
Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un 
sākotnējā sabiedriskā apspriešana

SIA Liepājas RAS, 19.06.2021.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas 
krātuves II kārtas izbūve 

poligonā “Ķīvītes”
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RAAC Liepājas RAS
• Dibināta 2000.gada 24.februārī

• Liepājas reģionālā atkritumu poligona 
«Ķīvītes» apsaimniekotājs

• Iegūst biogāzi, ražo elektroenerģiju un 
siltumenerģiju

• Koordinē un realizē LRAA plāna izpildi

• Īsteno vides izglītības  aktivitātes

• Realizē reģionālus projektus vides 
aizsardzības u.c. jomās
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Misija, vīzija, vērtības
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Energošūnu tehnoloģija

DARBĪBAS LAIKS 2004 - 2020

Apsaimniekotie atkritumi 760 tūkst. tonnas

Apglabātie atkritumi 600 tūkst. tonnas

Energošūnas platība 5,86ha

Savāktā poligona gāze 22 milj. m3

Poligona gāzes pieslēgumi 115 gab x 60 metri

Poligona gāzes pārstrāde

2 x 584 kWel koģenerācijas 

iekārtas (Tedom)

500 m3/h lāpa (Hofgas)

Saražotā elektroenerģija 35 GWh
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Nepārstrādājami atkritumi poligona tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai

Siltums no poligona gazes pārstrādes ēku apsildei, atkritumu žāvēšanai, 
ražošanas vajadzībām

Notekūdeņi krātuves mitrināšanai

Aprites ekonomika
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Vietējā kopiena

Vides izglītība un sabiedrības informēšana

Nenovērtēto lietu muzejs

Grāmatu skapis

Ilgtspējas indeksa laureāts kopš 2013

Ģimenei draudzīga darba vieta

Reģiona spēks

Zaļās izcilības laureāts

Energopārvaldības sistēma
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Ietekmes uz vidi novērtējums

• Likums «Par ietekmes uz vidi novērtējumu» (1998)

• Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 «Kārtība, kādā novērtē 
paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību»

• Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra tiek veikta, lai noteiktu paredzētās 
darbības iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi un izstrādātu priekšlikumus 
nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai

• Sākotnējās sabiedriskās apspriedes mērķis – iepazīstināt ar paredzēto darbību, 
uzklausīt viedokļus un jautājumus par plānoto darbību
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Informācija par Ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepieciešamību

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu“

• 4. panta pirmās daļas 1. punkts

• 7. pants

• 14. viens prim panta pirmā prim daļa 

• 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes 
novērtējums ir nepieciešams” 15. punkts -
Sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas
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Informācija par IVN procedūru

IVN noslēdzas ar nosacījumiem, kurus, pamatojot ar 
normatīvajiem aktiem, izvirza Ierosinātājai darbības 

veikšanai un attīstībai
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Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
2021. gada 19. jūnijs - 11. jūlijs

Neklātienes formā (attālināti - Zoom), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumu (20. pants)

Neklātienes apspriešana: 2021. gada 19. jūnijs - 1. jūlijs
• ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz e-pasta adresi birojs@liepajasras.lv
• Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā, kas tiks 

publicēts vietnē liepajasras.lv
• Pieejama prezentācija tīmekļa vietnē liepajasras.lv → sadaļā Uzņēmums → apakšsadaļā
Projekti

Informatīvie materiāli par paredzēto darbību pieejami attālināti no 2021. gada 19. jūnija:
• Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.grobinasnovads.lv
• Tīmekļa vietnē liepajasras.lv → sadaļā Uzņēmums → apakšsadaļā Projekti
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Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
2021. gada 19. jūnijs - 11. jūlijs

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme: 

• attālināti (Zoom) 

• 2021. gada 1. jūlijs plkst. 17.00

• Sanāksmē iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kas 30. jūnijā publicēta SIA “Liepājas 
RAS” tīmekļa vietnē liepajasras.lv → sadaļā Uzņēmums → apakšsadaļā Projekti

Paziņojumi par plānoto darbību:

• Paziņojums Grobiņas novada ziņu lapā 2021. gada 18. jūnijā

• Paziņojumi mājas lapās: www.grobinasnovads.lv , www.liepajasras.lv 

• Informatīvas vēstules paredzētās darbības pieguļošo zemju īpašniekiem 
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Priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi iespējams sniegt 
rakstiskā veidā:

Vides pārraudzības valsts birojam 

e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv

pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

tālrunis – 67321173, fakss – 67321049 

līdz 2021. gada 11. jūlijam

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
2021. gada 19. jūnijs - 11. jūlijs
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Informācija par paredzēto darbību

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Liepājas RAS”

Paredzētā darbības vieta: Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, sadzīves atkritumu 
poligona “Ķīvītes” esošā teritorija (kadastra Nr. 6460 0040 421)

