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Terminu un saīsinājumu skaidrojums 
 

LSEZ - Liepājas speciālā ekonomiskā zona.  

Attīstības prognozes – Attīstības prognozes detalizēti aprakstītas LSEZ Attīstības plāna IV 

sadaļā. 

Attīstības scenāriji – Attīstības scenāriji detalizēti aprakstīti LSEZ Attīstības plāna IV sadaļā. 

LSEZ uzņēmējdarbības segmenti – Liepājas osta, LSEZ industriālās teritorijas un Liepājas 

lidosta. 

Pesimistiskais scenārijs – Attīstības scenāriji detalizēti aprakstīti LSEZ Attīstības plāna IV 

sadaļā. Pesimistiskais scenārijs ietver uzņēmumu ar LSEZ kapitālsabiedrību statusu, kā arī 

LSEZ teritorijā esošo uzņēmumu skaita un nodarbināto skaita samazināšanos. 

Reālais scenārijs – Attīstības scenāriji detalizēti aprakstīti LSEZ Attīstības plāna IV sadaļā. 

Reālais scenārijs ietver uzņēmumu ar LSEZ kapitālsabiedrības statusu pieaugumu un esošo 

industriālo teritoriju ar izveidotu bāzes infrastruktūru iznomāšanu apstrādes rūpniecības, 

pakalpojumu uzņēmumiem vai biznesa parku attīstītājiem.  

Optimistiskais scenārijs – Attīstības scenāriji detalizēti aprakstīti LSEZ Attīstības plāna IV 

sadaļā. Optimistiskais scenārijs ietver būtiskas izmaiņas Liepājas ostas kravu struktūrā, 

paredzot pilnīgi jauna segmenta – konteineru kravu pārkraušanas attīstību, izveidojot 

multimodālu jūras transporta un loģistikas centru Priekšostas teritorijā. 

Funkcionālais zonējums – Teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai 

teritorijas izmantošanai un apbūvei1  

Aprobežojumi LSEZ teritorijā – Pilsētas teritorijas plānojums nosaka plānoto atļauto 

teritoriju izmantošanu LSEZ teritorijā, kā arī galvenās aizsargjoslas un aprobežojumus.  LSEZ 

teritorijā jāņem vērā aprobežojumi, kuri noteikti Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā - 

kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi”, kā arī Paskaidrojuma raksta daļā minētie 

ierobežojumi un aprobežojumi. 

Piesārņotās teritorijas – Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas ir teritorijas ar 

vēsturisku piesārņojumu: atkritumu izgāztuves, naftas bāzes, rūpniecības un ražošanas 

uzņēmumi, un to darbības rezultātā radies piesārņojums, uzņēmumi ar vecām tehnoloģiski 

nolietotām iekārtam u.c. teritorijas. 

Kumulatīva ietekme – ietekme, kas var rasties mijiedarbojoties individuālām ietekmēm, kas 

saistītas ar plānošanas dokumentā iekļauto pasākumu īstenošanu. Ja katrai atsevišķai 

ietekmei nav būtiskas ietekmes uz vidi, tad tām mijiedarboties, iespējams veidojas negatīva 

ietekme. 

                                                           
1 13.10.2011. LR likums “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 
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Labākie pieejamie tehniskie paņēmieni - rūpniecības nozarei vai piesārņojošai darbībai 

Eiropas Komisijas noteikto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu apraksts, kā arī ar 

labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem saistītās emisiju robežvērtības, izejvielu 

patēriņa līmeņi, piesārņojošas darbības uzraudzība un uz piesārņojošu darbību attiecināmi 

vietas sanācijas pasākumi; 

Stratēģiskie mērķi – LSEZ stratēģiskie mērķi definēti LSEZ attīstības plāna V nodaļā. 

SIVN - Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 
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Ievads 
 

Saskaņā ar LR likumu "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums" Liepājas speciālā 

ekonomiskā zona (LSEZ) izveidota 1997. gadā ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, 

rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. 

LSEZ pārvalde saskaņā ar LR likumu "Likums par ostām" veic visas funkcijas, kuras noteiktas 

ostas pārvaldei attiecībā uz Liepājas ostu un tās teritoriju. LSEZ pārvalde ir Liepājas ostas 

pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas 

un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā.  

LSEZ pārvaldē ir Drošības, aizsardzības un vides daļa, kas rūpējas par vides aizsardzības 

stratēģijas noteikšanu, ieviešanu un realizēšanu. Daļas pamata uzdevums ir vides 

aizsardzības uzturēšana atbilstoši LSEZ teritorijā un Liepājas ostā spēkā esošajiem likumiem 

un normatīvajiem aktiem. 

LSEZ kopējā teritorija ir 3739 ha un tā aizņem aptuveni 65% no Liepājas pilsētas teritorijas. 

LSEZ teritorijā atrodas neliela daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers”, šīs teritorijas 

aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi. 

LSEZ attīstības plāns (Attīstības plāns) izstrādāts saskaņā ar LR likumu “Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas likums”, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm. Attīstības plāns ir 

stratēģisks attīstības plānošanas dokuments 2018. – 2035. gadam. 

Attīstības plānā ir analizēta pašreizējā situācija starptautiskajā, nacionālajā un reģionālajā 

ietvarā, prognozēti iespējamie pieauguma tempi un analizētas ostas, industriālo teritoriju un 

lidostas attīstības iespējas. Attīstības plānā izvirzīta LSEZ teritorijas attīstības stratēģija, 

stratēģiskie mērķi un uzdevumi, kā arī izstrādāts detalizēts rīcības plāns. Attīstības plāns ir 

pamatdokuments, kas turpmāk izmantojams, formulējot konkrētus attīstības plānus īsākam 

laika posmam. 

Attīstības plāna izstrādes gaitā tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). 

SIVN procesa mērķis ir uzlabot stratēģisko plānošanas dokumentu kvalitāti, vērtējot 

dokumenta iespējamo ietekmi uz vidi un laicīgi novēršot vai mazinot tā īstenošanas 

negatīvās ietekmes. SIVN ir veicams plānu un programmu sagatavošanas posmā un tā 

nepieciešamību un procesu nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana. 

Likumdošanas prasības paredz SIVN procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā 

raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi.  

Attīstības plāna Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. 

marta noteikumiem Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” un LR likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.  

Atbilstoši 2018. gada 22. marta Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma Nr.4-03/7 “Par 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.-2035.gadam Vides pārskatu” 
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(skat. 5. pielikumu) 5.3. punktam 2018. gada 16. februārī iesniegtajā Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.-2035.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma vides pārskata projektā tika papildināta 9. nodaļa. Šī ir vides pārskata gala 

redakcija. 
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1. LSEZ attīstības plāna galvenie mērķi un īss satura izklāsts, 

saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

 

Attīstības scenāriji un prognozes ir veidotas atbilstoši LSEZ teritoriālajam un funkcionālajam 

principam, atsevišķi izdalot trīs teritorijas: Liepājas ostu, LSEZ industriālās teritorijas un 

Liepājas lidostu. 

Attīstības plānā ir sagatavotas LSEZ attīstības prognozes 2018.-2022. gadam un attīstības 

scenāriji pēc 2022. gada. Prognozes laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam ietver LSEZ 

pārvaldes kā juridiskas personas darbību. Tā kā LSEZ pārvaldes saimnieciskā darbība ir 

faktiski atkarīga no Liepājas ostas saimnieciskās darbības, prognozes aptver tikai Liepājas 

ostas teritoriju. Prognozes līdz 2022. gadam neietver SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 

saimniecisko darbību. Attīstības scenāriji pēc 2022. gada izstrādāti visiem trim LSEZ 

uzņēmējdarbības segmentiem: Liepājas ostai, LSEZ industriālām teritorijām un Liepājas 

lidostai. Visiem segmentiem izstrādāti trīs scenāriji – pesimistiskais, reālais un optimistiskais. 

Attīstības plānā ir izvērtēta arī tā atbilstība Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam, jo 

teritorijas plānojums nosaka funkcionālo zonējumu un plānoto teritorijas izmantošanu 

kopumā, kā arī galvenās aizsargjoslas un aprobežojumus, kas jāņem vērā, plānojot LSEZ 

teritorijas attīstību. 

Attīstības plānā definētā misija 2018. – 2035. gadam: 

attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī 

starptautisko preču apmaiņu caur Latviju, piesaistīt ieguldījumus ražošanas un 

infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā, veicināt Kurzemes 

reģiona attīstību. 

Attīstības plānā definētā vīzija 2018. – 2035. gadam: 

Liepājas osta ir ES nozīmes reģionāla osta, kas nodrošina drošus, uzticamus un 

efektīvus multimodālus transporta savienojumus, konkurētspējīgus ostas 

pakalpojumus un īsteno sociālās atbildības funkcijas un  videi draudzīgu politiku. 

Osta darbojas globālajā un reģionālajā kravu transporta ķēdē, nodrošinot sinerģiju 

starp ostas un ražošanas funkcijām valstij nozīmīgāko transporta koridoru ietvaros. 

Osta sadarbībā ar pilsētu ir izveidojusi Liepāju par inovāciju un cilvēkresursu 

kompetences centru un Ziemeļeiropas mēroga industriālo un loģistikas centru, kas 

nodrošina cilvēkkapitāla piesaisti un augstas pievienotās vērtības apstrādes 

rūpniecības apakšnozaru un saistīto tautsaimniecības nozaru uzņēmumu attīstību un 

ienākšanu Liepājā. 

Attīstības plānā izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi (turpmāk SM) 2018. – 2035. gadam un to 

sasniegšanai noteiktie uzdevumi:  

SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana 
Uzdevumi: 
1.1. LSEZ pārvaldes struktūras un funkciju pilnveide; 
1.2. LSEZ pārvaldes saimnieciskās darbības ieņēmumu bāzes paaugstināšana; 
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1.3. LSEZ zīmola un starptautiskās atpazīstamības un sadarbības veicināšana; 
1.4. Darba vides uzlabošana un personāla kvalifikācijas paaugstināšana; 
1.5. LSEZ pārvaldes materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. 
 

SM2: Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība 
Uzdevumi: 
2.1. Kopējo hidrotehnisko būvju atjaunošana – piestātnes, moli, viļņlauži utt. 
2.2. Autoceļu un dzelzceļa pievadceļu attīstība; 
2.3. Kuģošanas ceļu padziļināšana; 
2.4. Pasažieru un prāmju satiksmes attīstība; 
2.5. Ostas infrastruktūras uzturēšana un attīstība zivsaimniecības uzņēmumu 
atbalstam; 
2.6. Liepājas jahtu ostas attīstība; 
2.7. Jauno ostas teritoriju Priekšostā attīstība; 
2.8. Stividoru kompetences paaugstināšanas veicināšana un jaunu pakalpojumu 
veidu attīstība. 

 
SM3: Industriālo teritoriju attīstība un uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

Uzdevumi: 
3.1. Industriālo teritoriju attīstība; 
3.2. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana. 
 

SM4: Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana 
Uzdevumi: 
4.1. Cilvēkresursu pieejamības veicināšana LSEZ uzņēmumu attīstības 
nodrošināšanai; 
4.2. Mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša dzīvojamā fonda attīstība; 
4.3. Atbalsts uz darba tirgu orientētas augstākās un profesionālās izglītības sistēmas 
izveidei. 
 

SM5: Multimodālu transporta savienojumu attīstība 
Uzdevumi: 
5.1. Liepājas lidostas attīstība; 
5.2. Galveno valsts autoceļu un dzelzceļa līniju attīstība Liepājas virzienā; 
5.3. Pilsētas galveno ielu tīklu un šķērsojumu attīstība; 
5.4. Multimodālu transporta pakalpojumu izveide un attīstība. 
 

SM6: Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā 
Uzdevumi: 
6.1. Ostas piesārņoto teritoriju izpēte un sanācija2; 
6.2. Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā. 

                                                           
2 Liepājas tirdzniecības osta, atsākot savu darbību, no Padomju armijas ir saņēmusi mantojumā 
vēsturiski piesārņoto Liepājas ostas Karostas kanālu, kā arī citas vēsturiski piesārņotas ostas teritorijas. 
Ņemot vērā, ka vēsturiskā piesārņojuma sanācijai nav iespējams piemērot principu “piesārņotājs 
maksā”, un vēsturiskais piesārņojums atstāj būtisku ietekmi uz turpmāko teritorijas attīstību, līdz 
2022. gadam ir nepieciešams veikt Karostas kanāla sanāciju. Pārējās vēsturiski piesārņotajās vietās 
nepieciešams veikt pētījumus par piesārņojuma apjomu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi. Paralēli, LSEZ 
pārvaldei, izpildot SM2 minētos uzdevumus, t.i. izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo LSEZ 
pārvaldes infrastruktūru, projektā jāiekļauj negatīvu ietekmi samazinoši un kompensējoši pasākumi 
atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, lai nodrošinātu iedzīvotājiem draudzīgus dzīves 
vides apstākļus ostai pieguļošajās teritorijās.  
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LSEZ pārvaldes rīcības plānā 2018. – 2035. gadam (Attīstības plāna 12. pielikums) ir iekļautas 

rīcības, kas ir Attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildei paredzētās darbības. Ņemot vērā 

esošās situācijas analīzi un prognozes līdz 2022. gadam, rīcības ir iedalītas I un II prioritātes 

rīcībās. I prioritātes rīcības tiek īstenotas reālā scenārija ietvaros un ir iekļautas naudas 

plūsmas prognozēs līdz 2022. gadam. II prioritātes rīcības tiek īstenotas, ja izpildās 

optimistiskais scenārijs un LSEZ pārvaldes naudas plūsmā ir pieejami finanšu līdzekļi to 

īstenošanai. 

Par lielāko daļu rīcības plānā iekļauto rīcību izpildi atbildīga ir LSEZ pārvalde un Liepājas 

pilsētas pašvaldības administrācija. Atsevišķu rīcību izpilde ir citu institūciju atbildība, kā 

piemēram, SIA “Aiviosabiedrība Liepāja””, AS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas valsts ceļi”, 

u.c.  

LSEZ Attīstības plāna sagatavošanā ņemti vērā šādi normatīvie akti:  

• 1997. gada 18. marta LR likums „Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums” - 

uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšana, rīcība ar nekustamo īpašumu un 

ārvalstnieku nodarbinātība; 

• 2002. gada 1. janvāra LR likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un 

speciālajās ekonomiskajās zonās” - kārtība, kādā piemērojami nodokļu 

atvieglojumi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 

• 2016. gada 5. jūlija LR likums „Muitas likums” - muitas lietas un brīvo zonu (BZ) 

darbība;  

• 1994. gada 26. jūlija LR likums „Likums par ostām” darbojas Liepājas ostas 

teritorijā;  

• 2014. gada 1. jūlija LR likumā „Komercdarbības atbalsta kontroles likums” 

noteiktie ierobežojumi attiecībā uz tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanu;  

• Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumi Nr. 336 “Liepājas 

speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums” regulē LSEZ pārvaldes darbību 

u.c.  

Balstoties uz LSEZ attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem LSEZ Attīstības 

plāna ietvaros definētas LSEZ teritorijas attīstības vēlamās ilgtermiņa izmaiņas (telpiskā 

perspektīva).  

Attīstības plāna izstrādē ir ņemti vērā arī Eiropas Savienības (ES), nacionālie un reģionālie 

(t.sk. Kurzemes plānošanas reģiona) teritorijas un tematiskie attīstības plānošanas un 

politikas plānošanas dokumenti. 

ES PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Vidēja termiņa plānošanas dokuments “Eiropa 2020”. Tā ir ES darbavietu radīšanas un 

izaugsmes desmit gadu stratēģija, ko sāka īstenot 2010. gadā. ES noteica piecus 

pamatmērķus, kas jāsasniedz līdz 2020. gada beigām. Tie attiecas uz nodarbinātību, 

pētniecību un izstrādi, klimatu un enerģētiku, izglītību, kā arī sociālo iekļautību un 

nabadzības mazināšanu. 
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LSEZ kā teritorijas, kurā iekļauta osta, attīstībai svarīga ir Eiropas Komisijas (EK) Ostu 

stratēģija 2030. Stratēģija uzsver ES atkarību no jūras ostu darbības, jo tās ir tirdzniecības 

vārti ar visu pārējo pasauli. 74% preču importa un eksporta nodrošina tieši jūras ostas, tāpat 

arī 37% apmaiņas darījumu tranzītu. Turpmākai ostu attīstībai svarīgi ir izvairīties no 

nevajadzīgas mijiedarbības starp labi strādājošām ostām, palīdzēt vājākām ostām ieviest 

labās prakses paraugus un mīkstās pārvaldības principus, pilnībā ievērojot to daudzveidību 

un konkrētos apstākļus. EK Ostu stratēģija paredz veikt šādas darbības: 

• Ostu savienošana Eiropas Transporta tīklā (TEN-T); 

• Jaunu TEN-T plānošanas instrumentu izmantošana;  

• ES fondu finansējuma piesaiste; 

• Ostu pakalpojumu modernizācija; 

• Investīciju piesaiste ostām; 

• Sociālā dialoga veicināšana; 

• Ostu vides apziņas celšana; 

• Iedrošināšana inovācijām.  

ES ietvaros ir arī reģionāla līmeņa stratēģijas, piemēram, ES Stratēģija Baltijas jūras 

reģionam 2030. Latvijas definētās prioritātes stratēģijā ir nosauktas:  

• Enerģētika;  

• Konkurētspēja;  

• Izglītība, pētniecība, kultūra;  

• Vide;  

• Sabiedrības drošība. 

Stratēģijas ieviešanai ir izstrādāta darbības programma “Baltijas jūras reģiona programma 

2014.–2020. gadam”, kuras vispārīgais mērķis ir stiprināt teritoriālo integrāciju 

inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam. Programmā ir 

noteikti četri prioritārie darbības virzieni - inovācijas spējas, efektīva dabas resursu 

pārvaldība, ilgtspējīga transporta nozare, institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai.  

Eiropas transporta politikas Baltajā grāmatā „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — 

virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” ir uzsvērts, ka transporta 

sistēmas galvenā problēma ir pārtraukt transporta sistēmas atkarību no naftas, nepasliktinot 

tās efektivitāti un neapdraudot mobilitāti. Raugoties no ES viedokļa, efektīva transporta 

sistēma ir atslēga Eiropas uzņēmumu konkurētspējai pasaules ekonomikā. Praksē tas 

nozīmē, ka transportam jāpatērē mazāk un tīrāka enerģija, labāk jāizmanto moderna 

infrastruktūra un jāsamazina sava negatīvā ietekme uz vidi un svarīgākajiem dabas 

resursiem.  

Baltā grāmata iezīmē vairākas iniciatīvas, kuras nepieciešams veikt, lai pārveidotu Eiropas 

transporta sistēmu līdz 2050. gadam. No tām attiecībā uz ostu darbību nozīmīgākās ir: attīstīt 

Eiropas jūras transporta telpu bez šķēršļiem, nodrošināt Informāciju un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu pilnīgu sadarboties spēju nozarēs, kas saistītas ar ūdeni, precizēt 

publiskā finansējuma mērķi dažādām ostas darbībām, lai nepieļautu konkurences 

izkropļojumus, nodrošināt nepiesārņojošus, drošus un klusus transportlīdzekļus visos 
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transporta veidos, nodrošināt, lai ES finansētā transporta infrastruktūra ņemtu vērā 

vajadzību pēc energoefektivitātes un klimata pārmaiņu radītās problēmas, u.c. iniciatīvas. 

NACIONĀLĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

Ir noteikts, ka ārējās sasniedzamības uzlabošanai ir nepieciešamas investīcijas Latvijas 

maģistrālo dzelzceļu, valsts galveno autoceļu un lielo ostu (Rīga, Ventspils, Liepāja) 

infrastruktūras un loģistikas pakalpojumu attīstībai, lai veicinātu Latvijas kā kravu tranzīta 

valsts pievilcību. Esošā tranzīta potenciāla pilnvērtīgākai izmantošanai ir svarīgi atbalstīt 

kravu veidu dažādošanu un jaunu kravu piesaisti. Līdztekus gaisa un dzelzceļa transportam, ir 

nepieciešams uzlabot arī jūras transporta pārvadājumus. 

Ir jāveic jaunas investīcijas Rīgas, Ventspils, Liepājas ostu attīstībā, jāuzlabo to pievadceļi, 

jāpalielina ostu pārkraušanas jaudas, tostarp izmantojot jaunākās kravu vadības tehnoloģijas. 

Liepāja kā industriāla pilsēta ar pieredzi un tradīcijām ražošanā un loģistikā un Ventspils kā 

loģistikas, izglītības, zinātnes un inovāciju centrs būs reģiona attīstības vadošais virzītājspēks 

ar pieaugošu starptautisko potenciālu.  

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam  

Uzņēmējdarbības vidē valsts sadarbībā ar privāto sektoru investē uzņēmējdarbībai nacionāli 

un starptautiski svarīgajā transporta infrastruktūrā, lai ne tikai racionāli izmantotu valsts 

izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bet arī sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem konkurētspējīgu 

produktu un pakalpojumu piegādei ārvalstu tirgiem.  

Rīcības virzienā "Izcila uzņēmējdarbības vide" ir izvirzīts uzdevums ostu pārvaldības sistēmas 

efektivizācijai un atdeves palielināšanai, nepieciešamo ieguldījumu veikšanai lielo Latvijas 

ostu (Rīgas, Ventspils, Liepājas) pamata infrastruktūras sakārtošanai un jaudu palielināšanai 

(TEN-T nodrošināšana).  

TEMATISKIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam 

Transporta politikas mērķis ir konkurētspējīga, ilgtspējīga, komodāla transporta sistēma, kas 

nodrošina augstas kvalitātes mobilitāti, efektīvi izmantojot resursus, t.sk. ES fondus. Viena 

no prioritātēm līdz 2020. gadam ir Latvijas transporta koridora konkurētspējas saglabāšana 

un celšana, kā rezultātā kravu apgrozījuma pieaugums ostās būs straujāks nekā konkurējošo 

valstu ostās. Pamatnostādnes nosaka šādu jautājumu risināšanu attiecībā uz ostām: 

investīciju piesaistei un darba vietu radīšanai pievilcīgs nodokļu režīms brīvostās un 

speciālajās ekonomiskajās zonās un starptautiskajiem standartiem un ES prasībām atbilstoša 

karoga valsts, ostas valsts un piekrastes valsts pienākumu izpildi jūras pārvadājumos. 

Pamatnostādņu turpmākās rīcības plānojumā ir iekļauts 1.2.5. pasākums “Liepājas ostas 

attīstība”, kura ietvaros plānotas šādas aktivitātes: Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija, 

Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība un Liepājas ostas padziļināšana. 
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Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 

attīstībai līdz 2030. gadam 

Piekrastes plānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Baltijas jūras Latvijas piekrastes kā 

saimnieciski aktīvas un kvalitatīvas dzīves, kultūrvides un rekreācijas telpas attīstību, 

attīstības intereses līdzsvarojot ar dabas un vides aizsardzības prasībām.  

Jūras telpiskais plānojums 

Jūras telpiskais plānojums LR iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās 

ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa (12 gadi) 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski noteikta jūras atļautā 

izmantošana un izmantošanas nosacījumi. 

Jūras telpiskā plānojuma vadmotīvs jeb virsmērķis ir līdzsvarota un integrēta jūras telpas 

izmantošana, kas sekmē ar jūru saistīto nozaru ekonomisko izaugsmi, piekrastes iedzīvotāju 

labklājību, kā arī dzīvotspējīgu jūras ekosistēmu, kas iekļauj attīstītu jūrniecības nozari un 

drošu kuģu satiksmi, valsts drošību, ilgtspējīgu tūrismu un rekreāciju, ilgtspējīgu zvejniecību, 

veselīgu jūras vidi un stabilu ekosistēmu un atjaunojamo enerģijas resursu ieguvi jūrā.  

Latvijas ostu attīstības programma 2014. – 2020. gadam 

Latvijas ostu mērķis ir nostiprināt līdera pozīcijas Baltijas valstu ostu vidū, saglabājot esošos 

kravu apjomus, kā arī piesaistot jaunas kravu plūsmas, kravu veidus un klientus.  

Ostu pārvaldēm ir jāveicina uzņēmējdarbības vide ostas teritorijā. Pārvalde ir atbildīga par 

navigācijas drošību, paredzētā ostas un piestātņu dziļuma un infrastruktūras uzturēšanu. 

Ostu pārvalžu ieņēmumus pamatā sastāda ostu maksas, kuras maksā ostā ienākošie kuģi, un 

zemes nomas maksas, ko maksā ostas teritorijā strādājošie komersanti. Ostas darbojas 

neatkarīgi un plāno savu attīstību, ņemot vērā tās iespējas un konkurētspēju starptautiskā 

ostu pakalpojumu tirgū. 

Liepājas ostas mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu, kvalitatīvu un kvantitatīvu Liepājas ostas 

attīstību. Darbības virzieni Liepājas ostā - ostas infrastruktūras attīstība, kuģošanas drošība 

un ostas iekārtu aizsardzības uzlabošana, pievienotās vērtības ražošanas un pakalpojumu 

sniegšanas attīstība, ostas piesārņoto teritoriju sanācija, publiskās – privātās sadarbības 

attīstība. 

REĢIONĀLĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2015. - 2030. gadam 

Stratēģijā ir akcentēts Kurzemes reģiona ģeopolitiskais novietojums Austrumu - Rietumu  

transporta koridorā ar paralēliem nacionālas nozīmes dzelzceļa un autoceļu savienojumiem, 

Liepājas un Ventspils pilsētas, divas neaizsalstošas ostas ar prāmju satiksmi un potenciālu 

gaisa transporta attīstību, kas veido Kurzemes pakalpojumu un transporta telpiskās 

struktūras mugurkaulu. Efektīva jūras resursu izmantošana un apsaimniekošana ir viena no 

Kurzemes plānošanas reģiona galvenajām nākotnes prioritātēm.  
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Stratēģijā noteiktās prioritātes ir apdzīvojuma telpa un attīstības centri, vietu sasniedzamība 

un infrastruktūra, dabas un kultūrvides telpa.  

