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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā 

 

Atzinums Nr.1 

 

Par Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam 

Vides pārskatu 
 

 

SIA „Liepājas RAS” Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk arī Birojs) 2015.gada 

14.janvārī iesniedza Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam 

(turpmāk arī Plāns) Vides pārskatu. Atzinums par Vides pārskata projektu sagatavots atbilstoši 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas prasībām. 

 

Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums: 

 

Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam Vides 

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

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) IV nodaļas „Vides 

pārskatā iekļaujamā informācija” 8.punktā noteiktajam, ietver šādu informāciju: 

1. Plānošanas dokumenta galvenie mērķi, īss satura izklāsts, saistība ar citiem plānošanas 

dokumentiem. 

Plānošanas dokuments attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Liepājas atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā (turpmāk arī AAR), kas ietver šādas pašvaldības: Liepājas pilsēta, 

Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, 

Skrundas un Vaiņodes novadus, kā arī Kuldīgas novada Laidu pagastu ar kopējo platību  

6410,1 km2 vai 9,9% no valsts kopējās teritorijas. Izstrādājot Plānu, tiek plānota reģionāla 

atkritumu apsaimniekošanas centra izveide, norādot, ka šāda iespēja tiek piedāvāta šobrīd 

esošajā poligonā „Ķīvītes”. Plāna realizācija kopumā ietekmēs visu Liepājas AAR attiecībā 

uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma optimizāciju un sabiedrības izglītošanas līmeņa 

celšanu vides jomā. Plānā tiek paredzēta atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, kur izvēlētā 

vieta ir poligona teritorija Grobiņas pagastā bijušā padomju armijas poligona vietā. Saskaņā 

ar Grobiņas novada domes  2013. gada 17.oktobrī pieņemto  lēmumu ir apstiprināta Grobiņas 

novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pilnveidotā redakcija, kur Teritorijas 

http://www.grobina.lv/images/stories/Attistiba/Attistibas_planosana/2013-10-18/Lemums_galiga_redakcija.pdf
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izmantošanas un apbūves noteikumos minētā teritorija iezīmēta kā atkritumu apglabāšanas 

poligons „Liepājas RAS” ar aizsargjoslu 100 metri. Teritorija noteikta kā piesārņota vieta ar 

Nr. 64608/4192 un kā sadzīves atkritumu bioloģiskās pārstrādes un inerto atkritumu poligons 

„Ķīvītes”. Ar Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumu Nr.100 ir apstiprināts 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.–2020.gadam, kas nosaka Latvijas iedalījumu 

10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Iedalījums atkritumu apsaimniekošanas reģionos, 

t.sk. arī Liepājas AAR ir noteikts ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem 

Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”. Liepājas AAR pašvaldības 

ir deleģējušas SIA „Liepājas RAS” izstrādāt Plānu, kas aizvietos līdzšinējo plānošanas 

dokumentu - „Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.-2013.gadam”. 

 

2. Vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un 

rezultāti. 

Vides pārskatā raksturota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma kārtība un sabiedrības 

līdzdalības iespējas. Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai nosūtīts 

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijai un Grobiņas novada pašvaldībai. Vides pārskatam klāt 

pievienoti sabiedriskās apspriešanas materiāli.  

3. Esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu 

īstenots. 

Vides pārskatā norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, kuri ir realizēti 

saskaņā ar Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.–2013.gadam, ir izdoti 

tehniskie noteikumi un minēto pasākumu realizācijas laikā ir izvēlētas tādas atkritumu 

apsaimniekošanas metodes, kuras rada pēc iespējas mazāku ietekmi uz ūdens resursiem, 

gaisa kvalitāti, kultūras mantojumu, dabas resursiem un aizsargājamām dabas teritorijām. 

Vides pārskatā norādīts uz 4 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, ar ko 

Liepājas AAR pašvaldības ir noslēgušas līgumus atkritumu apsaimniekošanai pašvaldībās. 

