacījumiem un informācijai Nr. 

43/3.-6., iespējamās pievienojuma 

vietas sadzīves kanalizācijas tīkliem ir 

d.315mm kanalizācijas kolektors 

Ganību ielā pretī zemesgabalam 

Ganību ielā 197/205 un kanalizācijas 

sūkņu stacija Klaipēdas ielā 120A 

(d.315mm kanalizācijas kolektors pie 

minētās stacijas ieplūdes).  

Lokālplānojuma risinājumi paredz 

veidot pieslēgumu kanalizācijas 

sūkņu stacijai Klaipēdas ielā 120A. 

Šajā gadījumā nepieciešama jaunas 

kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 

netālu no jaunizbūvētā Vētru ielas 

stāvlaukuma, jāizbūvē spiedvadu līdz 

Klaipēdas ielai 134 (esošo sadzīves 

kanalizācijas spiedvadu d63 

nepieciešamības gadījumā demontē, 

risinājumu paredz būvprojektēšanas 

stadijā). Posmā no Klaipēdas ielas 134 

līdz Vaiņodes ielā esošajam d200 

kanalizācijas vadam jāpārbūvē esošo 

sadzīves kanalizācijas pašteces vadu 

d150 uz lielāku diametru (precizē 

būvprojektēšanas ietvaros). 

Lokālplānojuma teritorijas dienvidu 

daļas nodrošināšanai ar sadzīves 

kanalizācijas pieslēgumu, jāizbūvē 

tīkli plānoto ielu sarkanajās līnijās, 

notekūdeņus ar pašteci virzot uz 

jaunbūvējamu sūkņu staciju, kas tālāk 

palīdzētu kanalizāciju aizvadīt uz 

teritorijas ziemeļu daļu gar Dienvidu 

fortu teritorijas austrumu pusi, tālāk 

ar pašteci notekūdeņi nonāk pie 

Vētru ielas esošajā nākamajā sūkņu 

stacijā. Principālo risinājumu skat. 31. 

attēlā. Esošo ielu un perspektīvo ielu 

saimnieciskās kanalizācijas kolektorus 

jāprojektē no neplastificēta 

polivinilhlorīda (PVC) monolītsienu 

(gludsienu) caurulēm ar diametru ne 

31. attēls. Principālais risinājums lokālplānojuma teritorijas 
nodrošināšanai ar pieslēgumu sadzīves kanalizācijas tīkliem 
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mazāk ka 200mm. Risinājumi un pieslēguma vietas precizējamas būvprojektēšanas ietvaros pieprasot SIA 

“Liepājas ūdens” tehniskos noteikumus.  

Pastāv iespēja veidot pieslēgumu arī Ganību ielā esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem (d315) uz 

austrumiem no lokālplānojuma teritorijas. No pieslēguma vietas Ganību ielā līdz lokālplānojuma teritorijas 

robežai ir ~450m. Šajā gadījumā tiktu nodrošināta iespēja pievienot centralizētās kanalizācijas sistēmai arī 

dzīvojamās mājas Ganību ielā 209. Ganību ielas pieslēgums vērtējams arī gāzapgādes kontekstā, jo abu 

inženiertīklu izbūvi būtu iespējams apvienot, taču šis risinājums nav nepieciešams, ja izbūvējot 1. kārtu 

teritorijai jau tiktu izveidots pieslēgums uz ziemeļiem no lokālplānojuma teritorijas esošajiem kanalizācijas 

tīkliem ar ko būtu iespējams nodrošināt visu lokālplānojuma teritoriju. 
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Lietus kanalizācija 

Atbilstoši SIA “Liepājas ūdens” 

14.04.2020. sniegtajiem nosacījumiem 

un informācijai Nr. 43/3.-6., lietus 

notekūdeņu novadīšanai no 

projektējamo ielu braucamās daļas un 

tai piegulošiem zemesgabaliem jāparedz 

lietus kanalizācijas kolektoru izbūvi. 