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2015. – 2020. gadam 

Attīstības programmā Baltijas jūra ir novērtēta kā būtisks saimnieciskais resurss, kā 

potenciāls ar jūru saistītas izglītības attīstībai Kurzemes reģionā, kā arī uzsvērtas 

zivsaimniecības attīstības priekšrocības. Starp izaicinājumiem minēti - Baltijas jūras 

ekosistēmas stāvokļa pasliktināšanās un Baltijas jūras krasta erozija.  

Prioritāte - resursu efektivitāte un ilgtspēja – paredz veicināt ekoefektivitāti un “zaļās” 

inovācijas, veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un alternatīvo energoresursu 

izmantošanu arī Baltijas jūrā. Prioritāte - multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas 

attīstība -  paredz veicināt efektīvas reģionālās transporta sistēmas plānošanu.  

VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI  

Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

LSEZ teritorija Liepājas pilsētas plānā nav atsevišķi izdalīta, tā integrēta kopējā pilsētas 

attīstības plānā.  

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015. -2020. gadam 

Attīstības programma ir pirmais vietējā līmeņa dokuments, kurā plānošanas procesa 

ieviešanā LSEZ tiek paredzēta konkrēta loma, kas saistīta ar pilsētas attīstību.  

LSEZ funkcijas Liepājas pilsētā ir stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu investīciju 

vidi jaunu ražotņu, noliktavu un darījumu centru būvniecībai, piesaistīt jaunas investīcijas 

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, nodrošinot nodokļu atvieglojumus līdz 

2035.gadam, stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā, veicinot augstas 

pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi un 

nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās izaugsmei, iekļaujoties Trans-Eiropas 

Transporta tīklā (TEN-T). 

Atbilstoši Liepājas pilsētas Investīciju plānam 2014. - 2020. gadam LSEZ pārvalde sadarbībā 

ar Liepājas pilsētas pašvaldību ir iesaistīta šādu rīcībpolitiku īstenošanā: 

• (3.1.) Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai svarīgajās nozarēs; 

• (4.1.) Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība. 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums 

Pilsētas teritorijas plānojums nosaka plānoto atļauto teritoriju izmantošanu LSEZ teritorijā, 

kā arī galvenās aizsargjoslas un aprobežojumus, kas jāņem vērā, plānojot LSEZ attīstību. Ir 

jāņem vērā, ka teritorijas plānojumā ir noteiktas izņēmuma prasības Karostas industriālā 

parka teritorijai un teritorijai Brīvības ielas nepāra numuru pusē no zemesgabala Brīvības ielā 

105 līdz zemesgabalam Brīvības ielā 205 (ietverot to), kā arī ir noteikts aizsargājamās 
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apbūves kvartāls Karostā. Teritorijas plānojums tāpat nosaka arī vairākas obligātā 

detālplānojuma teritorijas LSEZ teritorijā. 

Grobiņas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam 

Stratēģijā netiek paredzētas nekāda veida darbības, saistības vai ierobežojumi saistībā ar 

novada teritorijā atrodošos Liepājas lidostu, kas ietilpst LSEZ. 

Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014 -2025 

Atbilstoši noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem Grobiņas novadā, Liepājas 

lidostas teritorija ir noteikta kā lidlauku apbūve vai civilo lidostu apbūve. Lidosta minēta kā 

viens no trokšņu avotiem Grobiņas novadā. 

Liepājas lidosta tiek minēts arī kā kopīgs jautājums ar Liepājas pašvaldību: Liepājas pilsētas 

dome 2012. gada 10. septembrī izsniegtajos nosacījumos Grobiņas novada teritorijas 

plānojuma izstrādei nosaka šādas prasības kopīgo interešu vietām un risināmiem 

jautājumiem: ņemt vērā Liepājas lidostas pacelšanās – nolaišanās zonu, kas būtiski ietekmē 

pieguļošo teritoriju attīstību, rast iespēju lidostas tiešā tuvumā paredzēt zemes mērķus, kas 

saistīti ar lidostas attīstību.   

Satiksmes ministrija 2012. gada 22. oktobra nosacījumos teritorijas plānojuma izstrādei 

norāda, ka viens no plānotajiem nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras objektiem 

Grobiņas novadā ir Liepājas lidostas attīstība. Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras 

attīstībai nepieciešamās teritorijas ir noteiktas ar mērķi saglabāt no apbūves brīvu joslu, lai 

nepieciešamības gadījumā būtu iespējams īstenot transporta infrastruktūras attīstības 

projektus.   

Lidostas teritorija teritorijas plānojumā atzīmēta kā vieta ar īpašiem noteikumiem (TI - 2), kur 

atļautā izmantošana ir lidostas darbības nodrošināšanai un attīstībai nepieciešamo būvju 

būvniecība un izmantošana. 
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2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās 

institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti 

 

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, un kā tās ietekmēs dabas 

kapitālu – resursus un pakalpojumus. SIVN ir veicams plānu un programmu sagatavošanas 

posmā un tā nepieciešamību un procesu nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana. 

Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumiem 

Nr.157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un LR likumam 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. Likumdošanas prasības paredz SIVN procesa ietvaros 

sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi. 

SIVN procesā ir svarīgi identificēt ietekmi uz vidi un dabas resursiem, kas saistīti ar 

plānošanas dokumenta īstenošanu. 

SIVN procesa mērķis ir panākt vides aspektu integrēšanu plānošanas procesā, nodrošinot, ka 

vides vērtības tiek atbilstoši iestrādātas. Ja šos aspektus nav iespējams iestrādāt pašā 

plānošanas dokumentā, tad ir jāpanāk, lai šie aspekti tiktu ievēroti, izvērtējot būvniecības 

ieceres vai pirms būvniecības uzsākšanas izpildot dažādus priekšnosacījumus, lai mazinātu 

iespējamo negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, vides kvalitāti, ainavu un 

kultūrvēsturisko mantojumu. 

SIVN vispārīgie uzdevumi ir novērtēt vides apstākļus un sniegt informāciju lēmumu 

pieņēmējiem, kā arī informēt plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi 

dokumenta ieviešanas gadījumā. 

Iespējas pilnvērtīgi un vispusīgi novērtēt plānošanas dokumenta ietekmes, tostarp veidā, lai 

novērtējums atbilstu normatīvo aktu prasībām, ierobežo tas, cik precīzi un detalizēti ir 

definēti uzdevumi un rīcības. LSEZ Attīstības plāna rīcību tehniskās attīstības stadijas un 

rīcību iestāšanās varbūtība ir atšķirīga. 

2.1. SIVN process un metodoloģija 
SIVN procesā un Vides pārskata veidošanā ir izmantota metodika, kas balstīta uz atbilstības 

izvērtējumu vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu un uzdevumu, un 

kvalitatīvu ietekmju vērtējumu.  

SIVN balstās uz šādiem principiem: 

• Integrācija – vides aspekti ir jāintegrē plānošanas dokumentā, tādēļ, lai izvairītos no 

konceptuālām kļūdām, tie ir jāņem vērā plānošanas sākumstadijā, tādējādi SIVN 

palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kurām no 

vides viedokļa nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi. 
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• Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības 

principu, pat ja plānotās darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo 

ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un sakarību starp slodzēm un dabas kapitālu nav 

iespējams precīzi noteikt.  

• Alternatīvu izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt, kā plānošanas dokumentā 

paredzētās attīstības iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti. 

• Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas 

paredz interešu grupu un nevalstisko organizāciju iesaisti, balstās uz precīzi definētas 

metodoloģijas un lēmumu pieņemšanas mehānisma un sniedz pamatojumu 

novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. SIVN pārskatāmību nodrošina arī Vides 

pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu publiskošana. 

Vērtējuma veikšanā izmantotā pieeja ir balstīta uz veikto salīdzinošo analīzi par teritorijas 

plānoto (atļauto) izmantošanu Attīstības plānā un spēkā esošajā teritorijas plānojumā, kā arī 

uz esošās situācijas analīzi. 

2.2. Vides pārskata sagatavošanas metodes 
Vides pārskats balstās uz LSEZ Attīstības plānā iekļauto mērķu, uzdevumu un plānoto rīcību 

īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā arī vērtējuma par plānošanas dokumenta 

atbilstību starptautiskajiem un nacionālajiem vides politikas mērķiem. Vides pārskata 

izstrādes procesā tika izmantotas dažādas metodes datu iegūšanai un analīzei. Kopumā vides 

pārskata sagatavošanā var izdalīt 3 būtiskākos etapus (skatīt 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. nodaļas). 

2.2.1. Dokumentu atbilstība un sasaiste ar citiem likumdošanas dokumentiem 

Šajā etapā tiek vērtēta Attīstības plāna atbilstība un sasaiste ar valsts vides normatīvajos 

dokumentos noteiktajām prasībām un nosacījumiem attiecībā uz vides kvalitātes 

standartiem, atļautajām un aizliegtajām darbībām noteiktās teritorijās (piemēram, īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), mikroliegumi, aizsargjoslas), kā arī valstī noteiktajā 

kārtībā apstiprinātajos nacionālajos, reģionālajos, vietējos un nozaru plānošanas 

dokumentos izvirzītājām prioritātēm, mērķiem un rīcību virzieniem. 

2.2.2. Pašreizējās situācijas un nulles scenārija novērtējums 

Vide ietver ļoti plašu jautājumu loku, tādēļ šajā etapā nepieciešams noteikt Attīstības plāna 

kontekstā būtiskākos vides aspektus un identificēt pasākumus, kam iespējama būtiskākā 

ietekme uz vidi. Lai to izdarītu, ir izveidots, tā saucamais, nulles scenārijs, jeb nulles 

alternatīva. Vides pārskatā ir apkopota pieejamā pamatinformācija par vides stāvokli Liepājā, 

tādējādi veicot sākotnējo novērtējumu un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar 

LSEZ Attīstības plānu. 

SIVN veikšanai izmantota publiski pieejama informācija – publiski gada pārskati, rādītāji, 

dažādu politikas plānošanas dokumentu analītiskā daļa, kā arī Attīstības plāna izstrādes 

procesā iegūtā informācija par esošā stāvokļa novērtējumu. Informācija par vides resursiem 

un vides kvalitātes novērtējumu un tendences tiek izmantotas bāzes scenārija veidošanā. 

Vides pārskatā ir iekļauts kopsavilkums par vides stāvokļa raksturojumu un būtiskākajiem 
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rādītājiem, kas raksturo vides kvalitāti, tendences un slodzes uz vides kvalitāti un dabas 

resursiem. 

Balstoties uz šajā etapā iegūto informāciju, tiek sagatavota vides pārskata sadaļa par 

iespējamām izmaiņām un būtiskiem vides aspektiem situācijā, ja plānošanas dokuments 

netiek īstenots jeb t.s. nulles alternatīva. 

2.2.3. Attīstības plāna īstenošanas būtisko ietekmju uz vidi vērtējums 

Attīstības plāna īstenošanas potenciālās ietekmes uz vidi izvērtējums veidots no vairākiem 

elementiem: 

• Esošās situācijas analīze un novērtējums saistībā ar LSEZ attīstību; 

• Vērtējums par Attīstības plāna izstrādē izmantoto pieeju un principiem; 

• Vispārīgs vērtējums par LSEZ teritorijas atļauto izmantošanu, kas noteikta teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos, un identificētajām teritorijām, kuras 

ietekmēs Attīstības plāna rīcības;  

• Detalizēts vērtējums par sagaidāmo ietekmi uz teritorijām, kuras ietekmēs Attīstības 

plāna rīcības plāns, tajās noteikto plānoto atļauto izmantošanu, ņemot vērā 

alternatīvās iespējas un pašreizējo teritorijas izmantošanu. 

SIVN process tiek organizēts tā, lai identificētu gan pozitīvās, gan negatīvās ietekmes uz vidi, 

kā arī kumulatīvās ietekmes. Tiek izmantota informācija, ko sniedz nulles alternatīva, kā arī, 

balstoties uz Attīstības plānā iekļauto alternatīvo risinājumu informāciju un esošās situācijas 

analīzi, tiek prognozētas sagaidāmās ietekmes. Iespēju robežās SIVN tiek arī sniegti 

priekšlikumi, kādu pasākumu īstenošana no vides aizsardzības viedokļa būtu nozīmīga. Tiek 

rekomendēta alternatīva ar mazāko sagaidāmo ietekmi uz vidi. 

Sagatavojot priekšlikumus Attīstības plāna īstenošanas monitoringa pasākumiem un 

monitoringa pārskatam, ņemtas vērā LSEZ funkcijas un informācijas pieejamības 

raksturojums. 

2.3. Sabiedrības līdzdalība 
Vides pārskata projekta izstrādē sabiedrības, sabiedrisko organizāciju un institūciju līdzdalība 

tiek nodrošināta vairākos etapos: 

• Analizējot esošo vides stāvokli un veicot tā novērtējumu par būtiskiem vides 

aspektiem saistībā ar Attīstības plāna izstrādi; 

• Organizējot Attīstības plāna projekta un Vides pārskata projekta sabiedriskās 

apspriešanas procesu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi; 

• Iestrādājot sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos sabiedrības pārstāvju, valsts un 

pašvaldības institūciju speciālistu komentārus un priekšlikumus par Attīstības plāna 

projektu un Vides pārskata projektu; 

• Iestrādājot Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā par Vides pārskata projektu 

iekļautās rekomendācijas. 

Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā tika organizēta sabiedriskās apspriešanas 

sanāksme. 
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Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu saņemšanai tika nosūtīts šādām 

institūcijām: 

• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

• LR Satiksmes ministrijai; 

• LR Ekonomikas ministrijai; 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam; 

• Kurzemes plānošanas reģionam; 

• Valsts vides dienestam; 

• Dabas aizsardzības pārvaldei; 

• Vides konsultatīvajai padomei. 

Par Vides pārskata projektu saņemtie komentāri, ieteikumi un priekšlikumi tika izvērtēti un 

iestrādāti Vides pārskatā (skat. 1.-3. pielikumu). 
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3. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi  

3.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi 
Šajā nodaļā ir apskatīti starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā, kas ietverti noslēgtajās 

starpvalstu konvencijās un ES direktīvās. Attīstības plānā ir jāņem vērā šajos dokumentos 

iekļautās pamatnostādnes un vides aizsardzības mērķi. 

Konvencijas vides aizsardzības jomā: 

Konvencija „Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību” – Bernes konvencija 

(1979.). Konvencijas mērķis ir aizsargāt savvaļas floru un faunu, un to dabiskās dzīvotnes, 

īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, kā arī 

veicināt šādu sadarbību. Īpaši uzsvērta apdraudēto un izzūdošo sugu, t.sk. apdraudēto un 

izzūdošo migrējošo sugu aizsardzība. 

LSEZ teritorijā atrodas neliela daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers”, teritorijas izmantošanu 

nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija (1992.). Konvencijas 

uzdevums ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un 

godīga līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu 

pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas 

tiesības uz šiem resursiem un tehnoloģijām. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas un tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau 

esošajās valsts stratēģijās, plānos un programmās un nepieciešamo stratēģiju un citu 

dokumentu izstrādāšana.  

LSEZ teritorijā atrodas neliela daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers”, teritorijas izmantošanu 

nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību – Bonnas konvencija (1979.). 

Konvencija definē terminu „migrējoša suga”, un, rūpējoties par tām savvaļas dzīvnieku 

sugām, kas migrē pāri nacionālās jurisdikcijas robežām, pasludina, ka migrējošo savvaļas 

dzīvnieku sugu saglabāšana un efektīva apsaimniekošana prasa kopīgu rīcību no visām 

valstīm.  

LSEZ teritorijā atrodas neliela daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers”, teritorijas izmantošanu 

nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija 

(1972.). Valsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā kultūras un dabas mantojuma 

identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizāciju un saglabāšanu nākamajām 

paaudzēm. Tādēļ valstij maksimāli jāizmanto esošie resursi un nepieciešamības gadījumā – 

arī starptautiskā palīdzība, t.sk. jebkura tai pieejamā finansiālā, mākslinieciskā, zinātniskā un 

tehniskā palīdzība un sadarbība. 

LSEZ pārvaldei, attīstot industriālās teritorijas, ir jāņem vērā ēku un būvju kultūrvēsturiskā 

vērtība (ja attiecināms) un to nozīme kopējā Liepājas pilsētas kultūrvēsturiskajā mantojumā. 
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Konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos/ zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami 

ievērojami sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”. Konvencija attiecībā uz 

Eiropas valstīm, t.sk. Latviju atsedz šī reģiona problēmas – ievērojamu lauksaimnieciskās 

ražošanas samazināšanos, zemes auglības pazemināšanos, vēja un ūdens erozijas 

pastiprināšanos, kā arī dažāda veida augsnes degradāciju. Konvencijas ieviešana nodrošinās 

augsnes aizsardzības pasākumu īstenošanu, veicinot augšņu produktivitātes pieaugumu, 

ieviešot ilgtspējīgu zemes un ūdens resursu apsaimniekošanu. 

Latvijā šī konvencija parasti tiek attiecināta ne vien uz vēja un ūdens erodētajām augsnēm 

(vēja erozija piekrastē, jūras krasta erozija, lielo upju palieņu krastu erozija) un punktveida 

un difūzo piesārņojumu, ko izsauc augšņu apbūvēšana un ainavas piesārņošana ar pamestām 

būvēm, bet arī uz degradētajām teritorijām (bijušās militārās bāzes, karjeri) kuras, pat ja 

tajās atbilstoši valsts normatīvo aktu nosacījumiem nav jāveic sanācija, ir revitalizējamas, 

pamatojoties uz šo konvenciju. Konvencija attiecas uz LSEZ teritoriju, jo tajā ir būtiski 

jautājumi par krasta eroziju un degradētās teritorijas – bijušās militārās teritorijas, kā arī 

teritorija, kas ir atzīta par vēsturiski piesārņotu vietu – Karostas kanāls. 

Helsinku konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (1974., 1992). Helsinku 

konvencija apvieno visas valstis, kas apdzīvo Baltijas jūras krastu, kopīgai cīņai pret jūras 

piesārņojumu. Konvencijas mērķis ir dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Baltijas 

jūrā. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešama sadarbība, lai kontrolētu piesārņojumu visa 

sateces baseina teritorijā. 

LSEZ Attīstības plānā nav ietvertas rīcības, kas vērstas uz Baltijas jūras ekoloģiskā stāvokļa 

pasliktināšanos, bet LSEZ teritorijā plānota ostas darbības attīstība, kas netieši saistīta ar 

iespējamu Baltijas jūras vides piesārņojuma risku un līdz ar to ietekmi uz Baltijas jūras 

ekoloģisko stāvokli. 

MARPOL konvencija. 1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no 

kuģiem, Londonas konvencija. Konvencijas 2.3. punkta pirmā daļa nosaka, ka līgumslēdzēja 

puses individuāli un kopā veicina efektīvu kontroli visiem piesārņojuma avotiem jūras vidē 

un apņemas veikt visus realizējamos pasākumus, lai novērstu jūras piesārņojumu ar 

izgāžamajiem atkritumiem un citu piesārņojumu, kas var radīt draudus cilvēka veselībai, 

kaitēt dzīvajiem organismiem un jūras radībām, lai nesamazinātu ērtības vai citā veidā 

traucētu likumīgu jūras izmantošanu. 

Eiropas Kopienas direktīvas un stratēģijas 

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

likumdošanā un ir saistošas visu līmeņu plānošanas dokumentiem. 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva2008/1/EK „ Par piesārņojuma integrētu novēršanu 

un kontroli”(2008.). 

Direktīvas mērķis ir panākt tāda piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, ko rada 1. 

pielikumā minētās darbības. Tā nosaka pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai – 

gadījumos, kad novēršana nav iespējama – samazinātu tās emisijas gaisā, ūdenī un zemē, 

kuras rodas no iepriekš minētajām darbībām, tostarp arī pasākumus, kas attiecas uz 
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atkritumiem, lai sasniegtu augstu vides aizsardzības līmeni kopumā, neierobežojot Direktīvas 

85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu noteikumus un 

citus attiecīgus Kopienas noteikumus. Direktīvā noteikti vispārīgie principi, kas regulē 

operatoru pamata saistības tās 1.pielikumā noteiktajos rūpnieciskās darbības veidos, 

prasības un nosacījumi atļauju izsniegšanai, integrētā pieeja atļauju izsniegšanai, 

informācijas apmaiņas nosacījumi ar Eiropas Komisiju, emisijas robežvērtības un 

piesārņojošās vielas. Šīs direktīvas prasības ir iestrādātas LR 15.03.2001. likumā „Par 

piesārņojumu”, MK 25.10.2005. noteikumos Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts 

kvalitātes normatīviem”, MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa 

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

kvalitāti”, MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „ Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

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.  

Direktīva uzskaita dabisko biotopu veidus un augu un dzīvnieku sugas, kam nepieciešama 

stingra aizsardzība. No 198 biotopiem, kuri atzīti par apdraudētiem Eiropā, 58 ir sastopami 

arī Latvijā. Lai īstenotu šīs direktīvas prasības, tiek veidots NATURA 2000 - Eiropas nozīmes 

aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kas nodrošina Eiropai nozīmīgu dabisko dzīvotņu veidu 

saglabāšanu un atjaunošanu tās dabiskās izplatības areālā. NATURA 2000 tīkls ietver īpaši 

aizsargājamās teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot Eiropas Padomes Direktīvu 

79/409 (1979.) par savvaļas putnu aizsardzību. Abās direktīvās noteikto prasību ieviešanas 

ietekme ir analoga Latvijā jau pastāvošajai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas 

likumdošanai un ar to saistītajiem ierobežojumiem un aprobežojumiem, kā arī izrietošajām 

saistībām gan attiecībā uz privātiem zemes īpašniekiem, gan pašvaldībām kā zemes 

īpašniekiem. Šo direktīvu prasības ir iestrādātas LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu 

aizsardzības likums”, LR 02.03.1993. likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un 

saskaņā ar minētajiem likumiem izdotajos MK noteikumos. LSEZ teritorijā atrodas neliela 

daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers” un LSEZ teritorija robežojas ar dabas liegumu 

“Tosmare”, abi šie liegumi ir iekļauti NATURA 2000 teritoriju tīklā. Tādejādi LSEZ Attīstības 

plānam jārespektē Biotopu un Putnu direktīvu prasības. 

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

ūdens aizsardzības politikas jomā (turpmāk – ŪSD).  

Direktīva nosaka vairākas jaunas prasības ūdeņu apsaimniekošanā: 

• ŪSD ieviešanas sākuma posmā katrai dalībvalstij ir jānosaka „labam ūdens 

stāvoklim” atbilstošas kvalitātes mērķu standarti un to robežlielumi, jānodrošina 

ūdens kvalitātes mērķu sasniegšana, savukārt pēc ŪSD ieviešanas turpmāk tie 

jāpārskata ne retāk kā reizi sešos gados; 

• Katrai dalībvalstij ir jānosaka upju baseinu apgabali, kuru robežās ūdeņu 

apsaimniekošanu administrē un koordinē atbilstoša institūcija. 
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• Dalībvalstīs katrā upju baseinu apgabalā ir jāizstrādā upes baseina apsaimniekošanas 

plāns un rīcības programma tajā noteikto ūdeņu kvalitātes mērķu sasniegšanai. 

ŪSD mērķis ir aizsargāt un uzlabot virszemes un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un 

veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu apsaimniekošanas 

procesu. Upju sateces baseina apsaimniekošanas plānā iekļauto pasākumu mērķi ir:  

• Novērst virszemes ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos, tos uzlabot un atjaunot, 

sasniegt šo ūdens objektu labu ķīmisko un ekoloģisko stāvokli, kā arī samazināt 

piesārņojumu no bīstamo vielu izplūdēm un emisijām. 

• Aizsargāt, uzlabot un atjaunot visus pazemes ūdens objektus, novērst pazemes 

ūdeņu piesārņošanu un pasliktināšanos un nodrošināt līdzsvaru starp pazemes 

ūdeņu ieguvi un to resursu atjaunošanos.  

• Saglabāt aizsargājamās teritorijas. 

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

apsaimniekošanas likums”, MK 19.10.2004. noteikumos Nr.858 „Noteikumi par virszemes 

ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritējiem un antropogēno slodžu 

noteikšanas kārtību, MK 12.03.2002. noteikumos Nr.118 „Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” un MK 23.12.2003. noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens 

resursu lietošanas atļauju”. LSEZ atrodas Ventas upju baseina apgabalā. Tam 2015. gadā ir 

izstrādāts un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) apstiprināts 

apsaimniekošanas plāns, kas ietver pasākumu programmu laba ūdens stāvokļa 

nodrošināšanai ūdensobjektos. 

Eiropas Padomes Direktīva 1975/442/EEK (1975.) „Par atkritumiem” un Eiropas Padomes 

Direktīva 1991/689/EEC „Par bīstamajiem atkritumiem”. Latvijā šīs direktīvas pārņemtas 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020. gadam. Direktīvu 75/442/EEK un 

91/156/EEK prasības Latvijā ir ietvertas LR 28.10.2010. likumā „Atkritumu apsaimniekošanas 

likums” un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos. Liepāja iekļaujas Kurzemes atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā, LSEZ teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem ir saistošas uz 

direktīvām balstīto valsts normatīvo aktu prasības. 

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. likumā „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 

LSEZ Attīstības plāna ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. 

3.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi 
Vides politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta 

rīkojumu Nr. 130 “Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”) ir vidēja 

termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā formulēti pašreizējie Latvijas vides politikas 
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mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un sagaidāmie rezultāti, kā arī rīcības 

virzieni politikas mērķu sasniegšanai. Tās ir saistošas LSEZ attīstības plānošanai un ieviešanai. 

