Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas attīstības plāna 2018.2035.gadam
Vides pārskats

Vides pārskats
• Izstrādāts saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157.
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” un likumu „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”
• Vides pārskats ir LSEZ attīstības plāna 2018.-2035.g.
sastāvdaļa, kurā analizēts vides stāvoklis LSEZ teritorijā
(izmantojot publicēto informāciju) un plānošanas
dokumenta īstenošanas iespējamā ietekme uz vides
kvalitāti
• Vides pārskatā iekļauj:
– Attīstības plānā iekļauto mērķu, uzdevumu un plānoto rīcību
ietekmes uz vidi izvērtējumu,
– Vērtējuma par plānošanas dokumenta atbilstību
starptautiskajiem un nacionālajiem vides politikas mērķiem.

Vides pārskata Sabiedriskā apspriešana
• Vides pārskata publicēšana, informējot par to
sabiedrību, sabiedriskās organizācijas un
institūcijas;
• Nosūtīts VPVB norādītajām institūcijām
komentāru un priekšlikumu saņemšanai;
• Sabiedriskās apspriešanas sanāksme;
• Saņemtie priekšlikumi un komentāri,
sanāksmes protokols tiks pievienoti Vides
pārskata gala redakcijai pielikumā.

LSEZ attīstības plānā noteiktie
attīstības virzieni
1. Uz attīstību vērsta LSEZ pārvaldības
nodrošināšana;
2. Liepājas ostas konkurētspējas saglabāšana un
attīstība;
3. Industriālo teritoriju attīstība un
uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
4. Cilvēkresursu attīstība un izglītības veicināšana;
5. Multimodālu transporta savienojumu attīstība;
6. Vides stāvokļa uzlabošana LSEZ teritorijā.

LSEZ teritorijas attīstības virzieni
• Esošo industriālo teritoriju sakārtošana un
revitalizācija;
• Jaunu industriālo teritoriju attīstība;
• Multimodāla transporta, t.sk.
inženierkomunikāciju, izveide;
• LSEZ robežu pārskatīšana;
• Kultūrvēsturisko vērtību, dabas resursu
vērtību saglabāšana un atbilstoša
apsaimniekošana.

Attīstības plāna īstenošanas rezultātā
vērtētie vides aspekti
• Saimnieciskās darbības ietekme uz vides kvalitāti
–
–
–
–
–
–
–
–

Gaisa kvalitāte
Trokšņa līmenis
Smakas
Dzeramā ūdens apgāde un kvalitāte
Notekūdeņu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana
Piesārņotās vietas un degradētās teritorijas
Riska objekti un riska teritorijas
• Uzņēmumi kam izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas
• Rūpnieciskā riska objekti
• Krasta erozijas, applūstošās un plūdu riska teritorijas

• Teritoriju zonējuma izmaiņu ietekme uz dabas teritorijām
– Ūdens teritorijas un resursi
– Dabas teritorijas un resursi

Gaisa kvalitāte
(valsts monitoringa tīkla stacijas atrašanās vieta)

Gaisa kvalitāte
• Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka 2009.gada
3.novembra MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi
par gaisa kvalitāti”. Gaisa monitorings tiek veikts
vielām, kurām MK noteikumos ir noteikti
robežlielumi attiecībā uz ietekmi uz cilvēku un
vides veselību
• Valsts monitoringa stacijā Liepājā, kopš 2012.gada
- 2017.gada septembrim nav konstatēts neviens
pārsniegums (avots: LVĢMC)

Piesārņojošās vielas gaisā Liepājā
(balstoties uz 2-Gaiss datiem)
•

•

•

•

•

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 intensīvāka 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).
Daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 koncentrācija maksimālās koncentrācijas novērojamas LSEZ.
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 intensīvāka satiksme – galveno ielu tīkls
(Rīgas iela, Raiņa iela, Jūra iela, Jaunā Ostmala).

Vides kvalitātes aspekti (I)
• Troksnis. Regulāra trokšņu mērījumu veikšana un trokšņa kartēšana šobrīd
netiek īstenota, jo to nenosaka normatīvo aktu prasības. Speciāli mērījumi
un papildus dati dotu pilnvērtīgāku informāciju par nepieciešamajiem
dzīvojamās apbūves ierobežojumiem trokšņa avotu tiešā tuvumā
• Smakas. Smaku traucējuma novērtējumu veic, ja tiek pārsniegts smakas
mērķlielums, lēmumu par nepieciešamību veikt pasākumus smaku
traucējumu samazināšanai pieņem VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde.
• Dzeramā ūdens apgāde un kvalitāte. Dzeramā ūdens kvalitāte pilsētas
centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilst Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasībām.
• Notekūdeņu apsaimniekošana. Sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu
attīrīšanu Liepājas pilsētā nodrošina notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. LSEZ
teritorijā ir pieejami pieslēgumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Ražošanas uzņēmumi daļu notekūdeņu attīra paši savās vietējās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un novada normatīvi tīrus notekūdeņus.
Piesārņotos notekūdeņus no kuģiem attīra LSEZ pārvaldes ar naftas
produktiem piesārņoto ūdeņu attīrīšanas iekārtās