Autori atzīmē, ka reģionā pēdējos gados ir izveidota plaša atkritumu dalītās vākšanas 

infrastruktūra ar samērā plašu dalīto atkritumu vākšanas punktu skaitu (226) un 4 dalīto 

atkritumu vākšanas laukumiem, tomēr tas vērtējams kā nepietiekams. Vides pārskata 1., 2., 3. 

un 4.tabulā sniegts detalizēts pārskats par iepakojuma atkritumu un otrreizējo izejvielu 

savākto apjomu, kas izdalīts atsevišķi katram no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

operatoriem. Kopējais savākto sadzīves atkritumu daudzums 2012.gadā bija 42 386 tonnas, 

atsevišķa bioloģisko atkritumu savākšana pieejama tikai Brocēnu pilsētā, kur 2012.gadā 

kompostējamo atkritumu daudzums bija ~1500 tonnas. Citās reģiona pašvaldībās bioloģisko 

atkritumu atsevišķa savākšana nav organizēta un pārējie bioloģiskie atkritumi nonāk poligonā 

„Ķīvītes”, kur no energošūnām tiek iegūta atkritumu gāze, ražojot elektroenerģiju un 

siltumenerģiju. Vides pārskatā norādīts, ka sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” teritorijai 

1999.gadā ir veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un plānošanas dokumentā 

iekļautajā teritorijā kopš 2001.gada ar ES līdzfinansējuma piesaisti rekultivētas 33 sadzīves 

atkritumu izgāztuves. Vides pārskata 6.tabulā „RAAP pasākumu teritoriālā ietekme un 

izmaiņas pasākuma neīstenošanas gadījumā” norādīts uz Plāna īstenošanas ietekmes zonām, 

kā arī raksturotas izmaiņas, ja konkrētais pasākums netiek īstenots. Plānā paredzēti šādi 

pasākumi: 1) organizatoriskās struktūras – reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra 

attīstība; 2) atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizācija; 3) dalīto vākto atkritumu 

http://varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Likumd/atkritumi//14_08_2013_Atkritumi.zip
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apsaimniekošanas sistēmas paplašināšana; 4) izgāztuvju rekultivācija un monitorings 

pašvaldības teritorijās, kā arī 5) atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība reģiona 

atkritumu apsaimniekošanas centrā. Autori atzīmē, ka saglabājot dalīto atkritumu vākšanas 

punktu un laukumu skaitu līdzšinējā līmenī (attiecīgi 226 un 4),  tas ir vērtējams kā 

nepietiekams. Pašvaldības teritorijās plānota kompostēšanas laukumu izveide. Birojs vērš 

uzmanību uz to, ka dalīto atkritumu vākšanas punkti un kompostēšanas laukumi jāveido 

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 22. novembra noteikumiem Nr.898 „Noteikumi par 

atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, pirms tam saņemot Valsts vides dienesta 

reģionālajā vides pārvaldē sagatavotos tehniskos noteikumus. Autori norāda, ka attiecībā uz 

pasākumiem, kuru ietekme plānojama visā atkritumu apsaimniekošanas reģionā vai tā daļā, 

piemēram, dalītās vākšanas attīstība, sabiedrības izglītošana, u.c., plānotā ietekme vērtējama 

kā pozitīva, jo paredz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju. Vides pārskatā 

norādīts, ka, ja plānošanas dokumentā paredzētie pasākumi netiek realizēti, netiks samazināts 

radīto un apglabāto atkritumu apjoms, atkritumi netiks izmantoti kā resursi un turpināsies 

aktīva sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” aizpildīšana, kas nozīmē, ka būs nepieciešams 

domāt par jaunu apglabāšanas jaudu reģionā, jo samazināsies paredzamais poligona 

izmantošanas ilgums. Ja pārstrādājamie atkritumi netiks pārstrādāti sakarā ar pārstrādes jaudu 

trūkumu, tā rezultātā turpināsies neracionāla dabas resursu izmantošana. Ja plāna projekts 

netiek realizēts, turpināsies apdraudējums vides kvalitātei, ko rada slēgtās atkritumu 

izgāztuves, kuras vēl nav rekultivētas. Autori uzskata, ka lielākā ietekme Plāna realizācijai 

būs saistībā ar bioloģisko atkritumu daudzumu, ko bez dažādu papildpasākumu realizācijas 

pārsvarā apglabā poligonā „Ķīvītes”. Pēc autoru vērtējuma šo situāciju ievērojami var mainīt, 

uzstādot plānoto bioloģisko atkritumu pārstrādes iekārtu poligona  teritorijā. Ja šāda iekārta 

netiks veidota, turpināsies reģiona līmenī bioloģisko atkritumu apglabāšana, kas ir pretrunā ar 

nākotnē plānoto normatīvo aktu regulējumu par bioloģisko atkritumu apglabāšanu. 

