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Tematiskais plānojums “Liepājas pilsētas 
pludmales un piekrastes attīstība” 

• Apstiprināts 2015. gada 16. aprīlī ar Liepājas 
pilsētas domes lēmumu 

• Mērķis pludmales un piekrastes dabas un 
kultūrvēsturisko, tai skaitā kūrorta resursu sociāli 
un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, 
infrastruktūras un pakalpojumu attīstību, 
vienlaicīgi paaugstinot vietējo iedzīvotāju 
labklājību un tūristu piesaisti 

• Teritorija - no pilsētas dienvidu robežas līdz 
Dienvidu molam un no Ziemeļu mola līdz 
pilsētas ziemeļu robežai 



Ietekmes uz vidi novērtējums 

• Vides pārraudzības valsts birojs izstrādāja un 
2016. gada 25. jūlijā izsniedza ietekmes uz vidi 
novērtējuma programmu  

• IVN Programmā noteikti nosacījumi un prasības, 
nepieciešamiem pētījumiem un novērtējumiem 

• Tiek novērtētas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai 
var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā 
arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, 
klimatu, ainavu, īpašumus, kultūras un dabas 
mantojumu, šo jomu mijiedarbību 





IVN vērtētās pludmales labiekārtojuma 
elementu grupas 

• A. Informācijas objekti:  
– virziena norādes, informācijas stendi, informācijas plāksnes; 

• B. Piekļuves infrastruktūra:  
– gājēju celiņi, piebraucamie ceļi, jūras malas un akvatorijas infrastruktūra; 

• C. Labiekārtojuma arhitektoniskās struktūras un elementi:  
– mazās arhitektūras formas (soli, sadzīves atkritumu urnas, velostatīvi, pludmales 

mēbeles, ģērbtuves), sanitārās iekārtas (tualetes, dušas, dzeramā ūdens strūkla), 
drošības aprīkojums, komercobjekti (kafejnīcas, nomas punkti, tirdzniecības vietas, 
ūdens sporta inventāra konteineri); 

• D. Apgaismojuma objekti:  
– funkcionālais apgaismojums , dekoratīvais apgaismojums, gaismas bojas; 

• E. Labiekārtojuma rotaļu un sporta aktivitāšu objekti: bērnu un jauniešu aktivitāšu laukumi 
un ierīces, sporta laukumi to aprīkojums, ūdens atpūtas un sporta aktivitāšu objekti; 

• F. Pludmales kāpu erozijas risinājumi un apstādījumi: aizsargstādījumi, dekoratīvie stādījumi 
(koki, krūmi, lakstaugi un sīpolpuķes), vasaras puķu stādījumi (dobēs, toveros), tematiskie 
stādījumi un kompozīcijas; 

• G. Vides objekti ;  
• H. Lielie būvobjekti; 
• J. Perspektīvi attīstāmie objekti. 

 



Dienvidu pludmales zonas 

Peldsezona 15.V – 15.IX Reversā sezona 15.IX – 15.V 

D1 – Pastaigu zona  D1 – Pastaigu zona  

D2 – Ūdens (vēja) sporta zona D2 – Ūdens (vēja) sporta zona  

D3 – Pilsētas centrālās pludmales zona  D3 – Pilsētas centrālās pludmales zona  

D4 – Ģimenes atpūtas zona  D4 – Ģimenes atpūtas zona  

D5 – Rehabilitācijas zona  D5 – Rehabilitācijas zona  

D6 – Mierīgās atpūtas zona  D6 – Pastaigu zona  

D7 – Ūdens un sauszemes sporta 

aktivitāšu zona 
D7 –Sporta aktivitāšu zona 

D8 – Dabas atpūtnieku un ceļotāju zona D8 – Dabas atpūtnieku un ceļotāju zona 

D9 – Nūdistu pludmales zona D9 – Individuālo sporta aktivitāšu zona 



Ziemeļu pludmales zonas 

Peldsezona 15.V – 15.IX Reversā sezona 15.IX – 15.V 

Z1 - Piedzīvojumu zona  Z1 - Piedzīvojumu zona 

Z2 - Dabas atpūtnieku un ceļotāju 

zona  
Z2 - Dabas atpūtnieku un ceļotāju zona 

Z3 - Ekspozīcijas zona  Z3 - Ekspozīcijas zona 

Z4 - Relaksācijas zona  Z4 - Pastaigu zona 

Z5 - Z mola zona Z5 – Z mola zona 



IVN ietvaros veiktie novērtējumi 

• Vērtējums par piekrastes, mežu biotopiem un vaskulāro 
augu sugām un paredzētās darbības ietekmi uz 
aizsargājamiem biotopiem un to kvalitāti 

