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APZĪMĒJUMI 

ES – Eiropas Savienība 

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 

LR – Latvijas Republika 

Lokālplānojums - lokālplānojums zemesgabaliem Klaipēdas ielā 138, Liepājā 

LVĢMC – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

MK noteikumi Nr.240 (2013.) – vispārīgie apbūves noteikumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 

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

prasībām 

NH3 - amonjaks 

NMGOS - nemetāna gaistošie savienojumi 

NO2 – slāpekļa dioksīds 

NOx – slāpekļa oksīdi 

PM2,5 - daļiņas ar aerodinamisko diametru līdz 2,5 µm 

PM10 - daļiņas ar aerodinamisko diametru līdz 10 μm 

RVP – reģionālā vides pārvalde 

SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

SO2 – sēra dioksīds 

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

TmP – tematiskais plānojums 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

Vides pārskats – ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavots dokuments, kurā 

aprakstīta, novērtēta plānošanas dokumenta, tā iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekme uz vidi un 

aprakstīti pasākumi negatīvās ietekmes mazināšanai un monitoringam 

VPVB vai Birojs – Vides pārraudzības valsts birojs 

VŪO – virszemes ūdensobjekts 

VVD – Valsts vides dienests 
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KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir sagatavots lokālplānojuma zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepājā 1. redakcijai. 

Lokālplānojums ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam, kuru ir apstiprinājusi Liepājas pilsētas dome  

2020. gada 19. marta domes sēdē, pieņemot 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.#) (turpmāk tekstā – 

Lokālplānojums). 

Lokālplānojuma galvenais izstrādes mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu 

priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas attīstībai, paredzot mazstāvu un 

daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi 

nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. 

Lokālplānojums ietver šādas sadaļas: paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un grafiskās daļas kartes: “Teritorijas esošā izmantošana”, “Teritorijas esošie izmantošanas 

aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums”, “Sarkano līniju plāns”, “Savietotais inženiertīklu 

plāns”, “Ielu šķērsprofili”, “Dabas vērtības”, “Apbūves koncepcija”, kā arī pārskats par Lokālplānojuma 

izstrādi un publisko apspriešanu. 

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) ietvaros. SIVN 

tiek veikts, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 10.jūnija lēmumu Nr. 4-02/37 

“Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.  

Vides pārskata mērķis ir novērtēt Lokālplānojuma iespējamo ietekmi uz vidi un noteikt pasākumus 

iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai. Vides pārskatā ir iekļauta informācija un veikta pieejamās 

informācijas un datu analīze atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka vides aizsardzības 

jomas normatīvie akti un Vides pārraudzības valsts birojs.  

Ar 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 blakus esošo teritoriju izmantošana, kā arī ar šo teritoriju saistītie līdz 

šim izstrādātie plānošanas dokumenti, risinājumu izstrādē papildus ņemti vērā 2021. gada 17. – 

18. martā notikušā Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatona “Mājoklis un jūra” rezultāti un tā ietvaros 

veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 

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.  

Lokālplānojumā teritorijā noteiktas šādas funkcionālās zonas:  

- Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), kas ietver Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslu, Dabas un apstādījumu teritorija (DA3), kas pieļauj labiekārtojuma 

izveidi, t.sk. nelielas kafejnīcas vai sporta inventāra nomas punkta būvniecību teritorijas 

ziemeļaustrumu daļā, Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) funkcionālais zonējums pieļauj 

dažādus publiskās ārtelpas labiekārtojuma veidus. 
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- Papildus Dabas un apstādījumu teritorija 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.  

- Ziemeļu daļā  pie Vētru ielas 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. 

- Ziemeļu daļā noteikts arī funkcionālais zonējums Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

(DzD1), kas prioritāri paredzēts daudzdzīvokļu māju apbūvei līdz 5 stāviem, taču tiek 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. Maksimālie atļautie jaukta tipa apbūves augstumi ir piedāvāti 

līdzsvarojot ekonomiskos aprēķinus par būvniecības izmaksām, iedzīvotāju pirktspēju, 

cilvēcīgu apbūves mērogu un pievilcīgu pilsētvidi. 

- 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).  

- Plānotajam ielu tīklam noteikts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija 

(TR6), kas paredzēts, lai nodrošinātu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo 

infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu inženiertehnisko apgādi. Risinājumos plānots arī 

saglabāt tramvaja koridora attīstības iespējas līdz Dienvidu kapsētai Klaipēdas ielas sarkanajās 

līnijās. 

- 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 Lokālplānojumā piedāvātais ielu tīkls būtu piemērots, 

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

nepieciešamas izmaiņas plānotajā iekšējo ielu tīklā. 

Vides pārskatā ir iekļauts vērtējums par būtiskām pozitīvām un negatīvām, tiešām un netiešām, 

īstermiņa un ilgtermiņa, kā arī ietekmju mijiedarbībām un summārajām ietekmēm. 

SIVN procesā identificētie Lokālplānojuma būtiskās ietekmes uz vidi aspekti ir dabas teritorijas un 

bioloģiskā daudzveidība, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 

ekoloģiskās funkcijas, hidroloģiskais režīms, vides kvalitāte un cilvēku veselība (t.sk. 

ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos nonākošā 

piesārņojuma mazināšana, vides trokšņa un gaisa kvalitātes rādītāju nodrošināšanu atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajiem robežlielumiem, augsnes un grunts kvalitāte, vides pieejamība), kā 

arī kultūras mantojums un ainava. 

Vides pārskatā secināts, ka Lokālplānojuma vispārīgā ietekme būs tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme 

uz Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
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2035. gadam noteikto prioritāšu un vadlīniju ieviešanu,  aktuālo normatīvo aktu prasībām atbilstošas 

teritorijas attīstības plānošanu. 

Vides pārskatā novērtēts, ka, ieviešot Lokālplānojumu, ir sagaidāma: 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz dabas teritoriju saglabāšanu, biotopa 2180 Mežainas 

piejūras kāpas teritorijas un biotopa 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas aizsardzības 

statusa uzlabošanu un virzību uz labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu gan 

Lokālplānojuma teritorijā, gan piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru;  

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslas izveides mērķu nodrošināšanu, ja plānotie teritorijas dabas vērtību 

apsaimniekošanas un labiekārtojuma izveides pasākumiem tiek ieviesti gan Lokālplānojuma, 

gan tematiskā plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” teritorijā. 

Pretējā gadījumā sagaidāma negatīva ietekme; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz apstādījumu attīstību, netieša ietekme – uz gaisa 

piesārņojuma izplatību; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz dabas vērtību pastāvēšanai nepieciešamajiem 

hidroloģiskā režīma apstākļiem; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

kvalitāti, novēršot neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē; 

- pozitīva, netieša,  ilgtermiņa ietekme uz cilvēku veselību, novēršot neattīrītu vai nepietiekami 

attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē un nodrošinot centralizētu ūdensapgādes 

pieejamību; 

- īslaicīga, negatīva, tieša un netieša ietekme uz vides kvalitātes rādītājiem (troksnis, gaisa 

piesārņojums, vibrācijas, gruntsūdeņu un virszemes piesārņojuma riski u.c.) izpaudīsies 

būvdarbu laikā; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

kvalitāti, novēršot neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē 

no transportlīdzekļu novietnēm; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz vides pieejamību publiskajā ārtelpā un būvēs; 

- pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu 

militārā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.  

Vides pārskatā secināts, ka transporta piesaiste teritorijai neradīs būtiskas negatīvas izmaiņas un 

paaugstinātus gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītājus. Ieteicams ierobežot kravas transporta 

pārvietošanos naktīs un vēlu vakaros. 

Vides pārskatā ir novērtētas arī citas ietekmes (atmežojamās meža zemju platības, biotopa 2180 

Mežainas piejūras kāpas teritorijas platības samazināšanās, gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītāji, 

ietekme uz ainavu), par kurām secināts, ka tās nav būtiskas.  

Īstenojot Lokālplānojumu, ir sagaidāma ietekmju mijiedarbība un summēšanās attiecībā uz gaisa 

kvalitāti un trokšņa līmeni. Ietekmju mijiedarbības un summēšanās izpaudīsies lokāli – Lokālplānojuma 

teritorijā un tās tiešā tuvumā. Normatīvajos aktos noteikto robežlielumu pārsniegumi Lokālplānojuma 

ieviešanas dēļ nav sagaidāmi. 

Ietekmju mijiedarbība ir identificēta arī attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes biotopa 2180 

Mežainas piejūras kāpas teritorijas un biotopa 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas kvalitāti, 

izbūvējot labiekārtojumus ierobežojot apmeklētāju plūsmas pārējā biotopu aizņemtajā teritorijā. Šī 

ietekme attieksies arī uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas izveides mērķu 

nodrošināšanu.  
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Iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, plānojot funkcionālo zonējumu un iekļaujot prasības 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, daļēji ir novērstas  Lokālplānojuma izstrādes 

(plānošanas) stadijā un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.  

Lokālplānojuma ieiešanas stadijā ir jāievēro normatīvo aktu prasības, saņemot tehniskos nosacījumus 

no valsts vides institūcijām būvprojektēšanas stadijā, kā arī šādas galvenās TIAN prasības un šajā Vides 

pārskata iekļautās rekomendācijas:  

- lokālplānojuma un tematiskajā  plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes 

attīstība” teritorijā plānoto pasākumu saskaņota ieviešana;  

- koordinācijas darbs (pašvaldība), lai nodrošinātu, ka noejas uz jūru un cits labiekārtojums 

piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru tiek izbūvēts pirms būvniecības 

uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma teritorijā; 

- Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorijas  vēsturiskā militārā 

mantojuma būvju novērtēšana; 

- pasākumi būvdarbu negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai; 

- Lokālplānojuma ieviešanas ietekmes monitorings attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes 

biotopu kvalitātes, gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītāju izmaiņām, iegūstot datus par 

situāciju pirms ekspluatācijas un pēc ekspluatācijas uzsākšanas. 

Lai iegūtu informāciju par vides stāvokli un tendencēm, Lokālplānojuma ieviešanas laikā ir jāveic 

monitoringa pasākumi. Valsts monitoringa programmas datus Programmas novērtēšanai būs 

iespējams tikai netieši, tādēļ i ir jāiegūst papildus dati, kas raksturo Eiropas Savienības nozīmes biotopu 

kvalitātes izmaiņas, gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītāju izmaiņas. Monitoringa pasākumus 

ieteicams saistīt ar teritorijas plānojuma ieviešanas monitoringa pasākumiem, tos apvienojot. 

Monitoringa pasākumu veikšanai ieteicams izmantot Vides pārraudzības valsts biroja informatīvos 

materiālus. 

Lokālplānojuma 1. redakcija un tās SIVN Vides pārskata projekts no 2022. gada 25.novembra līdz 

22.decembrim bija nodots sabiedriskajai apspriešanai.  Par Vides pārskata projektu ir saņemtas 

atsauksmes no Valsts vides dienesta, Veselības inspekcijas un Dabas aizsardzības pārvaldes.  

Precizētais Vides pārskata projekts (redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas) pirms plānošanas 

dokumenta apstiprināšanas tiek iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. 

Vides pārskats ietver 11 nodaļas un 3 pielikumus. 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA PAMATNOSTĀDNES UN SAISTĪBA AR CITIEM 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDES PAMATOJUMS, MĒRĶI 
UN UZDEVUMI 

Lokālplānojums ir izstrādāts balstoties 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 valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2035. gadam1, 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.  

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu 

priekšnoteikumus dzīvojamās un publiskās apbūves 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 šādi: 

1. Pamatot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās atļautās teritorijas izmantošanas 

grozījumu nepieciešamību, ņemot vērā Liepājas mājokļu attīstības tendences un Liepājas 

valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035.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. 

                                                           
1 Pašvaldības lēmuma pieņemšanas laikā spēkā bija  Liepājas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam, 
Lokālplānojuma laikā to aizstāj un Lokālplānojuma risinājumu pamatojumos ir ņemta vērā Liepājas valstspilsētas 
un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam, kura apstiprināta ar Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 21. jūlija lēmumu nr. 264/11 un Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu nr. 790 
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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). 

16. Lokālplānojumu izstrādāt ar tādu detalizācijas pakāpi, kas nosaka skaidru un pamatotu 

teritorijas attīstības scenāriju, piedāvājot attīstības risinājumus pa kārtām. 

1.2. LOKĀLPLĀNOJUMA SATURS 

Lokālplānojuma sastāvā sagatavotas šādas Lokālplānojuma sadaļas: 

I Paskaidrojuma raksts 

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

III Grafiskās daļa 

IV Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu 

Paskaidrojuma rakstā iekļauts lokālplānojuma risinājumu pamatojuma, teritorijas konteksta Liepājas 

pilsētas plānotajā attīstībā, lokālplānojuma risinājumu, t.sk. teritorijas plānotās (atļautās) 

izmantošanas un risinājumu, kā arī  inženiertehniskās apgādes risinājumu un Lokālplānojuma 

īstenošanas izklāsts. Paskaidrojuma rakstā ietverta arī informācija par esošo situāciju, tostarp 

kartogrāfiskie materiāli par pašreizējo teritorijas izmantošanu, galveno inženiertehniskās apgādes 
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tīklu un būvju izvietojuma shēmas, lokālplānojuma izstrādes ietvaros organizētā hakatona rezultātu 

apkopojums, kā arī cita informācija. 

Grafiskajā daļā ietvertas kartes: “Teritorijas esošā izmantošana”, “Teritorijas esošie izmantošanas 

aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums”, “Sarkano līniju plāns”, “Savietotais inženiertīklu 

plāns”, “Ielu šķērsprofili”, “Dabas vērtības”, “Apbūves koncepcija”. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai 

un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 

funkcionālajā zonā. TIAN izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

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

Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi apkopota informācija un dokumentācija saistībā ar 

plānošanas dokumenta izstrādi (lēmumi, publikācijas, ziņojumi par institūciju nosacījumu ievērošanu, 

fizisko un juridisko personu priekšlikumi). 

Līdztekus Lokālplānojuma izstrādei tiek nodrošināta stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūra. Tās ietvaros ir sagatavots šis Vides pārskats. 

1.3. SAISTĪBA AR CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

Lokālplānojuma risinājumu izstrāde ir saistīta ar vairākiem Liepājas pilsētas attīstības plānošanas 

dokumentiem: 1) Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

līdz 2035. gadam, 2) Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.‐2020. gadam, 3) Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumu un 4) Tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes 

attīstība”. 

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

Jaunā Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2035. gadam2(turpmāk – Liepājas IAS 2035) ir apstiprināta ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

domes 2022.gada 21.jūlija lēmumu Nr. 264/11. 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: 

                                                           
2 https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24707  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24707
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“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. 

(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.  

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. 

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022. - 2027. gadam 

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027. gadam3 

(turpmāk – Attīstības programma) ir apstiprināta ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 

2022. gada 21. jūlija lēmumu Nr.264/11.Atbilstoši attīstības programmas pielikumam “Liepājas 

valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns (aktuālā versija ar grozījumiem, 2022. gada 

15. septembra lēmums Nr.328/13)” rīcības virziena Nr.4 “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma” 

uzdevumā 4.2. “Stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības 

infrastruktūru, cilvēkresursu prasmes un motivāciju” iekļauta darbība “Plānošanas dokumentu un 

pētījumu izstrāde un ar to saistītas aktivitātes”, kas ietver attīstības plānošanas dokumentu, t.sk., 

lokālplānojumu izstrādi, tādejādi pamatojot arī Klaipēdas ielas 138 LP izstrādi.  

Papildus lokālplānojuma izstrādes nepieciešamība ir pamatota ar rīcības virziena Nr.8 

“Uzņēmējdarbības vide” uzdevumā 8.2. “Sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas 

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

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24711
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infrastruktūras izveidi” iekļauto projektu “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 papildizmantošana, 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 ūdensobjektu (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. 
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Lokālplānojuma teritorijā ietilpstošās ielu teritoriju daļas - Vētru iela, Klaipēdas ielas daļa un dienvidu 

daļā esošās sarkanās līnijas perspektīvā izbūvējamai ielai piekļuves nodrošināšanai pludmalei, 

definētas kā līnijbūvju izbūves teritorijas.   

Kopumā secināms, ka Lokālplānojuma teritorijas lielākajā daļā šobrīd noteikto funkcionālo zonējumu 

ir nepieciešams grozīt un precizēt, jo tas neveicina Liepājas IAS definēto mērķu sasniegšanu, kas 

paredz šajā teritorijā veicināt dzīvojamās apbūves attīstību. 

 

1. attēls. Lokālplānojuma teritorijā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās 

zonas  
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Tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” 

Lai detalizētāk un mērķtiecīgi plānotu jūras piekrastes izmantošanu pašvaldība ir izstrādājusi 

tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”. Tas apstiprināts ar Liepājas 

pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 194. Tematiskajam plānojumam veikts ietekmes uz 

vidi novērtējums. 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) izbūvi4. Plānojumā sniegti 

daudzveidīgi 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. Plānots, ka gājēju un veloceliņš turpinās gar lokālplānojuma teritorijas rietumu robežu 

dienvidu virzienā līdz pat nūdistu pludmales ērtībām paredzētajai izbūvētajai ielai. 

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 

(2. attēls). 

 

                                                           
4 https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/pludmales-un-piekrastes-teritorijas-
labiekartosana-saskana-ar-tematisko-planojumu-liepajas-pilsetas-pludmales-un-piekrastes-attistiba   

https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/pludmales-un-piekrastes-teritorijas-labiekartosana-saskana-ar-tematisko-planojumu-liepajas-pilsetas-pludmales-un-piekrastes-attistiba
https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/pludmales-un-piekrastes-teritorijas-labiekartosana-saskana-ar-tematisko-planojumu-liepajas-pilsetas-pludmales-un-piekrastes-attistiba
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2. attēls. Fragments no TmP “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” grafiskās daļas 

kartes “Dienvidu pludmales ģenerālplāna shēma, zonas D1” 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANA: PIEEJA, SABIEDRĪBAS 
INFORMĒŠANA UN KONSULTĀCIJAS AR VIDES INSTITŪCIJĀM 

Vides pārskata sagatavošanas pieeja 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir uzlabot nozares politikas, 

politikas plāna, rīcības programmas, kā arī citu nacionālo, reģionālo un vietējo stratēģisko plānošanas 

dokumentu un normatīvo aktu kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un laicīgi 

novēršot vai mazinot to īstenošanas negatīvās ietekmes. Šis process ir vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas 

būtiskas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē var rasties politikas plānošanas dokumentu īstenošanas 

rezultātā, iespējamās negatīvas ietekmes novērstu plānošanas dokumenta izstrādes procesā, plānotu 

pasākumus iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai un sagatavotu rekomendācijas plānošanas 

dokumenta ieviešanas efektivitātes monitoringam. 

Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157. „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” nosacījumiem, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja un valsts vides institūciju 

ieteikumiem par Vides pārskatā ietveramo informāciju. Lokālplānojumam SIVN tiek veikts, 

pamatojoties uz VPVB 2020. gada 10.jūnija lēmumu Nr. 4-02/37 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu”.  

SIVN process balstās uz šādiem principiem: integrācija, piesardzības princips, starppaaudžu 

taisnīgums, alternatīvu izvērtēšana, pārskatāmība un pēctecība.  

Vides pārskatā iekļauta informācija, ko izstrādātājs var nodrošināt, ņemot vērā pašreizējo zināšanu 

līmeni un novērtēšanas metodes, plānošanas dokumenta saturu, tā vietu plānošanas dokumentu 

hierarhijā un izstrādes un detalizācijas pakāpi, līdz kādai ir lietderīgi vērtēt ietekmi uz vidi attiecīgajā 

plānošanas stadijā, lai novērstu novērtējuma dublēšanos5. 

Vides pārskats ir sagatavots par Lokālplānojuma 1.0 redakciju, kura vienlaikus ar SIVN Vides pārskatu 

ir nodota publiskajai apspriešanai.  

SIVN procesā un Vides pārskata sagatavošanā var izdalīt šādus galvenos etapus: 

1. SIVN apjoma identificēšana: konsultācijas ar vides institūcijām, Lokālplānojuma risinājumu 

sākotnēja izvērtēšana, identificējot būtiskās ietekmes uz vidi aspektus un nosakot  ietekmes uz 

vidi vērtēšanas kritērijus; 

Lai identificētu plānošanas dokumenta SIVN apjomu, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 

23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 

71.punktu veiktas konsultācijas ar valsts vides institūcijām.  

1. Plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi aspekti  identificēti, ņemot vērā Ministru kabineta 

2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 8.7.apakšpunktā norādītos ietekmes aspektus, atlasot tos, kas attiecas uz 

Lokālplānojuma risinājumu saturu, ņemot vērā vides aizsardzības mērķus un normatīvo aktu 

prasības (3.nodaļa). 