Pievienojuma vietas – d.400mm lietus 

kanalizācijas kolektors Vētru ielā 

lokālplānojamā zemesgabala ziemeļu 

daļā, d.700mm lietus kanalizācijas 

kolektors Klaipēdas ielā un tā d.250mm 

atzarojums Ganību ielā. Lietus 

notekūdeņus iespējams novadīt arī 

lokālplānojama zemesgabala esošā 

kanālā, kas ar d.400mm caurteku 

savienota ar Pērkones kanālu. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz lietus 

kanalizācijas pašteces kolektoru izbūvi 

teritorijas plānotajā iekšējo ielu tīklā, 

attīrīšanu un novadi esošajās un 

plānotajās ūdenstilpēs (skat. 32. attēlu). 

Risinājumi precizējami 

būvprojektēšanas ietvaros, pieprasot 

SIA “Liepājas ūdens” tehniskos 

noteikumus. Lietus ūdeņu attīrīšanai, 

uzkrāšanai un novadīšanai atļauts 

izmatot arī mūsdienīgus ilgtspējīgos 

lietus ūdeņu apsaimniekošanas un/vai 

uzkrāšanas risinājumus (lietus dārzus, 

ievalkas u.tml.). 

  

32. attēls. Lietus ūdeņu novadīšanas risinājumi lokālplānojuma 
teritorijā 
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2.2.3. Ugunsdrošība 

Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 06.04.2020. sniegtajiem 

nosacījumiem Nr.22/12.1-1.2/64, lokālplānojuma teritorijā jāparedz ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. 

Ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo ārējās ugunsdzēsības apgādes hidrantu izvietojums piedāvāts 

ievērojot normatīvo aktu prasības. Gan esošo, gan plānoto hidrantu novietojumu skatīt  30. attēlā. Ārējai 

un iekšējai ugunsdzēsības ūdens apgādei nepieciešamais ūdens apjoms nosakāms atbilstoši teritorijas 

attīstībai. 

Ugunsdzēsības ūdensapgādei ir iespējams izmantot arī teritorijā esošās ūdenstilpes, taču nepieciešama 

piekļuves vietu izveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un ugunsdzēsības piebrauktuves pie būvēm jāprojektē atbilstoši spēkā 

esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un ugunsdrošības prasībām. 

2.2.4. Gāzes apgāde 

Atbilstoši AS “Gaso” 08.04.2020. 

izsniegtajiem nosacījumiem 

Nr.15.1-2/1224, patērētāju 

perspektīvā gāzapgāde 

lokālplānojuma teritorijā 

iespējama no sadales 

gāzesvadiem ar spiedienu līdz 

0.4MPa, kas izbūvēti Ganību ielā 

un Rietumkrasta ielā. Atbilstoši 

AS “Gaso” nosacījumiem 

nepieciešams paredzēt 

perspektīvā sadales gāzesvada ar 

spiedienu līdz 0.4 MPa novietni 

esošo un projektējamo ielu 

sarkanajās līnijās vai 

inženierkomunikāciju koridoros, 

kā arī jāparedz iespējas gāzes 

pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa 

izbūvei katram patērētājam 

atsevišķi. Ņemot vērā izvirzītos 

nosacījumus tiek paredzēta jaunu 

gāzapgādes tīklu izbūve gan 

esošo, gan plānoto ielu 

sarkanajās līnijās, nodrošinot 

iespēju gāzes pievadu ar 

spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvēt 

katram patērētājam atsevišķi. 

Apbūves pirmajā posmā 

lokālplānojuma risinājumi paredz 

veidot pieslēgumu Rietumkrasta 

ielā esošajiem gāzapgādes 

tīkliem, savukārt ilgtermiņā, 

attīstot pārējo lokālplānojuma 
33. attēls. Esošie un plānotie gāzapgādes tīkli lokālplānojuma teritorijā un tās 

apkārtnē 
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teritoriju,  veidojams sacilpojums, veidojot savienojumu ar Ganību ielā esošajiem gāzapgādes tīkliem. 

Risinājumi precizējami turpmākās būvprojektēšanas gaitā, pieprasot AS “Gaso” tehniskos noteikumus. 