• Pētījums par ietekmi uz sikspārņu sugām 
• Novērtējums par krastu abrāzijas un akumulācijas 

procesiem, piekrastes dinamiku, inženierģeoloģiskiem 
apstākļiem 

• Teritorijas hidroģeoloģiskais raksturojums, grunts un 
gruntsūdeņu piesārņojuma iespējamais novērtējums 

• Kultūrvides un ainavas eksperta novērtējums un atzinums 
• Augstas izšķirtspējas aerofotogrāfēšana, kas izmantota 

ziņojuma attēlos atspoguļojot plānoto objektu novietojumu 



Būtiskākie ģeoloģiskie apstākļi 

• D daļā pamatkrasta atkāpšanās nenotiek kopš 
19. gs. , jo ir izteikti sanešu akumulācijas 
apstākļi   

• Z daļas  iecirkņos Z1 – Z4 krasts ir atkāpies par 
30-50 m. Z1 ziemeļu daļā un tālāk uz 
ziemeļiem, krasta erozijas bija 10 - 15 m 

 



Krasta preterozijas pasākumu aspekti 

 
• Būtiskākais krasta erozijas cēlonis ir antropogēns (ostas ārējo 

hidrotehnisko būvju un to uzturēšanas radītais sanešu garkrasta 
plūsmas nepilnīgais piesātinājums); 

• Garkrasta sanešu kustības komponente ir pārsvarā pār šķērskrasta 
komponenti. 

_____________________________________________________ 
– Teritorijā esošo dabas objektu un vērtību pastāvēšanu krasta erozija 

neapdraud; 
– Rekreācijas iespējas pludmalē ir saglabājamas, krasta erozija tās 

neapdraud; 
– Krasta erozijai ir pozitīva nozīme teritorijas ainaviskās kvalitātes 

nodrošināšanā; 
– Krasta erozijas riskam ir pakļautas Liepājas NAI. 



Dabas vērtību raksturojums (biotopi) 

D pludmale 
• Biotopi, kuri veidojas uz reljefa 

formām – kāpām 
• Primāro un sekundāro kāpu biotopu 

(embrionālās kāpas,  priekškāpas, 
pelēkās kāpas) klātbūtni nosaka tas 
ka ir regulāri traucējumi – kāpas 
noskalošanas un tai sekojošas smilts 
akumulācijas, uguns ietekme, 
noganīšana, pļaušana, nostaigāšana 
u.c. 

• Primāro un sekundāro kāpu 
pastāvēšanai ļoti būtiski ir jūras 
procesi 

• Tālāk no krasta sastopami terciārie 
kāpu biotopi - mežainas piejūras 
kāpas 

 

Z pludmale 
• Dominē abrāzijas krasti, kuri 

noskalojas, noritot erozijas procesiem 
• Vietām sastopami embrionālo kāpu 

fragmenti.  
• Z pludmales ziemeļu daļā, kur 

abrāzijas procesi nav tik izteikti, 
sastopamas pelēkās kāpas 

• Z piekrastē konstatētie erozijas 
procesi kavē un apdraud priekškāpu 
veidošanos, kā arī pelēko kāpu 
saglabāšanu 

• Relatīvi stabili terciāro kāpu biotopi -  
mežainas piejūras kāpas veido dabiski 
vai pusdabiski meži 



Biotops 2110 Embrionālās kāpas 



Biotops 2120 Priekškāpas 



Biotops  2130* Ar lakstaugiem klātas 
pelēkās kāpas 



Biotops 
2180 Mežainas piejūras kāpas 



Dabas vērtību raksturojums 

Eiropas Savienības aizsargājamo 

biotopu nr. un nosaukums 

D pludmalē 

(ha) 
Z pludmalē (ha) 

2110 Embrionālās kāpas 0,5 
0,3 

2120 Priekškāpa 
30,1 5,7 

2130* Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas 
30,5 41,3 

2180 Mežainas piejūras kāpas 
20,3 106,1 



Dabas vērtības 

• Sikspārņiem nozīmīgas vietas:  