 

 

                                                           
5 Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23. četri prim panta pirmā daļa 
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1. tabula SIVN vides aspekti un to ietekmes vērtēšanas kritēriji 

SIVN vides aspekts 
Ietekmju vērtēšanas kritēriji: vai plānošanas dokumentu īstenošana 
sekmēs/nodrošinās virzību uz vides aizsardzības mērķu sasniegšanu 
(3. nodaļa) attiecībā uz: 

Dabas teritorijas un 

bioloģiskā daudzveidība  

- Dabas teritoriju saglabāšanu 

- Dabas vērtību (Eiropas Savienības nozīmes biotopi, īpaši 
aizsargājamo sugu atradnes) saglabāšanu un virzību 
labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu  

- Antropogēnās slodzes mazināšanu bioloģiskajai 
daudzveidībai nozīmīgās teritorijās  

- Apstādījumu attīstību 

Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjosla ekoloģiskās 
funkcijas 

- Aizsargjoslas ekoloģisko funkciju nodrošināšanu 

- Antropogēnās slodzes mazināšanu 

Hidroloģiskais režīms  - Esošā hidroloģiskā režīma saglabāšanu 

Vides kvalitāte un cilvēku 
veselība 

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 

- Virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos nonākošā piesārņojuma 
mazināšanu 

- Vides trokšņa rādītāju nodrošināšanu atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem robežlielumiem 

- Gaisa kvalitātes rādītāju nodrošināšanu atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem robežlielumiem 

- Augsnes un grunts kvalitātes (rādītāju) nepasliktināšanu 

- Vides pieejamību visiem lietotājiem 

Kultūras mantojums  - Kultūras mantojuma objektu saglabāšanu un aizsardzību 

Ainava - Iekļaušanos pilsētai raksturīgajā ainavā  

2. Esošās situācijas un nulles scenārija novērtējums: esošās situācijas, tendenču un problēmu 
raksturojumu sniegts atbilstoši identificētajiem būtiskas ietekmes uz vidi aspektiem, t.i. dabas 
vērtības un vides kvalitāti, to ietekmējošos faktorus. Iespējamās izmaiņas, ja Lokālplānojums 
netiktu īstenots, jeb t.s. nulles scenārija vērtējums sniegts, ņemot vērā esošo situāciju, 
pieņemot, ka Lokālplānojuma risinājumi netiek ieviesti.  

3. Būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Tas sagatavots, ņemot vērā identificētos ietekmes uz 

vidi aspektus, vērtējot Lokālplānojuma risinājumu iespējamo ietekmi uz starptautisko un 

nacionālo vides mērķu sasniegšanu un normatīvo aktu prasību nodrošināšanu, kā arī Liepājas 

pilsētas ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu ieviešanu. 

Ietekmes būtiskums vērtēts pēc šādiem kritērijiem, piešķirot tiem vērtējumu ballēs:  

1) pozitīva būtiska ietekme (nodrošinās vides mērķu sasniegšanu, vides kvalitātes normatīvu 

nodrošināšanu); +2 balles 

2) pozitīva ietekme (ietekmes būtiskumu nevar novērtēt, ietekme ir neviennozīmīga, tomēr 

vairāk pozitīva); +1 balle 
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3) ietekme nav būtiska (ietekmes nav, vai ietekme nav nosakāma); 0 balles 

4) negatīva ietekme (ietekmes būtiskumu nevar novērtēt, ietekme ir neviennozīmīga, tomēr 

vairāk negatīva); -1 balle 

5) negatīva būtiska ietekme (nenodrošinās, apgrūtinās vides mērķu sasniegšanu, vides kvalitātes 

normatīvu nodrošināšanu, pasliktinās esošo situāciju), - 2 balles. 

Vērtējums ballēs tiek izmantots alternatīvu salīdzinājumam, apzīmējums ar krāsām – 7.nodaļas 

tekstā. 

Ietekmju novērtējums sagatavots, norādot tiešās, netiešās, īstermiņa, ilgtermiņa, pozitīvās, 

negatīvās un kumulatīvās ietekmes. 

Ar tiešajām ietekmēm novērtējumā tiek saprastas tādas ietekmes, kuras, ieviešot Lokālplānojuma 

risinājumus,  uz apkārtējo vidi iedarbojas tieši un nepastarpināti, ar netiešajām – ietekmes, kuras 

mijiedarbojoties ar vidi, rada izmaiņas apkārtējā vidē pastarpināti, ar pozitīvajām - ietekmes, 

kuras ir vērstas uz dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību, vides kvalitātes uzlabošanu, cilvēka 

veselības nodrošināšanu, slodzes uz apkārtējo vidi mazināšanu un ierobežošanu,  ar negatīvajām 

– ietekmes, kuras var izraisīt dabas teritoriju un vērtību degradāciju, vides kvalitātes un cilvēka 

veselības pasliktināšanu, slodzes uz vidi palielināšanu. Īslaicīgās ietekmes izpaužas risinājumu 

ieviešanas laikā (piemēram, būvdarbi)  vai īsu laiku pēc pasākuma ieviešanas,  ilgtermiņa ietekmes 

– izpaužas un saglabājas pēc pasākuma īstenošanas, uzturot sasniegto rezultātu. Kumulatīvās 

ietekmes izpaužas ietekmēm savstarpēji mijiedarbojoties, uzkrājoties un summējoties (teritoriāli, 

laikā).  

Ietekmes uz vidi novērtējuma sadaļā ietverts alternatīvu salīdzinājums, ņemot vērā identificētos 

SIVN aspektus un vērtēšanas kritērijus. 

Novērtējuma rezultāti apkopoti 7. nodaļā.  

4. Pasākumu negatīvas ietekmes mazināšanai vai novēršanai noteikšana. Nepieciešamo monitoringa 

pasākumu izstrāde. Izklāsts sniegts vides pārskata 8. un 9. nodaļā. 

5. Sabiedrības informēšana un konsultācijas. Izklāsts vides pārskata 2.2. un 2.3.nodaļā.  

Sabiedrības informēšana  un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana 

Par plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 401/15, kas paredz nodot publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas 

plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, un Vides pārskata projektu.  

Vides pārskata projekta publisko apspriešanu notika vienlaikus ar Lokālplānojuma 1. redakcijas 

apspriešanu - no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim.  Paziņojums par plānošanas 

dokumenta un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu publicēts vietējā laikrakstā “Kurzemes 

Vārds” (2022. gada 22.novembra numurā, kopija 3. pielikumā), Vides pārraudzības valsts biroja 

tīmekļa vietnē, kā arī izvietots VVD Kurzemes reģionālās vides pārvaldes telpās.  

Ar lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata materiāliem varēja iepazīties: 

- pašvaldības tīmekļvietnes www.liepaja.lv sadaļā: Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās 

apspriešanas; 

- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv; 
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- klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē iestādes darba laikā. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus varēja izteikt līdz 2022. gada 22. decembrim (ieskaitot): 

- elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv; 

- iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, 

Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv.  

Plašāku informāciju par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem un priekšlikumu 

izteikšanas iespējām varēja skatīt pašvaldības tīmekļvietnē: www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas 

Jautājumu gadījumā interesenti bija aicināti sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju Uģi 

Kauguru, e-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv , tālr. 63 404 749. 

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā lokālplānojuma izstrādātāji iepazīstināja ar plānojuma 

risinājumiem un SIVN rezultātiem, notika 12. decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu. 

Sanāksmes norise tika arī pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā: 

www.facebook.com/liepajalv. Sanāksmei varēja reģistrēties līdz 11. decembra plkst. 12.00, aizpildot 

anketu: ej.uz/klaipedas138planojums.  

Kopējais publiskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku skaits (statistika 12.12.2022., pēc sanāksmes): 

- 12 dalībnieki platformā Zoom; 

- Facebook tiešraidei vienlaicīgi visvairāk pieslēgušies skatītāji: 42; 

- 6 komentāri Facebook platformā. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes Facebook tiešraides kopējā statistika 22.12.2022., publiskās 

apspriešanas pēdējā dienā: 

- kopumā skatījušies: 1100 cilvēku6; 

- 31 reakcija / komentārs. 

Publiskās apspriešanas sanāksmē komentāri vai priekšlikumi par Vides pārskata projektu netika 

izteikti. 

Par vides pārskata projektu atsauksmes sniedza valsts vides institūcijas: Valsts vides dienests, Dabas 

aizsardzības pārvalde un Veselības inspekcija (atsauksmju kopijas skatīt 2.pielikumā), kā arī Liepājas 

pilsētas pašvaldības administrācija Vides nodaļa. 

Valsts vides dienests un Veselības inspekcija priekšlikumu neizteica, norādot, ka Vides pārskats atbilst 

izvirzītajam prasībām.  

Dabas aizsardzības pārvalde izteica viedokli Lokālplānojuma iespējamo ietekmi uz Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu, tajā sastopamajām dabas vērtībām, t.sk. kontekstā 

ar to, ka blakus esošajā teritorijā nav ieviesti tematiskajā plānojumā “Liepājas pilsētas pludmales un 

piekrastes attīstība” plānotie risinājumi, kā arī izteica viedokli par grafiskās daļas noformējumu un 

tehniskām kļūdām. Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumi, ciktāl tie attiecas uz Lokālplānojuma 

izstrādes saturu un procesu, ņemti vērā, detalizēti izstrādātāju komentāri apkopoti 1. pielikumā, 

tostarp, sniedzot norādes par Lokālplānojuma TIAN iekļautajām prasībām, kuras TIAN iekļautas, 

izpildot Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei un sertificēta sugu un 

biotopu eksperta rekomendācijas dabas vērtību saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī akcentējot 

                                                           
6 Sasniegto cilvēku skaits ir daudz lielāks, bet tiek pieņemts, ka tie īslaicīgi apmeklējuši publiskās apspriešanas 
sanāksmes Facebook tiešraides vietni  

http://www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas
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nepieciešamību ieviest līdz šim plānotos pasākumus antropogēnās slodzes mazināšanai, bet papildus 

pasākumu plānošanu balstīt uz Lokālplānojuma  un piekrastes teritorijas monitoringa rezultātiem. 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa norādīja uz nepieciešamību aktualizēt 

informāciju par gaisa kvalitāti atbilstoši Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības 

programmai 2021. – 2025. gadam, kā arī ieteica veikt tehnisku labojumus Vides pārskata projektā. 

Vides nodaļas ieteikumi ir ņemti vērā (1. pielikums).  

Konsultācijas ar vides institūcijām SIVN procesa laikā 

SIVN Vides pārskata izstrādes laikā (pirms sabiedriskās apspriešanas) ir notikušas konsultācijas ar vides 

valsts institūcijām par Vides pārskata detalizācijas pakāpi un Vides pārskatā iekļaujamo informāciju7.  

VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde8 norāda nosacījumus, kuri ir ņemami vērā vides pārskatā: 

“1) ņemt vērā Aizsargjoslu likuma prasības un aprobežojumus, jo tā atrodas Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā (14%), virszemes ūdensobjektu  aizsargjoslā (8%), 

aizsargjoslā ap kapsētu (77%); 

2) norādīt risinājumus, lai mazinātu  būvniecības darbu un apbūves teritorijas noslodzes ietekmi 

uz apkārtējo vidi, ievērojot sugu un biotopu eksperta atzinuma izpētes rezultātus; 

3) norādīt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus.” 

Jāatzīmē, ka nosacījumi ir vērsti uz Lokālplānojuma risinājumiem, sagatavojot vides pārskatu, ņemts 

vērā, ka norādītie risinājumi ir vērtējami arī vides pārskatā.  

Dabas aizsardzības pārvalde9 ir norādījusi, ka “Stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā iekļaujama 

sekojoša informācija: 

1. Ņemt vērā Krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķi un Aizsargjoslu likuma 35., 36.pantā 

noteiktos aprobežojumus.  

2. Pievienot vaskulāro sugu un jūras piekrastes biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu par 

īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo augu sugu klātbūtni Plānošanas teritorijā un 

tai pieguļošajā teritorijā, kas atrodas Krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī informāciju par iespējamo 

Lokālplānojumā paredzēto risinājumu ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem. 

Eksperta atzinumā norādītos īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu atradnes 

iezīmēt Lokālplānojuma grafiskajā daļā. 

3. Norādīt atmežojamās platības apjomu, grafiski attēlot šīs teritorijas, pievienot informāciju par 

iespējamām hidroloģiskā režīma izmaiņām būvniecības rezultātā un tās ietekmes teritorijām. 

4. Iekļaut risinājumus, kas mazinās antropogēno slodzi uz Krasta kāpu aizsargjoslu, un pasākumus 

īpaši aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanai. 

5. Ievērot Liepājas pilsētas tematiskā plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes 

attīstība” koncepciju saistībā ar aktualizēto biotopu eksperta atzinuma secinājumiem un 

nosacījumiem par dabas vērtību saglabāšanu un attīstību Plānošanas teritorijā un tās blakus 

esošajā Krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. 

                                                           
7 Rakstiskas konsultācijas, SIA Grupa93 vēstule Nr. 21/87 (06.08.2021.) nosūtīta Dabas aizsardzības pārvaldei un 
VVD Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei, vēstule Nr.21/86 (06.08.2021.) – Vides pārraudzības valsts birojam. 
8 VVD Kurzemes reģionālā vides pārvaldes vēstule Nr.2.4/3238/KU/2021 (06.09.2021.) 
9 Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vēstule Nr. 4.8/4575/2021 (16.08.2021.) 
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6. Paredzēt kompensējošos pasākumus, kas uzlabos aizsargājamo biotopu kvalitāti atbilstoši 

Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijām, kā arī 

pasākumus īpaši aizsargājamo biotopu norobežošanai, lai organizētu cilvēku kustību un virzītu 

to ārpus vērtīgajiem biotopu poligoniem vai arī labiekārtotām noejām 

7. Vēlams iekļaut sertificēta ainavu arhitekta atzinumu ar ainavisko izvērtējumu par 

Lokālplānojuma risinājumiem ar tajā izvietotajām būvēm un ietekmi uz apkārtējo ainavu. 

8. Izvērtēt Lokālplānojuma ietekmi uz vidi gadījumā, ja lokālplānojuma teritorijā apbūve tiek veikta 

pirms labiekārtotas noejas uz jūru izveides piekrastes daļā, kas robežojas ar lokālplānojuma 

teritoriju. Piedāvāt citus alternatīvus risinājumus, kā samazināt iespējamo antropogēnās 

slodzes pieauguma radīto negatīvo ietekmi uz piekrastes kāpām pēc Lokālplānojuma 

realizācijas.” 

Vides pārraudzības valsts birojs10 norāda, ka, izstrādājot vides pārskatu: 

ir jāņem vērā Ministru kabineta noteikumi Nr.154 (2004.), Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums 

un valsts vides institūciju prasības; 

- kā būtiskākas vides problēmas ir jāvērtē Lokālplānojuma risinājumu ietekme uz Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu un konstatētajiem īpaši aizsargājamiem 

biotopiem, kā arī kompleksi jautājum, kuri ir saistīti ar teritorijas infrastruktūras 

nodrošinājums. Novērtējumā jāvērtē antropogēnās slodzes noslogojuma pieaugumu uz 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu, īpaši aizsargājamiem 

biotopiem, kā arī jāizvērtē, vai šis summārais antropogēnais noslogojums nenonāks pretrunā 

ar Aizsargjoslu likuma 6. pantā noteikto Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslas izveidošanas mērķi, biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu; 

- ietverami arī citi būtiski vides aspekti, kuri tiek identificēti SIVN procesā;  

- alternatīvas veidiem un pasākumiem ir vērtējamas  ar kādiem attiecīgajos attīstības virzienos 

varētu sasniegt plānošanas mērķus. Turklāt alternatīvos pasākumam, kas saistīti ar būtisku 

ietekmi uz vidi; 

- nepieciešams paredzēt risinājumus negatīvo ietekmju mazināšanai/novēršanai. Tie ir 

risinājumi, lai nepieļautu šī konkrētā plānošanas dokumenta būtiski negatīvu ietekmi un 

samazinātu negatīvu ietekmi. Vides pārskatā jāatspoguļo, ar kādiem risinājumiem nodrošināt, 

ka būtiska negatīva ietekme tiek novērsta un samazināta; 

- Lokālplānojuma risinājumu vērtējums ir skatāms kontekstā ar pieguļošajā Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča krasta piekrastes aizsargjoslā esošajām dabas vērtībām ( kā to prasībās 

Lokālplānojuma izstrādei nosaka Dabas aizsardzības pārvalde). “Tāpat nepieciešams vērtēt un 

ņemt vērā Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendāciju plānošanas dokumentā iekļaut 

sertificēta jūras piekrastes biotopu, vaskulāro augu sugu aizsardzības jomas eksperta/u 

atzinumu, kā arī  nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei (iekļaujot to izvērtējumu arī vides 

pārskatā): 1) paredzēt kompensējošos pasākumus, kas uzlabos aizsargājamo biotopu kvalitāti 

atbilstoši Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijām, 

kā arī pasākumus īpaši aizsargājamo biotopu norobežošanai, lai organizētu cilvēku kustību un 

virzītu to ārpus vērtīgajiem biotopu poligoniem vai arī labiekārtotām noejām, 2) iekļaut 

sertificēta ainavu arhitekta atzinumu ar ainavisko izvērtējumu par Lokālplānojuma 

risinājumiem ar tajā izvietotajām būvēm un ietekmi uz apkārtējo ainavu un 3) Lokālplānojumā 

iekļaut prasību, ka Lokālplānojuma teritorijā apbūve uzsākama tikai pēc tam, kad ir 

                                                           
10 Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr. 4-01/755 (11.08.2021.), pilns rekomendāciju izklāsts sniegts 
vēstulē. 
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labiekārtotas noejas uz jūru piekrastes daļā, kas robežojas ar Lokālplānojuma teritoriju. 

Vienlaicīgi no vides aizsardzības viedokļa vides pārskatā būtu jāpievērš uzmanība arī tādiem 

jautājumiem kā Lokālplānojuma teritorijas nodrošinājums ar centralizētajiem ūdensapgādes 

un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem un atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā 

jaunveidojamo dzīvojamās apbūves izveidi līdzšinēji neapbūvētā teritorijā.” 

- tajā jāietver sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējums, pasākumi monitoringam un 

netehnisks kopsavilkums. 

- “…jānodrošina plānošanas dokumenta un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana 

(vismaz 30 dienu garumā) un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizācija atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 V nodaļā noteiktajam.” Birojs rekomendē veidot 

plānošanas dokumenta un vides pārskata kopīgu sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.  

Birojs nosaka, ka plānošanas dokuments un Vides pārskata projekts nosūtāms atzinumu saņemšanai 

no šādām institūcijām: Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības 

pārvaldei un Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai. 

Institūciju rekomendācijas Vides pārskatā ir ņemtas vērā ciktāl tās attiecas uz izstrādātā plānošanas 

dokumenta saturu, tā detalizācijas pakāpi un līdz ar to arī iespējamo Vides pārskatā iekļautā vērtējuma 

detalizācijas pakāpi.  
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3. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Attiecībā uz Lokālplānojumu svarīgi ir ņemt vērā tos starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības 

mērķus, kas pieņemti saistībā ar bioloģisko daudzveidību, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslas ekoloģisko funkciju nodrošināšana, kā arī vides kvalitāti un kultūras 

mantojuma saglabāšanu, jo SIVN procesā ir secināts, ka Lokālplānojuma ietekme ir sagaidāma šajos 

vides aspektos (5. nodaļa). 

3.1. STARPTAUTISKIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Starptautiskie un nacionālie mērķi vides aizsardzības jomā, kas ietverti noslēgtajās starpvalstu 

Konvencijās, Eiropas Savienības politikas dokumentos, noteiktas nacionālajos politikas dokumentos, 

ir jāņem vērā gan veicot SIVN un Vides pārskata sagatavošanu, gan Lokālplānojuma ieviešanas 

periodā. 

ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030 (pieņemta 12.08.2015.) nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķus un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība 

būtu ilgtspējīga. Ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti 

un vide.  

Eiropas vides politikas pamatā ir piesardzības princips, preventīvas darbības princips un princips, ka 

piesārņojums ir jānovērš, novēršot tā cēloni, kā arī princips “piesārņotājs maksā”.  

Atjaunotā Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (akceptēta ES Padomē 06.10.2006.). 

Tajā noteikts mērķis: “Saglabāt Zemes spēju nodrošināt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērot, ka 

planētas dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību, kā arī uzlabot vides 

kvalitāti. Nepieļaut un mazināt vides piesārņojumu un veicināt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, lai 

likvidētu saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju.”  

ES vispārējā politiskā virzība un prioritātes ir noteiktas ES Stratēģiskajā programmā 2019. – 2024. 

gadam (pieņemta 20.06.2019.). Viena no programmas prioritātēm ir: “veidot klimatneitrālu, zaļu, 

taisnīgu un sociālu Eiropu”.  

Lokālplānojuma un tā SIVN Vides pārskata izstrādes laikā notiek astotās Vides rīcības programmas 

2027. gadam (8.VRP) un stratēģiskā dokumenta „Eiropa 2030” izstrāde. 8. VRP mērķis ir zaļo pāreju 

paātrināt taisnīgi un iekļaujoši ar 2050. gada ilgtermiņa mērķi "labklājīga dzīve planētas iespēju 

robežās", kas pieteikta jau 7. VRP. Seši 8. RP tematiskie prioritārie mērķi attiecas uz siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanu, spēju pielāgoties klimata pārmaiņām, izaugsmes modeli, kas planētai 

atdotu vairāk nekā no tās ņemtu, nulles piesārņojuma ieceri, biodaudzveidības aizsardzību un 

atjaunošanu un tādu svarīgu vides un klimata noslogojumu mazināšanu, kas saistīti ar ražošanu un 

patēriņu. 

