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IEVADS
Liepājas pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādāts pamatojoties uz Liepājas domes 2009.gada
14.maija lēmumu nr.195 „Par pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Liepājas
pilsētas domes 2009. gada 11.jūnijā (lēmums nr.236) apstiprināto Darba uzdevumu, ņemot vērā spēkā
esošos LR normatīvos aktus, Nacionāla līmeņa, Kurzemes plānošanas reģiona un Liepājas pilsētas
plānošanas dokumentus, institūciju nosacījumus plānojuma izstrādei.
Teritorijas plānojums tā galīgajā redakcijā ir sagatavota laika posmā no 2010. gada maija līdz 2011.
gada nogalei, saskaņā ar noslēgto līgumu starp Liepājas pilsētas Būvvaldi un SIA „Grupa93”. Darbs
izpildīts piedaloties SIA „Grupa93” speciālistiem (Sarmīte Lesiņa, Lolita Čače, Ronalds Krūmiņš,
Viesturs Laiviņš, Marita Nikmane, Lāsma Lediņa, Anita Beikule, Jurijs Kondratenko, Neils Balgalis) un
piesaistīto ekspertu komandai (Jānis Lejnieks, Elmārs Daniševskis, Lelde Eņģele, Sandra Ikauniece,
Lionel Fanshawe (Terra Firma Consultancy), pastāvīgā un ciešā sadarbībā ar Liepājas pilsētas
būvvaldi un tās speciālistiem (Arvīdu Vitālu, Ivetu Ansoni, Daci Volksoni, Līgu Ločmeli, Līgu Beilu,
Guntu Šnipki, Ilzi Bernāti, Induli Kalnu, Daci Arāju), Attīstības pārvaldi (Ingūnu Tomsoni, Vilni
Vitkovski) un pašvaldības Darba grupu izpilddirektora Edgara Rāta vadībā. Plānojuma izstrādāji
pateicas arī arhitektiem - Sergejam Ņikiforovam, Uģim Kauguram, Gundaram Vīksnam, Andrim
Kokinam, Edgaram Bērziņam, Egonam Bērziņam, Uldim Pīlēnam, Ausmai Skujiņai, Silvim Grīnbergam
par izteiktajiem viedokļiem, kas rosināja meklējumus un palīdzēja skaidrāk noformulēt nākotnes
risinājumus.
Plānojums sastāv no:
§ informatīvās daļas, kurā ietilpst „Paskaidrojuma raksts”, tematiskās kartes un kartoshēmas.
Paskaidrojuma raksts strukturēts divās daļās: „Pašreizējās izmantošanas apraksts” ietverot
esošo situāciju raksturojošo pamatinformāciju un attīstības priekšnoteikumus1 un „Plānojuma
risinājumi”, ietverot plānojuma izstrādes pamatnostādnes, mērķus un uzdevumus, ideoloģiju un
risināju skaidrojumu.
§ saistošās daļas, kurā ietilpst „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un kartes
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi”,
„Aizsargājamās apbūves teritorijas” un „Maksimālais apbūves augstums aizsargājamās apbūves
teritorijās”.
§ atsevišķā sējumā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” ietverta plānojuma izstrādes un
sabiedriskās apspriešanu procesu raksturojošā informācija (pašvaldības lēmumi, institūciju
nosacījumi, atzinumi un pārskata ziņojumi par to ievērošanu, iedzīvotāju priekšlikumi un atbildes
komentāri uz tiem, apspriešanas sanāksmju protokoli, publikāciju kopijas u.tml.).
Teritorijas plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ietvaros ir sagatavots
Vides pārskats.
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notika
līdztekus, no 2011.gada 4.aprīļa līdz 20.maijam, tās ietvaros nodrošinot jēgpilnu sabiedrības
informēšanu un līdzdalības iespējas. Informācija par iespējām iepazīties ar plānošanas dokumentiem
un piedalīties to apspriešanā tika nodrošināta visplašākajā veidā:
- publikācijas laikrakstos „Latvijas vēstnesis” un „Kurzemes vārds”
- informācija interneta vidē www.liepaja.lv., www.liepajniekiem.lv, www.grupa93.lv/liepaja
- informācija TV Dzintare un Kurzemes radio,
- stendi sabiedriskā transporta pieturvietās un tirdzniecības centros,
- afišas izglītības u.c. sabiedriskajās iestādēs,
- plānojuma materiālu izstāde Domes vestibilā.

1

atsevišķu jomu detalizēti raksturojumi ietverti dokumentos „ Vides pārskats” un plānojuma izstrādes ietvaros
veikto izpēšu un izvērtējumu (www.grupa93.lv/liepaja/izpetes)
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Pirmo reizi Latvijā plānojuma risinājumi tika sniegti arī videoklipu - You Tube sižetu formātā
http://www.grupa93.lv/liepaja/skaties-video, piedāvājot iepazīties ar plānojuma risinājumiem, to
mērķiem un pamatojumu (transports, ostas attīstība, kultūras mantojuma aizsardzība, dabas teritoriju
izmantošana u.c.) Interneta mājas lapu apmeklējuši vairāk kā 2300 interesentu.
Sabiedriskās apspriešanas sapulcēs, kas tika rīkotas katrā pilsētas daļā (7 sapulces un publiskā
diskusija apspriešanas posma noslēgumā), piedalījās un savu viedokli izteica vairāk kā 300 Liepājas
iedzīvotāji. Par plānojumu tika saņemtas vairāk jā 300 rakstiskas atsauksmes (505 paraksti), tostarp
kolektīvu viedokli paudušas arī sabiedriskās organizācijas un interesentu grupas (Karostas glābšanas
biedrība, Tūrisma klubiņa iniciatīvas grupa, biedrība „Zaļais centrs”, garāžu īpašnieku biedrība „K-30” ,
Meža ielas un Šķēdes ielas iedzīvotāji).
Izvērtējot saņemtās iedzīvotāju atsauksmes un institūciju atzinumus, ņemot vērā priekšlikuma
pamatojumu, pilsētas attīstības stratēģisko mērķu un pēctecības (iepriekšējie plānojumi, pašvaldības
lēmumi u.tml.) kontekstu, laika posmā līdz 2011.gada decembrim plānošanas dokumenti tika
pilnveidoti. Priekšlikumi, kas tiešā veidā neattiecas uz teritorijas plānojumu, tika apkopoti un nodoti
attiecīgajām pašvaldības izpildinstitūcijām turpmākajam darbam pilsētas labiekārtošanas projektu
realizācijai. Pilnveidotās redakcijas risinājumi tika izdiskutēti kopīgās tikšanās ar Būvvaldes u.c.
speciālistiem un akceptēti Darba grupā. Ar Liepājas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra sēdes
lēmumu pilnveidotā redakcija noteikta par galīgo redakciju.
Pārskata ziņojumu par pilnveidoto galīgo redakciju skatīt sējumā „Pārskats par teritorijas plānojuma
izstrādi” 2.3. sadaļā.

1. PAMATNOSTĀDNES, MĒRĶI UN UZDEVUMI
Liepājas pilsētas teritorijas plānojums ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas instruments, kas definē
pilsētas teritorijas izmantošanas nosacījumus un veido tās turpmākās attīstības ietvaru ilgtermiņā.
Teritorijas plānojums ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt Liepājas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, saglabājot
tās unikalitāti un vērtības, atbalstīt pilsētas izaugsmi un veicināt pilsētas konkurētspēju Latvijas, ES un
Pasaules mērogā.
Teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm2:
§
katra Liepājas un tās reģiona iedzīvotāja labklājības un dzīves kvalitātes pieaugums;
§
iedzīvotāju skaita pieauguma tendences palielināšanās;
§
dažādu tautsaimniecības nozaru attīstība, kuras pamats ir rūpniecība, osta, tranzīts un
loģistika, tūrisms;
§
kvalitatīva pilsētvide un efektīva transporta sistēma;
§
enerģiju un resursus taupoša attīstība;
§
kvalitatīva visu līmeņu izglītības pieejamība.
Galvenais Liepājas pilsētas ekonomiskās attīstības dzinējspēks ir daudzveidīga tautsaimniecības
nozaru attīstība, kuras pamats ir ražošana un ostas darbība. Prioritāras jomas ir tranzīts un loģistika,
kā arī tūrisms. Liepājas unikālās saglabājamās vērtības sakņojas tās vēsturē un kultūrā. Tādejādi
teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir dot pietiekami plašas iespējas attīstībai un tai pat laikā
noteikt nepieciešamos ierobežojumus un prasības, lai aizsargātu kultūrvēsturiski vērtīgo apbūvi un
pilsētbūvniecisko struktūru. Pilsētas ilgtspējības pamats ir tās iedzīvotāji, tāpēc vislielākā uzmanība
vērsta uz kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu, ērtas, pievilcīgas, veselīgas un vitālas pilsētas
attīstību.