– Liepājas Ziemeļu forti (sikspārņu ziemošanas vieta) 

– Sezonāli (migrācijas laikā: augusts septembris)– 
ļoti nozīmīga ir visa kāpu zona un tai tieši 
piegulošās teritorijas 

• Paredzētās darbības teritorijā neatrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, Z1 zona 
robežojas ar Natura 2000 teritoriju DL 
«Tosmare» 



Ainaviskās un kulturvēsturiskās 
vērtības 

• Teritorija ietilpst Piejūras zemienes ainavu telpā, kas klimatisko 
apstākļu ietekmē mainās arī mūsdienās; 

• Ainavu telpai ir krasi izteiktas robežas -  piekrastes liedags un kāpu 
zona robežojas ar parku un apstādījumu kultūrvidi, urbāno vidi un 
ražošanas objektiem, industriālo un militāro teritoriju, kā arī 
Karostas rajonu; 

• Pludmales ainavas vērtība - kāpu mežaines josla, parks un 
apstādījumi veido kā aizsedzoša josla skatam uz pilsētu 

• Vizuāli augstvērtīgie un daudzveidīgie skati, kas paveras no 
pludmales, kāpu korēm, Z pludmales stāvkrasta 

• Jūrmalas parks rada pakāpenisku pāreju no urbānās un industriālās 
ainavas uz piekrastes ainavu 



Ainaviskās un kulturvēsturiskās vērtības 

• Akcenti – piem. Krasta erozijas rezultātā ieskalotās cietokšņa 
atliekas, Z mols 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valsts nozīmes kultūras pieminekļi  
– Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (D3 un D4 zona);  
– Liepājas bāka (D1 zonā). 

 

 



Ieteikumi labiekārtojuma elementu izbūvei 

Elements Ieteikumi 

Informācijas objekti -Norādes uzstādāmas, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei 

un reljefam. 

Piekļuves infrastruktūra  

(Gājēju ceļi, takas, 

laipas, laukumi, 

platformas, kāpnes, 

tiltiņi) 

-Kur iespējams plānot vietās, kur līdz šim bijusi cietā seguma virsma, 

kā arī izmantot esošo, stihiski radīto, taciņu tīklu; 

-Izmantojami dabiski materiāli (koku un koksnes atlieku mainījums); 

-Izmantojamas nedaudz virs reljefa paceltas posmainas laipas vai 

tiltveida laipas; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības. 

Piebraucamie ceļi, 

stāvlaukumi 

-Risināt pieslēgumu pilsētas LKT. Cietā seguma risinājumus izmantot 

D un Z daļās; 

-Ņemt vērā smagā transporta slodzi; 

-Jāievēro vides pieejamības prasības. 

Kāpu eroziju mazinoši 

risinājumi 
-Nožogojums stiprināts ierokot smiltīs vismaz pusi no staba garuma 

Labiekārtojuma 

arhitektoniskās 

struktūras un elementi 

-Apvienot solus ar velostatīviem  un atkritumu urnām vienā blokā; 

-Soliņiem jābūt monolītiem, masīviem un drošiem; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības; 

-Objekti uzstādāmi, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei 

un reljefam. 



Ieteikumi labiekārtojuma elementu izbūvei 
Elements Ieteikumi 

Sanitārtehniskās iekārtas -Izbūvējami radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei un reljefam; 

-Pieejams ūdens, tualetes darbojas izmantojot lokālu UK un EL risinājumu 

Drošības aprīkojums -Uzstādāmi kombinējot ar citiem labiekārtojuma elementiem; 

-Platformas uzstādāmas, radot minimālus bojājumus esošam reljefam; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības. 

Komercobjekti -Kafejnīcas uzstādāmas, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei un 

reljefam; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības; 

-Nepārsniegt pieļaujamo pludmales apbūves augstumu; 

-Konteineri uzstādāmi, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei un 

reljefam; 

Apgaismojuma objekti -Balsti uzstādāmi, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei un 

reljefam; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības un ievērot sikspārņu 

eksperta norādītos ieteikumus gaismas ietekmes mazināšanai. 

Labiekārtojuma rotaļu un 

sporta aktivitāšu objekti 

-Elementi uzstādāmi, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei un 

reljefam; 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības; 

-Objekti veidojami dabīga reljefa vietās. 