ES Biodaudzveidības stratēģija periodam līdz 2030.gadam (20.05.2020.). Stratēģija ir ilglaicīgs plāns, 

kas vērsts uz dabas aizsardzību un ekosistēmu izpostīšanas ierobežošanu. 

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

un Reģionu komitejai Programma “Tīru gaisu Eiropā” (18.12.2013.). Programmā noteikti gaisa 

kvalitātes politikas mērķi 2030. gadam salīdzinājumā ar 2005. gadu:  

- ietekme uz sabiedrības veselību (priekšlaicīga nāve daļiņu un ozona ietekmē) – samazinājums 

par 52%; 
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- ekosistēmu platība, kurā pārsniegtas eitrofikācijas robežvērtības – 35 %. 

Lokālplānojumā risinātie jautājumi attiecībā uz inženierinfrastruktūras un transporta infrastruktūras 

plānošanu un vides piesārņojuma mazināšanu šajā kontekstā sasaucas ar iepriekšminēto starptautisko 

politikas dokumentu mērķiem un pamatnostādnēm.  

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam 

Stratēģija ir pirmā ES iekšējā stratēģija Eiropas makroreģionam - Baltijas jūras reģionam.  Tajā ir 

noteikti trīs vispārējie Stratēģijas mērķi – ‘Glābt jūru’, ‘Apvienot reģionu’ un ‘Celt labklājību’.  

Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību – Helsinku konvencija (HELCOM) (1974., 

1992.). Konvencijas mērķis - samazināt, aizkavēt un novērst Baltijas jūras vides piesārņošanu, sekmēt 

Baltijas jūras vides atveseļošanu un tās ekoloģiskā līdzsvara uzturēšana. 

Baltijas jūras reģiona vides aizsardzības mērķi ir saistoši Lokālplānojuma teritorijai, jo tā atrodas 

Baltijas jūras piekrastē. 

Eiropas Kopienas Direktīvas tieši attiecas uz Latviju kā ES dalībvalsti, tās tiek iestrādātas valsts 

likumdošanā un ir saistošas visu līmeņu plānošanas dokumentiem. Šajā nodaļā minētas galvenās 

Direktīvas un citi Eiropas Savienības stratēģiskie dokumenti, kuri ir saistīti ar Plānojuma grozījumu 

ietekmes uz vidi aspektiem.  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku 

gaisu Eiropai nosaka gaisa kvalitātes robežlielumus, dalībvalstu atbildību gaisa kvalitātes novērtēšanā 

aglomerācijās, gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu un īstermiņa rīcības plānu izstrādi, ja tiek pārsniegti 

gaisa kvalitātes normatīvi, kā arī pienākumu informēt sabiedrību par gaisa kvalitāti un tās uzlabošanas 

plāniem.  Direktīvas prasības ir iestrādātas LR likumā „Par piesārņojumu” (2001.), MK 03.11.2009. 

noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” un attiecas Lokālplānojuma ietekmes vides 

kvalitātes aspektiem, ko nosaka transporta piesaiste plānotajām apbūves teritorijām.  

Eiropas Padomes Direktīva 92/43 EEK (1992.) par dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas 

aizsardzību (Biotopu direktīva). Šīs Direktīvas mērķis ir sekmēt bioloģisko daudzveidību, aizsargājot 

dabiskās dzīvotnes un savvaļas floru un faunu dalībvalstu teritorijā. Pasākumus, ko veic saskaņā ar šo 

Direktīvu, izstrādā tā, lai saglabātu un atjaunotu to dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas sugu 

labvēlīgu aizsardzības statusu, kas ir nozīmīgas Eiropas Savienībā. Direktīva uzskaita dabisko biotopu 

veidus un augu un dzīvnieku sugas, kam nepieciešama stingra aizsardzība. Lai īstenotu šīs direktīvas 

prasības, tiek veidots NATURA 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Direktīvas 

prasības ir iestrādātas LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu likums”, LR likumā „Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1999.) un saskaņā ar minētajiem likumiem izdotajos MK 

noteikumos. Lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās teritorijas, t.sk. NATURA 2000 

teritorijas.  Taču Lokālplānojuma teritorijā un tai blakus esošajā piekrastes joslā ir konstatēti Eiropas 

Savienības nozīmes biotopi, retu, apdraudētu un īpaši aizsargājamo sugu atradnes. Tādejādi 

Lokālplānojuma risinājumi ir saistīti ar Biotopu direktīvas tematiku.  

Eiropas Kopienas Direktīva 2000/60/EC (2000.) nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdens 

aizsardzības politikas jomā (turpmāk – ŪSD). Direktīvas mērķis ir nodrošināt ūdeņu pārvaldības 

struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu procesu, lai nepieļautu ūdeņu stāvokļa 

pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to kvalitātes uzlabošanu.  
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ŪSD ieviešanas sākuma posmā katrai dalībvalstij ir jānosaka „labam ūdens stāvoklim” atbilstošo 

kvalitātes mērķu standarti un to robežlielumi, jānodrošina ūdens kvalitātes mērķu sasniegšana, 

savukārt pēc ŪSD ieviešanas turpmāk tie jāpārskata ne retāk kā reizi 6 gados; 

Katrai dalībvalstij ir jānosaka upju baseinu apgabali, kuru robežās ūdeņu apsaimniekošanu administrē 

un koordinē atbilstoša institūcija. Dalībvalstīs katrā upju baseinu apgabalā ir jāizstrādā upes baseina 

apsaimniekošanas plāns un rīcības programma tajā noteikto ūdeņu kvalitātes mērķu sasniegšanai. 

No šīs direktīvas izrietošās tiesību normas ir ietvertas LR 12.09.2002. „Ūdens apsaimniekošanas 

likumā”, MK 19.10.2004. noteikumos Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 

raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritējiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību, MK 

noteikumos 12.03.2002. Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un MK 

23.12.2003. noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Liepājas pilsēta 

atrodas Ventas upju baseinu apgabalā. Tam 2021.gadā ir izstrādāts un LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas apstiprināts Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un 

plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 

2021,), kas ietver pasākumu programmas laba ūdens stāvokļa nodrošināšanai arī Liepājas pilsētā 

esošajos ūdensobjektos, t.sk., piekrastes ūdeņos. 

Eiropas Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001.) „Par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 

novērtējumu”. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni un veicināt noturīgu 

attīstību, sekmējot ekoloģisko apsvērumu integrēšanu plānu un programmu sagatavošanas un 

pieņemšanas procesā, nodrošinot, lai saskaņā ar šo direktīvu veiktu vides novērtējumu tādiem 

plāniem un programmām, kam var būt būtiska ietekme uz vidi. Direktīvas prasības ir ietvertas LR 

14.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 23.03.2004. noteikumos Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Saistībā ar šīs direktīvas prasību 

nodrošināšanu tiek veikts Lokālplānojuma uz vidi stratēģiskais novērtējums. 

3.2. NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautiskajām konvencijām, kam Latvija 

pievienojusies, kā arī ES direktīvās noteiktajām prasībām vides un dabas aizsardzībā.  

Vides aizsardzības jomā Lokālplānojuma risinājumi ir saistīti ar pašlaik spēkā esošajām Vides politikas 

pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam  

Vides politikas mērķi ir pakārtoti Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Latvijas 

nacionālās attīstības plānam 2021.-2027. gadam. Vides politikas pamatnostādņu virzība tiek 

nodrošināta ar vairāku jomu politikas rīcību dokumentiem, kuri izstrādāti atsevišķās jomās, katrai no 

tām nosakot detalizētus vides mērķus.  

Pamatnostādnēs saistībā ar novada Lokālplānojuma saturu noteikti šādi mērķi:  

Joma Apakšmērķis 

Gaisa kvalitāte un vides 

troksnis 

5.1: gaisa kvalitātes aizsardzība un uzlabošana, lai veicinātu 

sabiedrības veselību un labklājību, kā arī ekosistēmu kvalitāti; 

5.3: novērtēt vides trokšņa ietekmi uz iedzīvotājiem, pilnveidojot vides 

trokšņa kartēšanu un rīcības plānu izstrādi  
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Joma Apakšmērķis 

Bioloģiskā 

daudzveidība 

6.1: bioloģiskās daudzveidības, tajā skaitā īpaši aizsargājamo sugu un 

biotopu, un vērtīgo ainavu saglabāšana 

6.2: dabas kapitāla saglabāšana un pārvaldība – ekosistēmu 

pakalpojumi, degradētās ekosistēmas, dabas kapitāls ražošanai 

Iekšzemes ūdeņi un 

Baltijas jūra 

7.2: droša ūdens resursu izmantošana, nelietderīga patēriņa 

samazināšana un dūņu lietderīgas izmantošanas palielināšana 

7.3: virszemes ūdeņu un jūras vides stāvokļa uzlabošana  

7.4: piesārņojuma samazināšana virszemes ūdeņos un jūras vidē 

 

Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030. gadam 

Plāna mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā 

arī samazināt izmaksas un zaudēto darba laiku, ko veselības problēmu un ārstu apmeklējumu dēļ rada 

gaisa piesārņojums.  

Plāna mērķa sasniegšanai izvirzīti 2 mērķi: 

Mērķis 1: Nodrošināt Latvijai noteikto kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķu 

izpildi laika periodā no 2020.-2030. gadam. 

Lai sekotu līdzi mērķa izpildei, plānā noteikti šādi progresa rādītāji:  

Nr. Progresa rādītājs 
Mērķa vērtība 

2020 

Mērķa vērtība 

2025 

Mērķa vērtība 

2030 

1. NH3 samazinājums % pret 2005. gadu 1 % 1 % 1 % 

2. NOx samazinājums % pret 2005. gadu 32 % 33 % 34 % 

3. 
Daļiņu PM2,5 samazinājums % pret 

2005. gadu 
16 % 30 % 43 % 

4. 
NMGOS samazinājums % pret 

2005. gadu 
27 % 33 % 38 % 

5. SO2 samazinājums % pret 2005. gadu 8 % 27 % 46 % 

Mērķis 2: Panākt cilvēku veselības aizsardzībai atbilstošu gaisa kvalitāti pilsētās, kur tiek veikti gaisa 

kvalitātes mērījumi. 

Lai sekotu līdzi mērķa izpildei, plānā izvirzīti šādi progresa rādītāji pilsētām (Rīgai, Rēzeknei un 

Liepājai), kurās tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi, tostarp, Liepājai:  

Nr. Progresa rādītājs 
Mērķa vērtība 2020. -

2030. gadam 

1. 

Liepāja netiek pārsniegts gaisa kvalitātes augšējais 

piesārņojuma novērtēšanas slieksnis nevienai gaisu 

piesārņojošajai vielai 

Netiek pārsniegts augšējais 

slieksnis 
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4. TERITORIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Liepājas dienvidos, Dienvidrietumu rajona centrālajā daļā starp 

Pērkones kanālu un Baltijas jūru. Teritorija dienvidaustrumos robežojas ar Nīcas novadu.  

Lokālplānojuma teritorija austrumos robežojas ar valsts galveno autoceļu A11 Liepāja—Lietuvas 

robeža (Rucava)”, pretī Lokālplānojuma teritorijas centrālajai daļai autoceļš A11 turpinās 

ziemeļaustrumu virzienā – pa Ganību ielu, bet gar Lokālplānojuma teritorijas robežu ziemeļu virzienā 

turpinās Klaipēdas iela. Lokālplānojuma teritorijas ziemeļaustrumos otrpus Klaipēdas ielai atrodas 

Liepājas Centrālie kapi, aiz tiem - dzīvojamās apbūves teritorijas. Savukārt teritorija ziemeļos robežojas 

ar Vētru ielu un  dzīvojamās apbūves teritorijā otrpus ielai, rietumu pusē – Baltijas jūras piekrastes 

teritorija ar kāpu mežiem. Aptuveni 150m uz dienvidiem no teritorijas atrodas Dienvidu kapi.  

Lokālplānojuma 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. 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. 

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. 

 

3. attēls. Lokālplānojuma teritorija 
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Teritorijas pašreizējās izmantošanas sadalījums pa izmantošanas veidiem apkopots 2. tabulā.  

2. tabula. Teritorijas pašreizējā izmantošana 

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 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTIE VIDES ASPEKTI 

Lokālplānojumā Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD2, lielākajā daļā zemes 

vienības platības), kas plānota daudzveidīgu komerciālu funkciju attīstībai, Jauktas darījumu un 

sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD1, Lokālplānojuma teritorijas ziemeļaustrumu stūrī) un  

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorija (F) tiek grozīta uz Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritoriju (DzD1, DzD2), Jauktas centra apbūves teritoriju (JC7 un JC8), Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas (DzM2), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA2, DA3 un DA4), Transporta infrastruktūras 

teritorijas (TR6) funkcionālo zonējumu. Līdz šim intensīvākai apbūvei un pārsvarā komerciālai 

izmantošanai plānotajās teritorijās Lokālplānojumā daļa no tām (39 %) plānotas kā Dabas un 

apstādījumu teritorijas (DA), tādejādi skaidrāk nosakot to izmantošanu ilgtermiņā, t.i. tās saglabājot 

kā dabas teritorijas.  

TIAN izdalīti trīs Dabas un apstādījumu teritoriju veidi, katram no tiem nosakot precizētākas prasības 

izmantošanai un apbūvei nekā normatīvajos aktos, tostarp, ņemot vērā  teritorijā konstatētās dabas 

vērtības – Eiropas Savienības nozīmes biotopus. Plānojot daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

(DzD1), nelielā  teritorijā tiek skartas iepriekšminēto biotopu teritorijas, taču ārpus apbūves vietām  

tajās TIAN noteiktas prasības dabas vērtību saglabāšanai.  

Lokālplānojumā uzmanība pievērsta savienojumiem, plānojot vienotas noejas uz jūru un sagatavojot 

priekšlikumus to ierīkošanai ar mērķi uzlabot Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības statusu 

piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru, kas vienlaikus ir Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīga teritorija, kurā 

sastopami Eiropas Savienības nozīmes biotopi, īpaši aizsargājamu, retu un apdraudētu sugu atradnes.  

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā teritorija, kas atrodas 300 m platā 

joslā piekrastē, Lokālplānojuma teritorijā izdalīta arī atsevišķa Dabas un apstādījumu teritoriju (DA2). 

Tajā izmantošanu nosaka Aizsargjoslu likuma prasības. Lokālplānojuma TIAN precizēti atļautā 

labiekārtojuma veidi, noteiktas prasības teritorijā sastopamo Eiropas Savienības nozīmes biotopu 

veidu saglabāšanai un aizsardzībai. 

Tādejādi Lokālplānojuma galvenie ietekmes uz vidi aspekti ir saistīti ar ietekmi uz dabas teritoriju un 

dabas vērtību saglabāšanu (bioloģiskā daudzveidība), kā arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslas ekoloģisko funkciju nodrošināšanu. 

Lokālplānojuma risinājumos būvēm plānots nodrošināt pieslēgumus centralizētai sadzīves 

kanalizācijas sistēmai, kas novērsīs neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu 

apkārtējā vidē un novērsīs iespējamo augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

piesārņošanu.  

Lokālplānojumā izstrādāts transporta infrastruktūras plānojums, plānojot pieslēgumus Klaipēdas ielai 

un Vētru ielai, autostāvvietām, gājēju celiņiem, velojoslas, kā arī tramvaja koridora attīstības iespējām 

līdz Dienvidu kapsētai. Transporta piesaiste teritorijai un risinājumi dažādu satiksmes dalībnieku 

pārvietošanās iespējām teritorijā, tostarp perspektīvā arī tramvaja kā sabiedriskā transporta attīstībai 

ir saistīta ar ietekmi uz gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni.  

Sagaidāmā Lokālplānojuma ietekme uz vides kvalitātes aspektiem, netieši ilgtermiņā ir saistīta arī ar 

cilvēku veselību.  

Lokālplānojuma ieviešana, apbūvējot teritoriju, mainīs teritorijas ainavu, taču dzīvojamās apbūves 

ainava, kura veidosies teritorijā, ir raksturīga pilsētai un ir plānota Liepājas IAS 2035. Ieviešot 
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Lokālplānojumu, tiks attīstīta publiskā ārtelpa apbūves teritorijās, daļa teritorijas saglabāta un 

attīstītas arī kā Dabas un apstādījumu teritorijas. 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorija Lokālplānojumā noteikta kā teritorija 

ar īpašiem noteikumiem (TIN11), turpmāk plānojot kompleksu teritorijas attīstības risinājumu, 

izstrādājot vienotu attīstības koncepciju, revitalizācijas un labiekārtojuma projektu vai 

detālplānojumu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Lokālplānojuma risinājumi ir saistīti arī ar vides kvalitātes aspektiem un 

cilvēku veselību, kā arī kultūras mantojumu un ainavu. 

Identificētos ietekmes uz vidi aspektus detalizētāk skatīt 2. nodaļā.  
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6. TERITORIJAS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR 
IETEKMĒT UN TO VIDES STĀVOKLIS 

Lokālplānojuma ieviešana tieši ietekmēs Lokālplānojuma teritoriju un tās tuvāko apkārtni. Šajā nodaļā 

raksturoti teritorijas un tās apkārtnes dabas apstākļi, vides stāvoklis un to ietekmējošie faktori. 

6.1. DABAS APSTĀKĻI UN VIDES STĀVOKLIS 

Lokālplānojuma teritorija Liepājā atrodas Piejūras zemienes Bārtavas līdzenumā Piejūras 

ģeobotāniskajā rajonā11.  

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.12 

Teritorijai raksturīgas smilts augsnes. 

6.1.1. Dabas teritorijas, dabas vērtības un ainava 

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

aizņem dabas teritorijas: mežs, krūmājs, pļava un ūdeņi13 (2. tabula).  Meža zemes platība ir 7,44 ha, 

t.sk. meža platība – 7,10 ha14. 

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 5. attēlā. 

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

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.  

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

https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs
https://www.lvmgeo.lv/kartes
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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. 

  

Mežainas piejūras kāpas Pelēkās kāpas, klātas ar lakstaugiem 

4. attēls Eiropas Savienības nozīmes biotopi Lokālplānojuma teritorijā 

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 vineale15. 

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 

                                                           
15 Teritorijas apsekošana liecināja, ka suga dabas datu pārvaldība sistēmā Ozols norādītajās vietās 
Lokālplānojuma teritorijā vairs nav sastopama, bet no jauna tā konstatēta  biotopā 2130* (5. attēls). 
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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. 

 

5. attēls Dabas vērtības Lokālplānojuma teritorijā un blakus esošajā Krasta kāpu aizsargjoslā16 

                                                           
16 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, 
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Lokālplānojuma teritorijā nav konstatētas īpaši aizsargājamās vaskulāro augu sugas un vaskulāro augu 

sugas, kam veidojami mikroliegumi. 

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. 

- 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 Lokālplānojuma 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 3. tabulā.   

 

 

 

 

 

                                                           
nekustamā īpašuma Klaipēdas ielā 138 (kad. Nr. 1700 043 0084) teritorijā”, kartoshēmu sagatavoja 
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA Grupa93 
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3. tabula Īpaši aizsargājamo un reto un apdraudēto augu sugu saraksts Lokālplānojuma 

teritorijai blakus esošajā kāpu joslā 

Sugas nosaukums 
latviešu valodā  

Sugas nosaukums latīņu 
valodā 

Aizsardzības pakāpe 
atbilstoši normatīvajiem 
aktiem17 

Latvijas Sarkanās 
grāmatas kategorija18 

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 

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 

pārvalde19, sniedzot atsauksmi par šo 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)20 ietvaros ir apzināti un 

novērtēti ietekmētās piekrastes veģetācijas posmi, kā arī apmeklētāju slodzes21. Saskaņā ar šo 

                                                           
17 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  
18 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. 
19 Šeit un turpmāk Vides pārskatā - Dabas aizsardzības pārvalde Kurzemes reģionālā administrācijas 2022.gada 
13.decembra vēstule Nr.4.8/7005/2022-N 
20 https://likumi.lv/ta/id/286733-par-valsts-ilgtermina-tematisko-planojumu-baltijas-juras-piekrastes-
publiskas-infrastrukturas-attistibai  
21 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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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” apmeklētajiem 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 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 piekrastes 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.   

6.1.2. Ūdeņi, to kvalitāte, hidrogrāfiskais tīkls 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Kvartāra nogulumos 

pazemes ūdens horizontu veido gruntsūdeņi un starpslāņos sporādiski izplatīti spiedienūdeņi, 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 un plūdu riska pārvaldības plānā 2022. – 2027.gadam novērtēts22, 

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 

                                                           
22 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam. 
2021. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
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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 

apgabalā 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 ciklos23, 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 attīrīšanu. Plānojot ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, īpaša 

uzmanība ir jāpievērš, lai  augsnē, gruntī un gruntsūdeņos nenonāk piesārņojošas vielas.  

6.1.3. 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 autotransports24.  

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 

                                                           
23 1. cikls -2009. – 2015.g., 2. cikls 2016. – 2021.g. 
24 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/lie
pajas-pilsetas-gaisa-kvalitates-uzlabosanas-ricibas-programma-2021-2025-gadam  

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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nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām25.  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 robežlielumu26 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.  

6.1.4. Riska objekti un teritorijas 

Lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā neatrodas rūpniecisko avāriju risku objekti27 un  paaugstinātas 
bīstamības objekti,28 kas būtu uzskatāmi par tās būtiskiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem.  