Vides kvalitātes aspekti (II)
• Atkritumu apsaimniekošana. Liepājā ir izveidota centralizētā
pilsētas atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kurā iesaistīti
aptuveni 95% iedzīvotāju. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
nodrošina komersanti, kam ir atļaujas bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai. LSEZ pārvaldei 2015. g. ir izstrādāts kuģu radīto
atkritumu apsaimniekošanas plāns.
• Piesārņotās vietas un degradētās teritorijas. Vēsturiski piesārņotā
vieta - Karostas kanāls. LSEZ teritorijā atrodas trīs piesārņotas vietas
un 39 potenciāli piesārņotas vietas. Galvenās piesārņojošās vielas ir
naftas produkti un smagie metāli.
• Riska objekti. LSEZ teritorijā darbojas 91 komersants/iestāde,
kuriem ir izsniegtas A un B kategorijas atļaujas piesārņojošās
darbības veikšanai. Visiem riska objektiem ir novērtēti šo objektu
cilvēka dzīvībai bīstamās iedarbības veidi, riska zonas platumi un
VPVB sniedzis rekomendācijas ierobežojumiem teritorijas
izmantošanai - šiem objektiem noteiktas drošības aizsargjoslas.

Vides kvalitātes aspekti (III)
• Plūdu risks. Saskaņā ar plūdu riska pārvaldības plānu Ventas UBA
Liepājas pilsētas teritorija ir pakļauta applūšanas riskam ar lielu
varbūtību, Liepājas ezera palienes applūšana sākas pie ūdens līmeņa
0,67 m LAS (0,50 m BS), bet pie ūdens līmeņa atzīmes 1,17 m LAS
sākas pilsētas applūšana.
– Liepājas pilsētas teritorija, galvenokārt, ir pakļauta plūdu riskam, ko
izraisa vējuzplūdi no Baltijas jūras un lietusgāžu izraisītam plūdu riskam
– Applūstošās teritorijas platība (ja ir augstas varbūtības (10%) plūdi)
4.67 km2 applūstošas teritorijas ziemas-pavasara plūdos un 4.22 km2
vējuzplūdos;
– Plūdu riska mazināšanai UBAP paredz lielās būnas izbūvi jūrā un
sekojošu pretplūdu pasākumu kompleksu risinājumu ieviešanu Liepājā:
• Amatas ielas dambja izveide ar kanalizācijas sistēmas sūkņu stacijas un
meliorācijas sistēmas izbūvi;
• Lietus kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija.

Pavasara plūdi ar varbūtību 10% (pa kreisi)
Vējuzplūdi ar varbūtību 10% (pa labi)

Ūdens un dabas teritorijas
•

•

•

Ūdensobjekts LVA (Piekrastes ūdensobjekts A - Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts)
ekoloģiskās kvalitātes kopvērtējums - slikta kvalitāte, kvalitāti nosaka vidējais no diviem
bioloģisko kvalitātes elementu – fitoplanktonu raksturojošo parametru vērtējumiem (hlorofila
a koncentrācija un kopējā fitoplanktona biomasa). Ūdens kvalitātes mērķis - sasniegt labu
ekoloģisko kvalitāti noteikts līdz 2027.gadam, uzlabojumi galvenokārt atkarīgi no pasākumu,
kas veikti Lietuvas teritorijā un Latvijas iekšzemes ūdeņos efekta.
E004 (Tosmares ezers) – 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, jāizstrādā dabas aizsardzības plāns.
E003SP (Liepājas ezers) – slikts ekoloģiskais potenciāls. 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 ūdensobjektiem novērtē ekoloģisko
potenciālu, nevis kvalitāti. Ūdens kvalitātes mērķis - sasniegt labu ekoloģisko potenciālu
noteikts līdz 2027.gadam (iemesls - būtiska daudzveidīga slodžu kombinācija).
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. 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 novērtētas
potenciāli lielas difūzā piesārņojuma slodzes Liepājas ezerā. Gultnes bagarēšanas aktivitātes,
saistībā ar ostas darbības nodrošināšanu arī tiek vērtētas kā nozīmīgas slodzes.

Virszemes ūdeņu monitoringa stacijas
Liepājā (vēsturiskās un esošās)

Ūdeņu teritorijas (II)
• Piesārņojums pazemes ūdeņos pamatā attiecināms
tikai uz seklajiem gruntsūdeņiem, bet dziļāk novietotie
ūdens horizonti ir samērā labi aizsargāti. Gruntsūdens ir
sekls - parasti mazāk nekā 2 metrus zem zemes
virsmas. Potenciālie piesārņotāji (apsaimniekotāji) veic
regulāru pazemes ūdens kvalitātes monitoringu.
• Peldūdeņi. Noteiktas trīs peldvietas: Baltijas jūrā “Peldvieta pie stadiona” un “Dienvidrietumu
peldvieta”- un atpūtas vieta “Beberliņi”. Visās
peldvietās ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu
prasībām.