Latvijas vides politikas virsmērķis saskaņā ar pamatnostādnēs noteikto ir nodrošināt 

iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību veiktas 

darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību 

par vides stāvokli. Attiecībā uz nacionālajām interesēm jaunajā politikas periodā jāakcentē 

arī tādi ilgtspējīgas attīstības pasākumi kā resursu taupīšana un efektīvāka izmantošana, 

zaļais iepirkums, depozītu sistēmas ieviešana u.c.  

Šajā SIVN procesā ir secināts, ka LSEZ Attīstības plāns nav tieši saistīts ar dabas teritoriju 

saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem, bet LSEZ Attīstības plānā iekļauti vēsturiski 

piesārņotās vietas – Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi.  

Vides monitoringa programma (apstiprināta ar VARAM 2015. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 

67 “Par Vides monitoringa programmu”3) nosaka kārtību, kādā veicams vides monitorings. 

Vides monitoringa programma sastāv no šādām četrām programmām: 

• Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma; 

• Ūdeņu monitoringa programma; 

• Zemes monitoringa programma; 

• Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. 

Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programmu īsteno „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD 

RDC). Ūdeņu monitoringa programmu īsteno LVĢMC un Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

(LHEI). Zemes monitoringa programmu īsteno LVĢMC. Bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa programmas ieviešanu koordinē Dabas aizsardzības pārvalde un LHEI. 

Atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa mērķis ir nodrošināt valsts un starptautiskās vides 

pārvaldes institūcijas ar informāciju par gaisa kvalitāti pilsētās, tai skaitā ar informāciju par 

normatīvu pārsniegšanas gadījumiem. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru 

kabineta 2013. gada 21. marta rīkojumu Nr.100) mērķi ir novērst atkritumu rašanos, 

pieaugot ekonomiskajai izaugsmei, nodrošināt nozīmīgu kopējo radīto atkritumu daudzumu 

samazināšanu, liekot lietā labākas atkritumu radīšanas novēršanas iespējas un labākos 

pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai un 

veicināt ilgtspējīgāku patērētāju uzvedību. 

 

  

                                                           
3 Vides monitoringa programma http://www.varam.gov.lv/lat/publ/citi_dokumenti/?doc=4083 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/citi_dokumenti/?doc=4083
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4. LSEZ teritorijas īss raksturojums 
Liepājas pilsēta atrodas Latvijas DR daļā, Baltijas jūras krastā. LSEZ teritorija aizņem 3979 ha 

jeb aptuveni 65% no Liepājas pilsētas teritorijas. LSEZ sastāv no: ostas ar kopējo platību 1197 

ha, t.sk. sauszemes teritorija – 376 ha, akvatorija – 810 ha; industriālajām teritorijām – 543 

ha, bijušās militārās bāzes “Karosta” – 1763 ha un Liepājas starptautiskās lidostas – 251 ha 

(atrodas Grobiņas novadā). 

 
1.attēls. Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas teritorijas struktūra (ha)  
(Avots: LSEZ pārvalde) 
 

LSEZ teritorijas lielāko daļu - 46% aizņem industriālās apbūves teritorijas, 24% dabas un 

apstādījumu teritorijas, 17% ostas teritorija, 1% ūdens teritorija, 6% dzīvojamās apbūves 

teritorijas, 4% lidostas teritorija un 2% publiskā apbūve (skatīt 2. att.). 



 
 

 
2.attēls. LSEZ teritorijas spēkā esošais funkcionālais sadalījums atbilstoši spēkā esošajam Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam  



 
 

Liepāja ir trešā lielākā pilsētā Latvijā un lielākā Kurzemes reģiona pilsēta. 

LSEZ teritorijā pastāv dažādas īpašuma formas attiecībā uz zemi: pašvaldības, valsts, 

uzņēmumu un privātīpašnieku. LSEZ teritorija izceļas ar to, ka ir salīdzinoši daudz valsts 

īpašumu, kam īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāda no ministrijām. Daudz šo īpašumu ir 

nodots kāda no ministrijas darbības nozares atkarīga komersanta apsaimniekošanā, 

piemēram, Satiksmes ministrija nodevusi teritoriju VAS “Latvijas dzelzceļš” apsaimniekošanā 

vai Ekonomikas ministrija valstij piekritīgu zemi – VAS “Latvenergo”. Tāpat valsts īpašumu 

pārrauga arī Aizsardzības ministrija.  

Daudz zemju pieder vai ir valdījumā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai, kur atrodas 

gan pašvaldības, gan dažādu komersantu, gan privātīpašnieku, kā piemēram, AS “KVV 

Liepājas Metalurgs”, VAS “Privatizācijas aģentūra”, u.c. apsaimniekotas būves.  

Tāpat LSEZ teritorijā atrodas ūdens īpašumi, kas skaitās valstij piekritīga teritorija. Tā ir 

raksturīga Liepājas iezīme, ūdens īpašumu atrašanās pilsētas teritorijā.  

Daudzās no minētajām teritorijām atrodas būves, ko retos gadījumos apsaimnieko paši 

zemju īpašnieki, pārsvarā būvēm ir citi apsaimniekotāji. Tas attiecas uz visām zemju īpašuma 

grupām: valsts, pašvaldības, komersantu un privātpersonu. Visvairāk privātīpašumā esošas 

būves ir garāžas dažādās LSEZ teritorijas vietās, to skaits mērāms tūkstošos.  Ne visi īpašumi 

ir juridiski sakārtoti. 

LSEZ ir pieejama teritorija (piemēram, ar viļņlaužiem aizsargāta priekšostas teritorija, kuru 

aizberot var izveidot jaunas ostas teritorijas) un inženiertehniskā infrastruktūra rūpniecības 

un loģistikas pakalpojumu attīstībai. 

Aptuveni 80 hektāru lielā teritorijā  SIA “Rapsoil” plāno uzbūvēt Vēja parku (turpmāk - VES), 

uzstādot vēja rotorus. VES plānots teritorijās Lībiešu ielā 4, Lībiešu ielā 14, 14. Novembra 

bulvārī 88/89 un Jātnieku ielā 2/18. Kopumā paredzēti 19 rotori, no kuriem 12 atrodas LSEZ 

robežās. VES būvdarbus ir plānots īstenot divās kārtās - pirmajā kārtā, 2-3 gadu laikā pēc 

projekta būvdarbu uzsākšanas, plānots uzstādīt 10 ģeneratorus, savukārt atlikušajiem 

četriem ģeneratoriem tiks dota atļauja tikai pēc divus gadus ilga monitoringa, kura laikā šo 

teritoriju novēros ornitologi. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka VES teritorija ir putnu un 

sikspārņu migrācijas vieta.  

SIA „Rapsoil” vēja parkam 2009. – 2011. gadā tika izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums. 

Ietekmes uz vidi novērtējumā par VES ierīkošanu Liepājas pilsētas teritorijā, kas tika uzsākts 

2009. gadā, ir izvērtēti atšķirīgi iespējamie vēja ģeneratoru izvietojuma veidi. Izpētes gaitā 

tika salīdzinātas divas vēja ģeneratoru novietojuma alternatīvas. Izpētot visus faktorus, Vides 

pārraudzības valsts birojs 2011. gadā izdeva atzinumu par vēja elektrostaciju parka 

ierīkošanas Liepājas pilsētas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, 

kurā pieļāva vēja parka būvniecību, izvirzot konkrētas prasības un nosacījumus. Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde" 2014. gada 19. maijā ir izdevusi SIA 

"Rapsoil" būvatļauju Nr.52/14, kas ļauj izveidot vēja parku ar 19 vēja stacijām. 
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5. Ar LSEZ Attīstības plānu saistītās vides problēmas 
Vides aizsardzības jautājumu risināšana ir nepieciešams priekšnosacījums LSEZ ilgtspējīgai 

attīstībai, kas ietver gan efektīvu saimniecisko darbību, gan kvalitatīvu dzīves telpu pilsētas 

iedzīvotājiem. 

Valsts atbildīgās institūcijas regulāri veic LSEZ teritorijā darbojošos uzņēmumu kompleksās 

pārbaudes. LSEZ ostas teritorijā regulāri tiek veiktas mācības, lai pārbaudītu un pilnveidotu 

izveidoto kārtību un pasākumus katastrofu draudu gadījumā. Liepājas ostā ir izstrādāts 

Darbības plāns neparedzētu piesārņojumu gadījumā Liepājas ostā, kā arī citi dokumenti, lai 

noteiktu iespējamos riskus un reglamentētu ostas un uzņēmumu darbību gan ikdienā, gan 

arī ārkārtas situācijās. 2015. gadā LSEZ pārvalde ir izstrādājusi Liepājas ostas kuģu radīto 

atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

Izvērtējot Attīstības plānu, var izdalīt šādus plānojuma vides aspektus: saimnieciskās 

darbības paplašināšanas un intensificēšanas ietekme uz vides kvalitāti (gaisa un ūdens 

kvalitāte, troksnis) un teritoriju zonējuma izmaiņu ietekme uz dabas teritorijām. 

Attīstot LSEZ teritoriju svarīgs priekšnosacījums ir atbildīgo institūciju noteikto vides 

aizsardzības pasākumu īstenošana, tādēļ turpmāk šajā SIVN Vides pārskatā detalizētāk ir 

raksturoti un vērtēti iespējamie vides kvalitātes aspekti kontekstā ar teritorijām, kuras 

plānošanas dokumenta ieviešana var ietekmēt (skatīt 6. un 7. nodaļu). 

Attīstības plāna ietekmes vērtējums sniegts 8. nodaļā. 
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6. Esošā vides stāvokļa apraksts  

6.1. Gaisa kvalitāte 
Atmosfēras gaisa kvalitāti pilsētā ietekmē mobilo (transports) un stacionāro (katlu mājas, 

degvielas uzpildes stacijas, ostas termināli, citi ražošanas objekti) piesārņojošo vielu izmešu 

avoti. Gaisa piesārņojuma izplatību pilsētā veicina Liepājai raksturīgie meteoroloģiskie 

apstākļi – mērenais piejūras klimats, liels vējaino dienu skaits, gaisa relatīvais mitrums, jūras, 

ezeru un ūdensteču tuvums, ilgstoši sausa laika periodi. Galvenās piesārņojošās vielas 

pilsētas gaisā ir putekļi, sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds, oglekļa dioksīds un gaistošie 

organiskie savienojumi.  

Kopš 2000. gada Liepājas pilsētā gaisa kvalitātes regulārus novērojumus veic Latvijas vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, izmantojot automātisko gaisa monitoringa staciju, kas 

izvietota O.Kalpaka ielā.  

Saskaņā ar MK 03.11.2010. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 

robežvērtības ir reglamentētas daļiņām PM10 un PM2,5, oglekļa oksīdam, slāpekļa dioksīdam, 

sēra dioksīdam un benzolam (skatīt 1. tabulu).  

1.tabula. Piesārņojošo vielu robežvērtības 

Piesārņojošā viela Noteikšanas periods Robežlielums vai mērķlielums 

Oglekļa oksīds 8 stundas 10 mg/ m³ 

Slāpekļa dioksīds 
1 stunda 200 µg/m³ 

Kalendāra gads 40 µg/m³ 

Daļiņas PM10 

24 stundas 
(nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes 

gadā) 
50 µg/m³ 

Kalendāra gads 40 µg/m³ 

Daļiņas PM2,5 Kalendāra gads 
25 µg/m³ 

(20 µg/m³ no 2020.gada) 

Sēra dioksīds 
1 stunda 350 µg/m³ 

24 stundas 125 µg/m³ 

Benzols Kalendāra gads 5 µg/m³ 

 

Gaisa kvalitātes robežlielums ir zinātniski pamatots piesārņojuma līmenis, kas noteikts, lai 

novērstu, nepieļautu vai mazinātu piesārņojošo vielu kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību vai 

uz vidi, un kas jānodrošina noteiktā termiņā, un ko pēc tam nedrīkst pārsniegt.  

Apkopojoša informācija par gaisu piesārņojošām vielām (SO2, NO2, O3, daļiņas PM10) noteikto 

robežlielumu pārsniegumiem un gaisu piesārņojošo vielu (SO2, NO2, daļiņu PM2,5, daļiņu 

PM10, C6H6) gada vidējā koncentrācija pieejama LVĢMC publicētajā ziņojumā “Nacionālais 

ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015.”, kā arī LVĢMC speciālistu sagatavotajos ikmēneša 

novērtējumos par gaisa kvalitātes situāciju Latvijā4.  

Galvenie gaisa piesārņojuma avoti Liepājas pilsētā no stacionārajiem izmešu avotiem ir 

ražošanas uzņēmumi un ostā darbojošies termināli. 

                                                           
4 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
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Daļiņas PM10 

Novērtējumu periodā no 2012. līdz 2015. gadam saskaņā ar LVĢMC publicēto ziņojumu 

“Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015.” novērojumu stacijās Latvijā netika 

pārsniegts daļiņu PM10 gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rg=40 μg/m3), 

izņemot staciju “Kr. Valdemāra iela”, Rīgā. Autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes 

novērojumu stacijā „Kr. Valdemāra iela”, Rīgā 2013. gadā daļiņu PM10 gada vidējā 

koncentrācija pārsniedza robežlielumu cilvēka veselības aizsardzībai (Rg=40 μg/m3). 

Saskaņā ar monitoringa datiem par Liepāju daļiņu PM10 piesārņojuma līmenis pēdējo reizi 

pārsniedza normatīvo aktu noteiktos robežlielumus 2009. gadā, kad bija 53 pārsniegumi 

(pieļaujami 35 pārsniegšanas gadījumi gadā). Turpmāk robežlielumu pārsniegumu skaits nav 

konstatēts: 2012. gadā pārsniegumi bija 22 reizes, 2013. gadā – 15 reizes, 2014. gadā – 19 

reizes, 2015. gadā – 11 reizes, 2016. gadā – 9 reizes. Līdz 2017. gada 30. septembrim Liepājas 

stacijā konstatēti seši pārsniegšanas gadījumi (skatīt 3.-8. attēlus).  

 
3.attēls. Dati par 2012.gadu 5 

 

                                                           
5 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
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4.attēls. Dati par 2013.gadu6 

 

 
5.attēls. Dati par 2014.gadu7 

 

                                                           
6 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
7 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
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6.attēls. Dati par 2015.gadu8 

 

 
7.attēls. Dati par 2016.gadu9 

 

                                                           
8 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
9 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 



32 
 

 
8.attēls. Dati par 2017.gadu, līdz 30.septembrim10 

 

Daļiņas PM2,5 

Laika periodā no 2012. līdz 2015. gadam daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija novērojumu 

stacijās Liepājā un Latvijā nepārsniedza mērķlielumu (M) cilvēka veselības aizsardzībai, kā arī 

noteikto robežlielumu kopā ar pielaides robežu (Rg+PR) (skatīt 9.attēlu). 

 
9.attēls. Daļiņu PM 2,5 vidējā koncentrācija laika periodā no 2012.-2015.gadam11. 

                                                           
10 https://www.meteo.lv/lapas/noverojumi/gaisa-kvalitate/ikmenesa-informacija-par-gaisa-kvalitati-
latvijas-pilsetas/septembris-2017-gaiss?id=2263&nid=619 
11 http://www2.meteo.lv/varam/ 
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Benzols (C6H6)  

Salīdzinot novērojuma perioda sākuma un beigu posmu, tika konstatēts, ka benzola gada 

vidējā koncentrācija pakāpeniski ir samazinājusies visā Latvijā un nepārsniedza noteikto gada 

robežlielumu - 5 μg/m3, izņemot novērojumu stacijā Rīgā „Tvaika iela 44” (skatīt 10.attēlu). 

 
10.attēls. Benzola vidējā koncentrācija laika periodā no 2012.-2015.gadam12. 

 

LSEZ pārvalde saistībā ar LSEZ pārvaldes projekta “Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras 

attīstība” ietvaros izstrādāto emisiju gaisā novērtējumu saņēma piesārņojošo vielu gaisā fona 

koncentrācijas aprēķinus no LVĢMC. Tika saņemti dati no piesārņojošo vielu avotiem 

Liepājas pilsētā, t.sk. arī ostas teritorijā strādājošiem uzņēmumiem.  

Saskaņā ar LVĢMC sniegto informāciju: 

Oglekļa oksīda gada vidējā koncentrācija sasniedz 400,8 µg/m³. Maksimālās koncentrācijas 

novērojamas Liepājas ostas teritorijā (Roņu iela 6), kur darbojas zivju, vēžveidīgo un 

mīkstmiešu pārstrādes un konservēšanas uzņēmumi SIA „Baltā zivīte”, SIA „KOLUMBIJA 

LTD”, SIA „PK Invest”. 

Slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija maksimāli sasniedz 17,5 µg/m³. Maksimālās 

koncentrācijas novērojamas Liepājas pilsētas centrālajā daļā – Rīgas ielā, posmā no tilta pāri 

kanālam līdz krustojumam ar Raiņa ielu, kur ir intensīva satiksme. 

Sēra dioksīda gada vidējā koncentrācija maksimāli sasniedz 1,7 µg/m³. Maksimālās 

koncentrācijas novērojamas Liepājas pilsētas Karostas daļā – Karostas kanāla tuvumā 

(dzelzceļa līnijas tuvumā). 

                                                           
12 http://www2.meteo.lv/varam/ 
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Daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija var sasniegt 99,1 µg/m³, daļiņu PM2,5 koncentrācija – 

24,3 µg/m³. Maksimālās koncentrācijas novērojamas LSEZ teritorijā, kur darbojas SIA 

„Liepaja Bulk Terminal Ltd”. Daļiņu PM10 un PM2,5 augstākā koncentrācija ir slēgtajā ostas 

teritorijā. Tā kā ostas teritorija ir slēgta zona un iedzīvotājiem nav pieejama, tad uz to nav 

attiecināmi gaisa kvalitātes normatīvi. 

Benzola gada vidējā koncentrācija maksimāli sasniedz 3,1 µg/m³. Maksimālās koncentrācijas 

novērojamas Liepājas pilsētas centrālajā daļā, kur ir intensīva satiksme – galveno ielu tīkls 

(Rīgas iela, Raiņa iela, Jūra iela, Jaunā Ostmala). 

Saskaņā ar LVĢMC sniegto informāciju gaisa kvalitātes rādītāju koncentrācijas gaisā pilsētas 

dzīvojamā zonā atbilst normatīvo aktu prasībām. 

2017. gada septembrī pēc iedzīvotāju sūdzībām par paaugstinātu putekļainību dzīvojamajos 

rajonos, kas atrodas blakus ostas teritorijām, Valsts vides dienests projekta „Vides putekļu 

monitorings” ietvaros uzsāka nepārtrauktu mērījumu veikšanu Liepājā (Sliežu ielā 7a) 

putekļu frakciju PM10 un PM2,5 koncentrācijas noteikšanai gaisā. Valsts vides dienesta tīmekļa 

vietnē publiski ir pieejami reālā laika dati, kas atspoguļo PM10 un PM2,5 diennakts vidējās 

koncentrācijas  mērījumu veikšanas vietās. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju PM10 un 

PM2,5 koncentrācijas gaisā 2017. gada rudenī atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Papildus 2017. gada rudenī arī LSEZ pārvalde iznomāja putekļu mēriekārtu, lai pārbaudītu 

normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz gaisa kvalitāti LSEZ teritorijā. Mēriekārta tiek 

uzstādīta dažādās vietās, lai novērtētu gaisa kvalitāti LSEZ teritorijā. 

6.2. Trokšņa līmenis 
Troksnis ir fizikālas dabas faktors – skaņa, kas veido neperiodiskas svārstības, troksnis ir šādu 

skaņu kopums. Troksnis kļūst par vienu no izplatītākajiem piesārņojuma veidiem. Tas 

ietekmē gan cilvēku dzīves kvalitāti, gan veselību.   

28% Latvijas iedzīvotāju kā traucējošu izjūt gaisa piesārņojumu dzīvesvietas apkārtnē, bet 

savukārt 37% dzīves vietā traucē troksnis - visvairāk Rīgā, kur no pārmērīga trokšņa cieš 46% 

iedzīvotāju. Par visbiežāko trokšņa iemeslu iedzīvotāji norāda satiksmes troksni (76% 

gadījumu).   

Transporta līdzekļu troksnis nav vienīgais, bet visbiežāk izplatītais trokšņa veids. Troksni rada 

gan rūpnieciskā darbība, gan gaisakuģu, ceļu un dzelzceļa satiksme. Lai gan ir epizodiski 

mērījumi, ar to ir par maz, lai noteiktu iespējamās trokšņu ietekmes zonas. 

Regulāra trokšņu mērījumu veikšana un trokšņa kartēšana dotu pilnvērtīgāku informāciju par 

nepieciešamajiem dzīvojamās apbūves ierobežojumiem trokšņa avotu tiešā tuvumā. 

Lai noteiktu iespējamās trokšņu ietekmes zonas, būtu nepieciešams veikt regulārus trokšņu 

mērījumus un kartēšanu. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā pieejamo 

informāciju 2007. gadā ir veikts pētījums saistībā ar troksni Zirņu un Ganību ielās. 

Informācijas par trokšņa mērījumiem un trokšņa piesārņojuma kartēšanas pasākumiem 

Liepājā nav.  
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Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā pieejamo informāciju Vides rīcības 

programmā Liepājai 2009. – 2014. gadam ir plānota pilsētas teritorijas trokšņu līmeņu 

pētīšana un kartēšana, kas sniegtu visaptverošu priekšstatu par trokšņa līmeņiem pilsētas 

daļās. Šāds pētījums būtu pamats prettrokšņa pasākumu plānošanai un ieviešanai jaunā 

teritorijas plānojuma darbības laikā. Informācija par šādu pasākumu īstenošanu un tās 

rezultātiem nav pieejama. 

Kā viens no iespējamiem trokšņa piesārņojuma riska avotiem būtu minama Liepājas lidosta, 

kas atrodas Grobiņas novadā. SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” ir uzņēmums, kas īsteno 

saimniecisko darbību lidostā “Liepāja”.  SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” strādā saskaņā ar tam 

izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. LI13IB001513. Saskaņā ar atļaujā 

sniegto informāciju, lai identificētu iespējamu nepieļaujamu ietekmi uz lidostas tuvējo 

apkārtni un kopumā uz Liepājas pilsētu, SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” veica trokšņa 

novērtējumu 2007., 2015., 2020. un 2025. gadam. Pēc veiktā trokšņa novērtējuma tika 

secināts, ka kopējā trokšņa ietekme no lidmašīnām uz esošajiem zemes izmantotājiem 2025. 

gadā būs nenozīmīga. Faktiski troksnis neietekmēs pat termināla ēku. Analīze parādīja, ka 

līdz 2025. gadam troksnis neietekmēs apkārtējās apdzīvotās teritorijas. Pamatojoties uz šo 

trokšņa novērtējumu, atļaujā cita starpā ir noteikti arī nosacījumi attiecībā uz troksni – 

“nosacījumi netiek izvirzīti”. Trokšņa mērījumi ir veicami, ja tiek saņemtas pamatotas 

iedzīvotāju sūdzības.  

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/49/EK „Par vides trokšņa novērtēšanu un 

pārvaldību” paredz, ka ES dalībvalstīm līdz 2012. gada 30. jūnijam un pēc tam – ik pēc 

pieciem gadiem – ir jāizstrādā (vai jāpārskata) un jāapstiprina trokšņu stratēģiskās kartes 

visiem galveno autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni 

transportlīdzekļu gadā. Autoceļa A9 (Rīga - Liepāja) posmā “P106 – Liepāja” gada vidējā 

satiksmes intensitāte pārsniedz 3 000 000 transportlīdzekļu gadā, tāpēc VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” ir veikuši trokšņa stratēģisko karšu izstrādi šim valsts autoceļu posmam (skatīt 

11.attēlu). 

                                                           
13 http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-
atlaujas?ur=Aviosabiedr%C4%ABba+Liep%C4%81ja+SIA&id_ur=1457 
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11.attēls. Posma “Autoceļa A9 Rīga – Liepāja posma no autoceļa P106 Ezere – Embūte – 
Grobiņa līdz Liepājai”, kuram ir izstrādāta trokšņa stratēģiskā karte, novietojums14 

 

Autoceļa A9 posma P106 – Liepāja tuvumā, ņemot vērā teritorijas lietošanas funkciju, 

novērtējuma periodu un summējot aprēķinātās platības, vislielākā teritorijas platība, kurā 

pārsniegti trokšņa robežlielumi, konstatēta vakara periodā, bet vismazākā – dienas periodā. 

Posma “Autoceļa A9 Rīga – Liepāja posma no autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa līdz 

Liepājai” trokšņu stratēģiskā karte trokšņa rādītājam Ldvn sniegta 12.attēlā.  

Visticamāk, ka  trokšņa līmenis Liepājas pilsētas robežās trokšņa rādītājam Ldvn būs līdzīgs kā 

posmā “Autoceļa A9 Rīga – Liepāja posma no autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa līdz 

Liepājai”.  

 

                                                           
14 https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/08/Kopsavilkums_A91.pdf 
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12.attēls. Posma “Autoceļa A9 Rīga – Liepāja posma no autoceļa P106 Ezere – Embūte – 
Grobiņa līdz Liepājai” trokšņu stratēģiskā karte trokšņa rādītājam Ldvn

15 

 

6.3. Smakas 
Pilsētā darbojas ražotnes un objekti – zivju pārstrādes uzņēmumi, termināli, kas saistīti ar 

naftas produktu un citu ķīmisko vielu pārkraušanu, un pilsētas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, kuru darbība ir saistība ar smaku veidošanos. Gadījumos, kad valdošie vēji no šo 

uzņēmumu teritorijām ir dzīvojamās apbūves virzienā, tas rada traucējumu iedzīvotajiem. 