2

Prioritātes, saskaņā ar Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmu 2008.-2014.gadam
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Saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam Liepāja ir definēta kā:
§
nacionālas un starptautiskas nozīmes attīstības centrs transnacionālajā un pārrobežu
sadarbībā;
§
nozīmīga pilsēta gaisa satiksmes un ostu attīstības jomā.
§
konkurētspējīgs partneris Baltijas reģiona pilsētu tīklā un Latvijas attīstības centru
funkcionālajā tīklā.
Kā būtiskākie izaicinājumi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā attiecībā uz Liepāju tiek atzīmēti:
- iespējas ārējās sasniedzamības konkurētspējas uzlabošanai, ieguldot investīcijas
ostas infrastruktūrā un loģistikas pakalpojumu attīstībā;
- iespējas orientēties uz aktīvāku tūristu piesaisti, īpaši izmantojot Lietuvas tuvumu.
LIEPĀJAS PILSĒTAS VIZIJA3
§
Liepāja ir nacionālas nozīmes pilsēta, kas ir lielākais darba tirgus centrs Kurzemes
reģiona un kurai ir pieaugoša starptautiska nozīme Baltijas juras reģiona un Eiropa.
§
Liepāja ir ģimenei draudzīga pilsēta, kuras infrastruktūra ir balstīta uz ģimeņu vajadzību
nodrošināšanu, un ģimene ir spējīga efektīvi iesaistīties darba tirgu.
§
Liepājas iedzīvotāju skaita attīstības tendence ir pieaugoša. Iedzīvotajiem ir nodrošināti
kvalitatīvi dzīvēs apstākli – ērts un pieejams mājoklis, kvalitatīvas darba un atpūtas iespējas.
§
Liepāja ir studentu pilsēta – Liepājai ir sava starptautiska Universitāte, spēcīgs izglītības un
zinātnes centrs, kas nodrošina kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības ieguves iespējas un ir svarīgs
balsts ekonomikas attīstībai un inovācijām visa Kurzemes reģiona. Pastāvošais izglītības
piedāvājums pilsēta nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu vispārējo un profesionālo izglītību
mūža garuma.
§
Liepāja ir kultūras pilsēta - kultūras infrastruktūra ir sakārtota – starptautisku atpazīstamību ir
ieguvusi Liepājas koncertzāle ar augstvērtīgo kultūras programmu un ievērojamo arhitektūru, tāpat
plašu un daudzveidīgu kultūras un izklaides pasākumu klāstu piedāvā citi kultūras objekti, kas dod
kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas katram iedzīvotajam un piesaista pilsētai viesus un
tūristus.
§
Liepāja ir pilsoniski atbildīga – tas attīstība mazina sociālo atstumtību un veicina dažādu
riska grupu iekļaušanos sabiedrībā.
§
Liepāja ir veselīga un dzīvespriecīga pilsēta – pilsētas iedzīvotajiem ir pieejama kvalitatīva
veselības aprūpe, ka ari atbilstoša sporta, rehabilitācijas un atpūtas infrastruktūra aktīva dzīves veida
realizēšanai. Pilsētas iedzīvotāji ir kļuvuši fiziski aktīvāki un viņu dzīves veids veselīgāks.
§
Liepāja ir droša pilsēta – valsts un pašvaldības policijas darba kvalitāte un efektivitāte ir
augsta, ir liela nozīme preventīviem un profilaktiska rakstura pasākumiem, ir nodrošināta dažādu
dienestu savstarpēja sadarbība un koordinācija. Pilsētas infrastruktūra ir veidota tā, lai tā būtu droša
un būtu ievēroti vides pieejamības principi. Liepāja ir draudzīgāk pilsēta Latvija cilvēkiem ar īpašam
vajadzībām.
§
Liepāja ir augošas ostas pilsēta, rūpniecības un loģistikas centrs – pārkrauto kravu
apjoms un to daudzveidība ir augoša. Ka ražojošajās, tā ari pakalpojuma nozares ekonomisko
attīstību galvenokārt virza inovācijas un uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību. Tradicionālajās
rūpniecības nozares uzņēmēji ir ieviesuši jaunus risinājumus un paaugstinājuši darbaspēka
kvalifikāciju, kas nodrošina Liepājas tradicionālo nozaru konkurētspēju.

3

3

vīzija saskaņā ar Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmu 2008.-2014.gadam

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads

5

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Plānojuma risinājumi un to pamatojums

§
Liepāja ir tūrisma pilsēta – tūrisms ir nozīmīga uzņēmējdarbības nozare ar augstu pievienoto
vērtību, pilsētas infrastruktūra nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Pilsēta ir atpazīstams
gala mērķis biznesa, kūrortu un kultūras tūrismam.
§
Liepāja ir ērti sasniedzama – Liepājas starptautiska lidosta nodrošina regulāru avio satiksmi
visa gada garuma, ir uzlabota dzelzceļa satiksme, ir atjaunota prāmju satiksme un rekonstruēti
autoceļi Liepāja – Rīga, Liepāja – Klaipēda. Liepāja ir starptautisks loģistikas centrs.
§
Liepājas sabiedrība ir ar augstu vides apzinu - pilsētas iedzīvotāji apzinās
§
vides un dabas resursu vērtības, savu lomu un atbildību vides aizsardzība un dabas resursu
taupīšana. Ir veikti daudzi energoefektivitātes pasākumi, ka ari uzlabojusies
§
gaisa, ūdens un augsnes kvalitāte.

§

Liepāja ir ziedoša pilsēta – ir labiekārtoti parki un zaļas zonas, ielas un gājēju zonas ir koku
un dažādu augu zaļas rotas. Iedzīvotāju un viesu acis priecē dažādi ziedu veidojumi, pievilcīgi vides
objekti un mazas arhitektūras formas. Vecpilsētas kultūrvēsturiskais mantojums, arhitektūra un
labiekārtojums radoši iedvesmo gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU PAMATOJUMS
§
Liepājas pilsētas līdzšinējā attīstība;
§
ekonomiskā situācija un attīstības tendences;
§
Liepājas pašvaldības plānošanas dokumentu nostādnes un definētās prioritātes;
§
normatīvo aktu prasības;
§
iedzīvotāju, uzņēmēju un politiķu viedokļi, vēlmes un redzējumus par pilsētas turpmāko
attīstību;
§
plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu un speciālistu viedokļi.

PAMATPRINCIPI
Teritorijas plānojums ir izstrādāts ievērojot vispārīgos plānošanas principus saskaņā ar LR Teritorijas
plānošanas likumā noteikto, kā arī :
§
pēctecība - jaunajā plānojumā tiek pārmantoti tādi līdzšinējā plānojuma risinājumi, kuru
pamatojums nav mainījies,
§
tiesiskās paļāvība - ikviens ir tiesīgs turpināt līdzšinējā laikā likumīgi uzsākto saimniecisko
darbību
§
daudzveidība - līdzvērtīgas iespējas teritorijas daudzfunkcionālai izmantošanai, ņemot vērā
dabas, kultūrvides un ekonomiskos aspektus
§
vienlīdzīgas konkurence iespējas - vienlīdzīgi priekšnoteikumi dažādu uzņēmējdarbībai
veidu attīstībai (ražošanai, pakalpojumiem u.c.);
§
detalizācija - detalizētāki nosacījumi un konkrētākas prasības sabiedriski nozīmīgākās un
„jūtīgākās” pilsētas daļās (centrs, dabas teritorijas, ūdensmalas),
§
elastīgums - vispārīgāki un elastīgāki noteikumi teritorijām, kur nav definētas konkrētas
intereses un kuru attīstības prognozējama tālākos - nākošajos plānošanas etapos.
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Specifiskie Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma risinājuma izstrādei izvirzītie principi,
saskaņā ar Darba uzdevumu:
§
Liepājas pilsētas unikalitātes, identitātes saglabāšana caur Liepājas vēstures autentiskumu;
§
Pakāpeniskas attīstības potenciāls, enkurobjekti, attīstības kārtu un prioritāro teritoriju
plānošana;
§
Pilsētas kompaktums, pirmkārt, izvērtējot attīstības iespējas esošo apbūves teritoriju ietvaros;
§
Pilsētas publiskās telpas uzlabošana, pilsētas dažādība un pievilcība, izceļot savienojošos
elementus - ūdensmalas, „zaļo struktūru”, auto transporta, gājēju un velosipēdistu kustību;
§
Ērtu transporta savienojumu izveide pilsētā un sasaistē ar ārējiem transporta tīkliem –
Liepājas ostu, Liepājas lidostu un dzelzceļu.

GALVENIE ASPEKTI JAUNĀ TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU IZSTRĀDĒ
§
daudzfunkcionālu jauktas apbūves teritoriju plānošana ar plašu izmantošanas veidu
spektru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
§
ražošanas teritoriju izmantošanas iespēju dažādošana,
§
teritoriju nodrošināšana sociālās infrastruktūras attīstībai,
§
dzīves vides attīstība, respektējot esošos dzīvojamos kvartālus un plānojot jaunas
dzīvojamās apbūves teritorijas, pamatojoties uz attīstības tendencēm,
§
transporta sistēmas pilnveidošana, uzlabojot pilsētas daļu sasaisti un nodrošinot satiksmes
infrastruktūras attīstības iespējas turpmākajiem 12 gadiem un tālākai perspektīvai
§
dabas vērtību saglabāšana, plānojot dabas un apstādījumu teritorijas ar dažādu
aizsardzības statusu un izmantošanas intensitāti.
§
rekreācijas iespēju dažādošana izmantojot dabas teritoriju un ūdensmalu potenciālu,
§
pilsētas centra daļas akcentēšana un publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana,
§
detalizētu prasības aizsargājamās apbūves teritoriju izmantošanai un aizsardzībai, lai
nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un nostiprinātu pilsētas unikālo identitāti.
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2. PLĀNOŠANAS KONTEKSTS
2.1. Nacionālā līmeņa nostādnes
Liepājas, kā vienas no republikas nozīmes pilsētu nacionālo nozīmību raksturo tās ģeogrāfiskais
novietojums un nacionālas nozīmes objektu un teritoriju esamība: osta, valsts galvenie autoceļi (TEN
tīkla ceļi) robežsardzes, muitas objekti; NATURA teritorija un īpaši aizsargājamā dabas teritorija
dabas liegums „Liepājas ezers”, valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Liepājas pilsētas
vēsturiskais centrs (Valsts aizsardzības Nr. 7436).
Saskaņā ar „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam”’ prioritātes „Telpiskās attīstības
perspektīva” (6) ietvaros, Liepāja ir definēta kā nacionālas un starptautiskas nozīmes attīstības
centrs transnacionālajā un pārrobežu sadarbībā; nozīmīga pilsēta gaisa satiksmes un ostu
attīstības jomā.