Dabas teritorijas
• Dabas liegums “Liepājas ezers”. Visas darbības tiek
īstenotas saskaņā ar dabas lieguma individuāliem
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem;
• Robežojas ar DL «Tosmares ezers»;
• Ūdensobjekts – Beberliņu ūdenskrātuve ekspluatācijas un apsaimniekošanas kārtību nosaka
ūdenstilpes “Beberliņi” akvatorijas ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumi”, kā arī “Beberliņu”
teritorijas ilgtspējīgas attīstības koncepcija
• Baltijas jūras piekraste - starptautiski nozīmīgs Baltās –
Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš, un sikspārņu
migrācijas ceļš

Saņemtie komentāri no institūcijām
(par dabas teritorijām)
• Papildināt vides pārskatu ar informāciju par ĪA biotopiem,
dižkokiem un dabas pieminekļiem no DB «Ozols» (Liepājas
RVP un DAP)
➢ Vides pārskatā plānots pievienot pārskata karti iekļaujot ĪA
biotopus no DB «Ozols»
➢ Plānotie precizējumi: «Paredzot jaunu apbūvi vai infrastruktūras
izbūvi šobrīd neapbūvētās dabas teritorijās, ieteicams
inventarizēt teritorijas bioloģiskās vērtības, arī īpaši
aizsargājamo sugu atradņu un biotopu esamību šajās teritorijās,
plānojot teritorijas izmantošanu atbilstoši Sugu un biotopu
aizsardzības likuma prasībām

• Nav iekļauta informācija par plānoto vēja parku (Liepājas
RVP)
➢ Vides pārskats tiks precizēts

Nozīmīgākās ietekmes (I)
Negatīvās

Pozitīvās
(plānotā attīstība notiks atbilstoši
normatīvo aktu noteiktajām prasībām un
ievērojot vides institūciju izsniegtos
tehniskos noteikumus)

Attīstot ostu un veidojot jaunas
industriālās zonas samazināsies
neapbūvēto zemju platības Liepājas
pilsētas ziemeļu daļā;

Attīstot ostu un veidojot jaunus ražošanas
uzņēmumus tiks veicināta degradēto un
piesārņoto un potenciāli piesārņoto
teritoriju sakārtošana

Var pieaugt gaisa piesārņojuma emisiju
apjomi un pasliktināties gaisa kvalitāte,
kas saistīta ar transporta plūsmu
pieaugumu, kravu pārvadājumu un
ražošanas pieaugumu;

Uzņēmējdarbības kvalitātes pilnveidošana
un inovāciju pielietošana varētu sekmēt
atjaunojamo energoresursu un
energoefektivitātes pasākumu attīstību
ražošanas uzņēmumos

Nozīmīgākās ietekmes (II)
Negatīvās

Pozitīvās
(plānotā attīstība notiks atbilstoši normatīvo aktu
noteiktajām prasībām un ievērojot vides
institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus)

Var palielināties trokšņu ietekme, ko rada
rūpnieciskie objekti un transports;

Īstenojot piekrastes zonas, pludmales
labiekārtojuma un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošanu LSEZ teritorijā esošajā Z pludmalē, kā
arī citu ūdensmalu pieejamības un labiekārtojuma
nodrošināšanu tiks veicināta antropogēnās slodzes
samazināšanās uz dabas teritorijām

Var pieaugt notekūdeņu apjoms ilgtermiņā,
nesamazinoties iedzīvotāju skaitam un
pieaugot saimnieciskajai aktivitātei, kā arī tā
radītā slodze uz vidi, ja notekūdeņi netiek
atbilstoši savākti un apsaimniekoti

Tiks veikti sanācijas darbi vēsturiski piesārņotā
vietā – Liepājas karostas kanālā, piesārņoto
nogulumu attīrīšana un pārējās vēsturiski
piesārņotajās vietās plānots veikt pētījumus par
piesārņojuma apjomu un tā ietekmi uz apkārtējo
vidi

Var palielināties antropogēnā slodze uz līdz
šim neapbūvētām piekrastes teritorijām
ostā

Ietekmi mazinošie pasākumi
• 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 likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu”, jāpiemēro sākotnējais ietekmes uz vidi
novērtējums 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
2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme
uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000);

• Industriālās teritorijās, kas atrodas tiešā dzīvojamo rajonu tuvumā
nepieciešams noteikt stingrākas prasības apbūves vizuālajam izskatam.

LSEZ Monitoringa ziņojumā iekļaujamā
informācija
• 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.

Paldies par uzmanību!
Rakstiski priekšlikumi līdz 27.10.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi
• SIA “Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010 vai
liga@eiroprojekts.lv
• Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa
iela 4, Liepāja, LV 3401.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds,
dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un
tālruņa numurs.