Saskaņā ar VSIA  „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu reģistra29 informāciju Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā neatrodas piesārņotas 
vai potenciāli piesārņotas vietas.  

 

6.2. IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS, JA PLĀNOŠANAS DOKUMENTS NETIKTU 
ĪSTENOTS 

Ja plānošanas dokuments netiktu īstenots, teritorijas attīstību Lokālplānojuma izstrādes vietā nebūtu 

iespējams realizēt atbilstoši jaunajā Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam noteiktajām prioritātēm, t.sk., attiecībā uz iedzīvotājiem 

draudzīgu, pieejamu, zaļu apdzīvoto vietu veidošanu un pakalpojumu attīstību. Neizstrādājot un 

neīstenojot Lokālplānojumu, netiktu ieviestas Liepājas IAS 2035 telpiskās perspektīvas un tām 

noteiktās vadlīnijas, t.sk., teritorijas funkcionālās saites ar Grīnvaltu teritoriju attīstība, tramvaja līnijas 

                                                           
25 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. 

26 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” 

27 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   
28 https://likumi.lv/ta/id/320469-paaugstinatas-bistamibas-objektu-saraksts  
29 http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view   

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
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pagarināšana, tā īstenojot šīs pilsētas daļas sasniedzamību ar sabiedrisko transportu un sabiedriskā 

transporta pieejamību, kā arī  publiskās zaļās ārtelpas labiekārtošana kā viens no nozīmīgiem 

kvalitatīvas pilsētvides un dzīves vides elementiem. 

Ja neizstrādātu Lokālplānojumu, saglabātos Lokālplānojuma teritorijas neatbilstība normatīvo aktu 

prasībām, jo pašlaik teritorijas izmantošana ir plānojama atbilstoši spēkā esošajam Liepājas pilsētas 

teritorijas plānojumam, kur Lokālplānojuma teritorijas lielākajā daļā noteikts funkcionālais zonējums 

Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija JD2, ziemeļu stūrī - Jauktas darījumu un 

sabiedrisko objektu apbūves teritorija JD1. Šāda teritorijas izmantošana ir neatbilstoša Ministru 

kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” nosacījumiem, kuri cita starpā nosaka valstī vienotu teritorijas izmantošanas 

veidu klasifikāciju. 

 

 

  



Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

 

 
SIA “Grupa93”, 2022. gads 

41 

7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IEVIEŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ 
VIDI NOVĒRTĒJUMS 

7.1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTS UN TAJĀ IEKĻAUTIE 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 blakus esošo teritoriju izmantošana, kā arī ar šo teritoriju saistītie līdz 

šim izstrādātie plānošanas dokumenti, risinājumu izstrādē papildus ņemti vērā 2021. gada 17. – 

18. martā notikušā Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatona “Mājoklis un jūra” rezultāti un tā ietvaros 

veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 

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 

piekrastes 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 aizsargājamo 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 teritorijai 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. 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 noteikts arī funkcionālais zonējums Daudzstāvu dzīvojamās 

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

noteikts arī 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. Maksimālie atļautie jaukta tipa apbūves augstumi ir piedāvāti līdzsvarojot ekonomiskos 

aprēķinus par būvniecības izmaksām (skatīt Paskaidrojuma raksta nodaļu 2.1.3. Attīstības izmaksas – 

galvenie secinājumi), iedzīvotāju pirktspēju, cilvēcīgu apbūves mērogu un pievilcīgu pilsētvidi.  
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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. 

Plānotajam ielu tīklam noteikts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR6), kas 

paredzēts, lai nodrošinātu veidu 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 izmantošanas spektrs, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu 

publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. Papildus DzM2 teritorijā 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”. Ievērojot LR VARAM 

metodiskos ieteikumus un līdzšinējo praksi LP un TP TIAN izvērtēšanā, TIAN, ko apstiprina ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem, netiek dublētas citu normatīvo aktu prasības. Funkcionālo 

zonējumu skatīt 6.attēlā, kā arī Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais 

zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi”.  

Lokālplānojuma teritorijā aizsargjoslas un citi aprobežojumi ir noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 

un saistībā ar šo likumu izdoto normatīvo aktu prasībām, atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem. 

Lokālplānojuma teritorijas galvenie aprobežojumi noteikti un attēloti grafiskās daļas kartē “Teritorijas 

esošie aprobežojumi”. Lokālplānojuma risinājumos ir veikti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

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 par Eiropas Savienības biotopu izplatību 

Lokālplānojuma teritorijā. 

Lokālplānojuma transporta infrastruktūras risinājumos plānoti divi jauni pieslēgumi pie Klaipēdas ielas 

un viens - pie Vētru ielas, plānots teritorijas iekšējais ielu tīkls. Risinājumos plānots arī saglabāt 

tramvaja koridora attīstības iespējas līdz Dienvidu kapsētai Klaipēdas ielas sarkanajās līnijās. Teritorijas 

centrālajā daļā, pretī Dienvidu fortiem iespējams veidot jaunu iebrauktuvi teritorijā, lai būtu iespējams 

izbūvēt stāvlaukumu fortu apmeklētājiem. Teritorijas dienvidu daļā paredzēts veidot 2 pieslēgumus - 

vienu netālu no fortu kanāla, kur jau šobrīd dabā ir izveidojusies 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. Lokālplānojuma teritorijas ielās ir precizētas sarkanās līnijas. 
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6. attēls. Plānotais funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā 

Lokālplānojumam ir izstrādāta apbūves iecere (nav saistoša pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas) un 

priekšlikums perspektīvās apbūves attīstībai lokālplānojuma teritorijā, plānojot teritorijas attīstību 

kārtās un ņemot vērā dažādu scenāriju ekonomiskos aspektus. Lokālplānojuma risinājumi paredz 
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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. Īstenojot piedāvāto apbūves programmu pilnā apjomā, visā 

lokālplānojuma teritorijā iedzīvotāju skaits var sasniegt aptuveni 933 - 1210 iedzīvotājus, atkarībā no 

izvēlētā attīstības modeļa (savrupmāju apbūves vai kombinētas apbūves scenārijs dienvidu daļā) 

(detalizētāka informācija Paskaidrojuma raksta 2. nodaļā). 

4. tabula. Plānotā funkcionālā zonējuma veidi un to platības 

Funkcionālais zonējums Platība (ha) 

Dabas un apstādījumu teritorijas, t.sk: 9,79 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) 3,59 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) 1,02 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) 5,18 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, t.sk: 3,34 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1) 2,45 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD2) 0,89 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, t.sk.: 5,90 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2) 4,16 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3) 1,74 

Jauktas centra apbūves teritorijas, t.sk.: 1,02 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) 0,51 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) 0,51 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR6) 2,49 

Ūdeņu teritorija (Ū1) 2,90 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorija (TIN11) 6,05 

Perspektīvā vietējās nozīmes iela (TIN71) 1,03 

 

Inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi izstrādāti balstoties uz institūciju – 

inženierkomunikāciju turētāju sniegtajiem nosacījumiem Lokālplānojuma izstrādei. 

Lokālplānojuma teritorijas nodrošināšanai ar ūdensapgādi plānota ūdensvada izbūve d.250mm 

Klaipēdas ielā, posmā no jaunizbūvētās Vētru ielas Lokālplānojuma zemesgabala ziemeļu daļā līdz 

Ganību ielai, un tālāk līdz zemesgabalam Klaipēdas iela 150 (pilsētas dienvidu robežai). Pievienojuma 

vietas - d.150mm ūdensvads Vētru ielā Lokālplānojuma 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. Lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļas 

nodrošināšanai ar ūdensapgādi veidojams pieslēgums pie Klaipēdas ielā plānotajiem ūdensapgādes 

tīkliem. Pirmajā apbūves kārtā pieslēgumu ūdensapgādei plānots veidot no Vētru ielas sarkanajās 

līnijās esošajiem ūdensapgādes tīkliem. 

Lokālplānojuma teritorijas nodrošināšanai ar centralizētu sadzīves kanalizāciju plānots pieslēgums 

sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai Klaipēdas ielā 120A. Realizējot teritorijas attīstību, nepieciešama 

jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Vētru ielas stāvlaukuma apkārtnē, jāizbūvē spiedvads līdz 
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Klaipēdas ielai 134 (esošo sadzīves kanalizācijas spiedvadu d63 nepieciešamības gadījumā 

demontējot). Posmā no Klaipēdas ielas 134 līdz Vaiņodes ielā esošajam d200 kanalizācijas vadam 

plānota esošā sadzīves kanalizācijas pašteces vada d150 pārbūve uz lielāku diametru. 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. 

Lietus notekūdeņu novadīšanai no projektējamo ielu braucamās daļas un tai piegulošiem 

zemesgabaliem plānota lietus kanalizācijas kolektoru izbūve. Pievienojuma vietas – d.400mm lietus 

kanalizācijas kolektors Vētru ielā Lokālplānojumā zemesgabala ziemeļu daļā, d.700mm lietus 

kanalizācijas kolektors Klaipēdas ielā un tā d.250mm atzarojums Ganību ielā. Lietus notekūdeņus 

iespējams novadīt arī Lokālplānojuma 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. 

Detalizēts risinājumu izklāsts un pamatojums sniegts Lokālplānojuma I. daļā “Paskaidrojum raksts” 

(2.nodaļa). 

7.2. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IEVIEŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ 
VIDI VĒRTĒJUMS 

Šajā nodaļā sniegts Lokālplānojuma risinājumu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi vērtējums 

attiecībā uz identificētajiem galvenajiem būtiskās ietekmes uz vidi aspektiem: dabas teritoriju un 

dabas vērtību saglabāšana, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 

ekoloģisko funkciju nodrošināšana, kā arī vides kvalitāte aspekti un kultūras (militārā) mantojuma 

saglabāšana.  Vērtējums sagatavots, izvērtējot TIAN noteikto funkcionālo zonu plānoto (atļauto) 

izmantošanu, tās ieviešanas sagaidāmo ietekmi, salīdzinot ar esošo teritorijas izmantošanu. Konkrētu 

ietekmju aprakstā sniegts ietekmju novērtējums norādot pozitīvās, negatīvās, tiešās, netiešās, 

ilgtermiņa un īstermiņa ietekmes, kā arī sagaidāmās ietekmju mijiedarbības.  

Ar tiešajām ietekmēm šajā novērtējumā tiek saprastas tādas ietekmes, kuras uz apkārtējo vidi 

iedarbojas tieši un nepastarpināti, ar netiešajām – ietekmes, kuras mijiedarbojoties ar vidi, 

pastarpināti rada izmaiņas apkārtējā vidē, ar pozitīvajām - ietekmes, kas vērstas uz vides kvalitātes 

uzlabošanu, slodzes uz apkārtējo vidi mazināšanu un ierobežošanu, koku saglabāšanu, ar negatīvajām 

– ietekmes, kuras var izraisīt vides kvalitātes un koku aizsardzības pasliktināšanu, slodzes uz vidi 

palielināšanu, īslaicīgās ietekmes – ietekmes, kuras izpaužas darbības (galvenokārt - būvdarbi, arī - 

labiekārtojuma ierīkošana, uzstādīšana un citas) norises laikā vai īsu laiku pēc darbības ieviešanas, 

ilgtermiņa – ietekmes, kuras izpaudīsies Lokālplānojuma ieviešanas laikā un saglabāsies līdz 

turpmākajiem plānošanas periodiem. 

7.2.1. Vispārējā ietekme 

Lokālplānojuma izstrādes procesā ir izvērtēta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam, tajā definētās prioritātes, telpiskās perspektīvas un  

tām noteiktās vadlīnijas un secināts, ka Lokālplānojuma teritorija atbilstoši Liepājas IAS 2035 atrodas 

Dienvidrietumu apkaimē. IAS akcentēts, ka pilsētas prioritāte “Cilvēks harmoniskā vidē” ir vērsta uz 

iedzīvotājiem draudzīgu, pieejamu, zaļu apdzīvoto vietu veidošanu un pakalpojumu attīstību. Liepājas 

IAS 2035 telpiskās perspektīvu vadlīnijās akcentēta  lokālplānojuma teritorijas funkcionālās saite ar 
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Grīnvaltu teritoriju, ietverta tramvaja līnijas pagarināšana uz Lokālplānojuma teritoriju, kā arī publiskās 

zaļās ārtelpas labiekārtošana kā viens no nozīmīgiem kvalitatīvas pilsētvides un dzīves vides 

elementiem. Savukārt spēkā esošajā teritorijas plānojumā Lokālplānojuma teritorijas lielākajā daļā ir 

plānota  Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD2), kas plānota daudzveidīgu 

komerciālu funkciju attīstībai. Tādejādi, Lokālplānojuma teritorijas plānošana, nosakot tajā Dzīvojamās 

apbūves teritorijas, Jaukta centra apbūves teritorijas, Dabas un apstādījumu teritorijas un Teritoriju 

ar īpašiem noteikumiem Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvēm - Dienvidu fortiem ir vērsta uz Liepājas 

valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam noteikto 

prioritāšu un vadlīniju sasniegšanu.  

Vērtējums: tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme, kas sekmēs Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam noteikto prioritāšu un telpisko perspektīvu 

vadlīniju ieviešanu. 

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.  

Vērtējums: pozitīva ietekme, jo Lokālplānojuma izstrāde  nodrošina teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādi atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām teritorijas attīstības plānošanā un faktiskajai 

situācijai un plānotajām attīstības tendencēm.  

7.2.2. Ietekme uz dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību 

Lokālplānojuma risinājumi ir balstīti uz tā izstrādes ietvaros veiktās bioloģiskās daudzveidības izpētes 

rezultātiem, teritorijā izvērtējot Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību un to kvalitāti, 

konstatēto dabas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas priekšnosacījumus, kā arī 

nosacījumus Lokālplānojumā plānoto darbību veikšanai (eksperta atzinumu skatīt Lokālplānojuma 

sadaļā IZPĒTES). 

Lokālplānojumā līdz šim teritorijas plānojumā apbūvei plānotās Jauktas darījumu un sabiedrisko 

objektu apbūves teritorijas (JD2) daļa, Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD1) 

un Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorija (F) plānotas kā Dabas un apstādījumu teritorijas 

(DA2, DA3, DA4), tādejādi skaidrāk nosakot to izmantošanu ilgtermiņā, t.i. tās saglabājot kā dabas un 

apstādījumu teritorijas ar dažādu labiekārtojuma pakāpi un atšķirīgiem nosacījumiem. Kā Dabas un 

apstādījumu teritorijas Lokālplānojumā plānoti 9,8ha jeb 39% no kopējās Lokālplānojuma teritorijas, 

t.sk. DA2 – 3,6 ha, DA3 - 1,0 ha un DA4 – 5,2ha (4. tabula).  Dabas un apstādījumu teritorijas izdalīšana 

atsevišķā zonējuma veidā ir vērtējama kā pozitīva ietekme uz dabas teritorijām Lokālplānojuma 

teritorijā, piekrastes joslā un Liepājas pilsētas dienvidrietumu daļā, jo sekmēs dabas teritoriju 

saglabāšanu ilgtermiņā. Ietekme ir pozitīva, jo līdz šim visa teritorija bija plānota izmantošanai, kurā 

galvenais izmantošanas veids ir dažādi apbūves veidi. 

TIAN izdalīti trīs Dabas un apstādījumu teritoriju veidi, katram no tiem nosakot precizētākas prasības 

izmantošanai un apbūvei nekā normatīvajos aktos, tostarp, ņemot vērā  teritorijā konstatētās dabas 

vērtības – Eiropas Savienības nozīmes biotopus.  

Dabas un apstādījumu teritorijas (DA2) funkcionālā zona, plānota, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, 

kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. Tās izmantošanā ir jāievēro Aizsargjoslu likumā, t.sk. likuma 

36.pantā noteiktās prasības. Šīs funkcionālās zonas izmantošanas nosacījumos sadaļā “Citas prasības” 
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iekļauti jūras piekrastes biotopu jomas eksperta atzinumā sniegtie priekšlikumi labiekārtojuma 

izveidei un biotopu apsaimniekošanai (eksperta atzinumu, t.sk. eksperta ieteikumus skatīt 

Lokālplānojuma sadaļā IZPĒTES).:  

“Prasības biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijas, kas attēlota grafiskās daļas kartē “Dabas 

vērtības”, saglabāšanai un aizsardzībai: 

- Biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijā saglabā kāpu reljefu un vienotu biotopam 

tipisko veģetācijas kompleksu. Nav pieļaujamas reljefa izmaiņas un dabiskās zemsedzes 

iznīcināšana, izņemot Aizsargjoslu likumā noteiktos gadījumus un šajos noteikumos atļautā 

labiekārtojuma ierīkošanai. 

- Lai mērķtiecīgi organizētu apmeklētāju plūsmas, laipu un celiņu izbūvi veic izmantojot vieglas, 

nepieciešamības gadījumā demontējamas koka konstrukcijas. 

- Norobežojumus apmeklētāju plūsmu organizēšanai izveido uzstādot barjeras, priežu kritalu 

krāvumu joslas, ierokot koka stabiņus, kā arī citos līdzīgos veidos. 

- Biotopa teritorijā izcērt pamežu vietās, kuras ir aizaugušas ar krūmiem, introducētām vai 

invazīvām augu sugām. Pamežā nav pieļaujama svešzemju sugu stādīšana un zālienu 

veidošana. 

- Bioloģiskās daudzveidības palielināšanai ieteicams visā biotopa teritorijā izvietot dažādu 

dimensiju sausus priežu stumbrus (diametrs – sākot no 25 cm) kritalu veidā (sākotnēji ne 

vairāk kā 3-4 uz 1 ha) un labiekārtojuma risinājumos, tos papildinot pēc nepieciešamības ik 

pēc 5-10 gadiem. Sausos kokus iegūst, veicot saskaņā ar šajos noteiktumos atļauto biotopa 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas apsaimniekošanu, novācot bīstamos un avārijas 

kokus pilsētas teritorijā. 

- Saglabā biotopam atbilstošos augtspējīgos kokus (priedes). Koku ciršana ir pieļaujama, ja koks 

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pilsētas apstādījumu ierīkošanu, 

kopšanu un aizsardzību ir bīstams vai avārijas stāvoklī. 

Prasības biotopa 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas teritorijas, kas attēlota grafiskās daļas 

kartē “Dabas vērtības”, saglabāšanai un aizsardzībai: 

- Biotopa teritorijā izzāģē kokus un krūmus, saglabājot atsevišķas lēni augošas parastās 

priedes ar plašu, plakanu vainagu un labi attīstītiem piezemes zariem (5-8 koki uz ha). Pilnībā 

izzāģē svešzemju jeb introducētos kokus, kā arī vietējo sugu lapu kokus. Izzāģētos kokus un 

krūmus izvāc no teritorijas. Pasākumu veic augustā, septembrī vai ziemā. Lai veidotu 

bezmugurkaulniekiem piemērotas dzīvotnes, pēc izzāģēšanas teritorijā atstāj lielu dimensiju 

kokus. Ik gadu, vismaz 3 gadus pēc koku, krūmu izciršanas veic teritorijas apsekošanu un 

apsaimniekošanu, izzāģējot lapu koku atvases. Blīvas lapu koku audzes izzāģē katru gadu, ja 

nepieciešams - 2 reizes gadā. Lapu koku atvašu veidošanās ierobežošanai var izmantot koku 

gredzenošanas metodi.  

- Vietās, kur uzkrājies biezs nobiru slānis, tās savāc un aizved prom no biotopa. Vietās, kur 

izveidojusies ļoti auglīga augsne, noņem augsnes virskārtu un aizved prom no biotopa. 

- Vietās, kur augu segums ir vairāk kā 50% no platības, sāk dominēt graudzāles un augsti 

lakstaugi, ieteicama biotopa pļaušana. Visu nopļauto biomasu aizvāc no biotopa. 

- Ja biotopā konstatē invazīvās augu sugas, to ierobežošanu veic augus izcērtot, nopļaujot un 

izrokot to sakņu sistēmas. Pasākumu veic pēc nepieciešamības vairākus gadus pēc kārtas.” 
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Šo nosacījumu ieviešanai ir sagaidāma pozitīva ietekme uz biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas 

teritorijas un 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu 

(virzību uz tā sasniegšanu). 

Lokālplānojuma TIAN 6. nodaļā ir ietverts nosacījums par to, ka Lokālplānojuma teritorijā apbūve ir 

uzsākama tikai pēc tam, kad ir labiekārtotas noejas uz jūru piekrastes daļā, kas robežojas ar 

Lokālplānojuma teritoriju. Nosacījuma ieviešana, organizēs gan esošās apmeklētāju plūsmas, gan arī 

Lokālplānojuma teritorijas iedzīvotāju un apmeklētāju plūsmas piekrastē, mazinās 2180 biotopa un 

2130* biotopa degradāciju un pakāpeniski (ilgtermiņā), atjaunojoties biotopam tipiskajai zemsedzes 

veģetācijai, sekmēs šo biotopu aizsardzības statusa uzlabošanu un virzību uz labvēlīga aizsardzības 

statusa sasniegšanu. 

TIAN visā teritorijā attiecībā uz apstādījumu veidošanu noteikts:  

“Apstādījumus projektē un ierīko, izvēloties klimatiskajiem un vides apstākļiem atbilstošas augu sugas, 

respektējot apkārtējās ainavas raksturu. ….. Plānotajā apstādījumu struktūrā iespēju robežās saglabā 

teritorijā augošos kokus. Saglabājamos kokus precizē būvprojektēšanas procesā, pieaicinot attiecīgās 

jomas speciālistu (sertificētu arboristu). 