Par smaku ietekmes mazināšanu atbild piesārņojošās darbības operators - juridiskā vai fiziskā 

persona, kuras piesārņojošās darbības dēļ ir radīti smaku traucējumi. Smaku traucējuma 

novērtējumu veic un, ja tiek pārsniegts smakas mērķlielums, lēmumu par nepieciešamību 

veikt pasākumus smaku traucējumu samazināšanai pieņem VVD Liepājas reģionālā vides 

pārvalde. 

6.4. Ūdens kvalitāte 

6.4.1.Dzeramā ūdens apgāde un kvalitāte  

Vislielākos pazemes ūdens apjomus Liepājā (75–78% no kopējā daudzuma) iegūst SIA 

“Liepājas ūdens”, kurš pilsētā sniedz centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, un to 

izmanto dzeramā ūdens sagatavošanai komunālajām un sadzīves vajadzībām. 

Ūdensapgādes avots Liepājas pilsētai ir pazemes ūdeņi – starpplastiskie nesaspiestie ūdeņi 

(apakškarbona horizonts; Jonišķu – Akmenes horizonts; Mūru – Žagares horizonts). 

                                                           
15 https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/08/Kopsavilkums_A91.pdf 
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No pazemes ūdeņiem iegūtā dzeramā ūdens monitoringu (pazemes ūdeņu kvalitātes un 

kvantitātes monitorings, dinamiskā un statiskā līmeņa mērījumi) centralizētai ūdensapgādei 

veic pakalpojuma sniedzējs SIA “Liepājas ūdens”. Savukārt sagatavotā dzeramā ūdens kārtējo 

monitoringu veic dzeramā ūdens piegādātāji, t.i., pilsētas centralizētajā ūdensapgādes 

sistēmā SIA „Liepājas ūdens”, rūpniecības uzņēmumos – paši uzņēmumi, bet 

auditmonitoringu - Veselības inspekcija. 

Dzeramā ūdens kvalitāte pilsētas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilst MK 

29.04.2003. noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 

prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. 

Īstenojot Liepājas pilsētas ūdenssaimniecības projektus, ir veikta centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas darbības rekonstrukcija - veikta veco cauruļvadu nomaiņa un izbūvēti jauni, kā arī 

veikta dzeramā ūdens rezervuāru un ūdensapgādes sūkņu staciju rekonstrukcija, lai 

nodrošinātu kvalitatīva dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi patērētājiem. 

Lai nodrošinātu dzeramā ūdens ieguves vietu aizsardzību pret piesārņojumu no virszemes, 

ap dzeramā ūdens ņemšanas urbumiem ir noteiktas aizsargjoslas. 

6.4.2. Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Saskaņā ar Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānu LSEZ teritorija atrodas trīs 

virszemes ūdensobjektos (skatīt 13.attēlu) – LVA (Piekrastes ūdensobjekts A - Baltijas jūras 

atklātais akmeņainais krasts), E004 (Tosmares ezers)  un E003SP (Liepājas ezers). 

Saskaņā ar Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ūdensobjekta LVA (Piekrastes 

ūdensobjekts A - Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts) ekoloģiskās kvalitātes 

kopvērtējums atbilst sliktai kvalitātei. Kvalitāti nosaka vidējais no diviem bioloģisko kvalitātes 

elementu – fitoplanktonu raksturojošo parametru vērtējumiem (hlorofila a koncentrācija un 

kopējā fitoplanktona biomasa). Ūdens kvalitātes mērķis ūdensobjektam LVA ir sasniegt labu 

ekoloģisko kvalitāti līdz 2027.gadam. Kā norādīts Ventas upju baseinu apsaimniekošanas 

plānā (VUBAP) uzlabojumi galvenokārt atkarīgi no pasākumu, kas veikti Lietuvas teritorijā un 

Latvijas iekšzemes ūdeņos, efekta. 

Ūdensobjekta E004 (Tosmares ezers) kvalitāte novērtēta kā slikta ūdens kvalitāte. VUBAP 

norādīts: nav identificētas visas slodzes, tādēļ slikta kvalitāte nav izskaidrojama. 

Nepieciešama izpēte par slodzēm. Ūdens kvalitātes mērķis - sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti 

- noteikts līdz 2027. gadam. Ezers ir arī NATURA 2000 teritorija, dabas liegums. VUBAP 

norādīts, ka teritorijai jāizstrādā dabas aizsardzības plāns. 

Ūdensobjekta E003SP (Liepājas ezers) ūdens kvalitātei ir noteikts ekoloģiskās kvalitātes 

potenciāls, ūdensobjektam noteikts slikts ekoloģiskais potenciāls. Galvenie iemesli šim 

novērtējumam ir būtiska hidromorfoloģiskā slodze (pastāvīga upju grīvas posma 

padziļināšana, bagarējot gultni, krastu un palieņu apbūve, kas izmaina ūdens un sanešu 

plūsmu, gultnes un krastu struktūru, biotopus u.t.t.), tāpēc ūdensobjekts novērtēts kā stipri 

pārveidots (SP). SP ūdensobjektiem novērtē ekoloģisko potenciālu, nevis kvalitāti. Ūdens 

kvalitātes mērķis - sasniegt labu ekoloģisko potenciālu - noteikts līdz 2027. gadam (iemesls - 

būtiska daudzveidīga slodžu kombinācija).  
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Būtisku morfoloģisko ietekmi rada arī polderi, kas atrodas ezeru ūdensobjektā Liepājas ezers 

E003SP – tie veido 58% no ezera krasta līnijas kopgaruma un aizņem gandrīz 4% no visa 

sateces baseina platības. Ezerā ir paaugstinātas biogēno elementu (Nkop un Pkop) 

koncentrācijas, salīdzinot ar labai un augstai ekoloģiskajai kvalitātei atbilstošajām 

robežvērtībām. Ezerā tiek novadīti lieli notekūdeņu apjomi. Difūzā piesārņojuma slodzes tiek 

novērtētas, ņemot vērā aramzemju un meža zemju īpatsvaru ūdensobjektā. Atbilstoši  

VUBAP kritērijiem Liepājas ezerā ir novērtētas potenciāli lielas difūzā piesārņojuma slodzes. 

Gultnes bagarēšanas aktivitātes saistībā ar ostas darbības nodrošināšanu arī tiek vērtētas kā 

nozīmīgas slodzes. 

 
13.attēls. Virszemes ūdensobjekti Liepājā un tās apkārtnē16 

 

Raksturojot virszemes ūdeņu kvalitāti jāatzīmē, ka Liepājas jahtu osta ir Zilā karoga osta jau 

10 gadus, ieskaitot 2016. gadu. Zilā karoga programma ir viena no globālā Vides izglītības 

fonda programmām un ietver 29 ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un 

izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa kritērijus. 

6.5. Notekūdeņu apsaimniekošana 
Pilsētas kanalizācijas sistēmas tīklus veido kombinētā (komunālie un lietus notekūdeņi kopā) 

un dalītā kanalizācija. Kopējam apkārtējā vidē novadītajam notekūdeņu daudzumam Liepājā 

                                                           
16 https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-
apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-
parvaldiba?id=1107&nid=424 
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pēdējo gadu laikā ir tendence samazināties. Sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu 

Liepājas pilsētā nodrošina notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kas atrodas Liepājas 

ziemeļu daļā, piekrastē. NAI projektētā jauda ir 55000 m3/dnn, nodrošinot notekūdeņu pilnu 

bioloģisko attīrīšanu ar biogēnās redukcijas metodi. Pēc attīrīšanas notekūdens tiek izvadīts 

Baltijas jūrā 1,5 km attālumā no krasta līnijas un 12 m dziļumā. 

Attīrīšanas process tiek kontrolēts pēc vairāk nekā 20 fizikāli-ķīmiskiem parametriem. 

Liepājas NAI nodrošina visu normatīvo parametru, tādu kā fosfora, slāpekļa un ķīmiski 

oksidējamo vielu attīrīšanu atbilstoši noteiktajām prasībām. 

Praktiski visā apbūvētajā LSEZ teritorijā ir pieejami pieslēgumi ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem (skat. Attīstības plāna 2. un 3. pielikumu). 

Ostas teritorijā ūdeni piegādā no individuālajiem urbumiem. Vairākās vietās ostā nav 

pieejama kanalizācija (neapbūvētā ostas teritorija). Plānojot jaunu apbūvi ostas teritorijā, ir 

jāplāno risinājumi radušos notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. 

Ražošanas uzņēmumi daļu notekūdeņu attīra paši savās vietējās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtās un novada normatīvi tīrus notekūdeņus virszemes ūdeņos - Tirdzniecības kanālā, 

Karostas kanālā, Liepājas ezerā, jūrā, grāvjos. 

Piesārņotos notekūdeņus no kuģiem attīra LSEZ pārvaldes ar naftas produktiem piesārņoto 

ūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras nodotas ekspluatācijā 2003. gadā. Attīrīšanas iekārtu 

projektētā jauda ir 10 m3/stundā. Notekūdeņu attīrīšana notiek, izmantojot nostādināšanas, 

flokulācijas, flotācijas un spiedienfiltrācijas metodes, kas apvienotas vienā nepārtrauktā 

shēmā. Attīrīšanas ietaises uzbūvētas, lai pieņemtu naftas produktus saturošās notekas no 

kuģiem, kas ienākuši Liepājas ostā. Šim nolūkam ir pielāgota piestātne Nr. 27 Karostas 

kanālā. 

6.6. Atkritumu apsaimniekošana 
Centralizētajā pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā pilsētā ir iesaistīti aptuveni 95% 

iedzīvotāju. Atbilstoši apstiprinātajam Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2013.-

2020. un reģionālajam plānam nereģenerējamie sadzīves atkritumi arī turpmāk tiks apglabāti 

reģionālajā atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas novadā.   

Saistošās prasības atkritumu apsaimniekošanas sektorā: 

• atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidošana kā minimums tādiem 

materiālu veidiem kā stikls, plastmasa, papīrs, metāls; 

• atkritumos esošu pārstrādei derīgu materiālu atgūšana; 

• atkritumu apsaimniekošanas komersanta, kas sniedz atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumu, izvēle. 

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu nodrošina vairāki privātie komersanti, kuri ir saņēmuši 

atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. 



41 
 

Atbilstoši starptautiskajiem un LR normatīvajiem aktiem LSEZ pārvalde 2015. gadā ir 

izstrādājusi Liepājas ostas kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu. 

6.7. Piesārņotās vietas un degradētās teritorijas 
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas ir teritorijas ar vēsturisku piesārņojumu: 

atkritumu izgāztuves, naftas bāzes, rūpniecības un ražošanas uzņēmumi, un to darbības 

rezultātā radies piesārņojums, uzņēmumi ar vecām tehnoloģiski nolietotām iekārtam u.c. 

teritorijas.  

Vēsturiski Liepājas ostas Karostas kanāls ir viena no piesārņotākajām teritorijām Baltijas jūras 

reģionā, kas radusies padomju karaspēka darbības rezultātā. No 2012. gada LSEZ pārvalde 

īsteno KF projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana”. Ir 

īstenota projekta 1. kārta, izceļot un utilizējot Karostas kanāla tehnogēno piesārņojumu (78 

ha) un attīrot 10 ha no ķīmiskā piesārņojuma, izvietojot piesārņotos nogulumus 

deponēšanas vietā aiz speciāli izveidotas rievsienas Karostas kanālā. Liepājas Karostas 

attīrīšanas no piesārņojuma un sanācijas darbus pilnā apjomā (atlikušos 68 ha) ir plānots 

pabeigt līdz 2023. gadam ar nosacījumu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija spēs nodrošināt nepieciešamo publisko finansējumu. 

Liepājas pilsētā atbilstoši LVĢMC datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

reģistrs” informācijai atrodas trīs piesārņotas vietas (skatīt 2.tabulu) un 39 potenciāli 

piesārņotas vietas. Galvenās piesārņojošās vielas ir naftas produkti un smagie metāli. 

2.tabula. Piesārņotās vietas LSEZ teritorijā. 

Nosaukums  Adrese Piesārņojuma veids  

Liepājas Karostas 
kanāls  

 Galvenās piesārņojošās vielas ir naftas produkti un 
smagie metāli, kopējais piesārņoto nogulumu apjoms ir 
aptuveni 600 000 m3. Kanālā tika novadīti notekūdeņi, 
kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami 
pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu 
savienojumi ilgu laiku akumulējās gultnes nogulumos. 

SIA V.Biļuka 
komercfirma “Evija” 

Roņu iela 
8  

Naftas bāze, piesārņojums ar naftas produktiem. 
Vēsturisks piesārņojums ar naftas produktiem, konstatēts 
peldošais naftas slānis.  

SIA V.Biļuka 
komercfirma “Evija” 

Upmalas 
12/14/16  

Vēsturisks piesārņojums ar naftas produktiem. 

 

Izstrādājot Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, tika veikts pētījums „Degradēto teritoriju 

izpēte”, kura ietvaros apsekoja pilsētas degradētās teritorijas. Degradēto teritoriju 

izvietojums pilsētā ir nevienmērīgs (skatīt 14.attēlu). Degradēto teritoriju kopējā platība 

aizņem 10,8% no LSEZ teritorijas. Ir vairākas pilsētas daļas, kur šādu teritoriju un objektu 

koncentrācija ir lielāka, piemēram, Karostā. Katram apgabalam raksturīgs arī noteikts 

degradēto teritoriju veids.  



 
 

 
14.attēls. Degradētās teritorijas LSEZ teritorijā 



 
 

6.8. Riska objekti un riska teritorijas  

6.8.1.Uzņēmumi, kam izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas 

Piesārņojošās darbības tiek iedalītas A, B un C kategorijās, ņemot vērā piesārņojuma 

daudzumu un iedarbību vai to risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi. 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja piesārņojošo darbību sarakstu 2017. gada vasarā 

LSEZ teritorijā darbojās 91 komersants/iestāde, kam ir izsniegtas A un B kategorijas atļaujas 

piesārņojošās darbības veikšanai (skatīt 3. tabulu). Divi uzņēmumi saņēmuši A kategorijas 

piesārņojošās darbības atļaujas, bet pārējiem ir B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas. 

Atļaujas piesārņojošām darbībām uzņēmumiem tiek izsniegtas LR likumdošanā noteiktā 

kārtībā saskaņā ar LR likumu „Par piesārņojumu” un MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 

„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas 

atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 

3.tabula. Uzņēmumi ar A un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām LSEZ teritorijā 

Nr. Uzņēmumi Adrese 

A kategorija 

1 KVV LIEPĀJAS METALURGS AS  Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401 

2 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA  Kaiju iela 33, Liepāja 

B kategorija 

1 RT METĀLS SIA LSEZ Laboratorijas iela 20, Liepāja, LV - 3402 

2 
N2 GLOBAL 
MANUFACTURING  Kapsēdes iela 4, Liepāja, LV-3414 

3 SLONS SIA  Flotes iela 16, Liepāja, LV-3405 

4 BALTĀ ZIVĪTE SIA  Roņu iela 6E, Liepāja, LV-3401 

5 EXPEDIT BALTIC SIA  Kapsēdes iela 4, Liepāja 

6 TRANSPORTBETONS MB SIA Brīvības iela 158, Liepāja, LV- 3401 

7 
LATVIJAS AUTOCEĻU 
UZTURĒTĀJS VAS  O.Kalpaka iela 37, Liepāja 

8 LATVIJAS DZELZCEĻŠ VAS  Rīgas iela 71, Liepāja, LV-3401 

9 GROBIŅA AS Brīvības iela 119A, Liepāja, LV-3401 

10 CTB BETONS SIA  CUKURA IELA 38, LIEPĀJA 

11 ADAMANTAN SIA  Brīvības iela 103,Liepāja 

12 GI TERMINĀLS SIA  Ziemeļu iela 19C, Liepāja, LV-3405 

13 TERRABALT LSEZ SIA 
Brīvostas iela 12 un Brīvostas iela 14 , Liepāja, LV-
3405 

14 LASKANA SIA L SEZ  Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3401 

15 MOLS L SIA Liepājas osta 60. un 61.piestātne, Liepāja, LV- 3401 

16 

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS 
EKONOMISKĀS ZONAS 
PĀRVALDE Fēniksa ielā 4, Liepājā,LV 3401 

17 BALTEX BULK LSEZ SIA Pulvera iela 11, Liepāja, LV-3401 

18 GALAKSIS N SIA Dūņu iela 8a, Liepāja, LV-3401 

19 KOHSEL SIA  Kapsēdes iela 2, Liepājā, LV-3414 



44 
 

Nr. Uzņēmumi Adrese 

20 2G PROJEKTS SIA Ģ. Baloža iela 42/44, Liepāja 

21 
TRELLEBORG WHEEL 
SYSTEMS LIEPAJA SIA LSEZ Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV 3414 

22 JENSEN METAL LSEZ SIA  Kapsēdes iela 2b, Liepāja, LV-3414 

23 BALTIK EKO GROUP SIA  Grīzupes iela 10a, Liepāja, LV 3414 

24 
LAMPU DEMERKURIZĀCIJAS 
CENTRS SIA Kapsēdes iela 10, Liepāja 

25 KG METALL SIA Ezermalas iela 4, Liepāja 

26 

BALTIC BIOFUEL COMPANY 
SIA Atslēdznieku iela 16/18 , 
Liepāja Atslēdznieku iela 16/18 , Liepāja 

27 RŪĶIS LM SIA Brīvības iela 94a, Liepāja 

28 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA  Grīzupes iela 10, Liepāja, LV-3401 

29 MĒBEĻU DIZAINS SIA Ziemeļu iela 19.c, Liepāja 

30 CEMEX SIA Zemgales iela 4, Liepājas ostas piestātne nr.14 

31 NESTE LATVIJA SIA  Pulvera iela 10 B, Liepāja, LV-3417 

32 HIDROLATS ČL SIA Brīvības iela 103, Liepāja, LV-3401 

33 MADVILA SIA Ezermalas 3C, Liepāja, LV 3401 

34 BALTIC RIM SIA Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414 

35 DZELZSBETONS MB SIA Cukura iela 34, Liepāja 

36 AVIASABIEDRĪBA LIEPĀJA SIA 
Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads, LV3430 

37 CALJAN RITE-HITE LATVIA SIA Kapsēdes iela 2, Liepāja 

38 LIEPĀJAS KAFIJAS FABRIKA SIA Grīzupes iela 2, Liepāja, LV 3414 

39 
BALTIJAS ZIVSAIMNIEKU 
APVIENĪBA BIEDRĪBA  Muitas iela 6/8, Liepāja, LV 3401 

40 M.K.QUATTRO SIA Krūmu iela 1/3, Liepāja, LV - 3405 

41 GALAKSIS N SIA  
Liepājas ostas piestātne Nr.17, Ģenerāļa Baloža iela 
38; 50, Liepāja, LV -3414 

42 FERROLAT SIA Kapsēdes iela 3A, Liepāja, LV-3414 

43 ARTA-F AS Ziemeļu iela 21, Liepāja, LV 3417 

44 
LIEPĀJAS KUĢU BŪVES 
RŪPNĪCA SIA Roņu iela 4, Liepāja, LV-3401 

45 
SILKEBORG SPAANTAGNING 
BALTIC SIA Kapsēdes iela 2b, Liepāja, LV-3414 

46 EAST-WEST TRANSIT SIA  Flotes iela 9, Liepāja, LV-3405 

47 RECOLAT SIA  Oskara Kalpaka iela 40A, Liepāja, LV- 3401 

48 SCAN-PLAST LATVIA LSEZ SIA Brīvības iela 185, Liepāja, LV 3401 

49 
EVIJA SIA V. BIĻUKA 
KOMERCFIRMA Roņu iela 8, Liepāja, LV-3401 

50 LATC OGLES SIA  Brīvības iela 111, Liepāja, LV- 3401 

51 LIEPĀJAS NAGLAS SIA Brīvības ielā 93, Liepājā, LV -3401 

52 
LAUMA FABRICS Liepājas SEZ 
SIA  Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV- 3417 
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Nr. Uzņēmumi Adrese 

53 TRANSIT TERMINĀLS LSEZ SIA  Jaunā Ostmala 33/35, Liepāja, LV-3401 

54 DUNA LSEZ SIA  Liepājas ostas piestātnes 62. un 63., Liepājā, LV-3401 

55 BALTIC AGRO SIA Kapsēdes iela 3, Liepāja, LV-3402 

56 
INERTO MATERIĀLU SERVISS, 
SIA Cukura iela 34b, Liepāja, LV -3401 

57 
ELME MESSER METALURGS 
LSEZ SIA  Brīvības ielā 92B, Liepāja, LV -3401 

58 JENSEN METAL LSEZ SIA  Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414 

59 VIDO SIA Nākotnes ielā 22, Liepāja, LV-3402 

60 KURSA LSEZ AS Roņu iela 8, Liepāja, LV-3401 

61 PIEMARE LSEZ AS Ostas piestātnes 73/74/75/76, Liepāja, LV-3401 

62 PIEMARE LSEZ AS  Ostas piestātne 64/65, Liepāja, LV-3401 

63 AMANDA.COM SIA Atmodas bulvāris 21a, Liepājā, LV- 3414 

64 DG TERMINĀLS SIA  Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 

65 
LESJOFORS SPRINGS LV LSEZ 
SIA  Kapsēdes iela 2b, Liepāja, LV-3402 

66 KG METĀLS SIA Ezermalas iela 5, Liepāja, LV -3401 

67 GLEN OIL LSEZ SIA Pulvera iela 7, Liepāja, LV-3417 

68 PELLETS LATVIA SIA Flotes iela 16, Liepāja, LV-3401 

69 HIDROLATS LSEZ SIA  Brīvības iela 103, Liepāja, LV3401 

70 
LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS 
AS Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414 

71 
EVIJA SIA V. BIĻUKA 
KOMERCFIRMA Upmalas iela 12/16, Liepāja, LV-3401 

72 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA Spīdolas iela 3A, Liepāja, LV 3402 

73 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA Atmodas bulvāris 10b, Liepāja , LV- 3402 

74 LIEPĀJAS ENERĢIJA SIA Ģenerāļa Baloža ielā 11b, Liepāja, LV3402 

75 
LIEPAJA BULK TERMINAL LSEZ 
SIA  

Atslēdznieku ielā 41, Liepājā, LV- 3402, piestātnes 
66, 67 

76 
LIEPAJA BULK TERMINAL LSEZ 
SIA Brīvostas iela 2, Liepāja, LV-3401, piestātnes 51, 51a 

77 GALAKSIS N SIA Kapsēdes ielā 2d, Liepājā, LV 3400 

78 KOLUMBIJA LTD LSEZ SIA Roņu iela 6, Liepāja, LV -3400 

79 EKERS STIVIDORS LP LSEZ SIA Sliežu iela 4, Liepāja, LV -3405 

80 VICTORY SIA Brīvības iela 191, Liepāja, LV-3402 

81 CEĻU TILTU BŪVNIEKS SIA  Cukura iela 38/38a/36, Liepāja, LV-3401 

82 EKERS STIVIDORS LP LSEZ SIA 
Brīvostas piestātnes Nr.42. - 45, Sliežu iela 7/1, 
Liepāja, LV- 3401 

83 LIEPĀJAS PB SIA  Cukura iela 28, Liepāja, LV-3402 

84 TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, LV- 3402 

85 LDZ RITOŠĀ SASTĀVA SERVISS  Brīvības ielā 103, Liepājā, LV -3401 

86 
BALTIC TRANSSHIPMENT 
CENTER SIA LSEZ SABIEDRĪBA Turaidas ielā 24, Liepājā, LV -3402 
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Nr. Uzņēmumi Adrese 

87 
CIRCLE K LATVIA SIA (Statoil 
Fuel & Retail Latvia)  Cukura iela 3, Liepāja, LV -3402 

88 CIDO GRUPA, SIA  Ganību iela 9/11, Liepāja, LV- 3401 

89 NPK EXPERT  Grīzupes iela 8, Liepāja 

 

6.8.2.Rūpnieciskā riska objekti 

Liepājā ir trīs uzņēmumi, kas ir valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti: VAS „Latvijas 

dzelzceļš” (SIA „LDz Cargo”) Liepājas stacija un dzelzceļš, pa kuru tiek veikti bīstamo kravu 

pārvadājumi, LSEZ SIA „DG termināls” un SIA „Latvijas Propāna gāze”. 

Liepājā ir pieci reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti: SIA „Baltic Bunkering 

Company”, „LSEZ SIA „Elme Messer Metalurgs”, LSEZ SIA „Glen Oil”, SIA „NPK Terminālis” un 

SIA “V. Biļuka komercfirma „Evija” naftas produktu termināls Upmalas ielā 12/16, kuriem ir 

jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma. 

Liepājas pilsētā ir arī vairāk kā desmit vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, 

galvenokārt degvielas uzpildes stacijas, kurās uzglabā naftas produktus kvalificējošos 

daudzumos vai arī veic darbības ar dabasgāzi vai sašķidrināto ogļūdeņražu gāzi, kā arī 

uzņēmumi, kuri strādā ar bīstamām vielām un kuriem lokāli ir iespējama ietekme uz 

apkārtējo vidi un cilvēku drošību avāriju gadījumos. 

Vairāki valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti atrodas Pulvera ielas 

(25. un 26. ostas piestātne) un Grīzupes ielas apkārtnē. 

Katras vielas iedarbība avārijas gadījumā ir atšķirīga. VPVB ir novērtējis šo objektu cilvēka 

dzīvībai bīstamās iedarbības veidus, riska zonas platumus un sniedzis rekomendācijas 

teritorijas izmantošanas ierobežošanai. 

Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma nosacījumiem šiem 

objektiem ir noteiktas drošības aizsargjoslas.  

Bīstamo kravu pārvadājumu maršruti ir iekļauti Liepājas pilsētas Civilās aizsardzības plānā. 