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads
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Latvijas telpiskās attīstības perspektīvā uzsvērti vairāki izaicinājumi, kas attiecas uz Liepāju. Tie kalpo
kā vadlīnijas, izvērtējot pilsētas telpiskās attīstības mērķus, prioritātes un uzdevumus:
§
Liepājas kā nacionālas nozīmes centra loma, profilējoties par ekonomiskās izaugsmes un
zināšanu radīšanas centru, ekonomiskās attīstības dzinējspēku; Liepājas kā konkurētspējīga
partnera potenciāls Baltijas reģiona pilsētu tīklā un Latvijas attīstības centru funkcionālajā tīklā;
§
Ārējās sasniedzamības konkurētspējas uzlabošana, ieguldot investīcijas ostas infrastruktūrā
un loģistikas pakalpojumu attīstībā;
§
Sasniedzamības uzlabošana atjaunojot gaisa satiksmi, kas vērtēta kā nozīmīgs faktors
reģionālajai attīstībai;
§
Iespējas orientēties uz aktīvāku tūristu piesaisti, īpaši izmantojot Lietuvas tuvumu

2.2. Reģiona līmeņa nostādnes
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (2006. – 2026.gadam)4 ietvaros
definēto reģiona telpiskās attīstības perspektīvu un teritorijas plānojuma vadlīnijām, Liepājas pilsēta ir
lielākais Kurzemes reģiona attīstības centrs :
§ centrs, kas nodrošina reģiona un valsts un starpreģionu pakalpojumus;
§ pilsēta, kas veido Baltijas reģiona pilsētu tīkla karkasu, pilsēta ar pārrobežu nozīmi.
§ centrs, kas veido diversificētu ražošanas uzņēmumu bāzi, attīsta pakalpojumus, komercdarbību, ir
viens no galvenajiem tranzīta punktiem starp ES austrumu kaimiņiem un centrālās, ziemeļu Eiropas
valstīm;
§ ostas pilsēta, liels transporta mezgls Baltijas jūras reģiona mērogā, ar potenciālu jūras satiksmes
ar ES valstīm nodrošināšanai. Pilsētai ir noteicošā loma vietējo autoceļu un dzelzceļa atzaru
savienošanā ar ārējo tirgu;
§ nozīmīga ar ainaviskajām un ekoloģiskajām vērtībām – piejūras aizaugošo lagūnas ezeru Liepājas
ezeru un piekrasti.

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Telpiskās attīstības perspektīvā ietvertajām nostādnēm
apdzīvojuma struktūras un infrastruktūras attīstības jomā un vadlīnijām attiecībā uz pilsētas struktūru,
attiecas sekojošais:
§ Veidot dzīvojamo apbūvi, izmantojot ar inženiertīkliem un apgādi nodrošinātās teritorijas un
ierobežojot neapbūvēto, sevišķi “zaļo” teritoriju apgūšanu;
§ rosināt pāreju uz inovatīviem risinājumiem un tehnoloģijām apbūves, komunālās saimniecības un
ražošanas uzņēmumu funkcionēšanā, mazinot vides piesārņojumu;
§ Ierobežot jaunas vienlaidus lineāru apbūves zonu izveidi gar ceļiem, ūdens tilpju un ūdens teču
krastiem un gar jūras krastu reģiona teritorijā
§ ekonomikas izaugsmes un dabas un kultūrvides aizsardzības prasību sabalansēšana;
§ dabas un kultūras objekti jāuzskata par vietas attīstības resursiem, kas dod ne tikai tiešu, bet arī
netiešu atdevi.

4

apstiprināts 2008.gada 9.janvārī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
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1.attēls.Apdzīvojuma
Kurzemes reģionā

centru

perspektīvā

telpiskā

struktūra

2.attēls.Transporta infrastruktūras attīstības perspektīva Kurzemes

reģionā
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2.3. Ģeopolitiskie apsvērumi teritorijas plānojuma risinājumiem
Vērtējot Liepājas pilsētas izaugsmes iespējas, varam nodalīt 4 līmeņus, kuros jārealizē ieceres Liepājas
pilsētai, tās rada dažādu pieprasījumu un nepieciešamo nodrošinājumu – globālais konteksts, reģionālais
ietvars, tiešā saikne ar apkārtējām teritorijām un Latvijas reģionālā politika.
a)globālais konteksts – Liepājas kā ostas pilsētas izaugsmes iespējas

Pasaules ilgtermiņa attīstības tendencēs nākamajos desmit gados iezīmējas izejmateriālu un
energoresursu pieprasījuma (un to cenu) pieaugums, ar energoefektivitāti un klimata pārmaiņām saistīto
jautājumu kopums ilgtspējīgas attīstības kontekstā (kura no politiska saukļa ir kļuvusi par ekonomisku
kategoriju). Turpināsies nesabalansēts iedzīvotāju skaita pieaugums pasaulē (Latvijā un lielākajā daļā
Eiropas – samazināšanās ar dažādu intensitāti), ekonomiskās varenības pieaugums Āzijā. Nozīmīgas
pārmaiņas radīs universāla pieeja datiem (informācijai).

Latvijas atrašanās starp pasaules attīstītākajām valstīm, ES valstu blokā, ir pamats ekonomiskai
stabilitātei, savukārt paredzamā Brazīlijas, Krievijas, Indijas un Ķīnas izaugsme radīs jaunas iespējas
izaugsmei Latvijā, pateicoties arvien pieaugošajai materiālu un preču plūsmai uz/no Krievijas (un arī
otrādā virzienā). Liepājas osta kā iespēja, kura jāizmanto.
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b) reģionālais ietvars – ražošanas teritorijas un darbaspēks

Eiropas Savienības dalībvalsts statuss un gaidāmā pievienošanās eirozonai atvieglos investīciju piesaisti.
Labvēlīga scenārija(un aktīvas Latvijas darbības) gadījumā Ziemeļvalstu un Vācijas uzņēmumi izvēlas
Latviju rūpniecības uzņēmumu pārvietošanai/izveidei. Fokuss – ražošanas teritorijas, darbaspēka
nodrošinājums un kvalitāte (nepieciešamība pēc viegli pieejamas darbinieku profesionālās apmācības).
Liepājas (vai Palangas) lidlauku pozitīvā nozīme – viegla sasniedzamība.
Vietējo uzņēmumu atbalsts un pakāpenisks klāsteru izveidošanās process - metālapstrāde,
tekstilrūpniecība, kokapstrāde, tūrisms.
c) saikne ar apkārtējām teritorijām – starptautiskas nozīmes centrs
Nozīmīgas izaugsmes iespējas veidos sadarbība ar Lietuvu – ostu sektorā (ciešāka integrācija ar
Klaipēdas ostu, ņemot vērā tās attīstības ierobežojumus, dzelzceļa līnija ar Mažeiķiem, lietuviešu interese
par jūras piekrasti un atpūtu pie jūras; lietuvieši kā papildus nepieciešamais darbaspēks).
Nepieciešamas vienotas darbības piekrastes zonas attīstībā no Kuršu kāpas līdz Kolkai, kopā veidojot
pievilcīgu galamērķi (piemērs - Cote d’Azur) 300 km garumā. Tūrisma un viesmīlības industrija var dot
nelielu, bet stabilu daļu kopējā teritorijas izaugsmē. Sadarbība ar Ventspili un Klaipēdu nākotnē ļautu
nodrošināt papildus atpazīstamību.
Paredzamais aviopārvadājumu skaita pieaugums, loģistikas nozīme preču ražošanā un piegādē un
Liepājas kā daudzfunkcionāla centra loma. Prāmju satiksme, kruīza kuģu piestātne un reģionālās lidostas
darbība papildinās cilvēku plūsmu un nodrošinās labāku pilsētas sasniedzamību.
d) Liepāja Latvijas reģionālās attīstības politikā
Novecošanās un cilvēku samazināšanās tendences Latvijā izpaudīsies pakāpeniski, tās nebūs
lēcienveida. Lai pārvarētu šo lejupslīdi, valsts politikai jābūt vērstai uz spēcīgu attīstības centru
atbalstīšanu Latvijas teritorijā, ko arī paredz politikas dokumenti.
konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2012.gads
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Būtiskākās darbības Liepājai:
- sadarbība ar Latvijas ostām globālai konkurencei;
- vasaras galvaspilsēta un kultūras pasākumu galamērķis;
- visu līmeņu izglītības kvalitāte – universitātes attīstība un profesionālās izglītības
nodrošinājums/ mūžizglītība;
- valsts iestāžu izvietošana;
- reģionālas nozīmes infrastruktūras un pakalpojumu objektu būvniecība;
- SEZ statuss;
- pašvaldības realizēta darbaspēka/speciālistu piesaistes politika (mājoklis, programmas, u.c.).
Pilsēta, kas spēj piedāvāt darbavietas/ienākumus un kvalitatīvu dzīves vidi. Pilsēta, kurā pieejamas
daudzveidīgas preces, pakalpojumi un ... citi cilvēki. Nelielo komersantu darbība. Sociālo pakalpojumu
nozīme reģionālā mērogā (veselības aprūpe, sociālā palīdzība, izglītība, rekreācija, ārstniecība). Liepāja
kā notikumu pilsēta.