Paredzētās rīcības plānošanas dokumentā atkritumu rašanās novēršanai tiek plānotas 

atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam nostādnēm un 

iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos. Autori atzīmē, ka lielākajā daļā reģiona 

pašvaldību dalīto atkritumu vākšanas punktu izveide noteikta noslēgtajos līgumos ar 

atkritumu apsaimniekotājiem. Birojs vērš uzmanību uz to, ka reģiona pašvaldībās būtu 

nepieciešams aktualizēt pieņemtos saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu 

atbilstoši spēkā esošajam Atkritumu apsaimniekošanas likumam (28.10.2010.) un to 

grozījumiem (līdz 03.04.2014.).  

 

4. Vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt.  

Plāna projektā iekļautas šādas reģionā plānotās iekārtas: 1) atkritumu priekšapstrādes iekārta 

papildus apstrādes jaudas nodrošināšanai (~ 15 tūkstoši tonnas gadā) poligonā „Ķīvītes” un 

2) fermantators (ar nominālo jaudu 5 – 30 tūkstoši tonnu gadā atkarībā no izvēlētās 

tehnoloģijas). Iekārtu izveides izvēlētā teritorija  29 ha platībā atrodas Grobiņas pagastā 

bijušā padomju armijas poligona vietā - 3 km attālumā no Rīgas – Liepājas šosejas, kas 

atbilstoši spēkā esošajam Grobiņas pagasta teritorijas plānojumam  ir noteikta kā ražošanas 

objektu apbūves teritorija. Sadzīves atkritumu poligonam „Ķīvītes” 2014.gada 27.oktobrī 

izsniegta atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai. Autori norāda, ka poligona „Ķīvītes” 

līdzšinējā un potenciālā ietekme ir izvērtēta ietekmes uz vidi procedūrā (1999.gada 

22.novembra IVN biroja Atzinums par Liepājas reģiona atkritumu apglabāšanas vietas 
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ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu), nesniedzot detalizētāku vides stāvokļa 

analīzi šai pārskatā. Citas iekārtu izvietošanas alternatīvas plānošanas dokumentā netiek 

izskatītas, ņemot vērā priekšrocības, kādas ir jau ekspluatācijā esošajai infrastruktūrai: 

pieejama teritorija, iekārtota infrastruktūra, izbūvēts pievadceļš, elektroapgādes 

nodrošinājums ar pieslēgumu Latvenergo tīklam, kvalificēts pieredzējis personāls, izstrādāti 

atkritumu pievešanas un otrreizējo izejvielu izvešanas maršruti, nodrošināta notekūdeņu un 

infiltrāta attīrīšana u.c. priekšrocības.  

5. Ar plānošanas dokumentiem saistītās vides problēmas. 

Autori atzīmē, ka „Atbilstoši konsultācijām ar Dabas aizsardzības pārvaldi AAP jāievēro tās 

prasības un aizliegumi, kas ir noteikti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) vispārējos 

un individuālajos noteikumos, kā arī ĪADT dabas aizsardzības plāni”. Birojs papildus vērš 

uzmanību uz to, ka jāņem vērā arī „Sugu un biotopu aizsardzības likuma”(16.03.2000) un 

likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) izvirzītās prasības. Vides 

pārskatā norādīts, ka visu iekārtu vai infrastruktūras izvietojums tiek noteikts atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Dalītās vākšanas laukuma izveide pašvaldības teritorijā 

notiek ar pašvaldības pieņemtu lēmumu un tā izveidei Valsts vides dienesta Liepājas 

