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Informatīvais ziņojums par Liepājas reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam un 

Vides pārskatu 

 

 
SIA „Liepājas RAS” informē par pieņemto Liepājas reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020.gadam un Vides pārskatu, atbilstoši Ministru 

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

novērtējums” VII daļu (MK Noteikumi Nr.157, 2004., ar grozījumiem, 18.11.2009. 

redakcija). Informatīvais ziņojums ir sagatavots atbilstoši Vides pārraudzības valsts 

biroja atzinumam par Vides pārskata projektu, kā arī rekomendācijām, kas tika 

saņemtas no Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas, Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijas un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes. 

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns,  2014.–2020.gadam attiecas 

uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, 

kas ietver sekojošas pašvaldības: Liepājas pilsēta, Aizputes, Brocēnu, Durbes, 

Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Vaiņodes novadus 

un Kuldīgas novada Laidu pagastu. Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona 

kopējā platība ir 6410,1 km2 vai 9,9% no valsts kopējās teritorijas. Lauku teritorija 

aizņem 6305,4 km2 jeb 98,4% no reģiona kopplatības, pilsētu teritorijas aizņem tikai 

104,7 km2 jeb 1,6% no reģiona kopplatības. Liepājas reģiona iedzīvotāju skaits 2013. 

gadā bija 145 667, tas ir 7,28% no kopējā visas valsts iedzīvotāju skaita (2014. gada 

sākumā Latvijā iedzīvotāju skaits sastādīja 2 001 468).   

 

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā 

 

Atkritumu apsaimniekošana vislielāko ietekmi uz vidi rada tad, ja netiek savākti 

vai tiek nepilnīgi savākti atkritumi, kā arī tad, ja nav pareizi izvēlētas atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras objektu atrašanās vieta, nav nodrošināta minēto 

objektu projektēšana, būvniecība un ekspluatācija atbilstoši normatīvo aktu un 

attiecīgo objektu darbībai izsniegto atļauju prasībām.  

Vides pārskatā tiek informēts, ka kopš 2001.gada atkritumu apsaimniekošanas reģionā 

ar ES līdzfinansējuma piesaisti rekultivētas 33 izgāztuves. Reģionā cieši tiek strādāts 

pie vides izglītības ar dažādām atkritumu radītāju un iedzīvotāju grupām, lai celtu 

vides apziņas līmeni un gūtu atbalstu atkritumu daudzuma mazināšanā. Plāna 

realizācija kopumā ietekmēs visu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionu 

attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma optimizāciju un vides apziņas 

līmeņa celšanu.  

Attiecībā uz pasākumiem, kuru ietekme plānojama visā atkritumu apsaimniekošanas 

reģionā vai tā daļā, piemēram, dalītās vākšanas attīstība, sabiedrības izglītošana, u.c., 

nepārprotami, ka plānotā ietekme vērtējama kā pozitīva, jo paredz atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un tādējādi tiek veicināta atbilstība 

nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvo aktu nosacījumiem atkritumu 

apsaimniekošanas nozarē. Attiecībā uz pasākumiem, kas plānoti poligona „Ķīvītes” 

teritorijā Grobiņas novadā, tiek plānots veikt visas darbības, ko nosaka normatīvie akti 

par sabiedrības iesaistīšanu, ietekmi uz vidi, būvniecību, atkritumu apsaimniekošanu 

utt. Savukārt poligona „Ķīvītes” teritorijai 1999.gadā ir veikta pilna ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūra. 
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Ja Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projektā paredzētie pasākumi 

netiek realizēti, netiks samazināts radīto un apglabāto atkritumu apjoms, atkritumi 

netiks izmantoti kā resursi, turpināsies aktīva poligona „Ķīvītes” aizpildīšana, kas 

nozīmē, ka būs nepieciešams domāt pat jaunu apglabāšanas jaudu reģionā, jo 

samazināsies paredzamais izmantošanas ilgums. Savukārt pārstrādājamie atkritumi 

netiks pārstrādāti sakarā ar pārstrādes jaudu trūkumu, kā rezultātā turpināsies 

neracionāla dabas resursu izmantošana. Ja plāna projekts netiek realizēts, turpināsies 

apdraudējums vides kvalitātei, ko rada slēgtās atkritumu izgāztuves, kuras vēl nav 

rekultivētas. 

Darbība atkritumu rašanās novēršanai tiek plānota atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam nostādnēm un iespējamiem 

grozījumiem normatīvajā regulējumā. Papildus tam, plānošanas dokumenta 

izstrādātājs informē, lai samazinātu vides piesārņošanu, operators nodrošina vides 

stāvokļa monitoringu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 „Atkritumu 

poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 

un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī vides 

aizsardzības inženierbūvju darbības pārbaudi un apkopi. Attiecīgo paraugu ņemšanu 

un ķīmiskās analīzes veic akreditētas laboratorijas. 

