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Rīgā 

31.07.2020  

Lēmums Nr. 5-02/11 

par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

Adresāts:  

SIA “Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090, juridiskā adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas 

pagasts, Grobiņas novads, LV-3430; e-pasts: birojs@liepajasras.lv (turpmāk – Ierosinātāja). 

Paredzētās darbības nosaukums: sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve 

poligonā “Ķīvītes”. 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  

Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, cieto sadzīves atkritumu poligons “Ķīvītes” (kadastra Nr. 

6460 0040 421) (turpmāk – Darbības vieta). 

Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Dienests) 2020. gada 

5. jūnijā saņēma Ierosinātājas 2020. gada 5. jūnija iesniegumu “Iesniegums tehnisko 

noteikumu saņemšanai” (turpmāk – Iesniegums) par Ierosinātājas paredzēto darbību – 

sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvi poligonā “Ķīvītes” Grobiņas 

novadā, Grobiņas pagastā (kadastra Nr. 6460 0040 421) (turpmāk – Paredzētā darbība). 

2. Dienests, izvērtējot 2020. gada 5. jūnija Iesniegumu, secināja, ka Ierosinātājas Paredzētā 

darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 

1. pielikuma 15. punktam “sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas”, kad ietekmes uz vidi 

novērtējums nepieciešams, un 2020. gada 17. jūnijā, pamatojoties uz Novērtējuma likuma 

6. panta pirmo daļu, pārsūtīja Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - Birojs)  

Ierosinātājas 2020. gada 5. jūnija Iesniegumu. 

3. Ierosinātājai esošās piesārņojošās darbības veikšanai 2014. gada 27. oktobrī izsniegta 

A kategorijas atļauja Nr. LI14IA0006 (turpmāk - Atļauja). Sadzīves atkritumu poligona 

(turpmāk – SAP) “Ķīvītes” esošā kopējā ietilpība ir 1 704 tūkstoši tonnu atkritumu. Gada 

laikā SAP saskaņā ar spēkā esošo Atļauju paredzēts pieņemt 85 200,5 tonnas atkritumus, no 

tiem apglabāt 21 500,5 tonnas atkritumu. 

4. Saskaņā ar Iesniegumu: 

4.1. Paredzētās darbības ietvaros plānota esošā SAP “Ķīvītes” jaunas sadzīves atkritumu 

krātuves ~ 4,8 ha platībā izveide (turpmāk – Krātuve), kas nepieciešama sadzīves 

atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai 

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Krātuves lietderīgā ietilpība līdz 500 000 

t sadzīves atkritumu. Papildus Krātuves izbūvei ir plānota kompostēšanas laukuma 

izbūve  ~ 1 ha platībā, kā arī nepieciešamās infrastruktūras (ceļi, inženierkomunikācijas) 

izveide un izbūve Krātuves un kompostēšanas laukuma apsaimniekošanai. 
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4.2. Esošais SAP “Ķīvītes” un plānotā Paredzētās Darbības vieta atrodas ~ 3 km uz 

ziemeļiem no Grobiņas pilsētas un valsts galvenā autoceļa A9  Rīga (Skulte)—Liepāja. 

Tuvākā dzīvojamā māja “Vilteri” atrodas aptuveni 400 m attālumā no SAP“Ķīvītes”. 

Tuvākā ūdenstece – upe Ālande atrodas 400 m attālumā. 

4.3. Darbības vieta saskaņā ar Grobiņas novada teritorijas plānojumā 2014. - 2025. gadam1 

noteikto funkcionālo zonējumu atrodas Ražošanas apbūves teritorijā (R) apakšzonējumā 

L-3, kura atļautā izmantošana ir Sadzīves atkritumu un bioloģiskās pārstrādes un inerto 

atkritumu poligons “Ķīvītes” (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

491.3. punkts). SAP “Ķīvītes” robežojas ar Meža teritorijām (M) un meliorētām Lauku 

zemēm (L). 

4.4. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu 

“Ozols” tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas ir arī Natura 2000 teritorijas 

– dabas liegums“Tosmāre” – atrodas ~ 7 km attālumā uz ziemeļiemrietumiem no 

Darbības vietas, bet dabas liegums “Liepājas ezers”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, 

atrodas ~ 7 km attālumā uz dienvidrietumiem no Darbības vietas. Tuvākais 

mikroliegums, kas izveidots putnu aizsardzībai,  atrodas ~ 2 km uz ziemeļaustrumiem 

no Darbības vietas.  