Apstādījumu zemāko stāvu veidošanā pamatā izmanto piekrastes biotopiem raksturīgas augu sugas, 

piem. kadiķus, viršus, sīkkrūmus, mārsilu, papardes un citas sugas, izņemot Eiropas Savienības nozīmes 

biotopu teritorijās, kas attēlotas grafiskās daļas kartē “Dabas vērtības”.” 

Šo noteikumu ieviešana sekmēs teritorijas apstādījumu veidošanu atbilstoši dabā pastāvošajam 

piekrastes biotopu sugu sastāvam un struktūrai, mazinot iespējamu svešzemju, kā arī invazīvo  sugu 

izplatīšanos un teritorijas eitrofikāciju mēslošanas līdzekļu piesārņojuma rezultātā. 

Plānojot Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD1) un Transporta infrastruktūras teritoriju 

(TR6), nelielā teritorijā (atbilstoši 0,36 ha un 0,11 ha) tiek skartas Eiropas Savienības nozīmes biotopa 

2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijas (7. attēls). DzD1 un TR6 funkcionālās zonas 2180 biotopā 

pavisam aizņem 0,47 ha. Maksimāli Ietekmētā jeb skartā platība ir neliela - 0,00078% no Latvijā 

konstatētajām 2180 Mežainajām piejūras kāpām (60000 ha) un 0,25% no Liepājas pilsētā 

sastopamajām 2180 Mežainajām piejūras kāpām (185,46 ha30). Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas (DzD1) plānotā apbūves teritorijas, ņemot vērā apbūves koncepcijas priekšlikumu  ir mazāka 

nekā visā zonā (0,36 ha) un aizņem -  0,2 ha. Realizējot Lokālplānojumu atbilstoši apbūves iecerē 

plānotajam apbūves izvietojumam un risinājumiem, sagaidāmā ietekme būs mazāka – 0,00055% 

(salīdzinot ar biotopa platību Latvijā) un 0,18% (salīdzinot ar biotopa platību Liepājā). Arī saskaņā ar 

sertificēta eksperta vērtējumu31 “ietekmētā jeb skartā platība ir neliela, turklāt minētā biotopa 

kvalitāte vērtējama kā zema, tāpēc ietekme vērtējama kā nebūtiska. Ieteicams kompensācijai 

apsaimniekot Lokālplānojuma teritorijā esošo biotopu saskaņā ar ieteikumiem labvēlīga saglabāšanas 

un aizsardzības statusa nodrošināšanai.” (eksperta atzinumu, t.sk. eksperta ieteikumus skatīt 

Lokālplānojuma sadaļā IZPĒTES). Tā kā ietekmes uz 2180 biotopu īpatsvars Liepājas pilsētas mērogā ir 

ievērojami mazāks par 1 %, tad šajā SIVN ietekme netiek vērtēta kā būtiska. Vienlaikus jāuzsver, ka 

Lokālplānojuma TIAN noteiktās prasības 2180 biotopa saglabāšanai un aizsardzībai ārpus apbūves 

                                                           
30 Dabas aizsardzības pārvaldes 2021. gada 25.augusta vēstule Nr.4.8/4775/2021-N 
31 Eksperta vērtējums sniegts par 2180 biotopa platību 0,41 ha (atzinuma sagatavošanas laikā identificētā 
platība), precizējot transporta infrastruktūrai nepieciešamo platību, t.sk. ietverot ielas sarkanās līnijas, kopējā 
ietekmētā 2180 biotopa platība ir 0,47 ha. Šī atšķirība neietekmē ietekmes vērtējuma būtiskumu, jo ietekmes 
atšķirība izteikta %  ir 0,0001% (0,47 ha – 0,00078%, 0,41 ha – 0,00068%) no Latvijā konstatētajām 2180 
Mežainajām piejūras kāpām 60000 ha. 
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teritorijām un to ieviešana sekmēs biotopa kvalitātes uzlabošanos. Biotopa aizsardzības statusu 

uzlabos arī TIAN 6. daļā noteiktās iepriekš minētās prasības. 

 

7. attēls. Dabas vērtību izvietojums un plānotais funkcionālais zonējums Lokālplānojuma teritorijā 

Negatīva ietekme uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu 2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijas un 

2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas virzību uz labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu, 

iespējama, ja iepriekšminēto TIAN 6. sadaļā noteikto prasību ieviešana nenotiek piekrastes joslā, kas 

robežojas ar Lokālplānojuma teritoriju un atrodas pretī Lokālplānojuma teritorijas daļai, kurā tiek 

uzsākta apbūve. Negatīvās ietekmes novēršanai ir jāveic koordinācijas darbs, lai nodrošinātu, ka 

noejas uz jūru un cits labiekārtojums piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru tiek 

izbūvēts pirms būvniecības uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma teritorijā. Koordinācija ir jāveic 

pašvaldībai, jo tās pārziņā ir tematiskā plānojuma ieviešana un arī Lokālplānojuma teritorija 

plānošanas dokumenta izstrādes laikā ir pašvaldības īpašums. 
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Vērtējums:  

TIAN nosacījumu ieviešanas gadījumā - pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz dabas teritoriju 

saglabāšanu, biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijas un biotopa 2130* Ar lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas aizsardzības statusa uzlabošanu un virzību uz labvēlīga aizsardzības statusa 

sasniegšanu gan Lokālplānojuma teritorijā, gan piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un 

jūru. 

Realizējot apbūvi Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1) un Transporta infrastruktūras 

teritorijā (TR6), samazināsies biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas platība par maksimāli  0,25 %32, 

salīdzinot ar šī biotopa platību Liepājas pilsētā, un par 0,00078%, salīdzinot ar šī biotopa platību valstī. 

Saskaņā ar sertificēta biotopu eksperta vērtējumu, kā arī ņemot vērā to, ka zaudētā platība ir neliela, 

ietekme nav būtiska. Vienlaikus jāuzsver, ka ieviešot TIAN iekļautās prasības biotopa 2180 Mežainas 

piejūras kāpas aizsardzības statusa uzlabošanai, tiks uzlabots biotopa aizsardzības statuss, mazināta 

turpmāka biotopa kvalitātes pasliktināšanās gan Lokālplānojuma teritorijā, gan piekrastes joslā starp 

Lokālplānojuma teritoriju un jūru. 

Negatīva ietekme uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu 2180 Mežainas piejūras kāpas un 2130* Ar 

lakstaugiem klātas pelēkās kāpas virzību uz labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu, iespējama, ja 

plānotie teritorijas dabas vērtību apsaimniekošanas un labiekārtojuma izveides pasākumi netiek 

ieviesti visā piekrastes joslā (gan Lokālplānojuma, gan tematiskā plānojuma teritorijā starp 

Lokālplānojuma teritoriju un jūru). 

Negatīvās ietekmes novēršanai pašvaldībai ir jāveic koordinācijas darbs, lai nodrošinātu, ka noejas uz 

jūru un cits labiekārtojums piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru tiek izbūvēts pirms 

būvniecības uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma teritorijā.  

Attīstot apbūvi, samazināsies meža zemju platība. Ja lokālplānojuma teritorijā apbūve tiks attīstīta 

atbilstoši perspektīvās apbūves priekšlikumam (iecerei), plānotā atmežojamā platība būs 2,93ha meža 

zemes (no tā 0,2ha lauce) jeb 39% no kopējās meža zemju platības (7,44 ha) Lokālplānojuma teritorijā. 

Ietekmi var vērtēt kā negatīvu attiecībā pret esošo situāciju, taču ņemot vērā to, ka Liepājas IAS 2035 

noteiktās prioritātes un telpisko perspektīvu vadlīnijas (1.3. nodaļa), tad ietekme nav būtiska, jo 

apbūve ir plānota balstoties uz pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentiem un vadlīnijām33.  

Vērtējums: nebūtiska, negatīva ietekme uz meža zemju platībām, vērtējot pēc plānotās atmežojamās 

platības, jo apbūve, kuras realizācijai nepieciešama atmežošana,  ir plānota balstoties uz pašvaldības 

ilgtermiņa attīstības dokumentiem un vadlīnijām.   

TIAN noteikts: “Plānojot jaunas ūdenstilpes (ievalkas, dīķus u.tml.), tās pieļaujams savienot ar teritorijā 

esošajām ūdenstilpēm, nepasliktinot esošo hidroloģisko situāciju.” Prasības ievērošana nodrošinās 

teritorijas hidroloģiskā režīma saglabāšanu, kas ir svarīgi teritorijas dabas vērtībām – Eiropas 

Savienības nozīmes biotopiem un tajos sastopamo reto un apdraudēto augu sugu dzīvotnēm.  

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz dabas vērtību pastāvēšanai nepieciešamajiem 

hidroloģiskā režīma apstākļiem. 

TIAN 3.1.2. sadaļā ir noteiktas prasītas transportlīdzekļu novietnēm, t.sk.: “Izbūvējot atklātu 

transportlīdzekļu novietni ar 50 vai vairāk autostāvvietām, to labiekārto, ierīkojot vairākpakāpju 

                                                           
32 vai 0,11% no 2180 biotopa platības pilsētā, ja apbūve tiek projektēta un izbūvēta atbilstoši Lokālplānojuma 
apbūves koncepcijas priekšlikumam. 
33 Liepājas IAS ir veikts SIVN 
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stādījumus un paredzot tajos vismaz vienu koku uz katrām piecām autostāvvietām. Stādījumu 

minimālā platība ir 10% no transportlīdzekļu stāvvietu kopējās platības, ko aprēķina no stāvvietas 

seguma ārējas robežas.” Prasības noteikšanai ir sagaidāma pozitīva  ietekme uz apstādījumu 

veidošanu teritorijā, publiskās ārtelpas kvalitāti, kā arī uz gaisa piesārņojuma izplatības ierobežošanu 

utml. 

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz apstādījumu attīstību, netieša ietekme – uz gaisa 

piesārņojuma izplatību.  

7.2.3. Ietekme uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslu 

Lokālplānojumā risinājumi ir saistīti arī ar ietekmi uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta 

kāpu aizsargjoslu.  

Aizsargjoslu likumā ir noteikts: “Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla izveidota, lai 

samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas 

procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un 

tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to 

līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.” 

Veicot teritorijas bioloģiskās daudzveidības izpēti un izvērtējot dabas datu pārvaldības sistēmas  

“Ozols” datus par Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatību  Lokālplānojuma  teritorijā, nelielā 

platībā (0,12 ha), Lokālplānojuma teritorijā ir precizēta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjosla, no tās izslēdzot teritoriju, kurā neatrodas iepriekšminētie biotopi. 

Aizsargjoslas attēlotas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartēs. 

Jūras piekrastes biotopu jomas eksperts atzinumā par Lokālplānojumu un tam blakus esošo piekrastes 

joslu, kura ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, ir sniedzis 

priekšlikumus pasākumiem, tostarp,  biotopu apsaimniekošanai, noeju uz jūru un cita labiekārtojuma 

ierīkošanai, kas ir vērsti uz teritorijā sastopamo Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības 

stāvokļa uzlabošanu, eitrofikācijas mazināšanu tajos. Attiecībā uz Lokālplānojuma teritoriju eksperta 

priekšlikumi ir iekļauti TIAN. Pārējā teritorijā tie ir ieviešami, realizējot tematisko plānojumu “Liepājas 

pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”. Dabas aizsardzības pārvalde nosacījumos Lokālplānojuma 

izstrādei34 ir iekļāvusi nosacījumu “8.Lokālplānojumā iekļaut prasību, ka lokālplānojuma teritorijā 

apbūve uzsākama tikai pēc tam, kad ir labiekārtotas noejas uz jūru piekrastes daļā, kas robežojas ar 

lokālplānojuma teritoriju”. Nosacījums ir iekļauts TIAN 6. nodaļā. Turpmāk ir svarīgi koordinēt 

pasākumu ieviešanu Lokālplānojuma un tematiskā plānojuma teritorijās tā, lai Lokālplānojuma 

būvniecības sākuma posmā, tiek izbūvēts labiekārtojums abās teritorijās un, sākoties Lokālplānojuma 

teritorijas ekspluatācijai, netiktu radīta jauna papildus slodze uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu, palielinot negatīvo ietekmi (zemsedzes erozija, veģetācijas 

noplicināšana, vides piesārņošana ar atkritumiem un citas ietekmes). Kā jau minēts 7.2.2.nodaļā vides 

pārskata izstrādātāju ieskatā koordinācija jāveic pašvaldībai, jo tās pārziņā ir tematiskā plānojuma 

ieviešana un arī Lokālplānojuma teritorija ir pašvaldības īpašums.  

Dabas aizsardzības pārvalde, sniedzot atsauksmi par šo Vides pārskatu (pilns atsauksmes teksts - 

2.pielikumā) ir uzsvērusi, ka “….Liepājas pilsētas tematiskajā plānojumā “Liepājas pilsētas pludmales 

un piekrastes attīstība” ir vērtētas un plānotas darbības Kāpu teritorijā, tomēr tās nav realizētas……. 

                                                           
34 Dabas aizsardzības pārvaldes 2020. gada 08.aprīļa vēstule Nr.4.8/1661/2020-N 
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Lokālplānojumā paredzētās darbības apjoms pārsniedz Tematiskajā plānojumā skatīto..” un  paudusi 

viedokli, ka: “….. neizstrādājot plānojumu antropogēnās slodzes mazināšanai, kāpu biotopu 

atjaunošanai un nerealizējot to pirms Lokālplānojumā paredzēto darbību realizācijas, tās radīs 

negatīvu ietekmi uz kāpu teritorijā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamo 

sugu dzīvotnēm, kas ir pretrunā ar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 

izveidošanas mērķi….” (pilnu atsauksmes tekstu skatīt 2. pileikumā). Vides pārskata izstrādātāji, 

izvērtējot Dabas aizsardzības pārvaldes viedokli, secina, ka: 

1) balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītajiem nosacījumiem Lokālplānojuma 

izstrādei, Lokālplānojuma TIAN 6.sadaļā iekļauta prasība: “270. 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.” Tas nozīmē to, ka, nodrošinot TIAN izpildi,  tematiskajā plānojumā plānotais 

labiekārtojums tiks izbūvēts pirms notiks lokālplānojuma ieviešanas uzsākšana (ieviešana 

plānota pa posmiem, sākot no ziemeļu daļas); 

2) tematiskais plānojums ir izstrādāts laikā no 2015. līdz 2018. gadam, kad jau ir spēkā Liepājas 

pilsētas teritorijas plānojums, kurā lokālplānojuma teritorijā plānota Jauktas darījumu un 

sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1 un JD2). Tematiskajā plānojumā (I SĒJUMS 1.2. 

Paskaidrojošā daļa) norādīts, ka tā teritorija (D7 un D8 zona) robežojas ar plašu jauktu 

darījumu un sabiedrisko objektu teritoriju. Tā kā teritorija pašlaik ir neapbūvēta, tas nozīmē, 

ka tematiskā plānojuma izstrādē ir ņemta vērā teritorijas plānojumā plānotā perspektīvā 

attīstība un, tādejādi, nav pamatoti uzskatīt, ka Lokālplānojumā paredzētās darbības apjoms 

pārsniedz tematiskajā plānojumā skatīto, vēl jo vairāk tādēļ, ka Lokālplānojumā tiek plānota 

dzīvojamā apbūve, daļā teritorijas - Mazstāvu dzīvojamā apbūve, kā arī ieplānotas salīdzinoši 

plašas Dabas un apstādījumu teritorijas; 

3) pašlaik tematiskā plānojuma risinājumi blakus lokālplānojuma teritorijai nav realizēti, līdz ar 

to nav informācijas par tematiskajā plānojumā plānotā piekrastes labiekārtojuma ietekmi uz 

dabas vērtībām piekrastē, nav zināms, kādu ietekmi šie pasākumi radītu kontekstā ar esošo 

slodžu ietekmes mazināšanu, kā arī nav zināms, vai tie būtu pietiekami perspektīvo slodžu 

ietekmes stabilizēšanai un novēršanai. Vides pārskata izstrādātāju ieskatā pirms 

lokālplānojuma ieviešanas uzsākšanas ir jāuzsāk piekrastes krasta kāpu joslas monitorings, tad 

jāizbūvē tematiskajā plānojumā plānotais labiekārtojums, jāuzsāk Lokālplānojuma teritorijas 

plānotā attīstība pa posmiem un regulāri jāveic  piekrastes dabas vērtību un slodžu 

monitorings, jāizvērtē iegūtie rezultāti.  Vides pārskata 11.nodaļā ir iekļauti ieteikumi 

lokālplānojuma un tai blakus esošās piekrastes teritorijas monitoringam. Tematiskā 

plānojuma risinājumiem papildus pasākumi ir plānojami, ja tas nepieciešams, balstoties uz 

monitoringa - antropogēnās slodzes novērtējuma rezultātiem, t.i., ja ieviestie jau līdz šim 

plānotie risinājumi nav pietiekami. Antropogēno slodžu mazināšanai Liepājas gadījumā ir 

izstrādāts tematiskais plānojums un tā risinājumiem veikts ietekmes uz vidi novērtējums. 

Jaunu pasākumu plānošana pēc būtības ir iepriekšminētā tematiskā plānojuma grozījumi, par 

kuru izstrādi, balstoties uz piekrastes monitoringa rezultātiem, ja nepieciešams, ir jālemj 

pašvaldībai.  Tādēļ pašreizējā situācijā papildus pasākumu plānošanai nav pamatojuma, ir 

jāievieš vispirms līdz plānotie pasākumi un jānovērtē to efektivitāte uz antropogēno slodžu 

ietekmes mazināšanu. Atsevišķos gadījumos iespējams, ka līdz šim neplānotu pasākumu 
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ieviešanu var arī skaņojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  Taču arī šādu pasākumu 

ieviešana būtu plānojama balstoties uz monitoringa rezultātiem. 

Tā kā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijas izmaiņa ir neliela 

(0,12 ha) un apbūve netiek plānota arī daļā tai blakus esošajās dabas teritorijās, saglabājot lielāko 

daļu35 (skatīt 7.2.2.nodaļu) biotopa 2180 platības Dzīvojamās apbūves teritorijās (to nosaka TIAN), tad, 

attīstot Lokālplānojuma teritoriju, piekrastes josla, kas ir noteikta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas ekoloģisko funkciju nodrošināšanai, tiek saglabāta kā vienots 

veselums. Savukārt sertificēta jūras piekrastes biotopu eksperta ieteikumu integrēšana TIAN un 

ieviešana gan Lokālplānojuma, gan tematiskā plānojuma  teritorijā sekmēs Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas stabilitāti, stabilizēs un uzlabos piekrastes meža 

aizsargfunkcijas, mazinās jūras krasta biotopu eitrofikāciju un līdz ar to kopumā ilgtermiņā sekmēs 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas izveides mērķu nodrošināšanu. 

Negatīva ietekme uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas ekoloģiskajām 

funkcijām ir sagaidāma, ja iepriekšminētie pasākumi netiek neieviesti visā piekrastes joslā, t.i. gan 

Lokālplānojuma, gan tematiskā plānojuma teritorijā. 

Vērtējums:  

Pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslas izveides mērķu nodrošināšanu, ja plānotie teritorijas dabas vērtību apsaimniekošanas un 

labiekārtojuma izveides pasākumiem tiek ieviesti gan Lokālplānojuma, gan tematiskā plānojuma 

“Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” teritorijā.  

Negatīva ietekme uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas izveides 

mērķu nodrošināšanu, ja plānotie teritorijas dabas vērtību apsaimniekošanas un labiekārtojuma 

izveides pasākumi netiek ieviesti visā piekrastes joslā (gan Lokālplānojuma, gan tematiskā plānojuma 

teritorijā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru).  

Negatīvās ietekmes novēršanai pašvaldībai ir jāveic koordinācijas darbs, lai nodrošinātu, ka noejas uz 

jūru un cits labiekārtojums piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru tiek izbūvēts pirms 

būvniecības uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma teritorijā. 

7.2.4. Ietekme uz vides kvalitāti un cilvēku veselību 

TIAN 3.2. sadaļā noteikts: “Ēkas nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju.” 

Lokālplānojuma teritorijas nodrošināšanai ar pieslēgumu centralizētajai sadzīves kanalizācijai plānota 

ūdensvada izbūve Klaipēdas ielā, veidojot pieslēgumu no jaunizbūvētās Vētru ielas. Lokālplānojuma 

risinājums izstrādāts, ņemot vērā  SIA “Liepājas ūdens” sniegtos nosacījumus Lokālplānojuma 

izstrādei. Sadzīves notekūdeņu savākšana pilsētas centralizētajā sistēmā novērsīs neattīrītu vai 

nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē, iespējamu augsnes, grunts, gruntsūdeņu 

un virszemes ūdeņu piesārņošanu un tā nepasliktinās vides stāvokli un tādejādi pozitīvi ilgtermiņā 

netieši ietekmēs cilvēku veselību.  

Lokālplānojuma teritorijā ir plānota pieslēguma izbūve pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. 