Paredzamais ekonomiskās izaugsmes temps
5

Liepājas IKP faktiskajās cenās 2006. gadā sastādīja 391 milj. LVL, 2009. gadā - 463 milj. LVL. Pieņemot,
ka Liepājas IKP dinamika būs atbilstoša Latvijas līmenī izteiktajām IKP pieauguma (vidēji 4,62% gadā) un
inflācijas (vidēji 2,62% gadā) prognozēm, tiek vērtēts, ka laika posmā no 2010. līdz 2023. gadam Liepājas
IKP var izaugt par 151% nominālās cenās un 80,5% salīdzināmās cenās. Pieņemot 3,2% darba
produktivitātes vidējo pieaugumu, šāds IKP pieaugums varētu rādīt ap 5600 jaunu darbvietu 2010.-2022.
gadā. Vidējās mēnešalgas pieaugums salīdzināmās cenās varētu sastādīt 50% no 2010.g. līmeņa (skat.
1 tabulu). Liepājas izaugsme ir cieši saistīta ar Latvijas izaugsmi, līdz ar ienākumu līmeņa celšanos un
vērtību maiņu sabiedrībā mainīsies arī pieprasījums pēc jauniem pakalpojumiem un citiem mājokļa tipiem.
Prognoze rāda, ka 12 gadu laikā iedzīvotāju vidējie ienākumi varētu pieaugt par 50%, sasniedzot vidēji

5

Ņemot vērā ierobežotu datu pieejamību, 2009.g. Liepājas IKP novērtējumam tika izmantoti dati par IKP izmaiņām 2007. g.
Kurzemes reģionā, un 2008.-2009.g. - Latvijā
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490 Ls/mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Šāds ienākumu līmenis vēl joprojām būtu 2.5 - 3 reizes zemāks
par vidējo atalgojumu ES valstīs.
Paredzamais iedzīvotāju skaits (demogrāfiskais modelis)
Modelis prognozē iedzīvotāju skaita izmaiņas 2010. – 2025. gadā, pamatojoties uz 2000.-2009. g.
demogrāfiskām tendencēm. Bāzes scenārija pieņēmumi:
1.
Modelis veidots balsoties ar 2009. gada iedzīvotāju skaitu un vecumu struktūru un uz
demogrāfiskiem rādītājiem (dzimstība, mirstība, ilgtermiņa migrācija) 2000.-2009. Gadā.
2.
Dzimstības, mirstības, ilgtermiņa migrācijas koeficienti nemainās 2010. – 2025. Gadā.
3.
Dzimstības koeficienti paņemti kā 2000-2008 g. vidējie: bērnu skaits uz 1000 sievietēm pa 5 gadu
vecumu grupām no 15 līdz 50 gadiem.
4.
Tika pieņemts, ka jaundzimušie ir puse – zēni un puse – meitenes.
5.
Aprēķinos izmantota 2000.-2008. g. vidējie mirstības koeficienti pa 10 gadu vecuma grupām.
Ņemot vērā, ka dati neatspoguļo atšķirības sieviešu un vīriešu mirstībā, tika pieņemts, ka sieviešu un
vīriešu mirstība ir vienāda.
6.
Ilgtermiņa migrācijai izmantoti dati par ilgtermiņa migrācijas saldo proporciju no kopējā iedzīvotāju
skaita, vidējais 2000.-2009. gados
Atsevišķi, tika izveidots scenārijs ar 2008. g. demogrāfiskajiem rādītājiem – dzimstības, mirstības un
ilgtermiņa migrācijas koeficientiem. Nosacīti to var saukt par optimistisko scenāriju, jo 2008.gadā, labas
ekonomiskās situācijas rezultātā līdzšinējos gados, bija vislabākie demogrāfiskie rādītāji (augstāka
dzimstība, zemāka mirstība) 2000. – 2008. gadu periodā.
Liepājas iedzīvotāju skaita prognoze bāzes scenārijā un scenārijā ar 2008.g. dzimstības, mirstības un
ilgtermiņa migrācijas rādītājiem
Gads
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Iedzīvotāju skaits (bāzes scenārijs)
84747
84133
83502
82857
82200
81523
80830
80127
79409
78668
77898
77101
76282
75450
74605
73752
72899

Iedzīvotāju skaits (2008.gada scenārijs)
84747
84425
84079
83715
83332
82923
82493
82045
81576
81077
80542
79970
79368
78740
78090
77420
76740

Pēc 2025. gada sagaidāms diezgan straujš iedzīvotāju skaita kritums, jo mazāks sieviešu skaits
reproduktīvā vecumā.
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Vecuma struktūra 2010. – 2025. gados pa galvenajām vecumu grupām

Līdz darbspējas vecumam
Darbspējas vecumā
Pēc darbspējas vecuma 14819
Kopā

2010
12587
56727
14405
84133

2015
12873
53552
14017
80830

2020
12221
50862
13624
77101

2025
10726
48549
72899

Procentuāli
2010 2015 2020 2025
Līdz darbspējas vecumam
15,0% 15,9% 15,9% 14,7%
Darbspējas vecumā
67,4% 66,3% 66,0% 66,6%
Pēc darbspējas vecuma 17,6% 17,8% 18,2% 18,7%

Imigrācija tiek uzskatīta par vienu no faktoriem, kas ļautu Latvijai (Liepājai) kompensēt plānoto cilvēku
samazinājumu, taču jāatzīmē, ka pārējās ES valstis joprojām būs pievilcīgākas atalgojuma ziņā un
masveida darbaspēka migrācija uz Latviju ir mazticama. Attīstība būs jānodrošina ar vietējiem
cilvēkresursiem. Līdzīgs iedzīvotāju skaita samazinājums ir sagaidāms arī citās Latvijas pilsētās, līdz ar to
nākamo 12 gadu periods iezīmēsies ar asu konkurenci pilsētu starpā par pastāvīgo iedzīvotāju un talantu
piesaisti. Un Liepājas konkurētspēju noteiks tās daudzveidības saglabāšana.

Teritorijas plānojums veidots, balstoties uz pieņēmumu, ka aktīva pašvaldības politika uzņēmējdarbības,
nodarbinātības un pievilcīgas dzīvesvides veidošanā ļauj iedzīvotāju skaitu noturēt virs 85 tūkstošiem
cilvēku līdz 2023. gadam.
Liepājas kā „sarūkošas pilsētas” fenomens ir novērtēts sarunās ar profesionāļiem, taču pakāpeniska
sarukšana paliek nepamanīta laika gaitā un ir gandrīz neiespējami veidot ilgtermiņa politiku. Tikai radikāls
energoresursu cenu pieaugums vienlaicīgi ar strauju iedzīvotāju kritumu būtu iemesls būtiski mainīt pieeju
pilsētas attīstības politikai.
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IDEOLOĢIJA
Teritorijas plānojuma struktūrshēma ir Liepājas teritorijas plānojuma ideoloģijas attēlojums. Tā
saistīta ar plānoto pilsētas domes politikas realizāciju, uzsver ekonomiskās izaugsmes potenciālu un
teritorijas, kuras Liepājas pilsētai ir nozīmīgas daudzveidības saglabāšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un
jaunu darba vietu veidošanai. Liepājas pilsētas teritorijas struktūras elementi:
-

ūdens un ūdensmalas – pilsētas
„savienojumi” ar ūdeni un dzīvošanas,
uzņēmējdarbības un atpūtas iespēju
dažādošana;

-

Liepājas
osta
–
konkurētspējas pamats;
pilsētas teritorijas;

-

pilsētas centrs – starptautiskas
pilsētas vizītkarte, tirdzniecības,
pārvaldes un satikšanās vieta;

-

kūrorts – pievienotā vērtība un
elegances apliecinājums, notikumu
vieta;

-

transporta sistēma – teritorijas daļu
savienojumi, kas nodrošina pilsētas
veiksmīgu funkcionēšanu;

-

dzīvojamās teritorijas – pievilcīga
vide dzīvošanai - dažāda tipa mājokļi
un papildinoša publiskā ārtelpa;

-

ražošanas/uzņēmējdarbības
teritorijas – vairāk kā 1000 ha
piemērotu teritoriju esošo uzņēmumu
attīstībai un jaunu uzņēmumu
izvietošanai;

-

Ziemeļu perspektīva – pilsētas
izaugsmes teritorija ar skaidri
nodalītām dabas, dzīvojamās
apbūves un ražošanas teritorijām.

globālās
5% no

Turpmākajās lappusēs aprakstīta katra struktūras elementa loma un būtiskākie nosacījumi, kas
atspoguļoti plānojumā.
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Ūdensmalas
Pilsētas struktūru definējošais elements ir ūdeņi. Tie rada pamatu tam, ka pilsētas daļas dzīvo un veido
atsevišķas vienības, un rada izaicinājumu pārdomātu savienojumu nodrošināšanai. Vairāk kā 60 km
kopgarumā (jūras piekrastes garums pilsētā ir 17,9 km (no kuriem 6,4 km atrodas ostas teritorijā),
Liepājas ezera piekrastes garums ir 10 km, Tosmares ezera – 16,5 km, Karostas kanāla krastmalas 8,9
km, Tirdzniecības kanāla krastmalas – 5,5 km, Pērkones kanāla krastmala – 1,6 km) - ietvara veidotājs un
vērtības pievienošana.

Teritorijas plānojums rada priekšnosacījumus, lai
pilsētu „savienotu” ar ūdeni:
-

-

nosaka ūdens šķērsošanas vietas – 2
esošie tilti pār Tirdzniecības kanālam,
perspektīvais šķērsojums Tirdzniecības
kanāla austrumu galā, pār Atteku un Zirgu
salām; vēsturiskais tilts pār Karostas
kanālam;
iespējamie velosipēdu un gājēju tiltiņi;
cietokšņa kanāla un fortifikācijas būvju
izmantošanas nosacījumi;
pludmales joslas pilsētas D un Z
ostas darbības nodrošinājums (kravu
pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi,
kruīza kuģi);
Tirdzniecības kanāls – promenādes
izaugsmes vieta, jahtu osta;
Liepājas ezera piekraste – laivu elingi un
publiskā pieejamība;
Atteku un Zirgu salas (atpūtas un dabas
aizsardzības infrastruktūra)
Tosmāres ezers – vieta dabas tūrismam,
labiekārtojums
Karostas kanāls – ostas un vietām
publiski pieejama teritorija;
Pērkones kanāla izmantošana;
īpaši nosacījumi ūdensmalu izmantošanai.