2.2.5. Elektroniskie sakari 

Lokālplānojuma teritorijas tuvumā – Klaipēdas 

ielā un Rietumkrasta ielā, ir esoši elektronisko 

sakaru pazemes kanalizācijas tīkli (34. attēls). 

Apbūves 1. posmā lokālplānojuma risinājumi 

paredz veidot pieslēgumu pie Rietumkrasta ielā 

esošajiem elektronisko sakaru tīkliem, savukārt 

attīstot pārējo teritorijas daļu, veidojams 

pieslēgums pie Klaipēdas ielā esošajiem 

elektronisko sakaru tīkliem. Risinājumi 

precizējami turpmākās būvprojektēšanas gaitā. 

  

34. attēls. Esošie un plānotie elektronisko sakaru tīkli 
lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā 
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2.2.6. Siltumapgāde 

Atbilstoši SIA “Liepājas enerģija” 

24.04.2020. sniegtajiem nosacījumiem 

Nr.00.12/85, uzņēmuma attīstības 

plānos ir pilsētas centralizētās 

siltumapgādes sistēmas paplašināšana 

un attīstība Klaipēdas ielas 

lokālplānojuma teritorijā. Ņemot vērā 

izsniegtos nosacījumus, lokālplānojuma 

risinājumi paredz iespēju veidot jaunus 

siltumapgādes tīklus teritorijas ziemeļu 

daļā plānotajā iekšējo ielu tīklā 

pieslēdzoties pie Vētru ielā esošajiem 

siltumapgādes tīkliem, pārējās 

teritorijas siltumapgādei nepieciešams 

izbūvēt jaunu siltumtīklu pievadu pa 

Rietumkrasta ielu ar pieslēgumu pie 

Vaiņodes ielas maģistrālās siltumtrases. 

Risinājumi precizējami turpmākās 

būvprojektēšanas gaitā.  

  

35. attēls. Plānotie siltumapgādes tīkli lokālplānojuma teritorijā 
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2.3. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 

Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektu(-us) un veicot būvniecību atbilstoši šī 

lokālplānojuma prasībām un risinājumiem. 

Lokālplānojuma teritorijā būvniecība uzsākama tikai pēc tam, kad ir ierīkotas noejas uz jūru piekrastes daļā, 

kas robežojas ar lokālplānojuma teritoriju un atrodas pretī lokālplānojuma teritorijas daļai, kurā tiek uzsākta 

apbūve, ņemot vērā lokālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 

izmantošanas aprobežojumi” rekomendētās noeju vietas. 

Turpmāko projektēšanu, inženierizpēti, inženiertehnisko sagatavošanu un zemes ierīcību atļauts veikt pa 

apbūves posmiem, nodrošinot teritorijas pakāpenisku apbūvi un atbilstoši nepieciešamās infrastruktūras 

izveidi. Pirmajā apbūves posmā paredzēts attīstīt teritorijas ziemeļu daļu, attīstot Vētru ielai vistuvāk esošās 

modelī attēlotās zemes vienības un tām attiecīgi nepieciešamās inženierkomunikācijas, piebraucamos 

ceļus, autostāvvietas u.c. infrastruktūru. Pārējo apbūves posmu secību nosaka būvniecības ieceres 

dokumentācijā, ietverot teritorijas daļu, kas plānota kā konkrētajam apbūves apjomam funkcionāli 

piesaistāmā jaunveidojamā zemes vienība un ar to funkcionāli saistītais piebraucamā ceļa vai 

jaunbūvējamās ielas posms. Apbūves posmā ietilpst arī apbūves posma īstenošanai nepieciešamā 

inženiertehniskās apgādes infrastruktūra un labiekārtojums.  

Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvprojektēšanas stadijā saskaņā ar katra 

konkrētā inženiertīkla turētāja aktuālajiem tehniskajiem noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Paskaidrojuma raksts 

SIA “Grupa93”, 2023. gads 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 
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1. Pielikums. Teritorijas fotofiksāciju apkopojums 
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