Tas nodrošinās iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un līdz ar to ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs 

cilvēku veselību. Centralizētas ūdensapgādes nodrošinājums ir īpaši svarīgs, jo Lokālplānojuma 

                                                           
35 Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD1) funkcionālajā zonā ES nozīmes biotopi aizņem 0,41 ha,  
plānotā apbūves teritorijas, ņemot vērā apbūves koncepcijas priekšlikumu, - 0,2 ha. 
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teritorijas liela daļa atrodas kapsētu sanitārajā aizsargjoslā, kurā ir jāievēro ierobežojumi jaunu 

dzeramā ūdens ieguves vietu ierīkošanai.36 

Lietus notekūdeņu novadīšanai no projektējamo ielu braucamās daļas un tai piegulošiem 

zemesgabaliem plānota lietus kanalizācijas kolektoru izbūve. Pievienojuma vietas – lietus kanalizācijas 

kolektors Vētru ielā, lietus kanalizācijas kolektors Klaipēdas ielā un tā atzarojums Ganību ielā. Lietus 

notekūdeņus iespējams novadīt arī Lokālplānojuma zemesgabalā esošā kanālā, kas ar caurteku 

savienota ar Pērkones kanālu. Lokālplānojuma risinājumi paredz lietus kanalizācijas pašteces 

kolektoru izbūvi teritorijas plānotajā iekšējo ielu tīklā, attīrīšanu un novadīšanu esošajās un plānotajās 

ūdenstilpēs. TIAN noteikts: “Lietus ūdeņu attīrīšanai, uzkrāšanai un novadīšanai atļauts izmatot 

ilgtspējīgus lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumus (lietus dārzus, ievalkas u.tml.). Nodrošinot 

atbilstošas vides prasības un attīrīšanu, lietus ūdeņu kanalizāciju atļauts novadīt uz teritorijā esošajām 

ūdenstilpēm.” Lietus ūdeņu risinājumiem arī ir sagaidāma pozitīva ietekme uz vidi un pastarpināti arī 

uz cilvēku veselību, jo novērsīs piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē ar lietus ūdeņiem. 

Lokālplānojuma risinājumi iespējams neradīs kvantitatīvi nosakāmu pozitīvu ietekmi uz  ūdeņu 

kvalitāti, taču arī situācijas nepasliktināšana un pasākumu plānošana vides stāvokļa uzlabošanai lokāli, 

ir vērtējama pozitīvi, jo attīstība ir plānota virszemes ūdensobjektu “Dienvidaustrumu atklātais 

akmeņainais krasts (piekrastes ūdeņu ūdensobjekts, kods LVA01) un “Liepājas ezers” (kods E003SP) 

tiešajos sateces baseinos, kuru  ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja un to cita starpā nosaka paaugstināts 

piesārņojams ar slāpekļa un fosfora savienojumiem, ko rada pietiekami neattīrīti notekūdeņi. 

Eitrofikācija ir raksturīga arī sauszemes ekosistēmām Lokālplānojuma teritorijā un Baltijas jūras un 

Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijai.  

Vērtējums:   

Pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti, 

novēršot neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē. 

Pozitīva, netieša, ilgtermiņa ietekme uz cilvēku veselību, novēršot neattīrītu vai nepietiekami attīrītu 

notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē un nodrošinot centralizētu ūdensapgādes pieejamību. 

Lokālplānojuma ieviešanai tā teritorijā un  tiešā tuvumā ir identificētas negatīvas, īslaicīgas, tiešas un 

netiešas ietekmes uz vides kvalitātes (troksnis, gaisa piesārņojums, vibrācijas, gruntsūdeņu  un 

virszemes ūdeņu piesārņojuma riski u.c.), kas izpaudīsies būvdarbu laikā. Ieviešot Lokālplānojumu, ir 

jāplāno pasākumi būvdarbu negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai. 

Vērtējums: īslaicīga, negatīva, tieša un netieša ietekme uz vides kvalitātes (troksnis, gaisa 

piesārņojums, vibrācijas, gruntsūdeņu un virszemes piesārņojuma riski u.c.) izpaudīsies būvdarbu laikā.  

Ieviešot Lokālplānojumu, ir jāplāno pasākumi būvdarbu negatīvās ietekmes novēršanai vai 

mazināšanai. 

TIAN 3.5. sadaļā noteikts, ka “Lokālplānojuma teritorijā atļautas darbības, kas nepasliktina vides 

kvalitāti un darbības rezultātā: 1) 40.1. vides trokšņa līmeņa rādītāji (kopā ar fonu) nepārsniedz 

normatīvajos aktos teritorijas un tai blakus esošo teritoriju lietošanas funkcijām noteiktos 

                                                           
36 Ministru kabineta noteikumu Nr.502 Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika (29.12.1998. ar 
grozījumiem) nosaka: “11. Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā aizliegts 
ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens 
ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 7.2.apakšpunktā noteiktās prasības.” 
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robežlielumus. …. 2) darbības radītais gaisa piesārņojuma līmenis (kopā ar fonu) nepārsniedz gaisa 

kvalitātes normatīvus un blakus esošajās teritorijās gaisa piesārņojuma līmenis netiek paaugstināts.” 

Nodrošinot šo TIAN prasību ieviešanu, Lokālplānojuma īstenošanai nav sagaidāma būtiska negatīva 

ietekme uz vidi, transporta piesaistes rezultātā sagaidāmas vides gaisa kvalitātes un vides trokšņa 

rādītāju izmaiņas, taču tādā mērā, ka teritorijā netiek pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie 

robežlielumi. Tā kā par teritoriju konkrēti dati par gaisa kvalitātes un vides trokšņa līmeņa rādītājiem 

nav pieejami, tad, lai pārliecinātos, ka iepriekšminētās TIAN prasības tiek īstenotas, ir jāseko līdzi 

teritorijas un tai blakus esošo teritoriju gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītājiem (skatīt arī 

11. nodaļu), to uzsākot vienlaicīgi līdz ar teritorijas apbūves attīstības uzsākšanu.  

Vērtējums: pozitīva ietekme uz teritorijas gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītājiem, nodrošinot, ka 

netiek pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie robežlielumi. Ietekme nav būtiska.  

Lai nodrošinātu TIAN prasību ieviešanu, ir jāveic teritorijas un tās apkārtnes gaisa kvalitātes un vides 

trokšņa līmeņa monitorings, (skatīt 11. nodaļu), to uzsākot vienlaicīgi līdz ar teritorijas apbūves 

attīstības uzsākšanu. 

TIAN 3.1.2. nodaļā iekļauta prasība: “Transportlīdzekļu novietnē ar 50 un vairāk transportlīdzekļu 

stāvvietām nodrošina lietusūdens savākšanu un attīrīšanu, izveidojot uztvērējakas un filtrus (naftas 

produktu uztvērējus) ar attīrītā lietusūdens novadīšanu kanalizācijas sistēmā vai izmantojot zaļos 

lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus.” Prasības ieviešanai novērsīs piesārņojuma nokļūšanu 

apkārtējā vidē ar lietus ūdeņiem no transportlīdzekļu novietnēm. Ietekme ir būtiska, jo 

Lokālplānojuma teritorija atrodas virszemes ūdensobjektos, kuros nav sasniegts vides kvalitātes 

mērķis “laba ekoloģiskā kvalitāte”(skatīt plašāku informāciju iepriekš šajā nodaļā un 6.1.2. nodaļā).  

Vērtējums: 

Pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu kvalitāti, 

novēršot neattīrītu vai nepietiekami attīrītu notekūdeņu nokļūšanu apkārtējā vidē no transportlīdzekļu 

novietnēm. 

TIAN noteiktajām prasībām “Ielu, ceļu un ēku būvprojektu izstrādē izmanto universālā dizaina 

principus vides pieejamības nodrošināšanai, tostarp, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinot 

piekļūšanu būvēm un izkļūšanu no tām, pārvietošanās ērtību ārtelpā un ēkās. …. Teritorijas 

labiekārtojuma risinājumus izstrādā atbilstoši universālā dizaina principiem, ņemot vērā visu 

iespējamo lietotāju vajadzības. Vides pieejamību teritorijā un būvēs nodrošina saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām.” Ieviešanas gadījumā ir sagaidāma pozitīva ietekme uz vides pieejamības 

nodrošināšanu.  

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz vides pieejamību publiskajā ārtelpā un būvēs.  

7.2.5. Citas ietekmes (kultūras mantojums, ainava) 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorija Lokālplānojumā noteikta kā teritorija 

ar īpašiem noteikumiem (TIN11), kura attīstība risināma kompleksi, izstrādājot vienotu attīstības 

koncepciju, revitalizācijas un labiekārtojuma projektu vai detālplānojumu. TIAN noteikts: “….veic 

teritorijā esošo vēsturisko militārā mantojuma būvju novērtēšanu, lai noteiktu minēto būvju optimālus 

saglabāšanas, turpmākās izmantošanas un attīstības nosacījumus atbilstoši to specifikai un 

kultūrvēsturiskajai vērtībai. Novērtējumu veic jomas speciālists ar pieredzi kultūras mantojuma un/vai 

industriālā mantojuma būvju novērtēšanā.” 
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Šīs prasības īstenošana nodrošinās to, ka fortu teritorijas attīstības plānošanas procesā tiks 

profesionāli novērtēts militārais mantojums, sagatavoti priekšlikumi tā turpmākai attīstībai, ievērojot 

tā kultūras mantojuma vērtību, tādejādi nodrošinot to saglabāšanu un integrēšanu turpmākās 

attīstības risinājumos.  

Vērtējums: pozitīva, tieša, ilgtermiņa ietekme uz Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu 

militārā mantojuma saglabāšanu un aizsardzību.   

Lokālplānojuma izstrādes procesā ir izstrādāta apbūves koncepcija un veikts tās ietekmes uz ainavu 

novērtējums (SIA “Landshape”, 2021., skatīt Lokālplānojuma materiālu sadaļā IZPĒTES). Salīdzinot ar 

esošo situāciju dabā, apbūvējot teritoriju, tās ainava izmainīsies.  

Mājokļu un jauktas apbūves izvietošana dabas teritorijās izmainīs esošās ainavas raksturu - dabas 

pamatnes teritorija, Lokālplānojuma ziemeļu un dienvidu daļā kļūs par apbūvētu teritoriju. Plānotas 

būves dažādos augstumos: Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 5 stāvi (ziemeļu daļas centrā), 

6 stāvi (ziemeļrietumos) un 9 stāvi (ziemeļaustrumos un gar Klaipēdas ielu), Mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijā (dienvidu daļā) – 3 stāvi.  

Apbūves teritorijas ziemeļu daļā (līdz Dienvidu fortiem) plānots sakārtot transporta kustību un gājēju 

plūsmas teritorijā un blakus esošajā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. 

Lai risinātu ūdens novadīšanu un publisko ārtelpu,   plānota Dabas un apstādījumu teritorijā (DA3), 

kurā paredzēts veidot ūdens kanālu, kas šķērso teritorijas ziemeļu daļu, un publisko ārtelpu ar 

apstādījumu izveidi (tās struktūru, t.sk. ar bērnu/sporta laukumiem, ko ikdienā lietotu dzīvojamo ēku 

iedzīvotāji). 

Centrālās daļas apbūves iecere ietver savā ziņā degradētās teritorijas (fortifikācijas būves) 

pārveidošanu par estētiski pievilcīgu un funkcionālu publisko ārtelpu, kas būtiski uzlabo ainavas un 

teritorijas vizuālo kvalitāti. 

Dienvidu daļā plānotās Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas attīstība radīs teritorijas izmaiņas 

ainavā un gan pēc apbūves rakstura, gan pēc apbūves augstuma veidos pāreja daudzstāvu apbūves uz 

dabas teritoriju, kura robežojas ar Lokālplānojuma teritoriju dienvidos.  

Kopumā, kaut arī, realizējot Lokālplānojumu, lokāli notiks izmaiņas ainavu telpā dabas pamatnē, 

jāsecina, ka apbūve, kura veidosies ir raksturīga pilsētvidei, t.sk. Liepājas dienvidrietumu daļai, kur 

pastāv daudzstāvu apbūve, t.sk. 9 stāvu augstas dzīvojamās ēkas tiek plānotas arī tuvumā - otrpus 

Vētru ielai. 

Lokālplānojuma realizācijas ietekme uz ainavu ir neitrāla vai ne būtiska, jo Dienvidrietumu apkaimē 

veidosies dzīvojamās apbūves ainava, kas ir raksturīga pilsētai un ir noteikta Liepājas IAS 2035 Liepājas 

apdzīvojuma struktūras telpiskās perspektīvas vadlīnijās: “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.”  Vienlaikus jāuzver, ka tiek 

plānota arī kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošana apbūves teritorijās, saglabājot un attīstot daļu 

teritorijas kā Dabas un apstādījumu teritorijas.  

Vērtējums: Lokālplānojuma realizācijas ietekme uz ainavu ir neitrāla vai nebūtiska, jo veidosies 

dzīvojamās apbūves ainava, kas ir raksturīga pilsētai un ir plānota Liepājas IAS 2035 vadlīnijās. Ieviešot 

Lokālplānojumu, tiks attīstīta publiskā ārtelpa apbūves teritorijās, daļa teritorijas saglabāta un 

attīstīta arī kā Dabas un apstādījumu teritorijas. 
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7.2.6. Alternatīvas un to salīdzinājums 

Lokālplānojuma izstrādes laikā izskatītās šādas alternatīvas: 

1) Dabas un apstādījumu teritoriju DA plānojums 

Izvērtētas divas alternatīvas:  

1.alternatīva Dabas un apstādījumu teritorijas DA plānojums ar  Ministru kabineta 2013.gada 

30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” nosacījumos noteikto izmantošanu;  

2.alternatīva Diferencēts Dabas un apstādījumu teritoriju DA plānojums, ņemot vērā  teritorijas  

dabas vērtības un citus aspektus, izdalot trīs DA teritoriju veidus:  Dabas un apstādījumu teritorija 

(DA2) noteikta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, Dabas 

un apstādījumu teritorija (DA3) - Lokālplānojuma teritorijas ZA stūrī esošajai bērzu birzij, kas pieļauj 

labiekārtojuma izveidi, kā arī, piemēram, kafejnīcas vai sporta inventāra nomas punkta būvniecību 

un Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) - Liepājas Dienvidu fortu teritorijai, pieļaujot plašu atļauto 

izmantošanas klāstu.  

Lokālplānojumā iekļauta 2.alternatīva, jo tā nosaka detalizētāku, teritorijas specifikai piemērotāku 

dabas teritoriju izmantošanu, tādejādi, Lokālplānojuma ieviešanas gadījumā,  dažādojot dabas 

teritoriju izmantošanu. 

2) Teritorijas ziemeļaustrumu (ZA) daļas plānojums 

1.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ar apbūves augstumu 9 stāvi visā ZA daļā (aiz 

ūdenstilpes) 

2.alternatīva Dalītas izmantošanas plānošana ZA daļā. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8)  ar 

apbūves augstums 9 stāvi daļā (1/2) teritorijas un Dabas un apstādījumu teritorija daļā (1/2) 

teritorijas. 

Tā kā ZA teritorijā atrodas dabas teritorija - bērzu birzs, tad dalītas izmantošanas plānošana 

(2.alternatīva) ir atzīta par piemērotāko turpmākai teritorijas attīstībai. Dabas un apstādījumu 

teritorija papildinās plānotās Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) iedzīvotāju un apmeklētāju 

rekreācijas teritoriju klāstu, tā kalpos kā publiskās teritorijas sastāvdaļa.  

3) Teritorijas ziemeļrietumu (ZR) daļas plānojums 

1.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) ar apbūves augstumu 9 stāvi 

2.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) ar apbūves augstumu 6 stāvi  

Lokālplānojuma risinājumos ietverta 2. alternatīva, plānojot ZR Jauktas centra apbūves teritorija 

(JC7) ar apbūves augstumu 6 stāvi, jo tā veidos pāreju no ZA daļā un arī otrpus (ārpus 

Lokālplānojuma teritorijas) Vētru ielai plānotās 9.stāvu apbūves attiecībā pret meža joslu piekrastē 

un Lokālplānojuma teritorijas centrālajā daļā plānoto 5 stāvu apbūvi. 

4) Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorijas plānojums 

1.alternatīva. Publiskās apbūves teritorija - galvenā izmantošana 

2.alternatīva. Dabas un apstādījumu teritorija – galvenā izmantošana, Publiskā apbūve – 

papildizmantošana 

Lokālplānojuma risinājumos ietverta 2. alternatīva, priekšroku dodot kultūras mantojuma 

saglabāšanai dabas teritorijā ar mazāk intensīvas publiskās apbūves iespējām papildizmantošanā. 

5) Dabas un apstādījumu teritorijas plānošana joslā starp Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām 

DzD1 un DzD2 
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1.alternatīva. Nosacījumu dabas teritoriju veidošanai un apstādījumu ierīkošanai iekļaušana 

Lokālplānojuma TIAN. 

2.alternatīva. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) kā funkcionālās zonas izdalīšana, TIAN nosakot 

tās izmantošanas nosacījumus. 

Lokālplānojuma risinājumos ietverta 2.alternatīva, jo funkcionālās zonas noteikšana precīzāk (nekā 

1.alternatīvā) nosaka teritoriju, kura plānota dabas un apstādījumu teritorijas attīstībai.  

Lokālplānojuma 1. redakcija ir sagatavota kā viena alternatīva, jo Lokālplānojuma risinājumu 

alternatīvas tika izvērtētas un salīdzinātas plānošanas procesā, alternatīvu salīdzinājums sniegts pēc 

identificētajiem SIVN aspektiem sniegts 5. tabulā. 

5. tabula Alternatīvu salīdzinājums 

Alternatīvas 

SIVN ietekmes aspekti, vērtējums ballēs 
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Dabas un apstādījumu teritoriju DA plānojums 

1. alternatīva Dabas un apstādījumu teritorijas DA plānojums ar  Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
nosacījumos noteikto izmantošanu 

Vērtējums +1 0 +1 0 0 0 0 0 +2 0 +1 

2.alternatīva Diferencēts Dabas un apstādījumu teritoriju DA plānojums, ņemot vērā  teritorijas  dabas 
vērtības un citus aspektus, izdalot trīs DA teritoriju veidus: DA2, DA3, DA4  

Vērtējums +2 0 +2 0 0 0 0 0 +2 0 +2 

Teritorijas ziemeļaustrumu (ZA) daļas plānojums 

1.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ar apbūves augstumu 9 stāvi visā ZA daļā (aiz 
ūdenstilpes) 

Vērtējums -2 0 0 +2 +2 -1 -1 +2 +1 0 -1 

2.alternatīva Dalītas izmantošanas plānošana ZA daļā. Jauktas centra apbūves teritorija (JC8) ar 
apbūves augstums 9 stāvi daļā (1/2) teritorijas un Dabas un apstādījumu teritorija daļā (1/2) teritorijas 

Vērtējums -1 0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +2 0 0 

Teritorijas ziemeļrietumu (ZR) daļas plānojums 

1.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC7)  ar apbūves augstumu 9 stāvi 

Vērtējums -2 0 0 +2 +2 -1 -1 +2 +2 0 -1 

2.alternatīva. Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) ar apbūves augstumu 6 stāvi 
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Alternatīvas 

SIVN ietekmes aspekti, vērtējums ballēs 
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Vērtējums -2 0 0 +2 +2 +1 +1 +2 +2 0 0 

Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorijas plānojums 

1.alternatīva. Publiskās apbūves teritorija - galvenā izmantošana 

Vērtējums -2 0 +1 +2 +1 0 0 +1 +2 +1 -1 

2.alternatīva. Dabas un apstādījumu teritorija – galvenā izmantošana, Publiskā apbūve – 
papildizmantošana 

Vērtējums +2 0 +1 +2 +1 0 0 +1 +2 +2 +2 

Dabas un apstādījumu teritorijas plānošana joslā starp Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzD1 
un DzD2 

1.alternatīva. Nosacījumu dabas teritoriju veidošanai un apstādījumu ierīkošanai iekļaušana 
Lokālplānojuma TIAN 

Vērtējums +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1 0 0 

2.alternatīva. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) kā funkcionālās zonas izdalīšana, TIAN nosakot tās 
izmantošanas nosacījumus 

Vērtējums +2 0 +2 0 +1 +1 +1 0 +2 0 +1 

 

 izvēlētā alternatīva, iekļauta plānošanas dokumenta redakcijā 
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7.2.7. Ietekmju mijiedarbības, summārās ietekmes 

Īstenojot Lokālplānojumu, ir sagaidāma ietekmju mijiedarbība un summēšanās attiecībā uz gaisa 

kvalitāti un vides trokšņa līmeni (summēsies esošās transporta ietekmes ar jaunajām, kuras veidosies 

Lokālplānojuma teritorijā). Ietekmju mijiedarbības un summēšanās izpaudīsies lokāli – 

Lokālplānojuma teritorijā un tās tiešā tuvumā. Tās attieksies uz atmosfēras gaisa kvalitāti 

raksturojošiem rādītajiem, it īpaši uz daļiņām, t.sk. PM10 un daļiņas PM2,5, kā arī oglekļa oksīdu, oglekļa 

dioksīdu, slāpekļa dioksīdu un vides trokšņa rādītājiem. Nodrošinot TIAN 3.5.daļas nosacījumus, kā arī 

šajā Vides pārskata rekomendācijas par savlaicīgu monitoringa nodrošināšanu, normatīvajos aktos 

noteikto robežlielumu pārsniegumi Lokālplānojuma ieviešanas dēļ nav sagaidāmi. 