Ieteikumi labiekārtojuma elementu izbūvei 
Elements Ieteikumi 

Prāta spēles, sporta 

laukumi un to 

aprīkojums 

-Elementi uzstādāmi, radot minimālus bojājumus esošai zemsedzei 

un reljefam. 

-Balstus stiprināt, ievērojot ĪADT vadlīniju prasības. 

Pludmales kāpu 

erozijas risinājumi 

un apstādījumi 

-Zemas, vieglas sētiņas no nedzīviem zariem un klūgām; 

- Smilšu plūsmas aizsargstādījumi stādāmi periodiski tikai noteiktās 

vietās, saskaņojot ar sugu un biotopu ekspertu 

- Dabisko augāju “salas” - maksimāli nodrošinot mikroklimatu 

vērtīgajām vietējām sugām. Pievienot informācijas plāksnes. 

Dekoratīvo 

kokaugu, lakstaugu 

un sīpolpuķu 

stādījumi 

-Ielu trasēs veidot lineārus stādījumus, atjaunot stādījumus, kas 

cietuši vētru laikā, aizliegts stādīt introducētās jeb svešzemju sugas 

kāpu zonā. Izmantot vietējās sugas; 

-Plānot krūmu stādījumus kā aizmugures buferzonu 

jaunizbūvētiem un esošiem soliņiem. 

-Stādīt grupās, veidojot dobes, ievērojot augšanas apstākļus, 

ziedēšanas laiku, augu augstumu. 

-Vietējās sugas - daudzgadīgie lakstaugi. Aizliegtas svešzemju sugas 

kāpu zonā. 



Ieteikumi būvobjektu ietekmju 
samazināšanai 

• Darbi īstenojami ievērojot ietekmi mazinošos 
pasākumus (šajā IVN ziņojumā noteiktos) 

• Būvdarbi īstenojami saskaņā ar iepriekš 
saņemtiem novērtējumiem un lēmumiem 

• Darbiem, kas tiktu īstenoti papildus definētajām 
darbībām, piemērojama atsevišķa ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra 

• Ja paredzētās darbības atbilst Likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 
nosacījumiem jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums 

 



Būvobjektu vērtējums 

• H1 D mola atjaunošana; H2 D mola ostas muitas zonas 
atjaunošana publiskai pieejamībai - Plānotie darbi būs esošās 
apbūves ietvaros, darbiem, kas tiktu īstenoti papildus 
definētajām darbībām, piemērojama atsevišķa ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra 

 



H3 D mola un Roņu ielas liedaga 
promenādes laipa ar skatu platformām  

Projektam ir veikts Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. 
Pieņemts VPVB 20.01.2016 lēmums Nr. 18 par IVN 
nepiemērošanu 
Darbiem, kas tiktu īstenoti papildus definētajām darbībām, 
piemērojama atsevišķa ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 



Būvobjektu vērtējums 

• H4 Pludmales lielmēroga pasākumu zonas 
labiekārtojums, SPA komplekss 

– Daļa darbu īstenojama ievērojot kompensējošos 
preterozijas (pretdeflācijas, piem. žogu un zemu 
sētiņu ierīkošana) pasākumus, SPA viesnīcas 
būvniecība īstenojama ievērojot ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru 



H5“Piknika parka” labiekārtojums 

Plānotie darbi neparedz nozīmīgu būvobjektu būvniecību. Ja tiek 
ievēroti inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi ietekmju uz 
vidi novēršanai vai samazināšanai plānotajiem labiekārtojuma 
elementiem un aprīkojuma grupām papildus ietekmes nav 
sagaidāmas 



Būvobjektu vērtējums 

• H6 “Zvejnieku parka atjaunošana”  

• H7 Pieminekļa “Bojā gājušiem jūrniekiem un 
zvejniekiem” apkārtnes atjaunošana 

• H8 Centrālās pludmales liedaga promenāde ar 
tirdzniecības vietām 
– H6, H7, H8  Plānotie darbi būs esošās apbūves 

ietvaros. Plānotie darbi neparedz nozīmīgu būvobjektu 
būvniecību. Ja tiek ievēroti inženiertehniskie un 
organizatoriskie pasākumi ietekmju uz vidi novēršanai vai 
samazināšanai plānotajiem labiekārtojuma elementiem un 
aprīkojuma grupām papildus ietekmes nav sagaidāmas 

 



H9 Centrālais mols 

Jauna objekta būvniecība 
Vērtējumam nepieciešama papildus detalizēta informācija 
Būvobjektam piemērojama atsevišķa ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūra, sākot ar sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, objekts 
atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 10. 11) 
punktam “dambju un molu un citu būvju būvniecība jūrā, kur 
iespējamas krasta pārmaiņas”. 