reģionālā vides pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus. Dalītās vākšanas punktu izveide 

notiek sadarbības līguma ietvaros starp pašvaldību un apsaimniekotāju, vienojoties par 

konkrētām vietām punktu izveidei pašvaldības teritorijā. Ar plānošanas dokumentu saistītās 

vides problēmas detalizētāk netiek vērtētas, atsaucoties uz jau iepriekš pieminēto ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras izvērtējumu sadzīves atkritumu poligonam „Ķīvītes”, vienlaicīgi 

norādot, ka citas tehnoloģisko iekārtu izvietošanas alternatīvas netiek izskatītas, ņemot vērā 

priekšrocības, kādas ir jau ekspluatācijā esošai infrastruktūrai. 

6. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi. 

Vides pārskatā apkopota informācija par starptautiskajiem un nacionālajiem politikas 

dokumentiem un tajos izvirzītajiem ilgtspējīgas attīstības un vides kvalitātes nodrošināšanas 

mērķiem un šo mērķu integrāciju plānošanas dokumentos, akcentējot vides aizsardzības 

mērķu sasniegšanai veicinošos pasākumus. 

7. Plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums.   

Vides pārskatā norādīts, ka Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2008.–

2013.gadam ietvaros realizēto pasākumu rezultātā ir ievērojami samazinājušās atkritumu 

apsaimniekošanas radītās vides problēmas. Turpinot atkritumu apglabāšanas poligona 

„Ķīvītes” infrastruktūras attīstību un rekultivējot normatīvo aktu prasībām neatbilstošās 

slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves, ir ievērojami samazinājusies atkritumu apglabāšanas 

radītā ietekme uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Vides pārskata 9.tabulā 

„Plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums” apkopota informācija un sniegts vērtējums par atsevišķu plānošanas dokumenta 

un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas pasākumu ietekmi uz ūdeni, gaisu, klimatu, augsni, 

materiālām vērtībām, bioloģisko daudzveidību, cilvēku dzīvību un veselību, norādot uz šo 

ietekmju pozitīvo vai negatīvo raksturu. Autori vērš uzmanību uz iespējamām ietekmēm, kas 

saistītas ar atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu dalīto savākšanu, atkritumu reģenerāciju 

un pārstrādi, kā arī atkritumu apglabāšanu. Plānošanas dokumenta projekta izstrādes laikā ir 

identificētas šādas vides problēmas: 1) nepietiekami attīstīta dalītā atkritumu vākšanas un 
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šķirošanas sistēma; 2) otrreizējo izejvielu pārstrādes trūkums gan reģionā, gan ārpus tā; 3) 

nevienāds pakalpojuma līmenis AAR teritorijā un 4) gan AAR, gan valstī kopumā 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem nav īpašas vēlēšanās mainīt patēriņa modeli, tādejādi 

neveicinot dabas resursu racionālu izmantošanu un atkritumu rašanās novēršanu. Autori 

paredz, ka Plāna projekta realizācijas laikā turpināsies atkritumu dalītās savākšanas sistēmas 

attīstība, līdz ar to lielāka uzmanība ir jāpievērš atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūrai, 

ņemot vērā šo iekārtu darbības radīto lokālo ietekmi uz vidi un cilvēku dzīvību un veselību, 

kas saistīts ar trokšņu, smaku un transporta intensitātes pieaugumu. Autori norāda, ka īpaša 

uzmanība Plāna īstenošanas gaitā tiks veltīta tehnoloģisko iekārtu izveidei potenciālajā 

reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Ķīvītes”, paredzot projektu sagatavošanas fāzē 

veikt detālu alternatīvu izpēti ar sagatavotu tehniski ekonomisko pamatojumu. Autori arī 

norāda, ka precīzas paredzamās jaudas un iekārtu tehniskās specifikācijas un ar tām saistīto 

ietekmi uz vidi pašreizējā situācijā nav iespējams noteikt, tas iespējams tikai sagatavojot 

konkrētus investīciju piesaistes projektus. 

 

8. Risinājumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu 

īstenošanas būtisko ietekmi uz vidi. 