Perspektīvā – iespēja apbraukt Liepājas pilsētai pa ūdeni (Baltijas jūra - cietokšņa kanāls-Liepājas ezersPērkones kanāls – Baltijas jūra).
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Liepājas osta
Osta kā Liepājas atšķirība un globālā pievilcība, potenciālā vērtība, saiknes veidotāja ar globalizācijas
procesiem, ar Krieviju un pārējo pasauli. Vērtības palielināšana, vērtības pievienošana tranzīta kravām.
Sadarbība ar Krieviju un Lietuvu, Latvijas ostām. Osta, kas vēl atrodas savā izaugsmes sākumposmā.
Nepieciešamā izaugsme no 4,8 miljoniem tonnu līdz 20 miljoniem tonnu gadā nākamo 12 gadu laikā.

Ostas attīstībai:

-

piestātņu attīstība ostas Karostas daļā,

-

ostas paplašināšana jūras akvatorijā

-

ostas pievadceļa, dzelzceļa un kravu
stacijas izbūve ostas Karostas daļai

-

Tosmares kravu stacijas paplašināšana

-

piekļuve moliem (Z un D);

-

publiskā piekļuve ūdeņiem ostas teritorijā
Laumas rajonā;

-

promenāde – Vecā ostmala līdz Loču
tornim;

-

ostas teritorijas optimizēšana Vecliepājas
pusē;

-

jauna jahtu ostas/ūdenssporta centra
izveide Vecliepājas pusē, uz D no dienvidu
mola

Papildus izaugsmes iespējas - kruīza kuģu apkalpošana. Cieša sadarbība ar Klaipēdas ostu un līdzdalība
Lietuvas loģistikas sistēmas attīstībā.
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Centrs
Liepājas pilsētai ir viens centrs un tā nozīmi uzsver TP risinājumi. Centra teritorijas, kurās saglabājama un
atbalstāma dzīvojamā funkcija (kā paturēt centru interesantu un apdzīvojamu cilvēkiem ar dažādiem
ienākumu līmeņiem) un veicināma komerciālā funkcija. Iedzīvotāju skaits ielās vakara laikā un kritiskās
masas nepieciešamība pievilcīgam centram. Pietāte pret kultūras mantojumu. Centra publiskās ārtelpas
pievilcība – skvēri, laukumi, zaļās teritorijas, ielas telpa. Plūsma apzināti tiek virzīta uz pilsētas centru, kas
ir ērti sasniedzams un labi staigājams ar kājām. Publiskās un privātās ārtelpas sintēze. Centrs ir
sabiedrisko norišu kulminācijas vieta.

Centra attīstībai:
-

tranzīta transporta atvirzīšana no centra
teritorijas uz austrumiem, pa Ganību-Zirņu
ielu;

-

staigājamība un vienādas tiesības
dažādiem transporta veidiem, satiksmes
dalībniekiem;

-

labāki savienojumi ar Jūrmalas parkuTirdzniecības kanālu-Liepājas ezera
piekrasti;

-

vēsturiskās apbūves aizsardzība –
detalizēti noteikumi;

-

pilsētas centra daļas akcentēšana;

-

publiskās ārtelpas kvalitātes
nodrošināšana.

Turpmāko 12 gadu attīstībai būtiska ir centra un tā konkurence ar citām pilsētas teritorijām - komerciālā
josla Brīvības ielās, tirdzniecības centri. Lielveikalu spiediens. Bīstamība – centrs zaudē komerciālo
pievilcību.
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Kūrorts
Zaļās zonas teritorija piekrastē no Tirdzniecības kanāla līdz Pērkones kanālam. Jūrmalas parks,
vēsturiskā apbūve, sporta komplekss, bērnu rotaļu laukumi, slimnīcas teritorija, veloceliņi. Minerālūdens
ieguves vietas. Kūrorta iestāžu attīstība. Slāņi, kas pārklājas un papildina viens otru . Pilsētai nav striktu
robežu un katram elementam ir sava nozīme/kombinācijā ar citu elementu. Centra savienojums ar
Jūrmalas parku; gājēju un velosipēdistu ērtību nodrošināšana. Teritorija kā vasaras notikumu vieta,
aktīvās un mierīgās atpūtas mijkārtojums.

Kūrorta attīstībai:
-

tradīciju atjaunošana – enkurobjektu
pārdomāta izvietošana (Peldu mājas
teritorija, Piejūras slimnīca, Zvejnieku alejas
Z daļa; Dienvidu forta apkārtne)

-

neapbūvētas Mežaparka tipa zaļās
teritorijas saglabāšana starp pludmali un
apbūvi

-

Zilā karoga pludmale;

-

minerālūdens resursu izmantošana;

-

jaunas jahtu ostas izveide uz D no D mola.

Teritorija attīstāma ar dažādu intensitāti teritorijas daļās, saglabājot zaļās struktūras dominējošo lomu kā
vietas pievilcības noteicēju.
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Transporta sistēma - savienojumi
Sistēma nodrošina ērtu pilsētas sasniedzamību no ārpuses un ērtu pārvietošanos pilsētas iekšienē.
Tranzīta plūsma novirzīta no centra, ostu apkalpojošais autoceļu un dzelzceļa tīkls saistīts ar Rīgas
virzienu. Plānojums uzsver tādus risinājumus kā dalītā telpa, elastīga izmantošana, ielas telpas
daudzfunkcionālisms, transporta veidu dažādība un pieejamība. Pieejamības nodrošinājums, kurš variē
dažādās teritorijās, gadalaikos un diennakts laikā. Iespējamība sasniegt dažādus pakalpojumus dažādās
pilsētas vietās. Daudzveidības piedzīvošana vienas pilsētas ietvaros. Lineāra struktūra ar pieslēgumiem
tīklveida struktūrām.

Savienojumu nodrošināšanai:
-

ielu tīkls – 3 līmeņu hierarhija;

-

novirzīts tranzīts un ostas apkalpe –
Klaipēdas un Rīgas virzieni;

-

plūsmu dalīšanas princips;

-

daudzfunkcionalitāte: dalītā telpa un
vienādas tiesības satiksmes dalībniekiem;

-

tramvaja līnijas pagarinājumi

-

velosipēdu izmantošanas iespēju
uzlabošanai – veloceliņu shēma;

-

divlīmeņu šķērsojums pār dzelzceļu:
Tērauda – Namdara ielas savienojums;

-

ielas un dzelzceļa pievadceļa izbūve
Karostas teritorijā;

-

sarkano līniju plāns visai pilsētai;

Efektīvas transporta sistēmas attīstība, uzlabojot pilsētas daļu sasaisti un nodrošinot satiksmes
infrastruktūras attīstības iespējas turpmākajiem 12 gadiem un tālākai perspektīvai iespējam, savietojot
jaunu savienojumu izbūvi ar aktīvu darbību satiksmes organizēšanā pilsētas teritorijā.
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Dzīvojamās teritorijas
Apdzīvojuma struktūra Liepājas teritorijā ir daudzveidīga – savrupmāju rajoni mijas ar daudzdzīvokļu māju
rajoniem un mazstāvu apbūvi, centra un Jaunliepājas perimetrālo apbūvi. Katrai no tām ir raksturīgās
iezīmes un vajadzības. Izmantota vēsturiski izveidojusies dalījuma sistēma rajonos – uzsverot katra
rajona vajadzības un attīstības mērķus. Nozīmīgas tēmas – brīvie, zaļie iekšpagalmi un teritoriju
sasniedzamība. Teritorijas plānojums saglabā savrupmāju rajonus dzīvošanai, bez citu funkciju
klātbūtnes. Savukārt centra rajonā piedāvā dažāda veida jauktas izmantošanas, ar atšķirīgu funkciju
sajaukumu. Jaunās dzīvojamās teritorijas Karostas ziemeļos – mežaparka tipa savrupmāju apbūve un
teritorijas Grīzupes ielas rajonā.

Nozīmīgi dzīvojamajās teritorijās:
DR rajons – iekšpagalmu labiekārtojums un saikne
ar kūrorta teritoriju;
Ezerkrasts – autostāvvietu risinājums, pagaidu
izmantošanas un ezera izmantošana
Centrs – publiskās ārtelpas skaidrība un
gājēju/autotransporta attiecības;
Jaunliepāja – pārvada izbūve un Raiņa parka
izmantošana;
Karosta/Tosmare – savienojums ar pilsētu un
vietējo enkurobjektu izveide; mazdārziņi; kopienas
iniciatīvas;
Ziemeļu priekšpilsēta – publiskās telpas kvalitāte
– pieejas pie ūdens, zaļo teritoriju sasniedzamība
un dalītās telpas izveide Piltenes ielā.
Zaļā birze – atpūtas vietas, satiksme, meliorācija,
ūdensmalu izmantošana.

Plānojuma risinājumi pamatojas uz pieņēmumu, ka Liepājas tiešā tuvumā neveidoties savrupmāju ciemu
apbūve („pļavu apbūve”, kura raksturīga Pierīgā). Lai arī šādi zonējumi ir plaši lietoti Nīcas un Grobiņas
teritoriju plānojumos, jau iepriekšējos gados nebija tirgus šādam apbūves tipam. Sagaidāms, ka šāda
pieprasījuma nebūs arī nākotnē. Tas saistīts ar iedzīvotāju pirktspēju un plašajām iespējām iegādāties
lauku mājas 45 minūšu braucienā no Liepājas. Iespējams, ka rindu mājas ar nelieliem zemes gabaliem
būs pieprasītākais apbūves tips Liepājas pilsētā pēc 10 gadiem.
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Ražošanas teritorijas
Izvietotas pilsētas teritorijas vidusdaļā un ziemeļos („LM”’ rajons, teritorijas starp dzelzceļu un Brīvības
ielu; Cukura ielas un Kapsēdes ielu apkārtne), iekļauj sevī dažādu nozaru uzņēmumus - metālapstrāde,
mašīnbūve, tekstilrūpniecība, kokapstrāde, u.c.
Precīzi definētas atļautās izmantošanas, raugoties no ražotņu ietekmes uz vidi,
samazinātas
administratīvās procedūras būvniecības procesam, atviegloti noteikumi attīstības teritorijās. Kompleksa
pieeja, nosakāmas prioritārās teritorijas. Karostas industriālā parka (KIP) teritorijā netiek paredzētas
jauna dzīvojamā apbūve.