Tie iespējamu avāriju, ķīmisko vielu noplūžu vai citu katastrofu gadījumos ir riska objekti. Ar 

autotransportu bīstamo kravu pārvadājumi caur Liepāju notiek pa Brīvības, Zemnieku, 

Ganību un Zirņu ielu. Pa dzelzceļu visā pilsētas teritorijā tiek pārvadātas dažādas bīstamās 

kravas: sprāgstvielas, saspiestas, sašķidrinātas vai spiediena iedarbībā izšķīdinātas gāzes, 

viegli uzliesmojoši šķidrumi, vielas, kas var pašuzliesmoties, oksidējošas, toksiskas un kodīgas 

vielas. 

6.8.3. Krasta erozijas, applūstošās un plūdu riska teritorijas 

Liepājā nozīmīgākie dabas riski ir Baltijas jūras krasta kāpu erozija (zonā uz ziemeļiem no 

Karostas) un applūstošās teritorijas (Liepājas un Tosmares ezeru palienes).  

Jūras krasta joslai Liepājā raksturīgi gan erozijas, gan akumulācijas procesi. Krasta erozija, ko 

rada galvenokārt ostas hidrotehniskās būves, ir iemesls iespējamai ievērojamai pilsētas 

sauszemes teritorijas zaudēšanai nākotnē krasta posmā no 3.baterijas drupām līdz Ziemeļu 
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fortu drupām un uz ziemeļiem no nostiprinātā krasta pret Liepājas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām līdz Šķēdei. 

Liepājas pilsētas administratīvajās robežās noteikto applūstošo teritoriju platība saskaņā ar 

Liepājas teritorijas plānojumu ir 395,3 ha, t.sk., Liepājas ezera piekrastē – 98,1 ha, Tosmares 

ezera piekrastē – 297,2 ha. Applūstošās teritorijas raksturo Liepājas un Tosmares ezera 

regulārā applūduma robežas vējuzplūdu ietekmē no jūras, pavasara palu un ilgstošu lietavu 

ietekmē. Lielākā daļa applūstošo teritoriju Liepājā atrodas ārpus LSEZ robežām, tikai ļoti 

neliela daļa no applūstošām teritorijām ir LSEZ teritorijā, un tās atrodas ārpus ostas un 

industriālās apbūves teritorijām. 

Saskaņā ar informāciju Liepājas pilsētas Civilās aizsardzības plānā plūdu risks, kad 

nepieciešama cilvēku evakuācija, ir noteikts no 1,20 m augstuma atzīmes. Liepājas pilsētas 

teritorijā ir identificētas trīs plūdu riska teritorijas, kuras applūst retāk nekā regulāri 

applūstošās teritorijas, bet, kurās, ūdenim sasniedzot augstākus ūdenslīmeņus Liepājas 

ezerā, pastāv plūdu risks, visas šīs teritorijas atrodas ārpus LSEZ teritorijas.  

6.8.4. Riska ūdensobjekti 

Riska ūdensobjekti ir ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas 

likumā noteikto labu ūdeņu stāvokli šajā likumā paredzētajā termiņā. Riska ūdensobjekti 

noteikti Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumos Nr.418 “Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem”, kuros riska ūdensobjektus iekļauj, balstoties uz upju baseinu 

apsaimniekošanas plānu ietvaros veikto izvērtējumu.  

Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.–2021. gadam gan Liepājas 

ezers (ūdensobjekts E003SP), gan jūras piekrastes ūdensobjekts A “Baltijas jūras atklātais 

akmeņainais krasts” (tā teritorijā atrodas Liepājas osta) ir atzīti par riska ūdensobjektiem. 

Liepājas pilsētas teritorijā ir arī riska pazemes ūdensobjekts “Liepāja un teritorija uz 

dienvidaustrumiem no tās līdz ūdensgūtnei „Otaņķi”, kas izveidojies pārlieku intensīvas 

pazemes ūdeņu ieguves dēļ 20.gs. 70.–80. gados.  

Minētajos ūdensobjektos pastāv risks nesasniegt labu kvalitāti, un mērķa sasniegšanai būtu 

nepieciešams veikt papildu pasākumus. VUBAP ir noteikti kvalitātes mērķa sasniegšanas 

izņēmumi: termiņa pagarinājums vai mērķa izņēmums. Šajos ūdensobjektos arī pēc 2021. 

gada būs nepieciešams īstenot pasākumus biogēno elementu koncentrāciju ūdenī 

samazināšanai. 

Visiem minētajiem ūdensobjektiem piemērots termiņa pagarinājums – sasniegt labu 

ekoloģisko kvalitāti vai labu ekoloģisko potenciālu līdz 2027. gadam. 
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7. Vides stāvoklis teritorijās, kuras LSEZ attīstības plāna 

īstenošana var būtiski ietekmēt 

7.1. Ūdens teritorijas un resursi  

7.1.1. Virszemes ūdens teritoriju vispārīgs raksturojums  

Liepājas ekosistēmā nozīmīgu ekoloģisko funkciju veic ūdenstilpnes – Baltijas jūra, Liepājas 

ezers un Tosmares ezers, kas ir NATURA 2000 teritorijas. Liepājai ir 17,9 kilometrus gara 

robeža ar Baltijas jūru, no kuras 11,7 km atrodas LSEZ teritorijā, no kuras savukārt 6,4 km 

atrodas LSEZ ostas teritorijā.  

Liepājā ir arī citas ūdenskrātuves – Tirdzniecības kanāls, Karostas kanāls, Pērkones kanāls, 

Cietokšņa kanāls, Beberliņu ūdenskrātuve, Vērnieku upe un Kalēju upe. Arī LSEZ teritorijā 

atrodas attīstāmas ūdensmalas, tāpat arī slēgtas piekrastes zonas ostā. 

Liepājas pilsētas Ziemeļu piekrastes daļa ir akmeņaina, ar nelielu abrāzijas krauju, kur 

vērojama krasta erozija, ko rada biežās un spēcīgās vētras, kā arī antropogēno faktoru 

izraisītais sanešu deficīts. Šajā daļā nepieciešami krasta nostiprinājumi pret izskalošanos 

vētrās un pasākumi, kuri kompensētu sanešu deficītu jūras seklūdens joslā, kas saistīti ar no 

kuģu ceļiem un ostas akvatorijas izsmelto smilšu deponēšanu tālu jūrā.  

Lai samazinātu saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz Baltijas jūru, ar Aizsargjoslu 

likumu ir noteikta 150 metru plata Baltijas jūras krasta aizsargjosla.  

7.1.2. Pazemes ūdeņi 

Liepājā gruntsūdens ir sekls - parasti mazāk nekā 2 metrus zem zemes virsmas, tā plūsmas 

virziens ir vai nu Liepājas kanāla virzienā vai uz Baltijas jūru. 

Piesārņojums pazemes ūdeņos pamatā attiecināms tikai uz seklajiem gruntsūdeņiem, bet 

dziļāk novietotie ūdens horizonti ir samērā labi aizsargāti. Gruntsūdeņu piesārņojumu var 

izraisīt saimnieciskā darbība, kā arī vēsturiskais piesārņojums no bijušās PSRS armijas bāzes 

un citas nepietiekami apsaimniekotas teritorijas. 

Kā vieni no būtiskākajiem varbūtējiem pazemes ūdens piesārņotājiem ar naftas produktiem 

ir naftas bāzes un degvielas uzpildes stacijas, tādēļ šajos objektos apsaimniekotājs veic 

pazemes ūdens kvalitātes monitoringu - pirms darbības uzsākšanas nepieciešams ierīkot 

gruntsūdens novērošanas akas, lai noteiktu gruntsūdens kvalitāti, un turpmāk kvalitātes 

kontrole jāveic regulāri 1-2 reizes gadā. Gruntsūdens monitorings jāveic arī pēc degvielas 

uzpildes stacijas vai naftas bāzes slēgšanas. 

7.1.3. Peldūdeņi 

Liepājas pilsētas teritorijā noteiktas trīs peldvietas: Baltijas jūrā -“Peldvieta pie stadiona” un 

“Dienvidrietumu peldvieta”- un atpūtas vieta “Beberliņi”.  

Atpūtas vieta “Beberliņi” atrodas LSEZ teritorijā. Veselības ministrijas Veselības inspekcija 

veic peldūdeņu monitoringu visās Liepājas peldvietās, un ilgstošie novērojumi parāda, ka 

ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. 
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7.2. Dabas teritorijas un resursi  

7.2.1. Labiekārtotas apstādījumu un mežu teritorijas 

25% no LSEZ teritorijas aizņem dabas un apstādījumu teritorijas, t.sk. Beberliņu 

ūdenskrātuves teritorija. 

LSEZ Attīstības plāna telpiskajā perspektīvā noteiktas un attēlotas mežu/mitrāju/pludmales 

teritorijas: 

• LSEZ teritorijā esošās meža teritorijas; 

• dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijas daļa, kas atrodas LSEZ teritorijā; 

• daļa no Liepājas pilsētas Ziemeļu pludmales attīstības teritorijas (ZP). 

LSEZ teritorijā esošā meža teritorija nodrošina apstākļus turpmākai meža ilgtspējīgai 

attīstībai un ar mežu saistīto saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju veikšanai. 

Dabas lieguma teritorija nodrošina īpaši aizsargājamas ekosistēmas saglabāšanu un 

aizsardzību. Dabas lieguma “Liepājas ezers” teritorijas aizsardzības un izmantošanas kārtību 

nosaka dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, detalizēta 

informācija sniegta nākošā nodaļā. 

Liepājas pilsētas Ziemeļu pludmales attīstības teritorija nodrošina publiski pieejamu, 

labiekārtotu teritoriju atpūtai pie Baltijas jūras. Liepājas Ziemeļu pludmales attīstībai 

izstrādāts tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”. 

LSEZ teritorijā esošo meža teritoriju, apstādījumu teritoriju un parku/skvēru teritoriju tīkls 

rada Liepājas pilsētai nepieciešamo “zaļo masu” gaisa kvalitātes uzlabošanai. 

Apstādījumu un dabas teritorijas, kā arī lielākas vienlaidus neapbūvētas zaļās teritorijas 

pilsētā sekmē optimāla pilsētas klimata un vietas mikroklimata veidošanu, samazinot vides 

piesārņojuma (putekļu, ķīmiskā un trokšņa) radītās sekas, kā arī nodrošina bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu. 

Dabas un apstādījumu teritorija nozīmē teritoriju, kas nodrošina kvalitatīvas dabas, 

kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu. Attīstības plāns paredz, ka apstādījumu teritorijas 

ir jāveido tā, lai tās pildītu norobežojošas funkcijas vietās, kur tas nepieciešams estētisku un 

vizuālu funkciju nodrošināšanai. 

Dabas un apstādījumu teritorijā ietilpst ūdensobjekts – Beberliņu ūdenskrātuve, kur primārā 

teritorijas izmantošana saistās ar ūdens uzkrāšanu, makšķerēšanu, atpūtu un sportu, bet 

papildus atļauts ūdens teritorijā izvietot arī objektus. Beberliņu ūdenskrātuves ekspluatācijas 

un apsaimniekošanas kārtību nosaka Liepājas pilsētas 2016. gada 13. oktobra saistošie 

noteikumi Nr.21 “Liepājas pilsētas ūdenstilpes “Beberliņi” akvatorijas ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi”. Beberliņu karjeram un tā apkārtējai teritorijai izstrādāta 

“Beberliņu” teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepcija, kura apstiprināta ar Liepājas pilsētas 

domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2015. gada 9. aprīļa lēmumu Nr.7 “Par 

izstrādāto "Beberliņu" teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepciju”. 
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Liepājas pilsētā īpaša nozīme ir LSEZ teritorijā ietilpstošajiem Karostas mežiem, kuros 

sastopami gan bioloģiski ļoti vērtīgi nogabali, gan degradētas teritorijas, gan nozīmīgas 

kultūrvēsturiskas un ainaviskas vērtības. Nozīmīga šo mežu ainaviska un vēsturiska vērtība ir 

kastaņu alejas un rindu stādījumi, kultūrvēsturiska vērtība - akmens bruģa ceļi. 

Kā atsevišķa un Liepājas pilsētai nozīmīga vērtība ir bioloģiski vecās priedes, īpaši Beberliņu 

ūdenskrātuves apkārtnē un Karostas teritorijā. Šie koki ir gan ainaviski ļoti vērtīgi, gan 

nozīmīga dzīvesvieta specifiskām bezmugurkaulnieku sugām, kuru eksistence atkarīga tieši 

no šādiem kokiem. 

7.2.2. Dabas vērtības un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  

Dabas lieguma (DL) “Liepājas ezers” teritorija LSEZ – 61,2 ha (1,31% no visas DL teritorijas); 

DL kopējā platība – 4643 ha. Visa teritorija, kas atrodas LSEZ robežās atrodas dabas lieguma 

sezonas lieguma zonā. Sezonas lieguma zona noteikta, lai saglabātu ūdensputnu ligzdošanai 

un spalvu maiņai nozīmīgas teritorijas, kā arī Liepājas ezera un piekrastes pļavu bioloģisko 

vērtību. 

Pie īpaši aizsargājamām dabas teritorijām pieskaitāmi arī dabas pieminekļi. LSEZ atrodas 

dabas pieminekļi – aizsargājamie koki (dižkoki). LSEZ teritorijā ir apmēram 30 dižkoki. Koki, 

kas sasnieguši dižkoka izmērus, ir dabas pieminekļi un par aizsargājamu koku uzskatāms 

jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 “Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. 

pielikumā noteiktos parametrus, kā arī jānorāda, ka aizsargājama teritorija ir ap 

aizsargājamiem kokiem vainagu projekcijas platībā un 10 m platā joslā no tās. Aizsargājamo 

koku aizsardzību nosaka Ministru kabineta 16.03.2010. gada noteikumu Nr.264 “Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.nodaļa 

par dabas pieminekļiem.  

Liepājas pilsētas teritoriju šķērso starptautiski nozīmīgs Baltās – Baltijas jūras putnu 

migrācijas ceļš, kurā īpaši liela migrējošo putnu koncentrācija vērojama rudens migrācijās. 

Tāpat arī Baltijas jūras piekraste pilsētā gan pavasarī, gan rudenī ir sikspārņu migrācijas ceļš. 

Liepājas Ziemeļu forti ir nozīmīga Latvijas ziemojošo sikspārņu ziemošanas vieta. Ziemošanas 

laikā Liepājas ziemeļu fortos novēroti vairāku sugu sikspārņi. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas pārvaldības sistēmā “Ozols” ietverto 

informāciju LSEZ teritorijā atrodas arī ES nozīmes aizsargājamie biotopi, piemēram, ES 

nozīmes biotops 2180* Mežainas piejūras kāpas, 2120 Priekškāpas un 2130* Ar lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas, u.c. Tomēr jānorāda, ka dabas pārvaldības sistēmā “Ozols” ietvertā 

informācija par biotopu klātbūtni un robežām ne vienmēr atbilst faktiskajai situācijai dabā. 

Par to liecina 2017. gada augustā veiktā biotopu eksperta apsekojuma rezultāti saistībā ar 

LSEZ pārvaldes projektu “Liepājas ostas sauszemes infrastruktūras attīstība”. Tāpēc šobrīd 

nevar apgalvot, ka visa DAP dabas pārvaldības sistēmā “Ozols” sniegtā informācija par ES 

nozīmes biotopiem LSEZ teritorijā atbilstu faktiskajai situācijai dabā. Pirms darbību 

īstenošanas LSEZ teritorijās, kur saskaņā ar DAP dabas pārvaldības sistēmu “Ozols” varētu 

būt ES nozīmes aizsargājamie biotopi, veicams biotopu eksperta apsekojums, lai novērtētu 

faktisko situāciju un precizētu dabas pārvaldības sistēmā “Ozols” ietverto informāciju. 
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8. LSEZ Attīstības plāna un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas 

būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums  

8.1. Attīstības plāna ieviešanas būtiskās ietekmes uz vidi  
Attīstības plāna stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai noteiktie uzdevumi sniegti Vides 

pārskata 1. nodaļā. Attīstības plāna 12. pielikumā ir iekļautas rīcības, kas ir Attīstības plānā 

noteikto uzdevumu izpildei paredzētās darbības.  

Novērtējot Attīstības plāna ietekmi uz vidi, sākotnēji sniegts vispārīgs apskats par plānoto 

rīcību iespējamo ietekmi uz vidi (4.tabula), kam seko detalizēts alternatīvo risinājumu un 

rekomendēto alternatīvu vērtējums (8.2.nodaļa). 

4.tabula. Stratēģisko mērķu, uzdevumu un plānoto rīcību iespējamā ietekme uz vidi 

SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana 

Plānoto 
rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

Lai LSEZ saimnieciskās darbības paplašināšanās un intensificēšanās notiktu atbilstoši 
vides jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem, uzņēmumā jābūt vides 
speciālistam, kas to nodrošina. Šobrīd LSEZ pārvaldē strādā Vides speciālists, kura 
pienākumos ietilpst vides jautājumu risināšana. 
Stratēģiskā mērķa SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana uzdevuma 
1.4. Darba vides uzlabošana un personāla kvalifikācijas paaugstināšana ietvaros 
celsies darbinieku kvalifikācija darba aizsardzības jautājumos, kā rezultātā sagaidāms, 
ka samazināsies negatīvā darba vides ietekme uz darbinieku veselību. 

Vērtējums Tieša, būtiska ietekme uz vidi nav sagaidāma 

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Netiek analizēti 

SM2: Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība 

Plānoto rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

Uzdevuma 2.1. Kopējo hidrotehnisko būvju atjaunošana – piestātnes, moli, viļņlauži. 
utt. ietvaros līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Karostas kanāla un Ziemeļu 
vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana”, kura ietvaros plānots rekonstruēt molus un 
viļņlaužus un demontēt Karostas piestātni Nr.1. Projekta īstenošanas rezultātā 
sagaidāma kuģošanas drošības uzlabošanās Karostas kanālā un kuģiem izmantojot 
ostas Ziemeļu vārtus.  
Darbu veikšanas laikā īslaicīgi sagaidāma negatīva ietekme uz vidi: uzduļķojums, 
troksnis, emisijas no tehnikas vienībām, kas iesaistītas būvdarbos. Preventīvie 
pasākumi, kas ievērojami šo darbu īstenošanas gaitā – strādāt piemērotos laika 
apstākļos, ievērot zivju nārsta periodus, izmantot videi draudzīgas tehnoloģijas. 
Darbi īstenojami saskaņā ar Ministru kabineta 13.06.2006. noteikumiem Nr.475 
“Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”, vai, 
ja nepieciešams, atbilstoši LR likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, lai 
nodrošinātos, ka jūras piekrastes un gultnes pārveidojumi nerada negatīvu ietekmi 
uz vides kvalitāti, ūdens teritorijām un krasta eroziju. 
Īstenojot turpmākos attīstības projektus (Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu 
hidrotehnisko būvju atjaunošana; Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija; Liepājas 
ostas piestātņu rekonstrukcija; Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija) līdz 2035. gadam, 
lai nodrošinātos, ka jūras piekrastes un gultnes pārveidojumi nerada negatīvu 
ietekmi uz vides kvalitāti, ievērojamas normatīvo aktu prasības projektu īstenošanai, 
un gadījumos, kad nepieciešams, atbilstoši LR likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” prasībām jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras 
rezultātā tiek piemeklēti no vides viedokļa atbilstošākie paredzēto darbību 
tehnoloģiskie un novietojuma risinājumi, kas savukārt samazina negatīvo ietekmi uz 
vidi. Īstenojot uzdevumu 2.2. Autoceļu un dzelzceļa pievadceļu attīstība sagaidāms, 
ka var pieaugt gaisa piesārņojuma emisiju apjomi, pasliktināties gaisa kvalitāte un 
palielināties trokšņa piesārņojums, iespējama pārvadājumu rezultātā radušos 
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piesārņojošo vielu nonākšana virszemes ūdeņos, tajā skaitā riska ūdensobjektos, 
augsnes piesārņošana. Piesārņojošo vielu emisija saistīta ar transporta plūsmu 
pieaugumu, kravu pārvadājumu un ražošanas pieaugumu.  
Līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Liepājas ostas sauszemes pievedceļu 
attīstība”, projekta īstenošanas ietvaros veikts paredzēto darbību sākotnējais 
ietekmes uz vidi izvērtējums, un darbi tiks īstenoti saskaņā ar Valsts vides dienesta 
Liepājas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem 
Nr.LI17TN0183. 
Īstenojot turpmākos attīstības projektus (rīcības - 2.2.2. Liepājas ostas dzelzceļa 
infrastruktūras attīstība; 2.2.3. Liepājas ostas dzelzceļa un autoceļu infrastruktūras 
attīstība Priekšostā; 2.2.4. Liepājas ostas dzelzceļa pieslēguma darbības efektivitātes 
uzlabošana; 2.2.5. Liepājas ostas savienojums ar industriālajām teritorijām; 2.2.6. 
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība – Kapsēdes iela) jāpiemēro un 
jāizmanto no vides viedokļa atbilstošākie paredzēto darbību tehnoloģiskie un 
novietojuma risinājumi, kas samazina negatīvo ietekmi uz vidi. 
Īstenojot uzdevumu 2.3. Kuģošanas ceļu padziļināšana, (rīcības: 2.3.1. Liepājas ostas 
ūdens infrastruktūras uzlabošana (kuģošanas kanāla pagarināšana, pienākošā kanāla 
padziļināšana) - ostas padziļināšanas 3.kārta; 2.3.2. Liepājas ostas ūdens 
infrastruktūras uzlabošana (kuģošanas kanāla pagarināšana, pienākošā kanāla 
padziļināšana) - ostas padziļināšanas 4.kārta) sagaidāma ietekme uz ūdens kvalitāti 
un krasta eroziju.  
Līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras 
uzlabošana”. Plānotie darbi saistīti ar jūras bioloģisko resursu zaudējumiem un 
uzduļķojumu.  
Liepājas ostā, līdz ar projekta “Liepājas ostas padziļināšana” realizācijas pabeigšanu, 
2015. gadā ir ievērojami palielinājusies lieltonnāžas kuģu, kuru kustības drošība ir 
tiešā veidā atkarīga no ostas kuģu ceļa parametriem, kustības intensitāte. Atsevišķos 
gadījumos, t.sk., ūdens līmeņa svārstību rezultātā, kuģiem nākas iziet no Liepājas ar 
samazinātu drošības rezervi (ūdens dziļumu zem kuģa ķīļa), kā rezultātā ievērojami 
pieaug jūras negadījuma iespējamība. To pierāda jūras negadījums 2016. gadā, kad 
izejot no Liepājas ostas, dēļ ierobežotajām manevrēšanas iespējām, kuģis uztriecās 
smilšu sēklim.  
Tādēļ, lai nodrošinātu maksimāli drošu kuģu kustību, vienlaicīgi, veicot kuģu 
piekraušanu līdz to maksimālai kravnesības noslodzei, Liepājas ostas uzņēmēji 
regulāri veic kuģu galīgu piekraušanu ostas ārējā reidā, kur, izmantojot “no kuģa uz 
kuģi” pārkraušanas metodi, tie ir pakļauti atklātas jūras iedarbībai, tādejādi, 
apdraudot kravas operācijā iesaistītos kuģus, kā arī jūras vidi, ko var piesārņot 
pārkraušanas rezultātā jūrā nokļuvusī kuģa krava un radušies naftas produktu 
izlējumi.  
Izvērtējot iespējamos kuģu piekraušanas vietu novietojumus, LSEZ pārvalde kā 
pamatotāko risinājumu ir izvēlējusies kuģu enkurošanas vietu kuģu piekraušanai 
veidot Brīvostas akvatorijā, kuģu kustībai izmantojot ostas Vidējos vārtus un pašlaik 
regulārai kuģu kustībai neizmantotos Brīvostas Ziemeļu vārtus.  
Veicot Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu, tiks ievērojami paaugstināta 
kuģošanas drošība, ostai apkalpojot lieltonnāžas kuģus, kuriem līdz ar drošības 
rezerves palielināšanos, ievērojami samazināsies jūras negadījumu iestāšanās risks. 
Paredzētie kuģu ceļu padziļināšanas darbi īstenojami saskaņā ar Ministru kabineta 
13.06.2006. noteikumiem Nr.475, kas nosaka virszemes ūdensobjektu un ostu 
akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtību videi draudzīgā veidā. Īstenojot 
uzdevumu 2.4. Pasažieru un prāmju satiksmes attīstība, (rīcības: 2.4.1. Kruīza kuģu 
satiksmes attīstīšana tūrisma veicināšanai Liepājas pilsētā; 2.4.2. Satiksmes 
intensitātes palielināšana esošajā prāmju līnijā Liepāja-Trāveminde-Liepāja. Prāmju 
līnijas uz Skandināviju atjaunošana) netiks radīta tieša būtiska ietekme uz vides 
kvalitāti, bet ir iespējamas arī citas alternatīvas, kas ir novērtētas. 
Uzdevuma 2.5. Ostas infrastruktūras uzturēšana un attīstība zivsaimniecības 
uzņēmumu atbalstam (rīcības: 2.5.1. Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 
pilnveidošana Liepājas ostā; 2.5.2. Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras 
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pilnveidošana Liepājas ostā, 2.kārta) īstenošana atstās pozitīvu ietekmi uz 
uzņēmumu darbību, kam izsniegtas atļaujas piesārņojošām darbībām ostā, kā arī 
uzlabosies ūdens kvalitāte, jo tiks pilnveidota  zvejniekiem nepieciešamā 
infrastruktūra Liepājas ostā. 
Līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Zvejniekiem nepieciešamās 
infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā”. Projekta ietvaros tiks veikti zvejniekiem 
nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanas un pilnveidošanas darbi Vecās ostmalas 
posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai – brauktuves segumu pārbūve, esošo 
inženiertīklu pārbūve un jaunu inženiertīklu izbūve. 
Uzdevuma 2.6. Liepājas jahtu ostas attīstība (rīcība: 2.6.1. Burāšanas infrastruktūras 
un jahtu ostu tīkla būvju uzlabošana Igaunijā un Latvijā) īstenošana atstās pozitīvu 
ietekmi uz uzņēmumu darbību, kas nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu. 
Līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Burāšanas infrastruktūras un jahtu ostu 
tīkla būvju uzlabošana Igaunijā un Latvijā”, kura ietvaros plānota jahtu ostas servisa 
ēkas izbūve (ar kopējo platību 100m2), teritorijas labiekārtojums, esošo piestātņu 
Nr.80, Nr.81 atjaunošana, jaunu peldošo (pontona tipa) piestātņu izbūve. Plānots, ka 
īstenoto darbu rezultātā varēs tikt nodrošināta vienlaikus 100 jahtu uzņemšana. 
Uzdevuma 2.7. Jauno ostas teritoriju Priekšostā attīstība (rīcības: 2.7.1.  
Inženiertehniskās izpētes veikšana Priekšostas baseina ūdens un sauszemes daļā, lai 
noskaidrotu ostas paplašināšanas ģeomorfoloģiskos apstākļus un orientējošās 
izmaksas un teritorijas plānojuma izstrāde; 2.7.2. Eirāzijas Ziemeļu transporta 
koridora maršruta uz Liepāju biznesa modeļa un multimodālā transporta mezgla 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde) realizācijai būs sagaidāma pozitīva 
ietekme uz vides riskiem un ūdens teritorijām. Šajā teritorijā plānota ar ostas darbību 
saistītu ēku, būvju un infrastruktūras attīstība. Jaunas ostas teritorijas Priekšostā 
plānots attīstīt saskaņā ar Liepājas pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. 
gadam telpiskās attīstības perspektīvas redzējumu. Jaunu ostas teritoriju attīstība 
notiks, neizmantojot jaunas papildus teritorijas ārpus esošajām ostas teritorijas 
robežām LSEZ teritorijās uz ziemeļiem no Ziemeļu mola, kas varētu radīt papildus 
vides riskus (krasta eroziju) un slodzi uz Baltijas jūru. Tiks nodrošināta ostas 
konkurētspēja un palielināta tās jauda un pārkrautie kravu apjomi līdzšinējās Liepājas 
ostas robežās.   
Uzdevuma 2.8. Stividoru kompetences paaugstināšanas veicināšana un jaunu 
pakalpojumu veidu attīstība īstenošanas ietvaros plānoto rīcību (2.8.1. Izstāžu, 
konferenču un citu ar ieinteresētajām pusēm saistītu pasākumu organizēšana pilsētā; 
2.8.2. Stividoru kompetences veicināšana, atbalstot dalību starptautiskās 
konferencēs, semināros un ostu sadarbības projektos; 2.8.3. Investoru piesaiste un 
institucionālās partnerības izveide (ilgtermiņa nomas līgums, kopuzņēmums u.c.) ar 
potenciālajiem investoriem (kravu īpašniekiem, kravu forvarderiem, stividoriem) 
Priekšostas teritorijas attīstībai;) īstenošana neradīs tiešu ietekmi uz vides kvalitātes 
izmaiņām, ūdens teritorijām un dabas teritorijām. Netiešā veidā, pieaugot zināšanu 
līmenim par vides jautājumiem un vides pārvaldību, ietekme uz vidi būs pozitīva. 
Uzdevuma 2.8. plānoto rīcību: 2.8.4. Kuģu remonta un būvniecības attīstības 
veicināšana kopīgi ar LSEZ uzņēmumiem, kas specializējas kuģu un tehnoloģisko 
iekārtu remontā, meklējot iespējas attīstīt kuģu servisa centru Liepājas ostā; 2.8.5. 
Citu ostas pakalpojumu un saistīto tautsaimniecības apakšnozaru attīstība, kas 
paaugstina LSEZ teritorijā saņemto kravu pievienoto vērtību un nodrošina sinerģiju 
starp Liepājas ostas un LSEZ industriālās attīstības teritorijām un uzņēmumiem 
iestāšanās varbūtība ir ļoti zema, un tās ir tikai ideju līmenī, tāpēc iespējas pilnvērtīgi 
un vispusīgi novērtēt sagaidāmās ietekmes šobrīd nav iespējams. 