Vides pārskatā atzīmēts, ka Plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas 

būtiskās ietekmes mazināšanai ir iespējams piemērot vairākus risinājumus, kā vienu no 

galvenajiem nosakot - normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūras objektu izvietošanai, t.sk. Aizsargjoslu likumu, kā arī 

Ministru Kabineta noteikumus attiecībā uz poligonu apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu 

un šķirošanu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, nolietotu 

transportlīdzekļu pārstrādi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu sadedzināšanas 

iekārtu darbību un piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas kārtību. Autori atzīmē, ka, 

izstrādājot teritorijas plānojumus vai to grozījumus, pašvaldībām nepieciešams paredzēt tajos 

iespēju izvietot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektus atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. Kā risinājums ietekmes uz vidi mazināšanai Vides pārskatā  ir 

atzīmēta atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu darbībai normatīvajos aktos 

noteikto atļauju saņemšana. Autori arī norāda uz sodu piemērošanas iespējām atbilstoši 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Krimināllikumam, ko var veikt Valsts 

vides dienests un citas kompetentās iestādes, piemērojot sodus atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras objektu operatoriem un citām personām, kas pārkāpj normatīvajos aktos 

atkritumu apsaimniekošanas jomā noteiktās prasības. Svarīgs instruments atkritumu 

apsaimniekošanas regulēšanai pašvaldību teritorijās ir pašvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Vides pārskatā norādīts, ka reģiona visās pašvaldībās ir pieņemti saistošie noteikumi attiecībā 

uz atkritumu apsaimniekošanu, taču 7 pašvaldībās nepieciešams izstrādāt vai apstiprināt 

grozījumus saistošajos noteikumos atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam 

(28.10.2010.). 

9. Īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums, stratēģiskā novērtējuma veikšanas apraksts, 

norādot arī problēmas nepieciešamās informācijas ieguvē. 

Vides pārskatā ir iekļauta informācija, ko izstrādātājs varējis nodrošināt, ņemot vērā 

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

plānošanas dokumentu hierarhijā un izstrādes un detalizācijas pakāpi, līdz kādai ir lietderīgi 

vērtēt ietekmi uz vidi attiecīgajā plānošanas stadijā, lai novērstu novērtējuma dublēšanos. 
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Autori atzīmē, ka Vides pārskatā ir izmantota publiski pieejamā informācija – indikatori, 

dažādu politikas plānošanas dokumentu analītiskā daļa. Autori norādījuši, ka atkritumu 

priekšapstrādes iekārtu papildus apstrādes jaudu nodrošināšanai un bioreaktora izveidei, kam 

nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, izvietojuma alternatīvas nav 

izskatītas, jo darbības ierosinātāja SIA „Liepājas RAS” rīcībā ir poligona teritorija, kas 

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

noteikta kā ražošanas  objektu apbūves teritorija un minētajai teritorijai 1999.gadā ir veikta 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Vienlaicīgi autori norāda, ka iekārtu tehnoloģiskās 

alternatīvas un to ietekme uz vidi tiks izskatītas, sagatavojot investīciju piesaistes projektus.  

10. Iespējamie kompensēšanas pasākumi.  

Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, plānošanas dokumentam nav paredzētas konkrētas 

darbības, kuru īstenošana varētu radīt tiešu ietekmi uz Plānā iekļauto pašvaldību esošajām 

Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas (Natura 2000) teritorijām, tādēļ kompensējošie 

pasākumi nav nepieciešami.  

11. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes novērtējums. 

Vides pārskatā norādīts, ka reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto darbību 

īstenošana neradīs nelabvēlīgu pārrobežu ietekmi, bet ar plānošanas dokumenta īstenošanu 

tiks veicināta vides kvalitātes uzlabošana reģionā.  