Ietekmju uzkrāšanas un mijiedarbības ir sagaidāmas arī attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes 

biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas teritorijas un biotopa 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās 

kāpas kvalitāti, ja, ieviešot Lokālplānojumu tiks ieviesti šo biotopu saglabāšanas pasākumi, t.sk. 

izbūvētas noejas uz jūru, ierobežojot apmeklētāju plūsmas pārējā biotopu aizņemtajā teritorijā. 

Mainoties slodzei biotopu teritorijā ārpus labiekārtojuma, ir sagaidāms, ka pakāpeniski atjaunosies 

šiem biotopiem tipiskā suga vai sugu kompleksi, kas kopumā sekmēs biotopu virzību uz labvēlīga 

aizsardzības statusa sasniegšanu gan Lokālplānojuma teritorijā, gan piekrastes joslā starp 

Lokālplānojuma teritoriju un jūru. Šī ietekme attieksies arī uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 

krasta kāpu aizsargjoslas izveides mērķu nodrošināšanu.  
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8. RISINĀJUMI IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ VIDI SAMAZINĀŠANAI 

Ar šo Lokālplānojumu ir sagatavoti grozījumi spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā. 

Lokālplānojuma izstrādes procesā, ņemot vērā arī Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā noteikto 

un valsts vides institūciju izvirzītās prasības Lokālplānojuma izstrādei, ir veikta detalizēta esošas 

situācijas izpēte – apkopota publiski pieejamā informācija par vides stāvokli, lokālplānojuma 

risinājumu sagatavošanai veiktas papildus izpētes un analīzes, kas ietvertas sadaļā IZPĒTES, t.sk. 

- 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”). 

Lokālplānojuma risinājumi izstrādāti, balstoties uz iegūto informāciju par teritoriju un attīstības ieceri, 

kā arī SIVN procesu, kurš veikts vienlaikus ar plānošanas dokumenta sagatavošanu. Iespējamās 

negatīvās ietekmes mazināšanai Lokālplānojuma izstrādes (plānošanas) stadijā un SIVN procesā 

pielietoti šādi risinājumi:  

- ir plānots tāds funkcionālais zonējums, kurš sekmē dabas teritoriju, t.sk. bioloģiskai 

daudzveidībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu, izdalot Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu un TIAN noteiktas prasības, kuras ir vērsta uz  dabas vērtību 

saglabāšanu (7.2.2. nodaļa); 

- noteiktas prasības teritorijas labiekārtojumam, t.sk. publiskās ārtelpas attīstībai, tostarp, 

apstādījumu veidošanai  (7.2. nodaļa); 

- plānots, ka noejas uz jūru un cits labiekārtojums piekrastes joslā starp Lokālplānojuma 

teritoriju un jūru tiek izbūvēts pirms būvniecības uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma 

teritorijā (TIAN 6. sadaļa, 7.2.3. nodaļa); 

- TIAN ir noteiktas prasības (TIAN 3.1., 3.2., 3.5. un citas sadaļas), kuras ir vērstas uz vides 

piesārņojuma mazināšanu vai novēršanu plānotās apbūves ekspluatācijas laikā. Piemēram, 

noteiktas prasības pilsētas centralizētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu sistēmas 

izmantošanai (pieslēgumam pilsētas sistēmām), prasības lietusūdeņu apsaimniekošanai, t.sk. 

transportlīdzekļu novietnēs, gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītāju nodrošināšanai un citas 

prasības. Detalizēts izklāsts un vērtējums sniegts 7.2.4. nodaļā; 

- izvērtētas alternatīvas (7.2.6. nodaļa);  

- izstrādāti priekšlikumi Lokālplānojuma ieviešanas monitoringam (11. nodaļa). 

Lokālplānojuma ieiešanas stadijā ir jāievēro normatīvo aktu prasības, saņemot tehniskos nosacījumus 

no valsts vides institūcijām būvprojektēšanas stadijā, kā arī šādas galvenās TIAN prasības un šajā Vides 

pārskata iekļautās rekomendācijas:  

- lokālplānojuma un tematiskajā  plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes 

attīstība” teritorijā plānoto pasākumu saskaņota ieviešana (7.2.3. nodaļa);  

- koordinācijas darbs (pašvaldība), lai nodrošinātu, ka noejas uz jūru un cits labiekārtojums 

piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru tiek izbūvēts pirms būvniecības 

uzsākšanas konkrētā Lokālplānojuma teritorijā (7.2.3. nodaļa); 

- Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju - Dienvidu fortu teritorijas  vēsturiskā militārā 

mantojuma būvju novērtēšana (7.2.5. nodaļa); 

- pasākumi būvdarbu negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai (7.2.4.nodaļa); 
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- Lokālplānojuma ieviešanas ietekmes monitorings attiecībā uz Eiropas Savienības nozīmes 

biotopu kvalitātes, gaisa kvalitātes un vides trokšņa rādītāju izmaiņām, iegūstot datus par 

situāciju pirms ekspluatācijas un pēc ekspluatācijas uzsākšanas (11. nodaļa).  

  

 

9. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI  

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta nosacījumiem 

kompensēšanas pasākumi ir jānosaka, ja plānošanas dokuments ietekmē Eiropas nozīmes 

aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un ir pretrunā ar tās 

izveidošanas un aizsardzības mērķiem.  

Lokālplānojuma teritorijā vai tās tuvumā neatrodas NATURA 2000 teritorijas. Tā īstenošana nav 

saistīta ar ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijām (NATURA 2000), tādēļ 

kompensēšanas pasākumi nav jānosaka. 

 

 

10. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU 
IETEKMES VĒRTĒJUMS  

Lokālplānojuma īstenošanai nav sagaidāma  pārrobežu ietekme. 

 

 

11. VIDES MONITORINGS UN PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI 

Teritorijas plānošanas dokumentu īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi 

Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitorings ir 

instruments, lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, lai 

operatīvi reaģētu un novērstu kādu pasākumu ieviešanas negatīvas sekas, un, ja nepieciešams, veiktu 

grozījumus teritorijas plānojumā. 

Vides monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par vides stāvokli.  

Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas 

iegūta veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju. 

Monitoringa ziņojums jāsastāda un atzinumā37 par vides pārskatu noteiktajā termiņā jāiesniedz Vides 

pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

                                                           
37 Tiks izsniegts par vides pārskata precizēto redakciju, kas tiek sagatavota pēc vides pārskata sabiedriskās 
apspriešanas  
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Liepājas pilsētas pašvaldības uzdevumos ietilpst teritorijas plānojumā noteikto pasākumu izpildes 

kontrole, korekcijas un jaunu uzdevumu izvirzīšana atbilstoši izvirzītajiem attīstības mērķiem. 

Izstrādājot Lokālplānojumu, pašvaldība veic šos uzdevumus un precizē pilsētas teritorijas plānojumu 

Lokālplānojuma teritorijā. 

Vides aizsardzības likums definē, ka vides monitorings ir sistemātiski, regulāri un mērķtiecīgi vides 

stāvokļa, sugu un biotopu, kā arī piesārņojuma emisiju novērojumi, mērījumi un analīze. Vides 

nacionālā monitoringa programma paredz novērojumus, lai konstatētu gaisa un ūdens kvalitātes 

izmaiņas, dabas resursu izmaiņu tendences, kā arī saglabātu mūsu teritorijai raksturīgās ainavas, augu 

un dzīvnieku sugas, un to veido 4 daļas: 1. Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma, 

2. Ūdeņu monitoringa programma, 3. Zemes monitoringa programma un 4. Bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa programma. Vides monitoringa programma ir apstiprināta ar Vides ministra 2015.gada 

26. februāra rīkojumu Nr.67 „Par Vides monitoringa programmu" un Vides ministra 2015 gada 24. 

novembra rīkojumu Nr.344 "Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra rīkojumā Nr.67 "Par Vides 

monitoringa programmu"".  

Lokālplānojuma galvenie ietekmes uz vidi aspekti bioloģiskā daudzveidība, Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas ekoloģisko funkciju nodrošināšana un vides kvalitāte. Valsts 

vides monitoringa programmas ietvaros gaisa kvalitātes monitorings, kura rezultāti raksturo 

Lokālplānojuma teritoriju, netiek veikts. Regulāri gaisa kvalitātes novērojumi valsts gaisa monitoringa 

programmas ietvaros Liepājas pilsētā tiek veikti monitoringa stacijā O.Kalpaka ielā 3438. Taču šī stacija 

no Lokālplānojuma teritorijas atrodas tālu un nesniedz informāciju par to. Tādēļ, konkrētai 

Lokālplānojuma ietekmes novērtēšanai dati būs jāiegūst speciāli, piemēram, teritorijas attīstītāji vai 

apsaimniekotāji sadarbībā ar vides institūcijām Lokālplānojuma  teritorijā var organizēt gaisa kvalitātes 

un trokšņa līmeņa aprēķinus vai mērījumus, tos sniedzot pašvaldībai monitoringa ziņojuma 

sagatavošanai.  

Tā kā Lokālplānojuma teritorija ir neliela un ar Lokālplānojumu tiek grozīts teritorijas plānojums, tad 

vides pārskata izstrādātāju ieskatā šī Lokālplānojuma ieviešanas novērtējums ir apvienojams ar 

teritorijas plānojuma monitoringa ziņojumu un/vai citu pilsētā izstrādāto plānošanas dokumentu, 

t.sk., tematiskā plānojuma “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” monitoringa 

ziņojumiem.  

Ieteicamie rādītāji Lokālplānojuma ieviešanas ietekmes novērtēšanai ir šādi: 

1) Eiropas Savienības nozīmes biotopu kvalitātes izmaiņas labiekārtojuma realizācijas vietu 

apkārtnē (platība, ha; kvalitātes klase); 

2) gaisa kvalitātes izmaiņas vismaz šādiem parametriem: daļiņas PM10, daļiņas PM2,5 un 

slāpekļa oksīdi (NO2, NOx), gaisa piesārņojuma traucējums iedzīvotajiem (anketēšana, 

iedzīvotāju iesniegumi pašvaldībā un VVD Kurzemes RVP); 

3) vides trokšņa  rādītāju izmaiņas, vides trokšņa diskomforts iedzīvotajiem (anketēšana, 

iedzīvotāju iesniegumi pašvaldībā un VVD Kurzemes RVP); 

                                                           
38 Monitoringu veic LVĢMC, izmantojot  DOAS sistēmas  monitoringa  staciju (2 stari). Transporta ietekmes 
monitoringa stacija. Monitoringā tiek veikti sēra dioksīda (SO2), slāpekļa dioksīda (NO2), oglekļa oksīda (CO), 
ozona (O3), benzola, toluola, daļiņu PM10, PM2,5, metālu svina, kadmija, niķeļa, arsēna jonu koncentrācija daļiņās 
PM10. Taču ievērojot to, ka stacija atrodas Liepājas ostas tuvumā, tad stacijā iegūto mērījumu rezultāti, it īpaši 
apstākļos, kad valdošie ir rietumu vai ziemeļrietumu vēji, tajā iegūtie monitoringa rezultāti atspoguļo summāro 
transporta un tuvumā esošo stacionāro avotu ietekmi. 
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Lai pārliecinātos par Lokālplānojuma ieviešanas rezultātiem un tos varētu izvērtēt kvantitatīvi, 

monitorings ir jāuzsāk  līdz ar teritorijas apbūves attīstības uzsākšanu, t.i. jāiegūst dati par situāciju 

pirms ekspluatācijas un pēc ekspluatācijas uzsākšanas, monitoringa datu izvērtēšanu saistot arī ar  

apmeklētāju plūsmu izmaiņu datiem. 

Lokālplānojumā plānoto risinājumu sagaidāmā ietekme ir saistīta ar visu Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritoriju (lokālplānojuma teritorijā atrodas daļa no tās). 

Lokālplānojuma TIAN noteikts, ka  Lokālplānojuma teritorijā būvniecība uzsākama tikai pēc tam, kad 

blakus teritorijā ir ierīkotas noejas uz jūru piekrastes daļā, kas robežojas ar lokālplānojuma teritoriju. 

Tādēļ monitorings ir jāveic arī piekrastes daļā, kas robežojas ar lokālplānojuma teritoriju. Monitorings 

ir apvienojams ar tematiskajā plānojumā “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” un Valsts 

ilgtermiņa tematiskajā plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai veicamo 

piekrastes monitoringu. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošanai saskaņā ar tematisko 

plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” ziņojumā (SIA Eiroprojekts”, 2018.) 

attiecībā uz monitoringu minēts: “Lai novērtētu ietekmi uz biotopa Mežainas piejūras kāpas kvalitāti 

un stāvokli, saskaņā ar biotopu eksperta atzinumu, ik pēc 5 gadiem veicams monitorings par 

labiekārtotās infrastruktūras ietekmi uz biotopu. Monitoringu jāveic sertificētam biotopu ekspertam 

saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendēto biotopu novērtēšanas metodiku, kas būs 

aktuāla monitoringa īstenošanas laikā.”  

Ieteicams izveidot vienotu monitoringa programmu šī Lokālplānojuma un abu tematisko plānojumu 

ieviešanas ietekmes kompleksai novērtēšanai. Piekrastē (lokālplānojuma un pašvaldības tematiskā 

plānojuma teritorijā) plānotajiem labiekārtojuma risinājumiem ir plānojami papildus pasākumi, ja tas 

nepieciešams, balstoties uz monitoringa - antropogēnās slodzes novērtējuma rezultātiem, t.i., ja 

ieviestie jau līdz šim plānotie risinājumi nav pietiekami.  

Monitoringa programmas izveidošanā ieteicams konsultēties un sadarboties ar VVD Kurzemes 

reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi  un Veselības inspekciju, kā arī izmantot Vides 

pārraudzības valsts biroja informatīvo materiālu par plānošanas dokumentu realizācijas ietekmes 

novērtējumu (monitoringu), kurš pieejams Biroja mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-

ivn/monitorings un Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojuma Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras attīstībai  ietvaros izstrādātās aktuālās metodikas piekrastes antropogēno slodžu 

novērtēšanai39. Ieteicams arī savlaicīgi apzināt datus ieguves iespējamos finansējuma avotus.  

  

                                                           
39 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings


Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskats 

 

 
SIA “Grupa93”, 2022. gads 

65 

PIELIKUMI 

1. pielikums Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, to izvērtējumu, 
komentāriem un informācija par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu 

Priekšlikums (attiecībā uz Vides pārskata projektu) 
Komentāri, informācija par iekļaušanu Vides pārskatā vai 
noraidīšanu 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2022. gada 12. decembrī plkst. 17.00 
Zoom platformā (reģistrācija aizpildot anketu: ej.uz/klaipedas138planojums) 

Sanāksmē komentāri vai priekšlikumi par Vides 

pārskata projektu netika izteikti. 

- 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Vides nodaļa 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa 
(turpmāk - Vides nodaļa) ir saņēmusi Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde"  
22.11.2022.vēstuli Nr. 1016/2.3. ar līgumu sniegt atzinumu 
par izstrādāto plānošanas dokumenta “Lokālplānojums, kas 
groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Klaipēdas ielā 138, Liepājā (turpmāk – Lokālplānojums) un  tā 
Vides pārskata projektu. Izskatot Lokālplānojumu un Vides 
pārskatu Vides nodaļa norāda sekojošo: 

 

- 

1. Lokālplānojuma 14. attēla un Vides pārskata 
5.attēlā  “Dabas vērtības Lokālplānojuma teritorijā un blakus 
esošajā krasta kāpu aizsargjoslā” leģendā ir precizējams 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas 
nosaukums atbilstoši Aizsargjoslu likuma 6. pantam. 

Ņemts vērā. 

Aizsargjoslas nosaukums attēlā “Dabas vērtības Lokālplānojuma 
teritorijā un blakus esošajā krasta kāpu aizsargjoslā” labots. 

2. 2021. gada 16.decembrī ar Liepājas valstspilsētas 
domes lēmumu Nr. 459/16 “Par Liepājas pilsētas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2021.-
2025.gadam” ir apstiprināta Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programma 2021. – 2025. gadam 
(turpmāk – Gaisa kvalitātes programma).  Līdz ar to nav 
korekti gaisa kvalitātes vērtējumu Lokālplānojuma  1.1.3.3. 
apakšnodaļā “Gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis un to 
ietekmējošie faktori”  un Vides pārskata 6.1.3.  apakšnodaļā 
“Gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis un to ietekmējošie faktori” 
sniegt atsaucoties uz Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu (SIA 
“Grupa93”, 2012. gads) un Monitoringa ziņojumu par 
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu (2019. gads). Minētās 
nodaļas ir precizējamas saskaņā ar Gaisa kvalitātes 
programmu. 

Ņemts vērā.  

Precizēta Lokālplānojuma  1.1.3.3. nodaļa “Gaisa kvalitāte, 
trokšņa līmenis un to ietekmējošie faktori”  un Vides pārskata 
6.1.3. nodaļa “Gaisa kvalitāte, trokšņa līmenis un to ietekmējošie 
faktori”, iekļaujot Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmas 2021. – 2025. gadam informāciju. 

3. Lokālplānojuma materiāli un Vides pārskats 
nesniedz vienotu apskatu par dabas teritoriju funkcionālo 
zonējumu, proti, Lokālplānojuma Paskaidrojuma raksta 
2.1.1. apakšnodaļā “Funkcionālais zonējums un galvenie 
apbūves parametri”  norādīts, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča krasta kāpu aizsargjoslā ietilpstošā teritorijas ZR daļā 
noteikta Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), kas paredz 
īpaši saudzīgu teritorijas izmantošanu, lai pēc iespējas 
mazinātu antropogēno slodzi uz biotopu teritorijām. 
Savukārt Vides pārskata 5. nodaļā “Ar plānošanas 

Ņemts vērā.  

Vides pārskata 5. nodaļā “Ar plānošanas dokumentu saistītie vides 
aspekti” norādītajā teikumā labots Dabas un apstādījumu 
teritorijas zonas indekss DA1 uz DA2. Lokālplānojuma grafiskās 
daļas kartes “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 
izmantošanas aprobežojumi” novērsta tehniska kļūda - leģendā 
Dabas un apstādījumu teritoriju indeksi laboti atbilstoši kartē 
norādītajiem DA2; DA3 un DA4. Pārējos dokumentu tekstos Dabas 
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dokumentu saistītie vides aspekti” norādīts, ka “Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā teritorija, kas 
atrodas 300 m platā joslā piekrastē, Lokālplānojuma 
teritorijā izdalīta arī atsevišķa Dabas un apstādījumu 
teritoriju (DA1).” Grafiskajā daļā “Teritorijas funkcionālais 
zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” leģendā 
ir dabas un apstādījumu teritorija DA1; DA2 un DA3, bet 
kartē ir DA2; DA3 un DA4. Visos lokālplānojuma materiālos 
un Vides pārskatā ir precizējams dabas teritoriju 
funkcionālais zonējums. 

un apstādījumu teritoriju indeksi jau bija norādīti atbilstoši kartē 
lietotajiem, t.i. DA2; DA3 un DA4. 

4. Vides pārskatā: 
4.1. 12.lp teksta (2) daļā “Galvenie transporta koridori 
un infrastruktūra” atsaucē uz attēlu, iztrūkst konkrētā attēla 
numurs;  
4.2. 25.lp tabulā precizēt 5.1. apakšmērķi, svītrojot 
vārdu “resursu”; 
4.3.  nepieciešams papildināt apzīmējumu sarakstu ar 
gaisa piesārņojošo vielu saīsinājumu (26.lp)  skaidrojumu; 
4.4. 32.lp zemsvītras atsaucē norādīts 6.attēls, bet sugas 
vīnkalnu sīpols Allium vineale konstatētā vieta ir norādīta 5. 
attēlā; 
4.5.  7.nodaļas 51.; 57. un 58. lp ir atsauce uz 11. nodaļu, 
taču dokumentā ir 10 nodaļas kā norādīts arī Kopsavilkumā 
(8.lp). Nepieciešams precizēt nodaļu numerāciju; 
4.6.  10. nodaļas 59. lp ir atsauce uz 2006. gadā spēku 
zaudējušu likumu “Par vides aizsardzību”. 

Ņemts vērā.  

Vides pārskats redakcionāli precizēts, ņemot vērā minētos 
ieteikumus.  

Vides nodaļas vērtējumā Lokālplānojuma izstrāde veikta, 
ievērojot vides aizsardzības nozari reglamentējošos 
normatīvos aktus, kā arī ir izvērtēti Vides nodaļas 
priekšlikumi attiecībā uz aizsargājamām sugām. 

Pieņemts zināšanai. 

Veselības inspekcija, 2022. gada 09.decembra vēstule Nr. 2.4.6.-12/151 

9. SLĒDZIENS    Projekta risinājums “Lokālplānojums, kas 

groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam 
Klaipēdas ielā 138, Liepājā, 1.redakcija un tās Stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskata projekts” atbilst 
higiēnas prasībām. 

10. REKOMENDĀCIJAS --- 

Pieņemts zināšanai. 