Vērtējums Sagaidāma tieša, būtiska ietekme uz vidi 

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Plānotās rīcības plānots realizēt atbilstoši LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. 
alternatīvai (gala redakcija). 
Alternatīvie risinājumi un rekomendētās alternatīvas sniegtas 5. tabulā. 

SM3: Industriālo teritoriju attīstība un uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

Plānoto Uzdevuma 3.1. Industriālo teritoriju attīstība  (rīcības: 3.1.1. Zemes gabalu 
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rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

inženiertehniskā sagatavošana uzņēmējdarbības attīstībai; 3.1.2. Industriālo teritoriju 
attīstības tautsaimniecības nozaru prioritāšu un investoru atlases kritēriju noteikšana; 
3.1.3. Tirgus izpēte un integrēto piedāvājumu sagatavošana potenciālajiem 
investoriem; 3.1.4. Atbalsta programmas izveide inženierkomunikāciju pievilkšanai 
industriālajiem biznesa parkiem; 3.1.5. I prioritātes zemes gabalu juridiskā 
sagatavošana nomai un zemes gabalu inženiertehniskās informācijas sagatavošana 
potenciālajiem nomniekiem; 3.1.6. Atbalsta funkciju nodrošināšana zemes 
nomniekiem industriālo objektu attīstības procesā; 3.1.7. Sadarbība ar LSEZ teritorijā 
esošajiem uzņēmumiem  uzņēmējdarbības izaugsmes nodrošināšanai; 3.1.8. Liepājas 
ostas un LSEZ teritorijas robežu izmaiņu priekšlikuma izvērtējumus) ietvaros 
sagaidāmas gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes – attīstot industriālās teritorijas 
LSEZ teritorijā, attīstīsies uzņēmējdarbība, kuras rezultātā pieaugs arī LSEZ ieņēmumi 
un iespējas finansēt papildus pasākumus, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlabošanu 
LSEZ teritorijā. Netiešā veidā sagaidāms, ka var palielināties antropogēnā slodze uz 
līdz šim neapbūvētām teritorijām. Veidojot jaunas industriālās zonas, samazināsies 
neapbūvēto zemju platība Liepājas pilsētā. Industriālo teritoriju attīstība notiks 
teritorijās, kuras atbilst Attīstības plānā LSEZ teritorijas attīstībai paredzētajās 
teritorijās. 
Īstenojot šos attīstības projektus, jāpiemēro no vides viedokļa atbilstošākie paredzēto 
darbību tehnoloģiskie un novietojuma risinājumi, kas samazina to negatīvo ietekmi uz 
vidi. Uzdevuma 3.2. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (rīcības: 3.2.1. Sadarbības 
veicināšana starp LSEZ pārvaldi un biznesa inkubatoriem biznesa inovāciju radīšanai 
un turpmākai LSEZ teritorijas attīstībai, t.sk. riska kapitāla piesaiste attīstības projektu 
realizācijai; 3.2.2. Sadarbības veicināšana ar citiem Liepājas pilsētas industriālo 
teritoriju attīstītājiem, veicinot industriālo attīstības centru specializāciju un 
pieejamību potenciālajiem klientiem (Liepājas biznesa centrs, SIA “Lauma Fabrics”, 
Vecās ostmalas biznesa parks, SIA “Alnida” industriālā teritorija u.c.); 3.2.3. Atbalsts 
industriālo klāsteru attīstībai un izveidei (mašīnbūves, metālapstrādes un aviācijas 
klāsteris, tekstilrūpniecības klāsteris u.c.), veicinot klāsteru veidojošo ieinteresēto 
pušu sadarbību Liepājā (ražotāji, piegādātāji, otrreizējā pārstrāde, dizains un 
projektēšana, fundamentālā un lietišķā pētniecība, cilvēkresursi u.c.).; 3.2.4. 
Potenciālo uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu un sadarbības modeļu izpēte un 
normatīvās bāzes izstrāde) ietvaros sagaidāmas pozitīvas vai neitrālas ietekmes uz 
vidi, jo uzņēmumiem sadarbojoties tiek ekonomēti resursi, tajā skaitā arī vides resursi, 
kā rezultātā samazinās arī emisijas vidē un uzlabojas vides kvalitāte. 

Vērtējums Tieša, būtiska ietekme uz vidi kopumā nav sagaidāma, izņemot rīcību 3.1.2., 3.1.8. 
īstenošanas rezultātā sagaidāma tieša, būtiska ietekme uz vidi 

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Analizēti attiecībā uz rīcībām 3.1.2., 3.1.8. Alternatīvie risinājumi un rekomendētās 
alternatīvas sniegtas 5. tabulā. 
Plānotās rīcības, plānots realizēt atbilstoši LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. 
alternatīvai (gala redakcija). 

SM4: Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana 

Plānoto 
rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

Rīcības stratēģiskā mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei neradīs tiešu ietekmi uz 
vides kvalitātes izmaiņām, ūdens teritorijām un dabas teritorijām. Netiešā veidā, 
pieaugot zināšanu līmenim par vides jautājumiem un vides pārvaldību, ietekme uz vidi 
būs pozitīva. 

Vērtējums Tieša, būtiska ietekme uz vidi nav sagaidāma 

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Netiek analizēti 

SM5: Multimodālu transporta savienojumu attīstība 

Plānoto 
rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

Par uzdevuma 5.1. Liepājas lidostas attīstība rīcību (5.1.1. Aviosatiksmes 
savienojamības nodrošināšana no Liepājas lidostas ar Baltijas jūras reģiona 
ekonomiskajiem centriem; 5.1.2.Latvijas Republikas valsts nozīmes civilās aviācijas 
lidlauku integrēta pārvaldības modeļa īstenošana, veicot Rīgas lidostas un Liepājas 
lidostas reorganizāciju (apvienošanu)) īstenošanu neatbild LSEZ pārvalde. 
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Par uzdevuma 5.2. Galveno valsts autoceļu un dzelzceļa līniju attīstība Liepājas 
virzienā rīcību (5.2.1. Valsts nozīmes autoceļu A9 “Rīga (Skulte)-Liepāja” un A11 
“Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava)” rekonstrukcijas pabeigšana; 5.2.2. Dzelzceļa 
darbības efektivitātes paaugstināšana Liepājas dzelzceļa stacijā; 5.2.3. Videi 
draudzīgu transporta veidu attīstība, t.sk. ūdeņražu lokomotīvju vai lokomotīvju, kas 
darbināmas ar sašķidrināmo dabas gāzi, izmantošanas risinājumu izpēte) ietvaros 
plānoto darbību īstenošanu neatbild LSEZ pārvalde. 
Par uzdevuma 5.3. Pilsētas galveno ielu tīklu un šķērsojumu attīstība rīcības (5.3.1. 
 Pilsētas galveno ielu tīklu un šķērsojumu attīstība, savienojot LSEZ teritoriju 
ar Liepājas pilsētas vēsturisko centru un ostas iekšējo ceļu tīklu (t.sk. Dienvidu 
pieslēguma Liepājas ostai izbūves 2. kārta)) ietvaros plānotās darbības īstenošanu 
neatbild LSEZ pārvalde. 
Uzdevuma 5.4. Multimodālu transporta pakalpojumu izveide un attīstība rīcības 5.4.2. 
Sadarbība ar Satiksmes ministriju, Rīgas brīvostu, Ventspils brīvostu un VAS "Latvijas 
Dzelzceļš" vienota Eirāzijas transporta koridora maršruta piedāvājuma sagatavošanai 
īstenošanas rezultātā plānota vienotas valsts politikas izstrāde, kopēja vienošanās 
starp ostām, kas kopumā būs ar pozitīvu ietekmi uz vidi. 

Vērtējums Tieša, būtiska ietekme uz vidi nav sagaidāma 

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Plānotās rīcības plānots realizēt atbilstoši LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. 
alternatīvai (gala redakcija). Risinājumi un alternatīvas netiek analizētas, jo par rīcību 
īstenošanu neatbild LSEZ pārvalde.  

SM6: Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā 

Plānoto 
rīcību 
iespējamā 
ietekme uz 
vidi 

Īstenojot rīcības stratēģiskā mērķa sasniegšanai, būs pozitīva ietekme uz vides 
kvalitātes izmaiņām, vides riskiem, ūdens un dabas teritorijām. 
Uzdevumu 6.1. Ostas piesārņoto teritoriju izpēte un sanācija (rīcības: 6.1.1. Vēsturiski 
piesārņotas vietas - Liepājas ostas Karostas kanāla – attīrīšana, 2.kārta; 6.1.2. 
Vēsturiski piesārņotas vietas - Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana; 6.1.3. 
Vēsturiski piesārņoto teritoriju Liepājas ostas teritorijā izpēte, sanācijas darbu 
nepieciešamības pamatojuma izstrāde) un 6.2. Vides stāvokļa uzlabošana (rīcība: 
6.2.1. Klientu atbalsta centra izveide LSEZ pārvaldē (iedzīvotāju un komersantu 
izpratnes par vides jautājumiem paaugstināšana, sūdzību izskatīšana, vides stāvokļa 
monitoringa nodrošināšana, utml.)) izpildes rezultātā LSEZ teritorijā tiks samazināts 
piesārņojuma līmenis. Liepājas ostas Karostas kanāls pašlaik ir teritorija ar 
paaugstinātu biogēno un tehnogēno piesārņojuma pakāpi. 
Līdz 2022. gadam plānots īstenot projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas 
ostas Karostas kanāla attīrīšana, 2.kārta”. No piesārņojuma tiks attīrīta teritorija 68 ha 
lielā platībā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota kuģošanas drošība Karostas 
kanālā un novērsta piesārņojuma izplatīšanās Baltijas jūrā. 
Klientu atbalsta centra izveide LSEZ pārvaldē vides stāvokļa uzlabošanai LSEZ teritorijā 
un iedzīvotāju izpratnes paaugstināšanai, paaugstinās LSEZ uzņēmēju izpratni par 
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz vides aizsardzības jautājumiem. 2018. gadā tiks 
izveidots diennakts telefons, pa kuru iedzīvotāji varēs iesniegt sūdzības par trokšņu, 
smaku, putekļu un citu emisiju traucējumiem, kurus tiem rada LSEZ teritorijā 
darbojošies uzņēmumi. Informācija par izveidoto diennakts telefonu tiks izvietota 
LSEZ pārvaldes mājas lapā. 

Vērtējums Sagaidāma būtiska labvēlīga ietekme uz vidi  

Risinājumi/ 
alternatīvas 

Alternatīvie risinājumi un rekomendētās alternatīvas sniegtas 5. tabulā. 
 

8.2. Attīstības plāna rīcību alternatīvie risinājumi un  to vērtējums 
Attīstības plāna rīcību tehniskās attīstības stadijas un rīcību iestāšanās varbūtība ir atšķirīga, 

tāpēc, ņemot vērā plānošanas dokumenta termiņu, iespējas pilnvērtīgi un vispusīgi novērtēt 

plānošanas dokumenta ietekmes ierobežo tas, cik precīzi un detalizēti ir definēti uzdevumi 

un rīcības. Apkopojoša informācija par Attīstības plāna rīcībām, to apraksts, tehniskās 
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attīstības stadijas, iestāšanās varbūtības un rīcību tiešās ietekmes uz vidi būtiskuma 

vērtējums sniegts 4. pielikumā.  

Detalizētu kopējās slodzes uz vidi pieaugumu un novērtējumu Attīstības plānā definētajiem 

projektiem šajā stadijā nav iespējams veikt, jo rīcības plānā iekļautajām rīcībām no vides 

viedokļa nav definēti skaitliski raksturlielumi, kas būtu par pamatu šādam vērtējumam. 

Alternatīvie risinājumi un rekomendētās alternatīvas sniegtas 5. tabulā atbilstoši LSEZ 

pārvaldes prioritārās investīciju programmas 2018.-2022. gadam projektu sarakstam.  

5. tabula. Investīciju projektu, kas saistīti ar ietekmi uz vidi, novērtējums un alternatīvie 

risinājumi 

 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

1. 2.1.1. Karostas 
kanāla un 
Ziemeļu vārtu 
hidrotehnisko 
būvju 
atjaunošana 

Darbu 
veikšanas 
laikā īslaicīgi 
sagaidāma 
negatīva 
ietekme uz 
vidi: 
uzduļķojums, 
troksnis, 
emisijas no 
tehnikas 
vienībām, kas 
iesaistītas 
būvdarbos.  

- Līdzšinējo 
hidrotehnisko būvju 
atjaunošana  
- Jaunu piestātņu 
izveidošana jaunās 
vietās 
 

Atbalstāmā 
alternatīva būtu 
līdzšinējo 
hidrotehnisko būvju 
atjaunošana, 
ievērojot 
preventīvos 
pasākumus – 
strādāt piemērotos 
laika apstākļos, 
ievērot zivju nārsta 
periodus, izmantot 
videi draudzīgas 
tehnoloģijas. 

2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5. 

2. 2.2.1. Liepājas 
ostas 
sauszemes 
pievedceļu 
attīstība  

Gaisa 
piesārņojums, 
trokšņa 
piesārņojums 

Sauszemes 
pievedceļu caurlaides 
spēju saglabāšana 
līdzšinējā līmenī, 
izveidojot jaunus 
autotransporta 
stāvlaukumus un 
papaplašinot Liepājas 
dzelzceļa stacijas 
vagonu parku: 
- Iespējamā 

alternatīva varētu 
būt 
autotransportam 
ieviest caurlaides 
punktus pirms 
iebraukšanas pilsētā, 
izveidot 
stāvlaukumus 
(gaidīšanas 
laukumus) ārpus 
pilsētas. 

Attiecībā uz 
alternatīvo variantu 
sauszemes 
pievedceļu attīstībai 
- pievedceļu 
caurlaides spēju 
saglabāšana 
līdzšinējā līmenī, 
izveidojot jaunus 
autotransporta 
stāvlaukumus un 
papaplašinot 
Liepājas dzelzceļa 
stacijas vagonu 
parku netiek 
rekomendēta kā 
alternatīva, jo 
izvēloties šo 
risinājumu 
palielināsies kuģu 
dīkstāve to 
iekraušanas un 

2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4., 
2.2.5., 
2.2.6. 

                                                           
17  Šajā kolonā ir uzrādītās rīcības, kuru attīstības stadija šobrīd ir zemāka par 2. kolonā minēto, bet 
kuru sagaidāmā ietekme uz vidi un alternatīvie risinājumi varētu būt līdzīgi izvērtētajam projektam. 
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 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

- Dzelzceļam – 
paplašināt Liepājas 
stacijas sliežu ceļu 
skaitu, veidojot 
plašāku vagonu 
gaidīšanas parku. 

 
Sauszemes pievedceļi 
šobrīd nodrošina 
ostas pakalpojumu 
sniegšanu LSEZ 
Ziemas ostas 
piestātnēs, Brīvostas 
piestātnēs un 
Karostas kanāla 
piestātnēs. 
Perspektīvā plānots, 
ka varētu tikt 
izveidota 
infrastruktūra 
Priekšostas teritorijās 
uz Ziemeļiem un 
Dienvidiem no 
Karostas kanāla. 
Jauni, perspektīvie 
pievedceļi plānoti uz 
ostas ziemeļu daļu pa 
“Priekšostas ziemeļu 
savienojuma” 
transporta koridoru. 
 
Iespējamie tehniskie 
risinājumi: 
- Autoceļa segumam 

izmantot reciklētu 
materiālu. 

- Gulšņi – iespējams 
izmantot gulšņus, 
kuru ražošanā tiek 
izmantoti otrreizējās 
pārstrādes 
izejmateriāli - 
nolietotas 
automašīnu riepas 
un plastmasa. 

- Trokšņa sienas. 

izkraušanas laikā, 
palielināsies arī 
autotransporta 
stāvēšanas laiks, kā 
rezultātā pieaugs 
ostas pakalpojumu 
izmaksas un 
samazināsies ostas 
konkurētspēja. 
 
Attīstot sauszemes 
pievedceļus tiek 
rekomendēts 
sākotnēji izmantot 
un apgūt esošās 
ostas un 
industriālās 
teritorijas un tikai 
pēc tam apgūt 
jaunas, līdz šim 
saimnieciskā 
darbībā 
neizmantotas 
teritorijas. 
 
Attīstot sauszemes 
pievedceļus tiek 
rekomendēts 
ievērot ieteicamos 
tehniskos 
risinājumus 
attiecībā uz trokšņa 
sienām, gulšņiem 
un reciklēto 
materiālu. 

3. 2.3.1. Liepājas 
ostas ūdens 
infrastruktūras 
uzlabošana 

Izraktās 
grunts radītā 
ietekme uz 
vidi 
 
Darbu 
veikšanas 

-Grunts novietošana 
jūras grunts atbērtnē; 
-Grunts izmantošana 
jaunu piestātņu un 
sauszemes teritoriju 
izveidošanai; 
-Grunts izmantošana 

Ar krasta zonas 
piebarošanu saistīto 
pasākumu 
īstenošana ir 
uzskatāma par 
vēlamāku no kopējā 
ietekmes uz vidi 

2.3.2. 
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 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

laikā īslaicīgi 
sagaidāma 
negatīva 
ietekme uz 
vidi: 
uzduļķojums, 
troksnis, 
emisijas no 
tehnikas 
vienībām, kas 
iesaistītas 
būvdarbos. 

krasta zonas – no Z 
mola uz Ziemeļiem - 
erozijas mazināšanai/ 
mākslīgai 
papildināšanai ar 
smalkgraudainu 
padziļināšanas 
rezultātā izrakto 
materiālu. 

viedokļa. Tomēr 
jāņem vērā šiem 
pasākumiem 
raksturīgā 
iespējamā 
nelabvēlīgā ietekme 
uz vidi, piemēram, 
smilšu piebēršana 
var izraisīt zivju 
nārsta vai 
barošanās teritoriju 
degradāciju. 

4. 2.4.1., 2.4.2. 
Pasažieru un 
prāmju 
satiksmes 
attīstība 

Gaisa 
piesārņojums, 
emisijas 
ūdeņos 

Prāmju līnijas 
satiksmes attīstības 
alternatīva ir autoceļu 
izmantošana 
pasažieru un kravu 
pārvadāšanai 

Tiek rekomendēta 
pasažieru un 
prāmju satiksmes 
attīstība Liepājas 
ostā, jo prāmju 
līnijas alternatīva – 
pasažieru un kravu 
pārcelšana uz 
autoceļiem atstās 
nozīmīgāku 
negatīvo ietekmi uz 
gaisa piesārņojumu, 
trokšņa 
piesārņojumu un 
satiksmes drošību 
kā prāmju līnijas 
radītā ietekme uz 
vidi. 

NA 

5. 2.5.2. 
Zvejniekiem 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
pilnveidošana 
Liepājas ostā, 
2.kārta 

Darbu 
veikšanas 
laikā īslaicīgi 
sagaidāma 
negatīva 
ietekme uz 
vidi: 
uzduļķojums, 
troksnis, 
emisijas no 
tehnikas 
vienībām, kas 
iesaistītas 
būvdarbos.  

-Līdzšinējo 
hidrotehnisko būvju 
atjaunošana; 
-Jaunu piestātņu 
izveidošana jaunās 
vietās. 
 

Atbalstāmā 
alternatīva būtu 
līdzšinējo 
hidrotehnisko būvju 
atjaunošana, 
ievērojot 
preventīvos 
pasākumus – 
strādāt piemērotos 
laika apstākļos, 
ievērot zivju nārsta 
periodus, izmantot 
videi draudzīgas 
tehnoloģijas. 

NA 

6. 2.6.1. 
Burāšanas 
infrastruktūras 
un jahtu ostu 
tīkla būvju 
uzlabošana 
Igaunijā un 
Latvijā 

Emisijas 
ūdeņos, 
regulāru 
padziļināšanas 
darbu 
ietekme uz 
zivju 
resursiem 

Jahtu ostas attīstība 
varētu tikt īstenota, 
ievērojot jahtu ostu 
zilā karoga kritērijus. 
Zilais karogs tiek 
piešķirts trijās 
kategorijās – Zilais 
Karogs peldvietām, 

Tiek rekomendēts 
izskatīt iespēju 
jahtu ostu attīstīt kā 
Zilā karoga jahtu 
ostu. 
Zilā Karoga kritēriju 
ievērošana 
nodrošinās rūpīgu 

NA 
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 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

Zilais Karogs jahtu 
ostām, kā arī Zilais 
karogs individuālajām 
jahtām.  

analīzi un 
pasākumus 
sekojošās vides 
jomās - vides 
izglītība un 
informācija, ūdens 
kvalitāte, 
apsaimniekošana 
un serviss, drošība. 

7. 2.7.1 Jauno 
ostas teritoriju 
Priekšostā 
attīstība 

Darbu 
veikšanas 
laikā īslaicīgi 
sagaidāma 
negatīva 
ietekme uz 
vidi: 
uzduļķojums, 
troksnis, 
emisijas no 
tehnikas 
vienībām, kas 
iesaistītas 
būvdarbos. 
 
Gaisa 
piesārņojums, 
emisijas 
ūdeņos 

Perspektīvā plānots 
ka varētu tikt 
izveidota 
infrastruktūra 
Priekšostas teritorijās 
uz Ziemeļiem un 
Dienvidiem no 
Karostas kanāla.  
 
Kā alternatīva varētu 
tik izskatīta jaunu 
teritoriju 
neattīstīšana, bet 
ostas pakalpojumu 
sniegšana no kuģa uz 
kuģi tālāk no krasta, 
kuģu galīgu 
piekraušanu veicot 
ostas ārējā reidā. 

Tiek rekomendēts 
attīstīt jaunas ostas 
teritorijas 
Priekšostā sākotnēji 
izmantojot un 
apgūstot esošās 
ostas un 
industriālās 
teritorijas un tikai 
pēc tam apgūstot 
jaunas, līdz šim 
saimnieciskā 
darbībā 
neizmantotas 
teritorijas. 
 