 

12. Paredzētie pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa nodrošināšanai. 

Vides pārskatā apkopota informācija par veicamajiem pasākumiem vides kvalitātes 

uzraudzības nodrošināšanai. Vides pārskatā atzīmēts, ka komersanti (operatori) nodrošina 

vides monitoringu saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un nosacījumiem, kas ietverti 

iestāžu izsniegtajās atļaujās, kur attiecībā uz atkritumu apglabāšanas ietekmes monitoringu 

jāņem vērā Ministru kabineta 2011.gada 30.decembra noteikumu Nr.1032 "Atkritumu 

poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un 

rekultivācijas noteikumi" prasības. 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. Birojā šajā atzinumā norādītajā termiņā iesniedzams 

plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings, kurā atbilstoša uzmanība vēršama uz vides 

stāvokļa izmaiņām saistībā ar konkrētu Plānā paredzēto darbību īstenošanu.   

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana: 

 

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana veikta 

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

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” V nodaļā noteiktajam. Plānošanas dokumenta un 

Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas process norisinājās no 2014. gada 

14.janvāra līdz 22.februārim. Sabiedriskās apspriešanas laikā Liepājas reģionālais atkritumu 

apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020.gadam, kā arī Vides pārskats bija pieejami SIA 

„Liepājas RAS” mājas lapā www.liepajasras.lv. Paziņojumi par publiskās apspriešanas 

uzsākšanu tika publicēti SIA „Liepājas RAS” mājas lapā  www.liepajasras.lv, kā arī vietējā 

http://www.liepajasras.lv/
http://www.liepajasras.lv/
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laikrakstā „Kurzemes Vārds”. Vides pārskata sagatavošanas laikā ir notikušas konsultācijas 

ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālo pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un 

Veselības inspekciju. Sabiedriskās apspriešanas materiāli, valsts institūciju izdotie atzinumi, 

kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtējums ir ievietoti Vides pārskata pielikumos.  

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvaldes (2015.gada 9.janvāra vēstule 

Nr.3-6/1) un Grobiņas novada domes (2015.gada 8.janvāra vēstule Nr.3-14/30) 

rekomendācijas Vides pārskatā ir ņemtas vērā. Kurzemes plānošanas reģions (2015.gada 

9.janvāra vēstule Nr. 6-1/02/15) un Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa 

(2014.gada 12.februāra vēstule Nr.16/1173) neiebilst Vides pārskata projekta risinājumam 

plānošanas dokumentam.  

Izvērtētā dokumentācija: 

SIA „Liepājas RAS” 2015.gada 13.janvāra vēstule Nr.3-7/5, Liepājas reģionālais 

atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020.gadam un tā Vides pārskats. 

Piemērotās tiesību normas: 

 

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešā daļa, 23.4 pants, 23.5 pants. 

2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” IV, V, VI, VII, VIII daļa. 

3. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. 

4. Sugu un biotopu aizsardzības likums. 

5. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

6. Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.337 „Noteikumi par atkritumu 

apsaimniekošanas reģioniem”. 

7. Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu 

apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts 

programmu”. 

8. Ministru kabineta 2011.gada 30.decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu 

ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 

noteikumi”. 

9. Ministru kabineta 2011.gada 22. novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu 

savākšanas un šķirošanas vietām”. 

10. Ministru kabineta 2011.gada 22. novembra noteikumi Nr.897 „Elektrisko un elektronisko 

iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. 

11. Ministru kabineta 2011.gada 22. februāra noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu 

transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”. 

12. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas kārtība”. 

13. Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai 

un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”. 

14. Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā 

izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai vai uzglabāšanai, 

kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”. 

15. Aizsargjoslu likums. 
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Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.un 7.daļas prasībām Birojs 

konstatē, ka: 

1. Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam Vides 

pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām un tajā sniegts izraudzītā risinājuma 

pamatojums.  

2. Sabiedrības informēšana un Vides pārskata apspriešana veikta MK noteikumu V 

nodaļā noteiktajā kārtībā. 

3. Lai konstatētu Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 

2020.gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentu 

izstrādātājam vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2018.gadā) jāizstrādā 

monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā. 

 

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jāsagatavo informatīvais ziņojums par plānošanas 

dokumentu un paziņojums par plānošanas dokumenta pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 

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

novērtējums” VII nodaļā „Sabiedrības informēšana pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas” 

noteiktajam.  

 

 Biroja direktors         A.Lukšēvics 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

 