Dabas aizsardzības pārvalde Kurzemes reģionālā administrācija 
2022.gada 13.decembra vēstule Nr.4.8/7005/2022-N 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – 
Pārvalde) dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” (turpmāk 
– DDPS) pieejamo informāciju (informācija pieejama 
interneta vietnē http://ozols.daba.gov.lv/pub) Plānošanas 
teritorijā un tās pieguļošajā teritorijā konstatēti īpaši 
aizsargājami biotopi (2110 Embrionālās kāpas, 2120 
Priekškāpas, 2180 Mežainas piejūras kāpas, 2130* Ar 
lakstaugiem klātas pelēkās kāpas), kas veido plašu, vienotu 
dabas vērtību teritoriju, kas pārklājas pār visu jūras piekrasti. 
Novērojumu dati par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām 
iegūti 2017., 2019.gadā. 

Papildus Pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 
pieejamai informācijai  Lokālplānojuma izstrādes laikā ir iegūti 
aktuālie dati par dabas vērtībām - 2021. gada 28. un 29. maijā 
sertificēta sugu un biotopu eksperte ir veikusi lokālplānojuma un 
tai blakus esošās kāpu joslas apsekošanu. Eksperta atzinums 
iekļauts lokālplānojuma materiālu sējumā „Izpētes” (pieejams 
Pārvaldes atzinuma sagatavošanas laikā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢEOlatvija.lv: 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049 ), dabas vērtību 
izvietojums atspoguļots lokālplānojuma 14. attēlā un vides 
pārskata 5.attēlā, attēlā iekļaujot aktuālo informāciju par īpaši 
aizsargājamo un apdraudēto sugu atradnēm (ir izmaiņas, 
salīdzinot ar Pārvaldes datiem), kā arī Eiropas Savienības nozīmes 
biotopu izvietojumu (izmaiņu nav, atbilst Pārvaldes datiem).  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049
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Lokālplānojuma izstrādātāji atsevišķā vēstulē Dabas aizsardzības 
pārvaldei nosūta teritorijas izpētē iegūto informāciju (vektordatu 
formā) iekļaušanai dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. 

Jāatzīmē, ka atšķirībā no dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” 
informācijas, iepriekšminētajos attēlos par dabas vērtībām nav 
attēlotas sugu, kuras nav īpaši aizsargājamas vai iekļautas Latvijas 
Sarkanajā grāmatā, atradnes (piemēram, parastā zalkša atradne).  

Izvērtējot Lokālplānojumu, tā sadaļas, pielikumus, Vides 
pārskatu, konstatējams, ka Lokālplānojumā un Vides 
pārskatā iekļautās norādes ir nekorektas. 

Pieņemts zināšanai, veikti atzinumā norādītie turpmāk norādītie 
precizējumi.  

1. Piemēram, Vides pārskata 29.lapaspusē tiek 
iekļautas norādes par kurām informācija Lokālplānojumā, tā 
sadaļās nav atrodama: 

1.1. “Plānojot daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijas (DzD2), nelielā teritorijā tiek skartas Eiropas 
savienības nozīmes biotopu teritorijas, taču ārpus apbūves 
vietām tajās Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos (turpmāk – TIAN) noteiktas prasības dabas 
vērtību saglabāšanai”. Apskatot TIAN 4.3.2.sadaļu 
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD2) nav 
atrodamas prasības dabas vērtību saglabāšanai šajā 
funkcionālajā zonas daļā, kur skartas Eiropas savienības 
nozīmes biotopu teritorijas. 

1.2. “Lokālplānojumā uzmanība pievērsta 
savienojumiem, plānojot vienotas noejas uz jūru un 
sagatavot priekšlikumus to ierīkošanai ar mērķi uzlabot 
Eiropas Savienības nozīmes biotopu aizsardzības statusu 
piekrastes joslā starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru, kas 
vienlaikus ir Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjosla, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīga 
teritorija, kurā sastopami Eiropas Savienības nozīmes 
biotopi, īpaši aizsargājamu, retu un apdraudētu sugu 
atradnes”. Lokālplānojuma Grafiskajā daļā attēloti tikai noeju 
punkti. 

1.3. “Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjoslā teritorija, kas atrodas 300 m platā joslā 
piekrastē, Lokālplānojuma teritorijā izdalīta arī atsevišķa 
Dabas un apstādījumu teritoriju (DA1). Tajā izmantošanu 
nosaka Aizsargjoslu likuma prasības. Lokālplānojuma TIAN 
precizēti atļautā labiekārtojuma veidi, noteiktas prasības 
teritorijā sastopamo Eiropas Savienības nozīmes biotopu 
veidu saglabāšanai un aizsardzībai”. Pārvaldei TIAN 
neizdevās atrast atsevišķu Dabas un apstādījumu teritoriju 
(DA1), kā arī neatrada izvirzītus nosacījumus. 

Ņemts vērā.  

1.1., 1.3. Vides pārskata 5. nodaļas tekstā (sabiedriskās 
apspriešanas redakcijā 29. lapaspuse) veikti redakcionāli labojumi 
atbilstoši lokālplānojuma redakcijai, precizējot funkcionālo zonu 
indeksus: 1) indekss DzD2 labots uz DzD1, 2) indekss DA1 labots 
uz DA2.  

1.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzD1 nosacījumi 
Eiropas Savienības nozīmes biotopu saglabāšanai TIAN 
4.3.1.sadaļā noteikti 123. punktā. 

1.2. Lokālplānojuma grafiskā daļa tiek izstrādāta tikai 
lokālplānojuma teritorijai, tā neietver blakus esošo (jūras 
virzienā) kāpu joslu, tādēļ lokālplānojuma grafiskās daļas 
kartē "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 
izmantošanas aprobežojumi” ir attēloti noeju 
(sākum)punkti – tās ir vietas, kur lokālplānojuma teritorija 
ar noejām savienojas ar tematiskā plānojuma “Liepājas 
pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” ietvaros 
plānotajām noejām uz jūru. Informācija par tematisko 
plānojumu, t.sk. ieverot atbilstošu grafiskās daļas 
fragmentu, sniegta lokālplānojuma 1.2. nodaļā 
Lokālplānojuma teritorijas konteksts Liepājas pilsētas 
plānotajā attīstībā un vides pārskata 1.3. nodaļā Saistība ar 
citiem plānošanas dokumentiem. 

1.3. Dabas un apstādījumu teritorijai (DA2) TIAN ir izvirzīti 
nosacījumi TIAN 4.9.1.sadaļā 223. – 225.punktos. 

2. TIAN izvirzītie nosacījumi īpaši aizsargājamo dabas 
vērtību saglabāšanai nav attēloti Grafiskajā daļā, līdz ar to 
nav skaidrs, kur ir šīs īpaši jutīgās teritorijas uz kurām 
attiecināmi šie nosacījumi. 

Ņemts vērā daļēji.  

Lokālplānojuma grafiskajā daļā ir iekļauta karte “Dabas vērtības”. 
TIAN nosacījumi, t.sk. dabas vērtību saglabāšanai noteikti 
konkrētām funkcionālajām zonām, kuras attēlotas grafiskās daļas 
kartē "Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie 
izmantošanas aprobežojumi”, tādejādi grafiski ir uzrādītas 
teritorijas, uz kurām ir attiecināmi TIAN izvirzītie nosacījumi.  

Lokālplānojuma izstrādātāji uzskata, ka, novēršot nākamajā 
3. punktā (skatīt tālāk) norādītās tehniskās kļūdas labojumus, 
grafiskās daļas uztveramība ir uzlabota, t.i. teritorijas 
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izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības 
nepārprotami atbilst grafiskajā daļā norādītajam funkcionālajam 
zonējumam.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, lokālplānojuma grafiskajā daļā nav 
veikti labojumi, lai papildus uzrādītu teritorijas, uz kuras attiecas 
dabas aizsardzības jomas prasības, taču Vides pārskata 7.2.2. 
nodaļā Ietekme uz dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību 
ietverts 7.attēls, kurā parādīts lokālplānojuma funkcionālais 
zonējums  un dabas vērtību izvietojums, t.sk., arī piekrastes joslā 
starp Lokālplānojuma teritoriju un jūru. 

3. Grafiskajā daļā “Teritorijas funkcionālais zonējums 
un galvenie izmantošanas aprobežojumi” parādītas 
funkcionālās zonas krāsojums nesakrīt ar labajā pusē krāsu 
apzīmējumu atšifrējumu, piemēram, spilgti zaļā krāsā 
iekrāsotā funkcionālā zona kartē ir DA2, skaidrojumā DA1, 
tāpat kartē DA4 funkcionālās zonas krāsojums sakrīt ar 
skaidrojuma DA3. 

Ņemts vērā. 

Lokālplānojuma grafiskās daļas kartes “Teritorijas funkcionālais 
zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” apzīmējumos 
veikti tehniskas kļūdas labojumi, t.i. Dabas un apstādījumu 
teritoriju indeksi laboti atbilstoši kartē norādītajiem DA2; DA3 un 
DA4. 

 Ņemot vērā Lokālplānojumā, Vides pārskatā konstatētās 
redakcionālās nepilnības, ir ļoti grūti, ievērojot Ministru 
kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 
14., 15. un 17. punktos minētos nosacījumus, sniegt 
atsauksmi par Vides pārskatu un pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 56.3. apakšpunktu un 59. punktu, sniegt 
atzinumu par Lokālplānojuma redakciju. Bez tam šī atzinuma 
mērķis nav labot redakcionālās kļūdas. 

Pieņemts zināšanai.  

Dokumentos labotas tehniskas un redakcionālas kļūdas, galvenie 
labojumi norādīti šajā pārskatā. 

Vērtējot Lokālplānojumā paredzētās darbības Pārvalde īpaši 
vērtēja to ietekmi uz jutīgo kāpu teritoriju starp 
Lokālplānojuma teritoriju un Baltijas jūras piekrasti (turpmāk 
Kāpu teritorija), kas ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, kuras izveidošanas 
mērķis noteikts Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmā daļā 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla 
izveidota, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas 
jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas 
procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu 
piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam 
nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju 
saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu 
izmantošanu. 

Pašreiz Kāpu teritorija nav izveidota infrastruktūra, kas 
samazinātu antropogēnās slodzes negatīvo ietekmi uz kāpu 
biotopiem, kas vienlaicīgi ir īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotnes, un pašreiz esošā antropogēnā slodze jau rada 
negatīvu ietekmi uz šo teritoriju – novērojami kāpu 
pārrāvumi, atvērti smilšu laukumi, kas vienkārši izbradāti, 
iestaigāts liels daudzums taku, parādās ekspansīvās augu 
sugas. Līdz ar to pašreiz Kāpu teritorijā netiek nodrošināts 
Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktais Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 
izveides mērķis, jo nenotiek piekrastes dabas resursu, arī 
atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu saglabāšana un 

Ņemts vērā daļēji. 

Vides pārskats papildināts ar informāciju par antropogēno slodzes 
vērtējumu un  monitoringa pasākumiem. 

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātāji piekrīt Pārvaldei, ka 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 
teritorija ir antropogēni ietekmēta. Tādēļ Liepājas pilsētas 

pašvaldība laikā no 2015. līdz 2018. gadam izstrādāja un 

2018.gadā apstiprināja tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas 
pludmales un piekrastes attīstība” un akceptēja tajā plānotās 
darbības, tostarp, daudzveidīgus pasākumus teritorijas 
labiekārtošanai arī pilsētas dienvidu daļā. Tematiskā plānojumā 
ietvertajām darbībām tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. 
Vides pārraudzības valsts birojs 2018.gada 24.jūlijā izsniedza 
atzinumu Nr.5-04/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 
pludmales un piekrastes labiekārtošanai saskaņā ar tematisko 
plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” 
(pieejams: 
https://www.vpvb.gov.lv/lv/media/3048/download?attachment ) 

Pašvaldība ir uzsākusi tematiskā plānojuma ieviešanu. Tematiskais 
plānojums ietver daudzus pasākumus, plānojuma ieviešana notiek 
pakāpeniski un pašvaldība to plāno arī turpināt. No plānotajām 
darbībām pie lokālplānojuma teritorijas (ziemeļu daļā) ir 
pārbūvēta Vētru iela. Tematiskā plānojuma  teritorijā pretī  
lokālplānojuma teritorijai plānotie pasākumi vēl nav ieviesti, taču, 
tostarp, balstoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītajiem 
nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei, lokālplānojuma TIAN 

https://www.vpvb.gov.lv/lv/media/3048/download?attachment
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aizsardzība. Šāda teritorijas izmantošana nav vērsta uz Kāpu 
teritorijas līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu. 

Lai arī Liepājas pilsētas tematiskajā plānojumā “Liepājas 
pilsētas pludmales un piekrastes attīstība” (turpmāk – 
Tematiskais plānojums), kas izstrādāts 2015. gadā, ir vērtētas 
un plānotas darbības Kāpu teritorijā, tomēr tās nav 
realizētas. Vērtējot situāciju Pārvalde vērš uzmanību, ka 
pašreiz ir pieejama pilnīgāka un aktuālāka informācija par 
Kāpu teritorijas dabas vērtībām, to kvalitāti, izplatību, 
apdraudošajiem faktoriem, kā arī Lokālplānojumā 
paredzētās darbības apjoms pārsniedz Tematiskajā 
plānojumā skatīto.  

Līdz ar to, vērtējot Lokālplānojumā paredzētās darbības 
Pārvalde secina, ka neizstrādājot atbilstošu plānojumu 
antropogēnās slodzes mazināšanai, kāpu biotopu 
atjaunošanai un nerealizējot to pirms Lokālplānojumā 
paredzēto darbību realizācijas, tās radīs negatīvu ietekmi uz 
Kāpu teritorijā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un 
īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm, kas ir pretrunā ar 
Aizsargjoslas likuma 6. panta pirmajā daļā noteikto Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas 
izveidošanas mērķi un Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
12. pantā noteikto, it īpaši attiecībā uz īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotnēm zemes vienības ar kadastra Nr. 
17000430086 15. kvartāla 56. nogabalā. 

6.sadaļā iekļauta prasība: “270. 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.” Tas, papildus jau tam 
ka pašvaldība pakāpeniski ievieš tematisko plānojumu, nozīmē to, 
ka tematiskajā plānojumā plānotais labiekārtojums tiks izbūvēts 
pirms notiks lokālplānojuma ieviešanas uzsākšana (plānota pa 
posmiem, sākot no ziemeļu daļas).  

Tematiskais plānojums ir izstrādāts laikā no 2015. līdz 
2018. gadam, kad jau ir spēkā Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojums, kurā lokālplānojuma teritorijā plānota Jauktas 
darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1 un JD2). 
Tematiskajā plānojumā (I SĒJUMS 1.2. Paskaidrojošā daļa) 
norādīts, ka tā teritorija (D7 un D8 zona, kura atrodas blakus 
Lokālplānojuma teritorijai) robežojas ar plašu jauktu darījumu un 
sabiedrisko objektu teritoriju. Tā kā teritorija pašlaik ir 
neapbūvēta, tas nozīmē, ka tematiskā plānojuma izstrādē ir ņemta 
vērā teritorijas plānojumā plānotā perspektīvā attīstība un, 
tādejādi, nav pamatoti uzskatīt, ka lokālplānojumā paredzētās 
darbības apjoms pārsniedz tematiskajā plānojumā skatīto, vēl jo 
vairāk tādēļ, ka lokālplānojumā tiek plānota dzīvojamā apbūve, 
daļā teritorijas - Mazstāvu dzīvojamā apbūve, kā arī ieplānotas 
salīdzinoši plašas Dabas un apstādījumu teritorijas. Tematiskā 
plānojuma izstrādes laikā tika arī izstrādāts un 2016.gadā Ministru 
kabinetā apstiprināts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 
Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai. Tā 
izstrādes ietvaros, līdzdarbojoties arī Dabas aizsardzības pārvaldes 
speciālistiem,  apzināti un novērtēti ietekmētās piekrastes 
veģetācijas posmi, kā arī apmeklētāju slodzes. Abu plānojumu 
risinājumu izstrāde notika, sadarbojoties izstrādātājiem un ņemot 
vērā valsts tematiskā plānojumā ietvaros iegūtos novērtējuma 
rezultātus (piemēram, valsts plānojumā nosakot prioritātes 
Liepājas pilsētā). Lokālplānojuma vides pārskats tiek papildināts ar 
iepriekšminēto informāciju. 

Tā kā pašlaik tematiskā plānojuma risinājumi blakus 
lokālplānojuma teritorijai nav realizēti, tad nav informācijas par 
tematiskajā plānojumā plānotā piekrastes labiekārtojuma ietekmi 
uz dabas vērtībām piekrastē, nav zināms, kādu ietekmi šie 
pasākumi radītu kontekstā ar esošo slodžu ietekmes mazināšanu, 
kā arī nav zināms, vai tie būtu pietiekami perspektīvo slodžu 
ietekmes stabilizēšanai un novēršanai. Vides pārskata izstrādātāju 
ieskatā pirms lokālplānojuma ieviešanas uzsākšanas ir jāuzsāk 
piekrastes krasta kāpu joslas monitorings, tad jāizbūvē 
tematiskajā plānojumā plānotais labiekārtojums, jāuzsāk 
lokālplānojuma teritorijas plānotā attīstība pa posmiem un 
regulāri jāveic  piekrastes dabas vērtību un slodžu monitorings, 
jāizvērtē iegūtie rezultāti.  Vides pārskata 11.nodaļā ir iekļauti 
ieteikumi lokālplānojuma un tai blakus esošās piekrastes 
teritorijas monitoringam. Tematiskā plānojuma risinājumiem 
papildus pasākumi ir plānojami, ja tas nepieciešams, balstoties uz 
monitoringa - antropogēnās slodzes novērtējuma rezultātiem, t.i., 
ja ieviestie jau līdz šim plānotie risinājumi nav pietiekami. 
Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā nav īpaši izdalīti 
plānošanas dokumenti tieši antropogēno slodžu mazināšanai. Šim 
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nolūkam Liepājas gadījumā ir izstrādāts tematiskais plānojums un 
tā risinājumiem veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jaunu 
pasākumu plānošana pēc būtības ir iepriekšminētā tematiskā 
plānojuma grozījumi, par kuru izstrādi, balstoties uz piekrastes 
monitoringa rezultātiem, ja nepieciešams, ir jālemj pašvaldībai.  
Tādēļ pašreizējā situācijā Pārvaldes ieteiktā  plānojuma 
antropogēnās slodzes mazināšanai izstrādei nav pamatojuma. 
Savukārt tematiskā plānojuma  grozījumu izstrāde nav šī 
lokālplānojuma uzdevums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto Pārvalde pauž viedokli, ka 
Lokālplānojumā un Vides pārskatā jālabo redakcionālās 
kļūdas, Vides pārskatā detalizētāk jāidentificē, jāapraksta un 
jāizvērtē Lokālplānojuma iespējamo būtisko ietekmi uz Kāpu 
teritorijā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugu 
dzīvotnēm, jāparedz iespējamās alternatīvas vai risinājumi, 
nosacījumi, kādi jānodrošina Kāpu teritorijā, lai 
Lokālplānojuma realizācijas gadījumā tiktu samazinātā vai 
pat novērsta negatīvā ietekme uz Kāpu teritoriju. 

.  

Ņemts vērā ciktāl Pārvaldes viedoklis  attiecas uz Lokālplānojuma 
izstrādes procesu.  

Galvenie redakcionālo kļūdu labojumi norādīti šajā pārskatā.  

Vides pārskatā iekļauta papildus informācija par antropogēnās 
slodzes vērtējumu piekrastes joslā, ieteikumi Lokālplānojuma un 
tai blakus esošās piekrastes joslas monitoringa izveidei, kā arī 
papildinātas nodaļas par būtiskās ietekmes vērtējumu 
(Papildinājumi veikti Vides pārskata 6.1.1., 7.2.2., 7.2.3. un 
11.nodaļā). 

Kā jau skaidrots komentāros par iepriekšējo punktu, jaunu 
risinājumu izstrāde ir veicama, balstoties uz monitoringa 
rezultātiem par tematiskā plānojuma un lokālplānojuma ietekmi 
uz dabas vērtībām piekrastē,  tematiskā plānojuma grozījumus 
ietvaros, izvērtējot arī jaunas risinājumu alternatīvas. Atsevišķos 
gadījumos iespējams, ka līdz šim neplānotu pasākumu ieviešanu 
var arī skaņojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  Taču arī šādu 
pasākumu ieviešana būtu plānojama balstoties uz monitoringa 
rezultātiem.  

Lokālplānojuma TIAN ir iekļautas prasībām, izpildot Dabas 
aizsardzības pārvaldes nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei un 
sertificēta sugu un biotopu eksperta rekomendācijas dabas 
vērtību saglabāšanai un aizsardzībai. 

Vides valsts dienests Atļauju pārvalde, 2023.gada 03.janvāra vēstule Nr. Nr.11.2/AP/89/2023 

Dienests, izvērtējot lokālplānojuma un vides pārskata 
projektu, secina, ka izstrādātā lokālplānojuma redakcija 
nekustamajā īpašumā Klaipēdas ielā 138 (kadastra 
apzīmējums 1700 043 0084) atbilst Dienesta 2020.gada 
27.aprīļa nosacījumu Nr.11.2/744/LI/2020 prasībām. 

Pieņemts zināšanai. 
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2. pielikums No institūcijām saņemto atsauksmju kopijas 

Veselības inspekcija 
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Dabas aizsardzības pārvalde  
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Vides valsts dienests Atļauju pārvalde 
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Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Vides nodaļa 
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3. pielikums Paziņojumu par vides pārskata sabiedrisko apspriešanu vietējā 
laikrakstā kopija 

 

 

 