Galvenās iezīmes:
-

atbalsts esošo ražošanas uzņēmumu
darbības turpināšanai;

-

Iespēju dažādošana – Kapsēdes ielas
rajons, KIP, Karosta;

-

darījumu teritorijas ar ražošanas funkciju,
Dūņu ielas kā prioritāra rajona attīstība;

-

jaunu objektu izveides teritorijas –
reģionālais cietums, termoelektrostacija
Latgales ielā, kravu stacijas izbūve (pie
Karostas), Tosmares paplašināšana,
Kapsēdes rajona savienojums ar dzelzceļa
pievadu.

Uz eksportu orientēta ražošana ir vienīgā reālā Latvijas (un Liepājas) attīstības iespēja. Nepieciešama
mērķtiecīga valsts politika ražošanas teritoriju kompleksiem labiekārtošanas pasākumiem, atbalstot kā
esošo uzņēmumu darbību, tā arī sekmējot jaunu uzņēmumu izveidošanos/piesaisti.
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Ziemeļu perspektīva
Pilsētas ziemeļu daļa, kurā 800 ha lielā teritorijā vērtīgi biotopi mijas ar degradētām militārajām teritorijām,
NATURA 2000 teritorijas Tosmares ezerā un fortifikācijas būves.

Nozīmīgi attīstībai:
-

attīstības teritorijas – saistāmas ar
piestātņu izbūvi Karostā, ostas termināļu
attīstību jūras akvatorijā, dzelzceļa līnijas
izbūvi un kravu stacijas/ražošanas
teritorijām;

-

mežaparka tipa savrupmāju apbūve
starp Atmodas bulvāri un Lībiešu ielu;

-

Tosmares ezera pieejamība un
iekļaušana tūrisma piedāvājumā;

-

cietokšņa kanāla izmantošana

-

ziemeļu mola pieejamība un labiekārtota
pludmale uz ziemeļiem no mola;

-

vēja parku attīstības iespējas

-

Beberliņa apkārtnes labiekārtojums;

-

zaļā zona krasta kāpu aizsargjoslas
ietvaros
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Pilsētas daļu savienojumi
Lai realizētu iepriekšminētās plānojuma ieceres, plānots šādu savienojumu nodrošinājums starp
lielākajām pilsētas daļām (skat. shēmā), tai skaitā divu līmeņu mezglu teritorija būtu paredzamas
dzelzceļa šķērsošanai:
1) Namdaru - Tērauda ielu pārvads - tuvējās nākotnes prioritāte
2) Cukura un Pulvera ielu krustojums un pārvads pār dzelzceļam (realizējot dzelzceļa pievadceļu
izbūvi ostai Karostai un Kapsēdes industriālajam parkam)- tālākā nākotnē,
3) Atmodas bulvāra pārvads un ostas pievadceļš Karostā - tālākā nākotnē.
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Pilsētas rajoni
Pilsētas daļas – saistās kopā ģeogrāfiski – ar cilvēkiem, kas tajās dzīvo. Pilsētas rajonu līmenī sniegti
ieteikumi uzlabojumiem nākotnē un realizējamajiem projektiem. Šajā (politikas realizācijas līmenī) uz
konkrētā rajona teritoriju atsaucas iepriekšminētie risinājumi sasaistē ar rajona īpašajām, lokālajām
vajadzībām.
Kā detalizētākas plānošanas vienības tiek pieņemti vēsturiski noteiktie pilsētas rajoni (skat. kartē) – DR
rajons, Ezerkrasts, Centrs, Jaunliepāja, Ziemeļu priekšpilsēta, Karosta un Tosmare, Zaļā birzs, Grīzupes
ielas rajons un Jaunā pasaule. Teritoriju un loma pilsētā. Pielikumā dotajā aprakstā un pievienotajās
kartoshēmās atspoguļotas specifiskās problēmas, iedzīvotāju vajadzības, idejas un nozīmīgākie projekti
rajonu līmenī.
Katram rajonam nozīmīga:
-

labāka transporta
piekļuve/ērta satiksme

-

savienojumi;

-

pakalpojumu
pieejamība

-

kvalitatīvāka publiskā
ārtelpa (zaļās
teritorijas,
staigājamība);

-

lokālie publiskās
ārtelpas
centri/asis/laukumi

-

labiekārtotas teritorijas
pastaigām un tikšanās
vietām

-
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Liepājas identitāte
Liepājai ir spilgti izteikta savdabība, kuru veido daudzu faktoru kopums. Mēs varam to saukt par identitāti,
kas izveidojusies laika gaitā, dažādu procesu mijiedarbībā (pretstatā dažu piejūras pilsētu apzināti
veidotam un izkoptam pilsētas tēlam). Tā nav saistīta ar vienu konkrētu nozari, to veido cilvēku
priekšstati par Liepāju kā metalurģijas, mākslas, mūzikas, liepu, ostas, jūras un notikumu pilsētu. Pilsētas
unikālo raksturu veidojošie elementi ir viena no pilsētas lielākajām vērtībām un attīstības resursiem, kopā
tie veido pilsētas „identitātes slāni”. Tas saistīts ar vietām, objektiem, notikumiem un stāstiem (mols, „Pūt
vējiņi” estrāde, gājēju iela, universitāte, Karosta, industriālā apbūve, Virsnieku nams, katedrāle, Liepājas
Metalurgs, forti, Liepājas ezers, u.c.). Daudzi no tiem jau pašlaik kalpo kā atsevišķu teritoriju
iezīmes/enkurobjekti (un šāda loma tiem atvēlama arī nākotnē). Divi no visbūtiskākajiem faktoriem, kuri
nostiprināti teritorijas plānojumā, ir Liepājas zaļā struktūra un kultūrvēsturiskais mantojums
Zaļā infrastruktūra – noteiktas
precīzas kategorijas un teritoriju
nākotnes
loma
attīstības
kontekstā, tai skaitā NATURA
2000 teritorijas (ūdensmalas kā
saskares vietas), ielu apstādījumi,
parku labiekārtojumu līmenis.
Risinājumu mērķis ir saglabāt
zaļo teritoriju tīklojuma integritāti
un
bioloģisko
daudzveidību,
pilnveidot to apsaimniekošanas
nosacījumus un palielināt to
rekreatīvo nozīmi , nodrošināt
Liepājas, kā kūrorta pilsētas
attīstības
potenciāla
izmantošanas iespējas.
Kultūrvēsturiskais mantojums
–aizsardzība
un
iekļaušana
attīstības procesos. Vēsturiskā
centra izmantošanas nosacījumi,
aizsargājami
ielu
apbūves
fragmenti, militārais mantojums
(cietokšņa kanāls un fortifikācijas
būves)
un
industriālais
mantojums (rūpnīcu un noliktavu
korpusi).
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Daudzveidība – Liepājas konkurētspējas pamats

Plānojuma pirmās redakcijas darbu galvenie veicēji bija SIA Grupa 93 speciālisti, atsevišķu tēmu un
sadaļu izstrādē regulāri rīkotās diskusijās uzklausot arī dažādās nozarēs darbojošos liepājnieku idejas.
Tā veidojās sapratne par Liepājas būtību un plānojuma virsuzdevumu, ko pēc Grupas 93 lūguma
formulēja Būvvaldes Arhitektūras daļas vadītāja, Vecliepājas rajona arhitekte Gunta Šnipke:
„ Labas idejas piepildās vienmēr, bet darbošanās bez vīzijas lemta neveiksmei. Plānojot pilsētu, svarīgi zināt, kam tā
paredzēta – tūristiem vai liepājniekiem, inovācijām vai vēstures vērtībām, putnu vērošanai vai ogļu pārkraušanai,
bokseriem vai vijolniekiem, pašu labsajūtai vai tūristu ērtībām, nacionālpatriotiem vai pasaules pilsoņiem, jauniešiem
vai vecīšiem... Pieņemts uzskatīt, ka visiem paredzētais nederēs nekam, tomēr Liepājas gadījums liecina ko citu.
Liepājas straujākās attīstības periods no 19.g.s otrās puses līdz pirmajam pasaules karam izveidoja to par
daudzseju, daudzslāņu, daudzu tautību un daudzu iespēju pilsētu : „mazliet ciemats” (17., 18.g.s. apbūve), „mazliet
Berlīne” (eklektika), „mazliet Parīze” (jūgendstils), „mazliet Hamburga”(osta), „mazliet Rūra” (ražošana), „mazliet
Pēterburga” (Karosta), „mazliet Vīne” (mūzika), „mazliet Jūrmala” (atpūta)... Te jau gadsimtiem labi sadzīvo un kā
sadarbības partneri vai atpūtnieku allaž laipni gaidīti latvieši, krievi, ebreji, vācieši, lietuvieši, poļi un citu tautību
pārstāvji, kuri godā Dievu kā katoļi, luterāņi, pareizticīgie, baptisti, jūdaisti, musulmaņi, citu ticību un konfesiju
piederīgie vai pilnīgi ateisti. Laika gaitā minoties pilsētas sastāvdaļu proporcijām (piem., padomju laikā palielinājās
militārās komponentes un krievu valodas ietekme), to kopums tomēr saglabājies, nereti brīnumaini atjaunojoties pat
šķietami pilnīgi izzudušiem elementiem (piem., vācu un ebreju kopienas, tirdzniecības osta u.c.).
Dabiski izveidojusies un laika pārbaudi izturējusī daudzveidība ir Liepājas raksturīgākā īpatnība starp citām
salīdzināma lieluma Latvijas pilsētām un Baltijas ostām, ar kurām Liepājai ir bijis un arī turpmāk būs jākonkurē par
kravām, darba vietām, pensionētiem tūristiem un jauniem iedzīvotājiem.
Vienmēr pastāv kontrasts - ēnas izceļ gaismu, plakne izceļ vertikāles, fons izceļ detaļas. Kontrasts notur līdzsvaru –
spēks un vājums, racionālais un emocionālais, indivīds un sabiedrība, robustais un smalkais, fiziskais darbs un
inteliģentās nodarbes. Piedāvājumu mijkārtojums ļauj piesaistīt dažādu interešu cilvēkus, kā arī, neatkarīgi no
racionālām vai emocionālām pasaules izmaiņām, vienmēr atrast kādu attiecīgajam brīdim atbilstošu pilsētas
attīstības iespēju komplektu.
Koncepts METĀLS, MEŽĢĪNES un PĒRLES izsaka to, ka pilsēta nav viendabīga un ka tā pieņem šo
neviendabīgumu par savas attīstības potenciālu. Tā ir Liepājas būtība - tradicionālu un vispāratzītu vērtību kopums,
kur katru atsevišķo elementu paspilgtina tā kontrasts ar pārējiem, vieta, kur mierīgi sadzīvo dažādi pasaules uzskati
un iespējas.
Tas arī ir skaidrojums Liepājas jaunā TP pamatidejai – plānojums, kurš vērsts uz daudzveidību - līdzvērtīgas
attīstības iespējām daudzām jomām un dažādiem iedzīvotājiem. „