Būvobjektu vērtējums 

• H10 Peldu mājas renovācija un apkārtnes 
labiekārtojums 

• H11 Koncertestrādes “Pūt vējiņi” atjaunošana 
• H12 Tenisa laukumu paplašinājums 
• H15 Stadiona “Daugava” nožogojuma renovācija 

– H10,H11,H12, H15 darbi būs esošās apbūves pārbūve 

• H13 Glābšanas stacijas apkārtnes atjaunošana 
• H14 Pludmales “Bērnu pilsētiņas” izveide un esošās 

Jūrmalas parka “Bērnu pilsētiņas” aprīkojuma 
papildinājums 
– H13,H14 darbi būs esošās apbūves ietvaros 



H16 Jūras veselības centra izbūve  

Plānotie darbi būs esošās apbūves pārbūve. 
Pirms Robežu ielas izejas izbūves  
būtu jāizvērtē šāda projekta īstenošanas nepieciešamība, un saskaņotība ar  
D5 zonā plānoto kempingu un SPA.  
D5 zonā Robežu ielas izejas izbūve būtu pamatota tikai tādā gadījumā,  
ja līdzās esošās - Jūrmalas ielas un Pērkones ielas izejas nepietiekami nodrošinātu  
apmeklētāju plūsmu un apmeklētāju ar speciālām vajadzībām prasības. 



Būvobjektu vērtējums 

• Kempings un SPA cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 
– Vērtējumam nepieciešama papildus detalizēta 

informācija 

• H17 Dabas skolas “Kāpu taka” labiekārtojums 

• H18 DR Zilā karoga pludmales labiekārtojums 
– H17,H18 Plānotie darbi neparedz nozīmīgu 

būvobjektu būvniecību. Ja tiek ievēroti pasākumi 
ietekmju samazināšanai papildus ietekmes nav 
sagaidāmas 



H19 Jauniešu sporta teritorijas 
labiekārtojums 

Plānotie darbi neparedz nozīmīgu būvobjektu būvniecību. Ja 
tiek ievēroti inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi 
ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai plānotajiem 
labiekārtojuma elementiem un aprīkojuma grupām papildus 
ietekmes nav sagaidāmas 



H 20 Vētras ielas izbūve un ūdens 
sporta aktivitāšu centrs  

Vētru ielai līdz TPL robežai ir izstrādāts būvprojekts. 
Jūrā plānota slipa jeb rampas izbūve. 
Vētru ielas pagarinājuma izbūve būtu īstenojama pa šobrīd 
dabā apmeklētāju iemīdītajām takām, jo nav ieteicama 
papildus kāpu norakšana izejas izbūvei teritorijas plānojumā 
noteikto sarkano līniju robežās. 



Būvobjektu vērtējums 

• H21 D forta atrakciju meža labiekārtojums 

• H22 Skatu torņa izbūve un apkārtnes 
labiekārtojums 

– H21, H22 Jaunu objektu būvniecība. Nepieciešama 
papildus detalizēta informācija. Pirms projekta 
papildus nepieciešams sākotnējais ietekmes uz 
vidi novērtējums 



H23 “D fortu piknika parka” 
labiekārtojums  

Jaunu objektu būvniecība. Iecerēto konstrukciju vērtējumam nepieciešama 
papildus detalizēta informācija 
Atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, un Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 2.pielikuma 11. 12) punktu “ēkām un būvju būvniecībai, 
pārbūvei, atjaunošanai un restaurācijai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums 



Būvobjektu vērtējums 

• H24, H44, H45 Veloceliņa atjaunošana un 
perspektīvo veloceliņu izbūve 

• H25, H50 Stāvlaukumu izbūve 

– H24, H25, H44,H45, H50 Jāievēro 
inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi 
ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai 
plānotajiem labiekārtojuma elementiem un 
aprīkojuma grupām. Ņemt vērā norādītos 
ieteikumus gaismas ietekmes mazināšanai 



Būvobjektu vērtējums 

• H26 Pludmales informācijas stendu un norāžu 
tīklojuma realizācija pilsētā 

• H27 Tūrisma informācijas centra izbūve 
– H26, H27 Jāievēro inženiertehniskie un organizatoriskie 

pasākumi ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai 
plānotajiem labiekārtojuma elementiem un aprīkojuma 
grupām. 