Paredzētā darbība: sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve 
poligonā “Ķīvītes”

• krātuves platība: ~ 4,8 ha

• krātuves lietderīgā ietilpība: līdz 500 000 tonnu atkritumu

• nepieciešama sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedrisko pakalpojumu 
nepārtrauktības nodrošināšanai Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

• jauna kompostēšanas laukuma izbūve  ~ 1 ha platībā

• nepieciešamās infrastruktūras (ceļi, inženierkomunikācijas) izveide un izbūve
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Paredzētās darbības teritorija

Atkritumu poligons
“Ķīvītes”

Plānotā krātuve

Plānotais
kompostēšanas

laukums
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Paredzētās darbības teritorija
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Esošās infrastruktūras raksturojums

• Sadzīves atkritumu poligons “Ķīvītes” atrodas Grobiņas novada 
teritorijā (kadastra Nr. 6460-0040-421)

• Zemes gabala kopējā platība 39,66 ha

• Apbūvēti vai izmantoti aptuveni 27 ha

• Poligona infrastruktūra izveidota vairāku attīstības kārtu ietvaros 
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Esošās infrastruktūras raksturojums

Galvenie atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementi:

• Energošūna un krātuve atkritumu apglabāšanai - platība 5,6 ha

• Atkritumu priekšapstrādes laukums – platība 2,6 ha

• Krātuve azbestu saturošu atkritumu apglabāšanai

• Atkritumu šķirošanas un apstrādes  iekārtas

• Šķiroto atkritumu savākšanas laukums privātpersonām

• Poligona gāzes apsaimniekošanas sistēma 

• Infiltrāta apsaimniekošanas sistēma

• Nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai - poligona 
teritorijā izvietotājā SIA “EKO Kurzeme” šķirošanas rūpnīcā “Skudras”
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Jaunās krātuves izbūve un ekspluatācija

• Teritorijas sagatavošana

• Esošo inženierkomunikāciju pārvietošana

• Krātuves izbūve un piepildīšana pa kārtām

• Krātuves pamatnes izbūve saskaņā ar MK 27.12.2011. not. Nr. 1032 "Atkritumu 
poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi" 

• Iekšējo ceļu un laukumu izbūve 

• Infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana par ~ 30m3/diennaktī

• Kompostēšanas laukuma izbūve   - nepieciešama atkritumu kompostēšanai un 
BNA anaerobās fermentācijas galaprodukta nobriedināšanai. Laukuma platība 
~1,0 ha, ūdensnecaurlaidīgs virsmas segums, nokrišņu ūdeņu savākšanas sistēma

19



Ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši
aizsargājamiem biotopiem
• Darbība tiks veikta esošajā sadzīves atkritumu poligonā

• Ietekme uz ĪA dabas teritorijām, sugām vai biotopiem nav paredzēta

Atbilstība teritorijas plānojumam
• Poligona teritorija noteikta kā ražošanas apbūves teritorija atbilstoši 

Grobiņas novada teritorijas plānojumam 2014.-2025. gadam

• Nav plānota zemes lietošanas kategorijas maiņa
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IVN Ziņojuma izstrāde

• IVN Ziņojumu izstrādās un ietekmes vērtēs atbilstošu jomu speciālisti un 
eksperti 

• IVN Ziņojums tiks izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 
izsniegtu programmu

• Tiks vērtēti alternatīvi risinājumi, lai pēc iespējas izvēlētos tādu, kurš radīs 
mazākās emisijas un atstās mazāko ietekmi uz vidi un cilvēka veselību

• Potenciālais piesārņojums un tā samazināšanas iespējas tiks vērtētas attiecībā 
pret normatīvajos aktos noteiktajiem mērķlielumiem un ņemot vērā Eiropas 
Komisijas izstrādāto nozaru labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
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Iespējamās ietekmes uz vidi, kuras tiks 
vērtētas IVN Ziņojumā

• Gaisa piesārņojums 

• Smaku emisijas

• Transporta loģistika

• Trokšņa izplatība

• Notekūdeņu emisijas

• Grunts un gruntsūdens kvalitātes stāvoklis 

• Ietekme uz ainavu

• Avāriju riski

• Sociāli-ekonomiskā ietekme
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Ķīvītes
Grobiņas pagasts
Grobiņas novads
LV 3430, Latvija
Birojs: +371 634 590 91
E-pasts: birojs@liepajasras.lv
www.liepajasras.lv
https://www.facebook.com/LiepajasRas

Rakstiskus priekšlikumus par plānoto 
darbību

līdz 2021. gada 11. jūlijam

var iesniegt Vides pārraudzības valsts 
birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045; 

tālrunis 67321173, fakss 67321049;
pasts@vpvb.gov.lv
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