Kuģu galīga 
piekraušana ostas 
ārējā reidā netiek 
rekomendēta, jo tā 
apdraud kravas 
operācijā iesaistītos 
kuģus, kā arī jūras 
vidi, ko var 
piesārņot 
pārkraušanas 
rezultātā jūrā 
nokļuvusī kuģa 
krava. 

NA 

8. 2.8.4. Kuģu 
remonta un 
būvniecības 
attīstības 
veicināšana 

Emisijas 
ūdeņos 

Kuģu remonta un 
būvniecības darbības 
šobrīd notiek 
Karostas kanāla 
apkārtnē. Kā 
alternatīva varētu būt 
jaunu ostas 
piekrastes teritoriju 
aprīkošana un 
izmantošana kuģu 
remonta un 
būvniecības 
darbībām. 

Tiek rekomendēts 
turpināt Kuģu 
remonta un 
būvniecības 
darbības līdzšinējā 
Karostas kanāla 
apkārtnē, neattīstot 
šos pakalpojumus 
jaunās ostas 
piekrastes 
teritorijās.  

NA 

9. 3.1.2. Gaisa Jaunu, līdz šim Tiek rekomendēts 3.1.8 
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 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

Industriālo 
teritoriju 
attīstība 

piesārņojums,  
smakas, 
trokšņa 
piesārņojums, 
ainavas 
degradācija 

saimnieciskā darbībā 
neizmantotu 
teritoriju zemes 
lietojuma maiņas 
rezultātā iespējama 
papildus 
piesārņojuma slodze 
uz vidi. 
Alternatīva ir esošo 
industriālo teritoriju 
sakārtošana un 
revitalizācija. 
 
Tehniskie risinājumi: 
-uzņēmumiem, kas 
īsteno saimniecisko 
darbību, ievērot un 
nepārsniegt vidi 
piesārņojošo vielu 
emisiju 
robežlielumus; 
-plānošanā sekot un 
ievērot dabas un 
apstādījumu teritoriju 
plānojumu, kā arī 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtību 
saglabāšanu 

sākotnēji veikt 
esošo industriālo 
teritoriju 
sakārtošanu un 
revitalizāciju un 
tikai pēc tam attīstīt 
jaunas, līdz šim 
saimnieciskā 
darbībā 
neizmantotas 
teritorijas. 
 
Revitalizējot 
degradētās 
rūpnieciskās 
teritorijas un 
attīstot 
saimniecisko 
darbību 
vēsturiskajās 
rūpnieciskajās 
teritorijās, tiks 
samazināta 
degradēto ainavu 
teritoriju platība. 
 
Ievērtējot vides, 
kultūrvēsturiskos, 
ainaviskos un citus 
sabiedrībai 
nozīmīgos aspektus, 
saglabāsies dabas 
un apstādījumu 
teritorijas un 
teritorijas ar unikālo 
kultūras 
mantojumu. 

1
0. 

6.1.1. Liepājas 
Karostas 
attīrīšanas 
2.kārta 

Liepājas ostas 
Karostas 
kanāls pašlaik 
ir teritorija ar 
paaugstinātu 
biogēno un 
tehnogēno 
piesārņojuma 
pakāpi 

Vēsturiski Liepājas 
ostas Karostas kanāls 
ir viena no 
piesārņotākajām 
teritorijām Baltijas 
jūras reģionā, kas 
radusies padomju 
karaspēka darbības 
rezultātā. No 2012. 
gada LSEZ pārvalde 
īsteno KF projektu 
“Vēsturiski 
piesārņotas vietas 
Liepājas ostas 
Karostas kanāla 
attīrīšana”. Projekta 

Īstenot KF projektu 
“Vēsturiski 
piesārņotas vietas 
Liepājas ostas 
Karostas kanāla 
attīrīšana”. 
 Liepājas Karostas 
attīrīšana no 
piesārņojuma un 
sanācijas darbu 
pabeigšana pilnā 
apjomā (78 ha lielā 
platībā). 

6.1.2., 
6.1.3. 
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 Investīciju 
projekti/ 

rīcības 

Sagaidāmās 
ietekmes uz 

vidi 

Alternatīvie 
risinājumi 

Rekomendētā 
alternatīva 

Rīcības ar 
līdzīgu 

ietekmi uz 
vidi17 

ietvaros tiek īstenotas 
darbības saskaņā ar 
sanācijas darbu 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma 
rezultātiem. 

 

8.3. LSEZ teritorijas attīstības plāna alternatīvas 
 
LSEZ Attīstības plāna izstrādes darba gaitā attiecībā uz teritorijas izmantošanu, lai tajā 
definētie attīstības virzieni (1. Esošo industriālo teritoriju sakārtošana un revitalizācija; 2. 
Jaunu industriālo teritoriju attīstība; 3. Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un 
attīstība; 4. Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju izveide), varētu tikt realizēti, 
tika izstrādātas trīs redakcijas:  

• Sākotnējais LSEZ teritorijas attīstības plāns;  

• 1. redakcija  

• 2. (gala) redakcija.  

Vides pārskatā LSEZ attīstības plāna teritorijas attīstības risinājumu 1. redakcija vērtēta kā 1. 

alternatīva, pilnveidotā 2. (gala) redakcija kā 2. alternatīva. 

Sākotnējais LSEZ teritorijas attīstības plāns: 

Sākotnējā redakcija (15. attēls) LSEZ teritorijas attīstībai tika izveidota, ņemot vērā 

priekšlikumus pēc LSEZ pārvaldes, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas un LSEZ 

teritorijā darbojošos uzņēmumu apzināšanas, ņemot vērā LSEZ teritorijas izveidošanas 

mērķi, veikto esošās situācijas izvērtējumu un novērtētās attīstības tendences. Apzināšana 

tika īstenota aptauju, interviju, tikšanos un darba grupu sanāksmju veidā no 2017. gada 

janvāra līdz 2017. gada jūnijam. Plānojot teritorijas attīstību, tika ņemtas vērā enkurvietas 

(16. attēls), kas jau šobrīd atrodas pilsētā un nodrošina LSEZ izveidošanas mērķa 

sasniegšanu. 
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15. attēls. Sākotnējā teritorijas attīstības redakcija 

 

 

 
16.attēls. Esošie un perspektīvie attīstības centri 
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LSEZ teritorijas attīstības plāna 1.redakcija 

2017. gada augustā tika veikta Sākotnējās redakcijas precizēšana un sagatavota LSEZ 

teritorijas attīstības plāna 1. redakcija (17. attēls), novērtējot iepriekšējā solī definēto 

attīstības plānu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (t. sk. pašvaldības 

teritorijas plānojumam, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai u.c. dokumentiem). 

Izvietojot plānotās attīstības ieceres telpiskajā perspektīvā, tika veikta to īstenošanas 

iespējamības izvērtējums attiecībā pret pašvaldības teritorijas plānojumu. Sagatavotā 

telpiskās perspektīvas sākotnējā versija tika nodota izvērtēšanai Attīstības plāna Vadības 

grupai. 

 
17.attēls. LSEZ teritorijas attīstības plāna 1.redakcija (1.alternatīva) 

 

LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. (gala) redakcija 

2017. gada septembrī LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. redakcija tika precizēta, ievērtējot 

vides, kultūrvēsturiskos, ainaviskos un citus sabiedrībai nozīmīgus aspektus. Tika būtiski 

samazinātas plānotās industriālās teritorijas, palielinātas dabas un apstādījumu teritorijas, 

izdalītas teritorijas ar unikālu kultūras mantojumu utml. 

2017. gada decembrī pēc sabiedriskās apspriešanas perioda beigām telpiskā perspektīva tika 

modificēta atbilstoši institūciju komentāriem, piemēram, tika samazināts potenciālais 

dzīvojamais rajons “Dārzu pilsēta”. 

LSEZ teritorijas attīstības plāna gala redakcija, kas atbilst attīstības plānā iekļautajam LSEZ 

teritorijas perspektīvajam funkcionālajam sadalījumam sniegta 18. attēlā. 



 
 

 
18.attēls. LSEZ teritorijas attīstības 2. (gala) redakcija -  2. alternatīva 



 
 

Apkopojums par LSEZ teritorijas attīstības plāna izstrādes stadijām un tajās sagatavotajām 

LSEZ teritorijas attīstības plāna redakcijām, iesaistītajām institūcijām un izmantotajiem 

kritērijiem sniegts 6.tabulā.  

6. tabula. LSEZ teritorijas attīstības plāna izstrādes gaita 

Laika periods Iesaistītie Sanāksmes/ diskusijas 
Izmantotie kritēriji/ 

uzstādījumi 

Sākotnējā redakcija 

Janvāris - Jūnijs 
2017 

LSEZ pārvalde, Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
būvvalde,  Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija, VAS 
“Latvijas dzelzceļš”    
Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde 
“Nekustamā īpašuma 
pārvalde” 

Darba grupas Nr.1 
sanāksme (pārvalde, vide, 
nekustamais īpašums) 
Darba grupā pārrunājamās 
tēmas: pārvalde, pārvaldes 
struktūra un funkcijas, 
finanšu raksturojums, 
projektu kapacitāte, 
drošība un aizsardzība, 
nekustamais īpašums, LSEZ 
īpašumu resursi, 
nekustamā īpašuma 
izmantošana, īpašumu 
piederība, 
apsaimniekošana un 
problēmas (mājokļi, 
ražošana, dabas resursu 
izmantošana, degradēti un 
piesārņoti īpašumi, kultūras 
pieminekļi, dabas teritorijas 
u.c.)  
Darba grupas Nr.2 
sanāksme (uzņēmējdarbība 
un ekonomika)  
Darba grupā pārrunājamās 
tēmas: Nozaru un 
uzņēmumu raksturojums, 
nodarbinātība un bezdarbs, 
darba samaksas līmenis, 
uzņēmējdarbības vide, 
ekonomiskās zonas 
specializācija, u.c 

Maksimālie attīstības plāni 
LSEZ teritorijai 

1. redakcija 

Jūlijs - Augusts 
2017 

LSEZ pārvalde, Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija, Liepājas 
ostas nomnieku 
asociācija, VAS 
“Latvijas dzelzceļš” 

30/06/2017 Vadības grupa; 
Sākotnējās redakcijas 
izvērtēšana  

Spēkā esošie normatīvie akti 
(t. sk. pašvaldības teritorijas 
plānojums). 

2. (gala) redakcija  

Septembris 
2017 

LSEZ pārvalde, Liepājas 
pilsētas pašvaldības 
administrācija, Liepājas 
ostas nomnieku 
asociācija, VAS 
“Latvijas dzelzceļš” 

06/09/2017 1. redakcijas 
izvērtēšana. Vadības grupas 
apstiprinātā gala redakcija. 

Vides, kultūrvēsturiskie, 
ainaviskie un citi sabiedrībai 
nozīmīgi aspekti. 
Telpiskās perspektīvas 
attīstības kritēriji: 
- Sasniedzamība, multimodāli 
un integrēti transporta 
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Laika periods Iesaistītie Sanāksmes/ diskusijas 
Izmantotie kritēriji/ 

uzstādījumi 

risinājumi; 
- Elastīga teritorijas 
izmantošana; 
- Prioritāri attīstāmās 
teritorijas; 
- Teritoriju pārdomāta 
plānošana un rezervēšana 
nākotnes vajadzībām; 
- Attīstības virzītāji jeb 
«enkurvietas»; 
- Degradēto un piesārņoto 
teritoriju revitalizācija, esošo 
teritoriju optimāla 
izmantošana; 
- Dabas teritoriju 
saglabāšana, zaļo koridoru un 
struktūru veidošana; 
- Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana (Karosta u.c.). 

Decembris 
2017 

LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija, LR Satiksmes 
ministrija, LR 
Ekonomikas ministrija,  
Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests, 
Kurzemes plānošanas 
reģions, Valsts vides 
dienests, Dabas 
aizsardzības pārvalde 

Gala redakcija precizēta, 
ņemot vērā institūciju 
ieteikumus 

Sabiedriskās apspriešanas 
laikā iesniegtie institūciju un 
sabiedrības ieteikumi  

Februāris 2018 VPVB, LSEZ pārvalde Gala redakcija precizēta, 
ņemot vērā VPVB  
komentārus 

VPVB komentāri 

 

LSEZ teritorijas attīstības alternatīvu salīdzinājums un viedoklis par rekomendēto alternatīvu 

sniegta 7. tabulā.  

7. tabula. LSEZ teritorijas attīstības alternatīvu salīdzinājums 

Nr. 
p.k. 

1. alternatīva 2. alternatīva 
Rekomendētā 

alternatīva 

1. Dabas un apstādījumu teritoriju plānojums 
 
Attīstības plāna izstrādes laikā tika ņemta 
vērā nepieciešamība pēc dabas 
teritorijām, plānotās industriālās 
teritorijas tika paredzēts attīstīt atbilstoši 
Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai līdz 2030.gadam. 

Dabas un apstādījumu teritoriju 
plānojums 
 
Ievērtējot vides, kultūrvēsturiskos, 
ainaviskos un citus sabiedrībai 
nozīmīgus aspektus, tika būtiski 
samazinātas plānotās industriālās 
teritorijas, palielinātas dabas un 
apstādījumu teritorijas.  

2. alternatīva 

2. Kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību 
plānošana 
 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
vērtību plānošana 
 

2. alternatīva 
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Attīstības plāna izstrādes laikā tika ņemta 
vērā nepieciešamība saglabāt 
kultūrvēsturiskās teritorijas, plānotās 
industriālās teritorijas tika paredzēts 
attīstīt atbilstoši Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 
2030.gadam. 
 

Ievērtējot vides, kultūrvēsturiskos, 
ainaviskos un citus sabiedrībai 
nozīmīgus aspektus, tika precizētas 
un samazinātas plānotās 
industriālās teritorijas, palielinātas 
dabas un apstādījumu teritorijas, 
izdalītas teritorijas ar unikālu 
kultūras mantojumu utml. 

3. Piesārņotās un degradētās teritorijas 
 
Attīstības plāna izstrādes laikā plānotās 
industriālās teritorijas tika paredzēts 
attīstīt atbilstoši Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 
2030.gadam LSEZ teritorijas robežās. 
 

Piesārņotās un degradētās 
teritorijas 
 
Ņemot vērā piesārņoto un 
degradēto teritoriju novietojumu, 
plānotās industriālās teritorijas 
prioritāri paredzēts attīstīt esošās 
industriālās teritorijās LSEZ 
teritorijas robežās. 

2. alternatīva 

4. Sasniedzamība, multimodāli un integrēti 
transporta risinājumi 
 
Attīstības plāna izstrādes laikā plānotās 
industriālās teritorijas tika paredzēts 
attīstīt atbilstoši Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 
2030.gadam LSEZ teritorijas robežās. 

Sasniedzamība, multimodāli un 
integrēti transporta risinājumi 
 
Ņemot vērā  sasniedzamības 
aspektus un multimodālu un 
integrētu transporta risinājumu 
plānojumu, industriālās teritorijas 
prioritāri paredzēts attīstīt šajās 
teritorijās. 

2. alternatīva 

5. Elastīga teritorijas izmantošana; prioritāri 
attīstāmās teritorijas; teritoriju 
pārdomāta plānošana un rezervēšana 
nākotnes vajadzībām; attīstības virzītāji 
jeb «enkurvietas» 
 
Attīstības plāna izstrādes laikā plānotās 
industriālās teritorijas tika paredzēts 
attīstīt atbilstoši Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 
2030.gadam LSEZ teritorijas robežās. 
 
 

Elastīga teritorijas izmantošana; 
prioritāri attīstāmās teritorijas; 
teritoriju pārdomāta plānošana un 
rezervēšana nākotnes vajadzībām; 
attīstības virzītāji jeb «enkurvietas» 
 
Ņemot vērā  teritorijas 
izmantošanas, prioritāri attīstāmo 
teritoriju, “enkurvietu” aspektus, 
multimodālu un integrētu 
transporta risinājumu plānojumu, 
 industriālās teritorijas prioritāri 
paredzēts attīstīt šajās teritorijās 

2. alternatīva 

 

8.4. Kopējā ietekme 
Īstenojot Attīstības plānu, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes:  

Tiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiņas vidē, kuras Attīstības plāna īstenošanas rezultātā nepastarpināti 

iedarbojas uz vidi (piemēram – piesārņojums, novadot vidē emisijas; zemju apbūve; ceļu un 

inženierkomunikāciju izbūve u.c.). LSEZ teritorijā tiešās ietekmes saistītas ar dažādu projektu 

realizāciju, kas galvenokārt izpaudīsies ostas būvju un industriālās apbūves būvniecības un 

izveides procesā. LSEZ teritorijā Attīstības plāns paredz attīstīt ostas un industriālās būves. 

Tiešās negatīvās ietekmes, kas saistāmas ar ostas un industriālo zonu attīstību: 
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• attīstot ostu un veidojot jaunas industriālās zonas, samazināsies neapbūvēto zemju 

platība Liepājas pilsētas Ziemeļu daļā; 

• attīstot ostu un veidojot jaunas industriālās zonas, iespējami tālāki hidroloģiski un 

morfoloģiski pārveidojumi ostas akvatorijā, jūras piekrastē, Tirdzniecības kanāla un 

Karostas kanāla teritorijās; 

• var pieaugt gaisa piesārņojuma emisiju apjomi un pasliktināties gaisa kvalitāte, kas 

saistīta ar transporta plūsmas pieaugumu, kravu pārvadājumu un ražošanas 

pieaugumu; 

• var palielināties trokšņu ietekme, ko rada rūpnieciskie objekti un transports; 

• var pieaugt notekūdeņu apjoms ilgtermiņā, pieaugot saimnieciskajai aktivitātei, kā 

arī tās radītā slodze uz vidi, ja notekūdeņi netiek atbilstoši savākti un apsaimniekoti; 

• var palielināties antropogēnā slodze uz līdz šim neapbūvētām piekrastes teritorijām 

ostā. 

Ievērojot plānoto būvdarbu īstenošanā atbilstību normatīvo aktu noteiktajām prasībām un 

vides institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus, netiek prognozēta gaisa, augsnes, grunts 

un ūdeņu piesārņošana. 

Sagaidāmas arī ar Attīstības plāna īstenošanu saistītas tiešas pozitīvas ietekmes: 

• attīstot ostu un veidojot jaunus ražošanas uzņēmumus, tiks veicināta degradēto un 

piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju sakārtošana; 

• uzņēmējdarbības kvalitātes pilnveidošana un inovāciju pielietošana varētu sekmēt 

atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes pasākumu attīstību ražošanas 

uzņēmumos; 

• īstenojot piekrastes zonas, pludmales labiekārtojuma un apsaimniekošanas 

pasākumu īstenošanu LSEZ teritorijā esošajā Ziemeļu pludmalē, kā arī citu 

ūdensmalu pieejamības un labiekārtojuma nodrošināšanu, tiks veicināta 

antropogēnās slodzes samazināšanās uz dabas teritorijām; 

• tiks veikti sanācijas darbi vēsturiski piesārņotā vietā – Liepājas ostas Karostas kanālā, 

pārējās vēsturiski piesārņotajās vietās plānots veikt pētījumus par piesārņojuma 

apjomu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Netiešās ietekmes 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības rezultātā starp vidi un tiešajām ietekmēm: 

• līdz ar ostas, lidostas un rūpniecības attīstību var pieaugt saimnieciskās darbības 

radītā antropogēnā slodze uz vidi; 

• pasliktinoties gaisa kvalitātei, vienlaicīgi pasliktināsies arī dzīves vides kvalitāte 

pilsētā. 

Netiešās ietekmes ir saistītas ar rūpniecības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu. 

Īslaicīgās ietekmes galvenokārt saistāmas ir Attīstības plānā plānoto būvdarbu īstenošanu, 

un tās ir: 

• troksnis un putekļi būvniecības laikā; 
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• satiksmes traucējumi būvniecības laikā, kas var radīt paaugstinātu atmosfēras gaisa 

piesārņojumu; 

• zemsedzes bojājumi. 

Šādas ietekmes izraisa relatīvi īslaicīgu traucējumu un pēc konkrētu darbu pabeigšanas 

nerodas būtiski pēcefekti, ja vien darbības ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Ietekmi var mazināt, lokalizējot īslaicīgo piesārņojumu. Katrā noteiktā gadījumā ir jāvērtē, vai 

īslaicīgas ietekmes rezultātā netiek iznīcinātas sugas vai biotopi. 

Vidēji ilgas ietekmes var būt saistītas galvenokārt ar gaisa un trokšņa piesārņojumu strauju 

pieaugumu, kuru var izraisīt: 

• transporta līdzekļu skaita pieaugums; 

• jaunu stacionāru piesārņojuma avotu rašanās; 

• jaunu rūpnieciskā riska objektu rašanās; 

• grunts un gruntsūdens piesārņojums.  

Sarežģītu un apjomīgu infrastruktūras objektu būvniecība pa kārtām LSEZ teritorijā var radīt 

ilgstoša būvlaukuma efektu. 

Ilglaicīgās ietekmes sagaidāmas ielu un dzelzceļa sliežu ceļu tīkla izbūves rezultātā, kā arī 

ostas un lidostas infrastruktūras uzlabošanas rezultātā, jo šo objektu izbūve saistīta ne tikai 

ar konkrēto būvniecības vietu, bet atstāj ietekmi arī uz apkārtējās teritorijas vides kvalitāti un 

teritorijas attīstību. Ilglaicīgās ietekmes var atstāt būtiskāko ietekmi uz cilvēku veselību, 

ainavu, vides kvalitāti. Īstenojot paredzētās darbības, konsekventi jāievēro normatīvo aktu 

izvirzītie nosacījumi, pretējā gadījumā īslaicīgas un vidēji ilgas ietekmes var pārvērsties 

ilglaicīgajās ietekmēs. 

Pastāvīgās ietekmes 

Sagaidāms, ka, īstenojot Attīstības plānu, uzlabosies infrastruktūras kvalitāte, kā rezultātā 

iespējams samazināsies vides piesārņojums, kā rezultātā pastāvīgā slodze uz vidi būs ar 

tendenci samazināties. 

LSEZ teritorijā, attīstot industriālās teritorijas, nepieciešams paredzēt pasākumus, lai 

mazinātu vai novērstu nelabvēlīgo ietekmi uz dzīvojamajiem rajoniem Ziemeļu priekšpilsētā 

un Jaunliepājā, jo šīs teritorijas visbūtiskāk tiek ietekmētas no LSEZ industriālo un ostas 

uzņēmumu darbības (troksnis, smakas u.c.). Industriālajās teritorijās, kas atrodas tiešā 

dzīvojamo rajonu tuvumā, nepieciešams noteikt stingrākas prasības apbūves vizuālajam 

izskatam. 

Ietekmes uz vidi kopsavilkuma tabulā (8.tabula), kas sagatavota, balstoties uz 8.2.1. nodaļā 

sniegto vērtējumu, apkopota informācija par Attīstības plāna rīcību paliekošo ietekmi uz vidi, 

ja tiek īstenoti ietekmi mazinošie pasākumi, tabulā ietekmes raksturošanai lietoti sekojoši 

apzīmējumi: 

0 neitrāla/nav ietekme 
- negatīva ietekme 
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+ pozitīva ietekme 
+/- iespējama gan pozitīva, gan negatīva ietekme (pirms konkrētu rīcību īstenošanas 

jāveic detalizēti pētījumi, paredzot konkrētus pasākumus ietekmju mazināšanai) 
 



 
 

8. tabula. Ietekmes uz vidi kopsavilkums 

 

Vides kvalitāte Vides 
riski 

Ūdens 
teritorijas 

Dabas 
teritorijas/ 
ainavu 
daudzveidību 

Ietekme 
uz 
cilvēku 
veselību 

Gaiss Troksnis Ūdens Augsne 

SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana 

1.1. LSEZ pārvaldes struktūras un funkciju pilnveide 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. LSEZ pārvaldes saimnieciskās darbības 
ieņēmumu bāzes paaugstināšana 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. LSEZ zīmola un starptautiskās atpazīstamības un 
sadarbības veicināšana 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Darba vides uzlabošana un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšana 

0 0 0 0 + 0 0 0 

1.5. LSEZ pārvaldes materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SM2: Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība  

2.1. Kopējo hidrotehnisko būvju atjaunošana – 
piestātnes, moli, viļņlauži utt. 

0 0 +/- 0 +/- +/- 0 0 

2.2. Autoceļu un dzelzceļa pievadceļu attīstība +/- +/- +/- +/- +/- 0 0 +/- 

2.3. Kuģošanas ceļu padziļināšana 0 0 +/- 0 +/- +/- 0 0 

2.4. Pasažieru un prāmju satiksmes attīstība 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Ostas infrastruktūras uzturēšana un attīstība 
zivsaimniecības uzņēmumu atbalstam 

0 0 +/- 0 + + 0 0 

2.6. Liepājas jahtu ostas attīstība 0 0 + 0 + + 0 0 

2.7. Jauno ostas teritoriju Priekšostā attīstība 0 0 0 0 + + 0 0 

2.8. Stividoru kompetences veicināšana un jaunu 
pakalpojumu veidu attīstība 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vides kvalitāte Vides 
riski 

Ūdens 
teritorijas 

Dabas 
teritorijas/ 
ainavu 
daudzveidību 

Ietekme 
uz 
cilvēku 
veselību 

Gaiss Troksnis Ūdens Augsne 

SM3: Industriālo teritoriju attīstība un uzņēmējdarbības vides uzlabošana  

3.1. Industriālo teritoriju attīstība +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

3.2. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana + + + 0 + 0 0 + 

SM4: Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana  

4.1. Cilvēkresursu pieejamības veicināšana LSEZ 
uzņēmumu attīstības nodrošināšanai 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša 
dzīvojamā fonda attīstība 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Atbalsts uz darba tirgu orientētas augstākās un 
profesionālās izglītības sistēmas izveidei 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SM5: Multimodālu transporta savienojumu attīstība  

5.1. Liepājas lidostas attīstība; +/- +/- 0 0 0 0 0 +/- 

5.2. Galveno valsts autoceļu un dzelzceļa līniju 
attīstība Liepājas virzienā; 

+/- +/- +/- +/- 0 0 0 +/- 

5.3. Pilsētas galveno ielu tīklu un šķērsojumu 
attīstība; 

+/- +/- 0 0 0 0 + +/- 

5.4. Multimodālu transporta pakalpojumu izveide un 
attīstība. 

0 0 0 0 + 0 + 0 

SM6: Vides aizsardzība un iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana  

6.1. Ostas piesārņoto teritoriju izpēte un sanācija; 0 0 + + + + 0 0 

6.2. Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā. + + + + + + + + 

LSEZ teritorijas attīstības virzieni  

1. Esošo industriālo teritoriju sakārtošana un 
revitalizācija 

+ + + + + + 0 + 
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Vides kvalitāte Vides 
riski 

Ūdens 
teritorijas 

Dabas 
teritorijas/ 
ainavu 
daudzveidību 

Ietekme 
uz 
cilvēku 
veselību 

Gaiss Troksnis Ūdens Augsne 

2. Jaunu industriālo teritoriju attīstība +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

3. Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un 
attīstība 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

4. Transporta infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju izveide 

+/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

 



 
 

9. Attīstības plāna ietekmes un ietekmi mazinošie pasākumi 
 

Attīstības plāna ietekmes un ietekmi mazinošie pasākumi apkopoti 9.tabulā. 