• H28 Skeitparka un bērnu rotaļu laukumu izbūve 

• H29 Ziemeļu kempinga teritorijas labiekārtojums 
– H28, H29 Jaunu objektu būvniecība. Iecerēto būvju 

vērtējumam nepieciešama papildus detalizēta informācija 



Būvobjektu vērtējums 

• H30 Z fortu krasta baterijas Nr. 3 konservācija un 
apkārtnes labiekārtojums 

• H31 Karostas mežaparka labiekārtojums 
– Jāievēro inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi 

ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai plānotajiem 
labiekārtojuma elementiem un aprīkojuma grupām. 

• H32 Savrupmāju apbūve teritorijas attīstība atbilstoši 
detālplānojumam, inž. komunikāciju izbūve 

• H33 “Dārzu pilsētas” promenādes izbūve un apkārtnes 
labiekārtojums 
– Teritorijai izstrādāts detālplāns. Plānotie darbi tiks 

īstenojami saskaņā ar detālplānu 



Būvobjektu vērtējums 

• H34 Z fortu krasta baterijas Nr. 23 konservācija un 
apkārtnes labiekārtojums 

• H35 Piedzīvojumu meža administrācijas ēkas (konteinera 
tipa) izbūve un apkārtnes labiekārtojums 

• H36 Piedzīvojumu meža labiekārtojums 
• H37 Z fortu apmeklētāju centrs 
• H38 Z fortu krasta baterijas Nr. 1 konservācija un apkārtnes 

labiekārtojums 
• H39 Z fortu konservācija un apkārtnes labiekārtojums 

– H34-H39 ja tiek ievēroti inženiertehniskie un organizatoriskie 
pasākumi ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai 
plānotajiem labiekārtojuma elementiem un aprīkojuma grupām 
papildus ietekmes nav sagaidāmas 
 



Būvobjektu vērtējums 

• H40 Z fortu rotaļu un sporta laukumu izbūve un 
apkārtnes labiekārtojums 

• H41 Cietokšņa kanāla sanācija un laivu bāzes 
izbūve un labiekārtojums 
– Jaunu objektu būvniecība. Iecerēto konstrukciju 

vērtējumam nepieciešama papildus detalizēta 
informācija. Jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums. 

• H42 Vēja enerģijas parka izbūve 
– Darbi īstenojami saskaņā ar VPVB izsniegto atzinumu 

par šo projektu un detālplānu 

 



Būvobjektu vērtējums 

• H43 Jūras viļņu enerģijas parka izbūve 

– Ietekmes apjoma un vērsuma noteikšanā ļoti 
būtiskas ir vairākas ar iespējamo viļņu enerģijas 
parka izbūvi saistītas tehniskas nianses 
(pieslēguma risinājums krasta sauszemes daļā, 
enkurojuma veids, parka jauda, uc.). Būvobjektam 
piemērojama atsevišķa ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra 

 



Būvobjektu vērtējums 

• H46 Tūrisma bruņu vilciena sliežu līnijas un staciju izbūve 
– Jauna objekta būvniecība. Iecerētā sliežu ceļa vērtējumam 

nepieciešama papildus detalizēta informācija. Jāveic sākotnējais 
ietekmes uz vidi novērtējums. 

• H47 Lielās būnas izbūve 
– Lielās būnas izbūve īstenojama saskaņā ar Liepājas RVP 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.LI16TN0035 

• H48 Mazo būnu izbūve 
• H49 Krasta stiprināšana ar gabioniem 

– Jaunu eroziju ierobežojošu hidrotehnisko būvju ierīkošana 
veicinās krasta erozijas intensitāti nenostiprinātajos posmos un 
šāds risinājums no vides aizsardzības viedokļa nav ilgtspējīgs. 
Būvobjektam piemērojama atsevišķa ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra  



Izvērtētās alternatīvas 

• “Nulles scenārijs”, Plānojumā noteiktie 
risinājumi netiek īstenoti un ieviesti, 
saglabājas esošā situācija 