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums atspoguļo pilsētas domes ilgtermiņa politiku, kuras ietvars definēts
Liepājas pilsētas attīstības programmā un TP saskaņots ar teritorijas telpisko perspektīvu 2030, kura
pašlaik atrodas izstrādes stadijā. Teritorijas plānojums rada ietvaru rīcībām - tagadnes un nākotnes
Liepājas apvienojumam – lielas pārmaiņas caur nelielām, mērķtiecīgām darbībām konkrētās teritorijās.
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4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI
4.1. Teritorijas plānotā struktūra un funkcionālais zonējums
Tālākajās sadaļās sniegts teritorijas plānojuma risinājumu apraksts kontekstā ar esošo pilsētas struktūru
(zemes lietojumu un izmantošanu atbilstoši nekustamo īpašumu lietojumu mērķiem).
1.tabula. Teritorijas esošā struktūra atbilstoši zemes lietojuma veidiem un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu grupām6
Zemes lietojums
Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu grupa

Zemes
vienību
skaits

Kop
platība

Lauksaimniecības zeme

3

18.7

10.2

0.0

Mežsaimniecības zeme un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar
normatīvo aktu
Ūdens objektu zeme

33

1005.3

0.1

28

1009.4

Dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme

161

Individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

zem ēkām
un pagal
miem

zeme
zem
ceļie
m

pārējās
zemes

0.0

0.0

0.0

8.5

752.5

0.1

0.0

0.1

252.4

0.0

0.0

1009.3

0.0

0.0

0.1

673.0

34.7

74.8

31.1

4.4

46.5

481.5

3208

303.4

0.0

3.8

0.0

234.5

0.1

65.0

2351

497.0

15.3

0.0

0.0

340.7

10.5

130.5

Komercdarbības objektu apbūves zeme

366

141.2

0.0

0.9

0.0

72.5

0.0

67.8

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves
zeme

271

370.8

0.0

7.7

1.2

163.5

0.6

197.7

Ražošanas objektu apbūves zeme

534

1142.5

0.0

19.2

0.0

590.8

2.2

530.3

Satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme

848

1551.2

0.0

0.0

889.6

51.3

558.6

51.7

Inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu apbūves zeme

164

71.9

0.0

0.0

0.0

42.6

0.2

29.1

7967

6784.4

60.3

858.9

1931.3

1500.3

618.8

1814.6

Kopā

LIZ

Mežs

zem
ūdeņiem

Teritorijas struktūra pēc zemes lietojuma veida
LIZ , 60.3 ha (1%)

zemes
pārējās, 1814.6 ha
(27%)

Mežs, 858.9 ha
(13%)
krūmājs , 0.2ha
(0,1%)

zeme zem ceļiem,
618.8ha (9%)

zeme zem ūdeņiem ,
1931.3 ha (28%)
zeme zem ēkām un
pagalmiem , 1500.3
ha (22%)

6

atbilstoši VZD informācijai uz 2011. gada sākumu
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Teritorijas struktūra pēc nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem
Inženiertehniskās
apgādes tīklu un objektu
apbūves zeme, 71.9 ha
(1%)

Lauksaimniecības
zeme, 18.7 ha (0,1%)

Mežsaimniecības zeme
un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo
aktu, 1005.3 ha (15%)

Satiksmes
infrastruktūras objektu
apbūves zeme, 1551.2
ha (23%)

Ūdens objektu zeme,
1009.4ha (15%)

Ražošanas objektu
apbūves zeme, 1142.5
ha (17%)

Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme, 673 ha (10%)

Sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves zeme,
370.8 ha (5%)
Komercdarbības objektu
apbūves zeme, 141.2
ha (2%)

Daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme, 497 ha
(7%)

Individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme,
303.4 ha (4%)

Teritorijas struktūra pēc nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem atspoguļo teritorijas izmantošanas
7
dažādību . Jāatzīmē, ka 15% no pilsētas teritorijas aizņem mežsaimniecības zeme un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, savukārt dzīvojamo māju apbūves zemes aizņem tikai nedaudz vairāk
par 10%. Ostas teritorija, atbilstošo NIML klasifikācijai, iekļaujas Satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zemju īpatsvarā.
Teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam struktūra
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, saskaņā ar karti „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir
noteikts teritorijas turpmākās izmantošanas funkcionālais zonējums, sagrupēts sekojošās apakšgrupās:
§
dzīvojamās apbūves teritorijas,
§
sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas,
§
jauktas apbūves teritorijas,
§
ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas,
§
līnijbūvju teritorijas,
§
atklāto telpu teritorijas.

Teritorijas
TP2011-2023
2012. – 2024.
Teritorijas struktūra
struktūra TP
Attīstības teritotijas
4%

Ūdeņu teritorijas
23%

Dzīvojamās teritorijas
8%

Sabiedrisko iestāžu
apbūves teritorijas
1%
Jauktas apbūves
teritorijas
14%
Ražošanas, noliktavu
un tehniskās apbūves
teritorijas
5%
Ostas teritorija
5%

Atklāto telpu tertorijas
31%

Līnijbūvju teritorijas
9%

Teritorijas sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem atspoguļo arī spēkā esošā Liepājas
pilsētas teritorijas plānojuma bilanci.
7
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Teritorijas, kuru turpmākā izmantošana ir saistīta ar izņēmuma vai papildus noteikumiem, vai turpmākās
plānošanas procedūru nepieciešamību, ir noteiktas kā „īpašo noteikumu teritorijas” un tās ir :
aizsargājamās apbūves teritorijas (t.sk. Liepājas cietokšņa fortifikācijas būves), ūdensmalas, attīstības
teritorijas, teritorijas alternatīvo energoapgādes objektu plānošanai u.tml..
Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējums

Burtu
apzīmējums

Platība
ha

%

Dzīvojamās apbūves teritorijas
Savrupmājas apbūves teritorija

DzS

225

2.6

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

DzM

192

2.8

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

DzD

140

2.1

P
C
JD1
JD2
JDz
JR

72
58
159
102
197
472

1.1
0.9
2.3
1.5
2.9
7.0

RR
RT

298
91

4.4
1.3

326

4.8

Jauktas apbūves teritorijas
Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija
Centra apbūves teritorija
Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija
Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju
Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju
Ražošanas, noliktavu un tehniskās apbūves teritorijas
Ražošanas un noliktavu apbūves teritorijas
Tehniskās apbūves teritorijas
Ostas teritorija
Osta (bez akvatorijas teritorijas) kopā:
Ostas tehniskās apbūves (OK2) un ostas termināļu un ražošanas
teritorijas (OK1)
Ostas ražošanas un darījumu teritorija

OK1, OK2;

289

ORD

25

Ostas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorija
Zvejas un jahtu ostas teritorija

OJD
OJ

11.6
0.9

Ostas akvatorija teritorija
Apstādījumi ostā

OU
OPD

826
1

12.2

Līnijbūvju izbūves teritorijas
Ielu un maģistrālu teritorija

558

8.2

Dzelzceļa teritorija

73.4

1.1

DT

1286

19.0

Apstādījumu (parku, skvēru) teritorijas

DP

1381.7
84.6

1.2

Mežaparku teritorijas

DM

154.3

2.3

61.29

0.9
0.9

Atklāto telpu teritorijas
Dabas teritorija
8

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Kapsētas
Mazdārziņi

MZ

57.9

Pludmales teritorija

PL

84.5

1.2

Ūdeņu teritorija (bez ostas akvatorijas)

Ū

833.4

12.4

AT

138.07

2.0

AR

57.98

0.9

AP

33.71

0.5

Adz

43.27

0.6

62.1
165.93
43.7

0.9

Īpašo noteikumu teritorijas
Attīstības teritorijas

Ūdensmalas

ŪM
9

Inženiertehniskās apgādes objektu plānošanas teritorijas
Liepājas cietokšņa fortifikācijas būvju teritorijas