9.tabula. Attīstības plāna ietekmes un ietekmi mazinošie pasākumi 

LSEZ attīstības virzieni 
(stratēģiskie mērķi un 

uzdevumi) 
Iespējamās ietekmes Ietekmi mazinošie pasākumi 

SM1: Uz attīstību vērsta LSEZ 
pārvaldības nodrošināšana 
1.1. LSEZ pārvaldes struktūras 
un funkciju pilnveide; 
1.2. LSEZ pārvaldes 
saimnieciskās darbības 
ieņēmumu bāzes 
paaugstināšana; 
1.3. LSEZ zīmola un 
starptautiskās atpazīstamības 
un sadarbības veicināšana; 
1.4. Darba vides uzlabošana un 
personāla kvalifikācijas 
paaugstināšana; 
1.5. LSEZ pārvaldes materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana. 

Rīcības šī stratēģiskā mērķa 
sasniegšanai un uzdevumu 
izpildei neradīs tiešu ietekmi uz 
vides kvalitātes izmaiņām. 
Ceļot darbinieku kvalifikāciju 
darba aizsardzības jautājumos  
sagaidāms, ka samazināsies 
negatīvā darba vides ietekme uz 
darbinieku veselību 

Nav nepieciešami 

SM2: Liepājas ostas 
konkurētspējas saglabāšana un 
attīstība 
2.1. Kopējo hidrotehnisko būvju 
atjaunošana – piestātnes, moli, 
viļņlauži utt. 
2.2. Autoceļu un dzelzceļa 
pievadceļu attīstība; 
2.3. Kuģošanas ceļu 
padziļināšana; 
2.4. Pasažieru un prāmju 
satiksmes attīstība; 
2.5. Ostas infrastruktūras 
uzturēšana un attīstība 
zivsaimniecības uzņēmumu 
atbalstam; 
2.6. Liepājas jahtu ostas 
attīstība; 
2.7. Jauno ostas teritoriju 
Priekšostā attīstība; 
2.8. Stividoru kompetences 
paaugstināšanas veicināšana un 
jaunu pakalpojumu veidu 
attīstība. 

Uzlabojot ostas konkurētspēju, 
tiešā veidā netiks ietekmēta 
Baltijas jūra, tās zivju resursi, 
gruntsūdeņu līmeņi un plūdu 
iespējamība.  
Sagaidāms, ka var palielināties 
antropogēnā slodze uz līdz šim 
neapbūvētām piekrastes 
teritorijām ostā. 
Saimnieciskās darbības 
pieaugšanas rezultātā:  
- var pieaugt gaisa 
piesārņojuma emisiju apjomi un 
pasliktināties gaisa kvalitāte, kas 
saistīta ar transporta plūsmu 
pieaugumu, kravu pārvadājumu 
un ražošanas pieaugumu; 
- var palielināties trokšņu 
ietekme, ko rada rūpnieciskie 
objekti,  transports; 
- var pieaugt notekūdeņu 
apjoms ilgtermiņā, pieaugot 
saimnieciskajai aktivitātei, kā arī 
tā radītā slodze uz vidi, ja 
notekūdeņi netiek atbilstoši 
savākti un apsaimniekoti. 

Izbūvējot jaunu vai 
rekonstruējot esošo LSEZ 
pārvaldes infrastruktūru, 
projektos jāiekļauj negatīvu 
ietekmi samazinoši un 
kompensējoši pasākumi 
atbilstoši spēkā esošajam 
normatīvajam regulējumam, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem 
draudzīgus dzīves vides 
apstākļus ostai pieguļošajās 
teritorijās. 
Investīciju projektu īstenošanai, 
kur nepieciešams, atbilstoši LR 
likumam „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” jāpiemēro 
sākotnējais ietekmes uz vidi 
izvērtējums vai jāveic ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūra. 
Darbības, kurām ir saņemti 
tehniskie noteikumi, 
īstenojamas atbilstoši tajos 
noteiktajām prasībām. 

SM3: Industriālo teritoriju 
attīstība un uzņēmējdarbības 

Veidojot jaunas industriālās 
zonas, samazināsies 

Investīciju projektu īstenošanai, 
kur nepieciešams, atbilstoši LR 
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LSEZ attīstības virzieni 
(stratēģiskie mērķi un 

uzdevumi) 
Iespējamās ietekmes Ietekmi mazinošie pasākumi 

vides uzlabošana 
3.1. Industriālo teritoriju 
attīstība; 
3.2. Uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana. 

neapbūvēto zemju platība 
Liepājas pilsētā. 
Netiešā veidā sagaidāms, ka var 
palielināties antropogēnā 
slodze uz līdz šim 
neapbūvētajām teritorijām. 

likumam „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” jāpiemēro 
sākotnējais ietekmes uz vidi 
izvērtējums vai jāveic ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūra. 
Darbības, kurām ir saņemti 
tehniskie noteikumi, 
īstenojamas atbilstoši tajos 
noteiktajām prasībām. 

SM4: Cilvēkresursu attīstība un 
izglītības veicināšana 
4.1. Cilvēkresursu pieejamības 
veicināšana LSEZ uzņēmumu 
attīstības nodrošināšanai; 
4.2. Mūsdienu darba tirgus 
prasībām atbilstoša dzīvojamā 
fonda attīstība; 
4.3. Atbalsts uz darba tirgu 
orientētas augstākās un 
profesionālās izglītības sistēmas 
izveidei. 

Rīcības šī stratēģiskā mērķa 
sasniegšanai un uzdevumu 
izpildei neradīs tiešu ietekmi uz 
vides kvalitātes izmaiņām. 
 

Nav nepieciešami. 

SM5: Multimodālu transporta 
savienojumu attīstība 
5.1. Liepājas lidostas attīstība; 
5.2. Galveno valsts autoceļu un 
dzelzceļa līniju attīstība Liepājas 
virzienā; 
5.3. Pilsētas galveno ielu tīklu 
un šķērsojumu attīstība; 
5.4. Multimodālu transporta 
pakalpojumu izveide un 
attīstība. 

Par lielāko daļu mērķa 
sasniegšanas ietvaros plānoto 
darbību īstenošanu neatbild 
LSEZ pārvalde. LSEZ pārvalde 
plāno piedalīties vienotas valsts 
politikas izstrādē, kas paredz 
kopēju vienošanos starp ostām, 
kas kopumā būs ar pozitīvu 
ietekmi uz vidi. 

Investīciju projektu īstenošanai, 
kur nepieciešams, atbilstoši LR 
likumam „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” jāpiemēro 
sākotnējais ietekmes uz vidi 
izvērtējums vai jāveic ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūra. 
 

SM6: Vides stāvokļa 
uzlabošana LSEZ teritorijā 
6.1. Ostas piesārņoto teritoriju 
izpēte un sanācija; 
6.2. Vides stāvokļa uzlabošana 
LSEZ teritorijā. 
 

Liepājas ostas Karostas kanāls 
pašlaik ir teritorija ar 
paaugstinātu biogēno un 
tehnogēno piesārņojuma 
pakāpi, sanācijas darbu 
rezultātā tiks samazināts 
piesārņojuma līmenis. 

 Īstenot KF projektu “Vēsturiski 
piesārņotas vietas Liepājas 
ostas Karostas kanāla 
attīrīšana” saskaņā ar sanācijas 
darbu ietekmes uz vidi 
novērtējuma rezultātiem.   

 

Novēršot un samazinot iespējamo nevēlamo ietekmi uz vidi, jāpievērš uzmanība šādiem 

aspektiem: 

- investīciju projektu īstenošanai, kur nepieciešams, atbilstoši LR likumam „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” jāpiemēro sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 

vai jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; 

- investīciju projektu īstenošanai NATURA 2000 teritorijā vai tiešā to tuvumā, 

nepieciešamības gadījumā, jāveic izvērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 

19.04.2011. noteikumiem Nr.300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”; 
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- ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo nostāju attiecībā uz gaisa transporta ietekmi 

uz vidi un īpaši uz klimata pārmaiņām, paplašinot lidostu, būtiska nozīme ir 

efektīvākai gaisa satiksmes pārvaldībai, samazinot gaisa kuģu gaidīšanas laiku pirms 

pacelšanās un trajektoriju, kas gaisa kuģim jānolido pirms nolaišanās; 

- jāizvēlas tādi infrastruktūras attīstības risinājumi, kas rada iespējami mazāku ietekmi 

uz vidi, kā arī iespējami mazāk samazina dabas pamatnes platības vai vērtību; 

- attīstot jaunas industriālās teritorijas, ir jāņem vērā zaļo koridoru izveides 

nepieciešamība, kas samazina rūpniecības vizuālo u.c. veida ietekmi uz publisko un 

dzīvojamo telpu, kā arī uzņēmumu darbības veidi un apjomi; 

- ostas teritorijā ūdeni piegādā no individuālajiem urbumiem. Vairākās vietās ostā nav 

pieejama kanalizācija (neapbūvētā ostas teritorija). Plānojot jaunu apbūvi ostas 

teritorijā, ir jāplāno risinājumi radušos notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. 

- LSEZ teritorijā esošajos ūdensobjektos pastāv risks nesasniegt labu ūdens kvalitāti, 

un mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt papildus pasākumus. Ventas upju baseinu 

apsaimniekošanas plānā ir noteikts, ka nepieciešams īstenot pasākumus biogēno 

elementu koncentrāciju ūdenī samazināšanai, lai 2027.gadā varētu sasniegt labu 

ekoloģisko kvalitāti vai labu ekoloģisko potenciālu. Ņemot vērā faktu, ka LSEZ 

Attīstības plānā ir sagatavotas LSEZ attīstības prognozes 2018.-2022.gadam, bet no 

2022.gada līdz 2035.gadam plānošanas dokumenta attīstības scenāriji detalizēti 

netiek vērtēti, LSEZ attīstības plānu 2018.-2035.gadam, balstoties uz aktuālo 

informāciju par vides stāvokli, būtu lietderīgi aktualizēt pēc LSEZ pārvaldes 

prioritārās investīciju programmas 2018.-2022. gadam plānoto projektu realizācijas, 

iekļaujot arī turpmākajās rīcībās tādus pasākumus, kas būtu nepieciešami šī ūdens 

kvalitātes mērķa sasniegšanai līdz 2027.gadam. 

- LSEZ teritorijā industriālajās zonās, kas atrodas tiešā dzīvojamo rajonu tuvumā, 

attīstot darbību vai veidojot jaunu saimniecisko darbību/būvniecību, nepieciešams 

noteikt stingrākas prasības apbūves vizuālajiem, norobežojošajiem risinājumiem, kā 

arī neplānot smagās rūpniecības uzņēmumu izvietojumu. Atkarībā no konkrēto 

projektu specifikas šādu pasākumu nepieciešamība vērtējama un iekļaujama 

konkrēto projektu izvērtēšanas stadijā; 

- saistībā ar plānotajām izmaiņām un turpmāko saimniecisko darbību, kas, iespējams, 

var radīt vides problēmas tādos aspektos kā piesārņojums, troksnis un smakas, to 

ietekmi uz blakus pieguļošām teritorijām, tajā skaitā dzīvojamās apbūves teritorijām, 

piemēram, kā iespējamu risinājumu, vides ietekmējošo aspektu mazināšanai, 

jāparedz iedzīvotājiem sniegt publiski pieejamu informāciju saistībā ar gaisa 

piesārņojuma aktuālajiem mērījumiem. 

10. Īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums 
 

Veicot Attīstības plāna stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ir izvēlētas un novērtētas 

Šādas LSEZ Attīstības plāna rīcību un LSEZ teritorijas attīstības plāna alternatīvas: 

• “nulles” alternatīva, tas ir, dokuments netiek izstrādāts un īstenots, tādējādi netiek 

plānota LSEZ teritorijas attīstība (LSEZ Attīstības plāna “nulles” alternatīva);  



77 
 

• LSEZ Attīstības plāna rīcības atbilstoši Attīstības plāna 12. pielikumam  (LSEZ 

Attīstības plāna A. alternatīva); 

• LSEZ Attīstības plāna rīcību īstenošana, paredzot rekomendāciju, kas samazina 

iespējamo nevēlamo ietekmi uz vidi, ievērošanu (LSEZ Attīstības plāna B. 

alternatīva); 

• LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. redakcija (LSEZ teritorijas attīstības plāna 

1.alternatīva – 17. attēls); 

• LSEZ teritorijas attīstības plāna Gala redakcija (LSEZ teritorijas attīstības plāna 

2.alternatīva – 18. attēls). 

LSEZ Attīstības plāna “nulles” alternatīva 

Pieņemot „nulles” alternatīvu, tā būtu pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, jo LSEZ 

teritorijas Attīstības plāna izstrādi pamato LR likums “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

likums”. 

Īstenojot „nulles” alternatīvu, var tikt veicināta neapsvērtu lēmumu pieņemšana, 

nesakārtota teritorijas attīstība un vides problēmu saasināšanās. Teritorijas attīstības 

stratēģijas un rīcības plāna nerealizēšana un „nulles” alternatīvas pieņemšana var kavēt 

uzņēmējdarbības, saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstību LSEZ teritorijā, līdz ar to 

netiks sasniegti mērķi, kas izvirzīti spēkā esošajos nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa  

attīstības un plānošanas dokumentos. 

“Nulles” alternatīva nav uzskatāma par optimālu, jo LSEZ attīstība notiktu haotiski un, 

iespējams, nevēlamā virzienā. 

LSEZ Attīstības plāna rīcību A. alternatīva 

LSEZ Attīstības plāns ir izstrādāts, ņemot vērā gan normatīvo aktu prasības, gan 

starptautiskos, nacionālos un vietējos vides aizsardzības mērķus, līdz ar to tajā paredzēto 

darbību īstenošana kopumā ir uzskatāma par īstenojamu. 

LSEZ Attīstības plāna rīcību B. alternatīva 

LSEZ Attīstības plāns kopumā nerada apzinātu negatīvu ietekmi, tomēr papildus izskatot 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā definētos iespējamos alternatīvos 

risinājumus, kas vērsti uz ietekmes uz vidi slodzes samazināšanu, par piemērotāko 

alternatīvu var uzskatīt šo alternatīvu.  

LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. alternatīva 

LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. alternatīva izstrādāta atbilstoši spēkā esošiem normatīviem 

aktiem (t. sk. pašvaldības teritorijas plānojumam), pamatā nodrošinot maksimālos attīstības 

plānus LSEZ teritorijā. Šo alternatīvu nevar uzskatīt par piemērotāko, realizējamo LSEZ 

teritorijas attīstības plāna alternatīvu. 

LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. alternatīva 
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LSEZ Attīstības plāna izstrādes darba gaitā attiecībā uz teritorijas izmantošanu, lai tajā 

definētie attīstības virzieni varētu tikt realizēti, tika papildus ņemti vērā vides, 

kultūrvēsturiskie, ainaviskie un citi sabiedrībai nozīmīgie aspekti, kā piemēram, 

sasniedzamība, multimodāli un integrēti transporta risinājumi; elastīga teritorijas 

izmantošana; prioritāri attīstāmās teritorijas; teritoriju pārdomāta plānošana un rezervēšana 

nākotnes vajadzībām; attīstības virzītāji jeb «enkurvietas»; degradēto un piesārņoto 

teritoriju revitalizācija, esošo teritoriju optimāla izmantošana; dabas teritoriju saglabāšana, 

zaļo koridoru un struktūru veidošana; kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. LSEZ 

teritorijas attīstības plāna 2. alternatīva (gala redakcija) sagatavota, ņemot vērā SIVN 

sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju un sabiedrības ieteikumus. Par 

īstenošanai piemērotāko alternatīvu var uzskatīt šo alternatīvu. 
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11. Iespējamie kompensēšanas pasākumi, kas apzināti, 

konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja tādi nosakāmi 

saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43. pantu „paredzēto darbību 

atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes 

aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav 

pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas 

dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 

(NATURA 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir 

vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai un 

tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 

(NATURA 2000) tīklam”.  

Neskatoties uz to, ka LSEZ teritorijā atrodas neliela daļa no dabas lieguma “Liepājas ezers”, 

plānošanas dokuments neparedz darbības, kas tieši un neatgriezeniski negatīvi ietekmēs 

vides kvalitāti pilsētā un NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai citas dabas 

teritorijas. 

12. LSEZ Attīstības plāna īstenošanas iespējamās būtiskās 

pārrobežu ietekmes novērtējums 
LSEZ Attīstības plāna īstenošanas rezultātā nav sagaidāma pārrobežu ietekme. Liepājas 

pilsētas teritorija tieši nerobežojas ar Latvijas kaimiņu valstīm un plānošanas dokuments tieši 

neparedz tāda veida darbības, kas varētu izraisīt pārrobežu ietekmi. Pārrobežu ietekmi būs 

iespējams novērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, ja tā tiks piemērota konkrētiem 

ostas attīstības projektiem. 

13. Paredzētie pasākumi LSEZ Attīstības plāna īstenošanas 

monitoringa nodrošināšanai 
LR likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka kompetentā institūcija (Vides 

pārraudzības valsts birojs) Ministru kabineta noteiktajā termiņā sniedz atzinumu par vides 

pārskata projektu, kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta 

apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta 

īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi 

(monitoringa ziņojums). 

Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis metodiskos norādījumus monitoringa veikšanai 

plānošanas dokumentiem. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteikts, ka plānošanas dokumenta 

īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot 

vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam. Izstrādātājs sastāda 

monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to Vides 

pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver 



80 
 

vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču 

raksturojumu. 

Vides stāvokļa novērošanai paredzēts izmantot monitoringa punktus saskaņā ar vides 

nacionālā monitoringa programmu, kuras ietvaros tiek veikti novērojumi dažādās vides 

jomās, lai konstatētu gaisa, klimata un ūdeņu kvalitātes izmaiņas, dabas resursu (zemes 

dzīļu) izmaiņu tendences, kā arī ainavas un bioloģisko daudzveidību. 

LSEZ pārvalde 6.2.1. rīcības Klientu atbalsta centra izveide LSEZ pārvaldē ietvaros plāno 

mēriekārtu nomu vides stāvokļa monitoringam LSEZ teritorijā. 

Attīstības plāna viena no rīcībām ir Attīstības plānā iekļauto rīcību izpildes uzraudzība un 

kontrole, nepieciešamo izmaiņu identificēšanu un iestrāde, kas nodrošinātu iespēju izvērtēt 

Attīstības plāna īstenošanas gaitā sasniegto.  

Turpmākai monitoringa ziņojumu izstrādāšanai, par kuru sagatavošanu ir atbildīga LSEZ 

pārvalde, jāņem vērā rādītāji, kas palīdzēs novērtēt ietekmes: 

• virszemes ūdeņu kvalitāte – notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte, ūdensobjektu 

ekoloģiskā kvalitāte (sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi, LVĢMC); 

• gaisa kvalitāte – limitētās un faktiskās emisijas uzskaite vai aprēķini no katlu mājām, 

rūpniecības uzņēmumiem, izplūdes gāzu attīrīšanas efektivitāte gaisa attīrīšanas 

iekārtās (sadarbībā ar uzņēmumiem, reģionālo vides pārvaldi un LVĢMC); 

• piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas – skaits, rekultivētās vietas, īstenotie 

sanācijas darbi; 

• īpaši aizsargājamo teritoriju stāvoklis - ietekme uz šīm teritorijām, būvniecības 

ietekme, atbilstība dabas aizsardzības plāna pasākumu plānam, atbilstība individuālo 

aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 
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14. Kopsavilkums  
Vides pārskats sagatavots, pamatojoties uz likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 

Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” un Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 17. augusta vēstuli 

Nr.7-01/824 „Par Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Attīstības plāna 2018.-2035. gadam 

izstrādi”. 

Vides pārskats ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.-2035. gadam 

sastāvdaļa, kurā analizēts vides stāvoklis LSEZ teritorijā un plānošanas dokumenta 

īstenošanas iespējamā ietekme uz vides kvalitāti. 

Attīstības plānā ir sagatavotas LSEZ attīstības prognozes 2018.-2022. gadam un attīstības 

scenāriji pēc 2022. gada.  

Attīstības plāns ir stratēģisks attīstības plānošanas dokuments 2018.-2035. gadam, kura 

mērķis ir: 

a) apzināt LSEZ teritorijā esošos resursus,  

b) saskaņojot ekonomiskās, sabiedrības, vides aizsardzības un citas intereses, noteikt 

teritorijas stratēģiskos mērķus, vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritātes,  

c) identificēt stratēģiskās un telpiskās attīstības rīcības kopumus un izstrādāt 

teritorijas telpiskās attīstības perspektīvu, 

d) izstrādāt rīcības un finansēšanas plānu tuvākajiem pieciem gadiem. 

Attīstības plāns ietver stratēģisko daļu un telpisko perspektīvu. Stratēģiskā daļa nosaka 

ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, uzdevumus stratēģisko mērķu 

sasniegšanai, kā arī rīcības kopumu uzdevumu izpildei. 

Plānošanas dokumentā ir šādi stratēģiskie mērķi: 

• Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības nodrošināšana; 

• Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība;  

• Industriālo teritoriju attīstība un uzņēmējdarbības vides uzlabošana; 

• Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana; 

• Multimodālu transporta savienojumu attīstība; 

• Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā. 

LSEZ teritorijas attīstībai izvēlēti šādi galvenie attīstības virzieni: 

• Esošo industriālo teritoriju sakārtošana un revitalizācija; 

• Jaunu industriālo teritoriju attīstība; 

• Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un attīstība; 

• Transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju izveide. 

Attīstības plāns ir nozīmīgs instruments kvalitatīvai, sistemātiskai un mērķorientētai LSEZ 

attīstības plānošanai. 
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Tā kā Attīstības plānā ir ievērotas starptautisko un valsts vides politikas dokumentu 

pamatnostādnes, izvērtēta esošā situācija un izvirzīti nosacījumi plānotajiem pasākumiem, 

iesaistīti iedzīvotāji, uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, Attīstības plāna 

īstenošana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti. 

Attīstības plāns kalpos par pamatu videi draudzīgu risinājumu un saimnieciska rakstura 

lēmumu pieņemšanai. 

Vides pārskatā prognozēta tiešā ietekme uz vidi: iespējama vides kvalitātes pasliktināšanās, 

kā arī teritorijas izmantošanas izmaiņas. 

Netiešās ietekmes ir saistītas ar saimnieciskās darbības aktivizēšanos. 

Attīstības plānā paredzētais uzdevums “Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā” tieši 

sasaucas ar pasākumiem, kas veicami negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai. 

Attīstības plāna īstenošana neradīs būtisku pārrobežu ietekmi. 

Veicot Attīstības plāna stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ir izvēlētas un novērtētas 

Šādas LSEZ Attīstības plāna rīcību un LSEZ teritorijas attīstības plāna alternatīvas: 

• “nulles” alternatīva, tas ir, dokuments netiek izstrādāts un īstenots, tādējādi netiek 

plānota LSEZ teritorijas attīstība (LSEZ Attīstības plāna “nulles” alternatīva);  

• LSEZ Attīstības plāna rīcības atbilstoši Attīstības plāna 12. pielikumam  (LSEZ 

Attīstības plāna A. alternatīva); 

• LSEZ Attīstības plāna rīcību īstenošana, paredzot rekomendāciju, kas samazina 

iespējamo nevēlamo ietekmi uz vidi, ievērošanu (LSEZ Attīstības plāna B. 

alternatīva); 

• LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. redakcija (LSEZ teritorijas attīstības plāna 1. 

alternatīva); 

• LSEZ teritorijas attīstības plāna Gala redakcija (LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. 

alternatīva). 

 

No vides viedokļa kā ieteicamākās alternatīvas tiek rekomendētas LSEZ Attīstības plāna B. 

alternatīva un LSEZ teritorijas attīstības plāna 2. alternatīva. 

 

Attīstības plāna īstenošana neradīs negatīvu ietekmi uz esošajām Eiropas nozīmes 

aizsargājamām (NATURA 2000) teritorijām - dabas liegumiem „Liepājas ezers” un „Tosmare”, 

tādēļ kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami. 

Lai nodrošinātu monitoringu par Attīstības plāna īstenošanas ietekmi uz LSEZ teritoriju, LSEZ 

pārvalde veic regulāru uzraudzību, izmantojot valsts statistikas datu bāzēs pieejamo 

informāciju, kā arī pieejamos nacionālā monitoringa datus. Veicot Attīstības plāna 

aktualizāciju, būtisku izmaiņu gadījumā LSEZ pārvalde sagatavos vides pārskatu, ko iesniegs 

Vides pārraudzības valsts birojam. 