• 1.alternatīva - īstenot pilnībā visas TPL 
paredzētās būves un pludmales aprīkojumus 

• 2.alternatīva - daļēja TPL paredzēto būvju un 
pludmales aprīkojuma paredzēto projektu 
īstenošana (skatīt sadalījumu 7.1. tabulā IVN 
ziņojumā) 



2.alternatīvas rezultātā īstenotie 
būvobjekti 

• Tiktu īstenoti tikai tie būvobjekti par kuriem 
informācija par paredzētās darbības 
parametriem un apjomu ir pietiekama, lai 
atzītu to īstenošanu par pieļaujamu, ievērojot 
inženiertehniskos un organizatoriskos 
pasākumus ietekmju uz vidi novēršanai vai 
samazināšanai 



Alternatīvu salīdzinājums 

• Ilgtermiņā “0”alternatīvas gadījumā sagaidāma 
salīdzinoši būtiskāka negatīvā ietekme uz vidi 
– netiks īstenoti kompensējošie preterozijas pasākumi 
– ĪA biotopi pludmalē netiks pasargāti no izmīdīšanas 
– ilgtermiņā ainaviskās vērtības var tikt degradētas, ja netiek 

īstenots TPL ietvaros paredzētā vienotā pludmales 
attīstības pieeja  

• 1.un 2.alternatīvas realizācija gadījumā radītās 
ietekmes kopumā ir pozitīvas, tomēr galvenā atšķirība 
ir pozitīvo ietekmju apjomā. Atbalstot 1.alternatīvas 
īstenošanu TPL lielo būvobjektu pieejamās 
informācijas detalizācija ir nepietiekama, lai atbilstoši 
IVN programmai novērtētu šo būvobjektu ietekmi. 



Sagaidāmās negatīvās ietekmes 
2.alternatīvas īstenošanas gadījumā 

 
• Ar transporta intensitātes pieaugumu saistītā ietekme 

uz gaisa kvalitāti un  trokšņa līmeņa paaugstināšanās.  
• ilgtermiņā tiks novērotas atsevišķas palielināta trokšņa 

līmeņa epizodes lielu pasākumu laikā D pludmalē; 
• D un Z pludmalē par tieši iznīcināmiem biotopiem 

uzskatāmi īpaši aizsargājamie biotopi, kuri šobrīd 
konstatēti ielu sarkanajās līnijās  

• Sagaidāmas īstermiņa negatīvas ietekmes uz mūsdienu 
ģeoloģiskajiem procesiem, kas galvenokārt izpaudīsies 
kā iejaukšanās dabiskajā vidē, kam sekos 
kompensējošie pasākumi, kas vērsta uz līdzsvara 
veidošanos jaunizveidotajos apstākļos. 
 



Sagaidāmās pozitīvās ietekmes 
2.alternatīvas īstenošanas gadījumā 

• Ilgtermiņā ir sagaidāma pozitīva ietekme uz mūsdienu 
ģeoloģiskajiem procesiem - tiks īstenoti kāpu nostiprināšanas 
pasākumi, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveide. 

• Pludmales teritorijas sakārtošana var pasargāt apkārtnē esošos 
augus un biotopus no izmīdīšanas, ja cilvēki pārvietosies 
galvenokārt pa izbūvēto infrastruktūru. Kopējā netieši ietekmētā 
biotopu platība būs visi īpaši aizsargājamie biotopi, kuri šobrīd 
konstatēti TPL paredzētās darbības teritorijā. 

• Sagaidāms, ka tiks radīta ilgtermiņa labvēlīga ietekme uz teritorijas 
attīstību, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas resursiem. 

• Drošas rekreācijas iespējas gan vasaras gan ziemas sezonā, 
teritorijas izmantošana fiziskajām aktivitātēm.  

• Tiks veicināta uzņēmējdarbība Liepājā, radīta labvēlīga vide 
pludmalē esošiem ārstniecības un kūrorta resursiem visa gada 
garumā. 
 



Paldies par uzmanību! 

Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski sūtīt līdz 2017. 
gada 12. novembrim uz pasta adresi: 

• Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 
23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  
www.vpvd.gov.lv ; 

Ierosinātāja adrese: Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija, Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401, tālr. 
634 04745, e-pasts: dace.liepniece@dome.liepaja.lv 

• Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa 
vietnē:  www.eiroprojekts.lv  

 

http://www.eiroprojekts.lv/