 

Vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti 

 

  Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam 

Vides pārskata gatavošana norisinājās paralēli ar plānošanas dokumenta projekta 

sagatavošanu. Vides pārskatā raksturota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

kārtība un sabiedrības līdzdalības iespējas. 

Publiskā apspriešana notika laika posmā no 2014.gada 14. janvāra līdz 22. februārim, 

atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” V nodaļai. Apspriedē piedalījās 

Liepājas pilsētas un reģiona pašvaldību pārstāvji, masu mediji, Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālās vides pārvaldes  pārstāvji, reģiona iedzīvotāji un citi interesanti.  

Vides pārskata sagatavošanas laikā ir notikušas konsultācijas ar Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālo pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi, Veselības inspekciju un 

Kurzemes plānošanas reģionu. Saņemtās rekomendācijas, komentāri un korekcijas ir 

iestrādātas plānošanas dokumentā.   

Plānošanas dokuments ir pieejams SIA „Liepājas RAS” mājas lapā:  

http://liepajasras.lv/lv/projekti/lraap-2014-2020/lraap-2014-2020gadam-dokumentos/ 

 

Plānošanas dokumenta pieņemtā varianta pamatojums 

 

Vides pārskatā iekļauta informāciju, ko izstrādātājs var nodrošināt, ņemot vērā 

pašreizējo zināšanu līmeni un novērtēšanas metodes, plānošanas dokumenta saturu, tā 

vietu plānošanas dokumentu hierarhijā un izstrādes un detalizācijas pakāpi, līdz kādai 

ir lietderīgi vērtēt ietekmi uz vidi attiecīgajā plānošanas stadijā. Tiek izmantota 

publiski pieejama informācija – indikatori, dažādu politikas plānošanas dokumentu 

analītiskā daļa. 

Attiecībā uz tehnoloģisko iekārtu (atkritumu priekšapstrādes iekārta papildus 

apstrādes jaudu nodrošināšanai un fermentatora izveide), kam nepieciešams 

sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (Ietekmes uz vidi novērtējuma likuma 

2.pielikuma 11.punkta 2. apakšpunkts), izvietojuma alternatīvas nav izskatītas, jo 

darbības ierosinātāja SIA „Liepājas RAS” rīcībā ir poligona teritorija Grobiņas 

http://liepajasras.lv/lv/projekti/lraap-2014-2020/lraap-2014-2020gadam-dokumentos/
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novadā, 29 ha platībā, kas spēkā esošajā Grobiņas  pagasta teritorijas plānojumā, 

„Grobiņas novada Grobiņas pagasta teritorijas plānojumu 2004. - 2016.gadam”, 

minēta kā teritorija, kurā paredzēta ražošanas  objektu apbūves teritorija.  Uz šo 

teritoriju ir izstrādāti atkritumu pārvadāšanas maršruti. Poligonam „Ķīvītes”  ir spēkā 

2014.gada 27.oktobrī izsniegtā  atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 

LI14IA0006. Šobrīd, balstoties uz veiktajiem grozījumiem, atļauja Nr. LI14IA0006 

aizstāj: 2009.gada 28.augustā izdoto atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 

LI-09-IA-0008 ar derīguma termiņu 2014.gada 27. augustam. Poligona „Ķīvītes” 

līdzšinējā un potenciālā ietekme ir izvērtēta IVN procedūrā, teritorijai 1999.gadā ir 

veikta pilna ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (1999.gada 22.novembra IVN 

biroja Atzinums par Liepājas reģiona atkritumu apglabāšanas vietas ietekmes uz vidi 

novērtējuma noslēguma ziņojumu),  atļaujā A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 

LI-09-IA-0008. 

Savukārt iekārtu tehnoloģiskās alternatīvas un to ietekme uz vidi tiks izskatītas, 

sagatavojot investīciju piesaistes projektus.  

Pārējās darbības, kurām nav būtiskas ietekmes uz vidi vai to ietekme ir tikai pozitīva, 

piemēram, sabiedrības izglītošana, dalītās vākšanas infrastruktūras attīstība, tiks 

izskatītas un saskaņotas noteiktajā normatīvajā kārtībā.  

 

Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanas pasākumi un 

monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.564 "Noteikumi 

par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās 

novēršanas valsts programmu" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

atkritumu apsaimniekošanas plānu un programmas ieviešanu novērtē ne retāk kā reizi 

trijos gados.  

Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā norādītajā termiņā (2018.gadā) iesniedzams 

plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings, kurā atbilstoša uzmanība vēršama uz 

vides stāvokļa izmaiņām saistībā ar konkrētu plānošanas dokumentā paredzēto 

darbību īstenošanu. Plānošanas īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka 

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums". Monitoringu veic, lai konstatētu 

dokumenta paredzēto rīcību īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi un lai 

noteiktu plānošanas dokumenta grozījumu izstrādāšanas nepieciešamību.  

 