5. Birojs, izvērtējot Iesniegumā sniegto informāciju, secināja, ka Ierosinātājas Paredzētā 

darbība ir saistīta ar darbību, kurai jau ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un saņemts 

Biroja atzinums2. Atbilstoši Grobiņas pagasta padomes 1999. gada 16. decembra Sēdes 

protokola izraksta Nr. 13 1. punktam Grobiņas pagasta padome nolēma “Sauso sadzīves 

atkritumu poligonu atļaut būvēt  uz pašvaldībai piederošo zemi ar nosaukumu “ĶĪVĪTES”  

40,2 ha platībā”. Atbilstoši veiktajam ietekmes uz vidi novērtējumam3(turpmāk - IVN) tas 

veikts SAP vietai 27,1 ha platībā un iepriekš IVN gaitā vērtētā teritorija tikai daļēji pārklājas 

ar pašlaik plānoto Darbības vietu. Ņemot vērā minēto, Birojs secina, ka Paredzētajai 

darbībai piemērojama IVN procedūra, jo IVN nav veikts visai SAP teritorijai, kā arī kopš 

veiktā IVN ir pagājuši vairāk kā 20 gadi un varētu būt mainījušies vērtētie faktiskie apstākļi 

un ietekmes.  

6. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta prasībām ietekmes 

novērtējums nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 

1. pielikumā minētajiem objektiem. Konkrētajā gadījumā Birojs secina: 

6.1.  Ierosinātājas Paredzētā darbība atbilst Novērtējuma likuma 1. pielikuma 15.  punktam 

“Sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas”, un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana 

ir obligāta; 

6.2. Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 

4. panta pirmās daļas 1. punktā ierosinātājs piesaka Birojam, iesniedzot rakstveida 

iesniegumu (konkrētajā gadījumā Dienests ir pārsūtījis Ierosinātājas Iesniegumu 

Birojam kā tā kopmpetencei piekritīgu), bet šā likuma 14. viens prim panta pirmā prim 

daļa paredz, ka Birojs par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izdod 

lēmumu. 

6.3. Ievērojot Paredzētās darbības specifiku, Birojs saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta 

otro daļu atzīst, ka nepieciešams organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmi.  

 
1Grobiņas novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam ar saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grobiņas novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

apstiprinātsar Grobiņas novada domes 2013. gada 19. novembra lēmumu (protokols nr.25, 1.§). 
2Biroja 1999 .gada 22. novembra Atzinums par Liepājas reģiona atkritumu apglabāšanas vietas ietekmes uz vidi 

novērtējuma noslēguma ziņojumu, izdots - Liepājas pilsētas domei. 
3Sweco International un SIA “Geo Consultants” “Priekšprojekta pētījums, projektēšanas skices un vides 

novērtējums ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanas Liepājas pilsētā un  Liepājas reģionā. Papildinājums 

ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam” (1999. gada 25. oktobra projekts Nr. 1150335). 

http://www.grobina.lv/images/stories/Attistiba/NTP/201412/Lemums_SN_NR13.pdf
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6.4. Ņemot vērā Ierosinātājas Iesniegumā norādīto, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa 

ietvaros vērtējama SAP “Ķīvītes” Krātuves izveide kopsakarā ar esošajām 

piesārņojošajām darbībām un citām akceptētajām, plānotajām un / vai saistītajām 

darbībām. 

7. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmo daļu, ja ir saņemts kompetentās institūcijas 

lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs vismaz vienā 

pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē paziņojumu par paredzēto 

darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības 

iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu īpašniekus 

(valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. 

Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski iesniedz 

kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek plānota 

paredzētā darbība.  

8. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida 

pieprasījuma kompetentā institūcija izstrādā un nosūta ierosinātājam programmu, kas ietver 

vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai 

veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Savukārt Ministru 

kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās da..j 

rbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 29. punkts noteic, ka paredzētās 

darbības ierosinātājs rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā 

ne agrāk kā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 

22.1. apakšpunktam. 

Izvērtētā dokumentācija: 

Dienesta 2020. gada 17. jūnija vēstule Nr. 2,3/1079/LI/2020, Ierosinātājas 2020. gada 5. jūnija 

iesniegums “Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai”, Biroja 2020. gada 3. jūlija vēstule 

Nr. 5-01/629, Sweco International un SIA “Geo Consultants” “Priekšprojekta pētījums, 

projektēšanas skices un vides novērtējums ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanas Liepājas 

pilsētā un  Liepājas reģionā” noslēguma ziņojums un tā papildinājumi un pielikumi 

(1999. gada 5. septembra un 25. oktobra projekts Nr. 1150335), Grobiņas pagasta padomes 

1999. gada 16. decembra Sēdes protokola izraksts Nr. 13. 

Lēmums:  

Piemērot SIA “Liepājas RAS” (reģistrācijas Nr. 42103023090) Paredzētajai darbībai – sadzīves 

atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūvei cieto sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” 

(kadastra Nr. 6460 0040 421) Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā – ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 5. punkta a) apakšpunkts, 7. pants, 14. 

viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums 

ir nepieciešams” 15. punkts. 

 

Direktors  (paraksts*)   A. Lukšēvics 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Lēmums izsūtīts arī: 

 

• Grobiņas novada pašvaldībai. 

• Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei. 

 