8
9

IT

2.4
0.6

Pārklājas ar DT un daļēji ar Ūdeņu teritorijām
Teritorijas kur atļauts izbūvē alternatīvos energoapgādes objektus
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Teritorijas plānojuma struktūrā būtiski iezīmējas atklāto telpu un ūdeņu teritoriju daudzums (vairāk kā
puse Liepājas teritorijas). No tiem 12.2% aizņem ostas akvatorija teritorijas, savukārt pašas ostas
sauszemes teritorijas aizņem nedaudz mazāk par 5% no Liepājas. 6% aizņem attīstības teritorijas –
vietas, kurās atļauta dažāda veida uzņēmējdarbība ar atvieglotiem nosacījumiem. Kopumā jaunais
pilsētas teritorijas plānojums saglabā līdzšinējā plānojumā esošo attiecību starp atklāto telpu un apbūves
teritorijām. Detalizēts katras funkcionālās zonas un īpašo zonu skaidrojums sniegts nākošajā sadaļā.
Kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir atspoguļotas sekojošas funkcionālās zonas
(teritorijas):

Apbūves parametri un citu nosacījumi katra funkcionālai zonai ietverti Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu 6.nodaļā „Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi”.
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4.2. RAŽOŠANAS TERITORIJU IZMANTOŠANAS IESPĒJU DAŽĀDOŠANA

RAŽOŠANAS
TERITORIJAS
JAUKTAS
TERITORIJAS
Jaunajā teritorijas plānojumā pēctecīgi
līdzšinējam plānam ir saglabātas
Ražošanas un noliktavu teritorijas
(RR). Kopējā platība sastāda ~298 ha
un tās ir izvietotas trīs kompaktos
kvartālos saistībā ar esošo ražošanas
uzņēmumu
teritorijām:
„Liepājas
metalurgs”, Kapsēdes ielas rajona
industriālais parks, kvartāli Tosmarē,
Cukura un Ģenerāļa Baloža ielas
rajonā.
1.att.
Ražošanas, tehniskās un jauktas
darījumu ar ražošanas funkciju teritorijas

Lai veicinātu maksimāli efektīvu teritoriju
izmantošanu, Ražošanas teritorijās
maksimālais apbūves blīvums netiek
ierobežots, minimālais brīvās teritorijas
rādītājs − 5%, būvju maksimālais stāvu
skaits − no 2 līdz 5, izņemot objektus,
kam
augstumu nosaka
atbilstoši
tehnoloģiskajām prasībām − uz tiem
neattiecas augstuma ierobežojumi.
Atšķirībā no 1996.gada teritorijas
plānojuma, jaunajā plānojumā daļa šo
teritoriju iedalīta jauktas apbūves
teritoriju grupā – tās ir Jauktas
darījumu apbūves teritorijas ar
ražošanas funkciju (JR). Tās ir
teritorijas,
kas
atrodas
tuvāk
dzīvojamiem kvartāliem, tajās tiek
noteikti ierobežojumi attiecībā uz
piesārņojošu ražotņu izvietošanu, bet
dotas
plašas
iespējas
attīstīt
daudzveidīgas darījumu funkcijas.
JR teritorijas ir izvietotas kompakti, to kopējā platība ir 473 ha. Teritorijas izvietotas ārpus Vecliepājas
(izņemot esošo ražošanas uzņēmumu kvartālu starp Ganību ielu, Jauno ielu un Veco ostmalu), Brīvības
ielas apkārtnē no 14. novembra bulvāra līdz Zemnieku ielai, teritorijās ap dzelzceļu, Dūņu ielas apkārtnē,
ostai piegulošās teritorijās, teritorijās O. Kalpaka, Pulvera, Cukura, Alsungas, Grīzupes ielu apkārtnē,
kvartālā Karostā starp Ziemeļu, Turaidas, Lazaretes un Ģenerāļa Baloža ielām (Karostas industriālā
parka rajons). Kā prioritārās teritorijas ir atzīmējami kvartāli starp Ezermalas un Zemnieku ielām, Dūņu
ielas apkārtne, Pulvera ielas un Karostas industriālo parku teritorijas
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Tehniskās apbūves teritorijas (RT) noteiktas inženiertehniskās apgādes būvju ekspluatācijai un
attīstībai. Teritorijās tiek atļauts izvietot inženierkomunikāciju objektus, autonovietnes, noliktavas,
transportlīdzekļu novietnes, loģistikas centrus, esošajās garāžās − autoservisus, transportapkalpes
uzņēmumus, arī daudzstāvu autonovietnes, ievērojot Apbūves noteikumos noteiktās prasības attiecībā
uz attālumu nodrošināšanu pret dzīvojamo apbūvi un apbūves iekļaušanos apkārtējā apbūvē. Teritorijas
izvietotas pamatā saistībā ar esošajiem objektiem. Kopējā platība ~ 90 ha. Attiecībā uz jaunām tehnisko
objektu apbūves teritorijām lielāko īpatsvaru veido notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijai
nepieciešamās teritorijas pilsētas ziemeļu daļā (14 ha). Lai dotu impulsu pašlaik ekstensīvi izmantotu un
daļēji degradētu nomales teritoriju attīstībai, Karostas ziemeļu daļā ir noteiktas teritorijas ar
uzņēmējdarbības attīstības īpaši labvēlīgi nosacījumiem - attīstības teritorijas ražošanas un loģistikas
uzņēmumu apbūvei (AR) un attīstības teritorijas visplašākai izmantošanai (AT) (skat. papildus
skaidrojumu tālāk – sadaļā „Teritorijas ar īpašām prasībām”).
Ostas teritorija ir noteikta ņemot vērā 20.06.2006. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 486
apstiprinātās Liepājas ostas robežas. Plānojuma ietvaros ir sagatavots priekšlikumus ostas robežu
optimizēšanai, no ostas teritorijas izslēdzot aptuveni 35 ha, tostarp kvartālu Vecliepājas pusē pie
Tirdzniecības kanāla, teritoriju pie Dienvidu mola, kā arī teritoriju pie Kalpaka tilta nodrošinot publiskas
apstādījumu teritorijas izveides iespējas Karostā, Karostas kanāla malā.
2.att. Ostas teritorijas robežu
izmaiņas
Ostas
teritoriju
galvenā
izmantošana ir ostas darbības
nodrošināšanai
un
attīstībai
nepieciešamo
būvju
(ostas
termināļu, ražošanas, noliktavu un
transporta uzņēmumu, kravu ostas
būvju, u.tml.) būvniecība un
izmantošana. Jaunajā teritorijas
plānojumā ir izstrādāts ostas
teritorijas
iekšējais
zonējums,
ietverot sekojošas funkcionālās
zonas: ostas terminālu un
ražošanas teritorija (OK1 ) un
ostas
tehniskās
apbūves
teritorija
(OK2)
plānota
galvenokārt
kravu
apstrādes
piestātnēm, noliktavām u.c. ostas
pamatfunkcijām. Teritorijās, kas
robežojas ar esošo dzīvojamo vai
sabiedrisko apbūvi (OK2) ir noteikti
ierobežojumi
ražošanas
uzņēmumu
izvietošanai.
Pie
Kalpaka tilta plānots nodrošināt
publisku
pieejamību
Karostas
kanālmalai (zona Apstādījumi ostā
(OPD)
Ostas ražošanas un darījumu
apbūves teritorija (ORD) plānota
piestātņu,
noliktavu,
zivju
apstrādes un ar to saistīto
uzņēmumu
darbībai,
kā
arī
darījumu pakalpojumu objektu
izvietošanai.
Ostas darījumu un sabiedrisko
objektu apbūves teritorija (OJD)
plānota kuģošanas līdzekļu piestātņu, sabiedrisko un darījumu pakalpojumu objektiem.
Zvejas un jahtu ostas teritorijas Oj Tirdzniecības kanālā plānota jahtu, ostas flotes kuģu un mazo kuģu
piestātnēm un to apkalpei nepieciešamo infrastruktūras un servisa uzņēmumu izvietošanai.

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2011.gads

34

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Plānojuma risinājumi

Spēkā esošais ostas teritorijas zemes izmantošanas plāns

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2011.gads

3.att. Ostas teritorijas funkcionālais zonējums
Ostas teritorijas funkcionālais zonējums teritorijas plānojumā
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4.3. TERITORIJAS DAUDZVEIDĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
Plašākā teritoriju grupa pilsētā ir Jauktas apbūves teritorijas. Atbilstoši mūsdienu plānošanas
principiem un pieredzei, vitālu, ilgtspējīgu pilsētas izaugsmi nodrošina tās daudzveidība. Teritorijas
plānojumā visās pilsētas daļās ir nodrošinātas iespējas dažāda rakstura uzņēmējdarbībai pakalpojumu
jomā attīstībai. Jauktas apbūves teritorijas plānotas visā Liepājā, pamatā tās piekļaujas dzīvojamās
apbūves zonām. Jaunas potenciālas teritorijas – starp Brīvības un Zemnieku ielu Jaunliepājā, Brīvības
ielas apkārtne, iebraucot pilsētā, jaunā pievadceļa (Pulvera ielas) apkārtne Zaļās birzs rajonā.
JAUKTAS APBŪVES
TERITORIJAS

Lielākā homogēnā jauktas apbūves zona ir Centra teritorija (C), kas definē Liepājas sabiedrisko,
darījumu un administratīvo centru ar nozīmīgākajiem publiskajiem objektiem un funkcijām. Tā ir noteikta
robežās no Tirdzniecības kanāla līdz Kuršu laukumam/Jūrmalas ielai, Peldu un Bāriņu ielām Visa Centra
teritorija atrodas Liepājas vēsturiskajā centrā – aizsargājamās apbūves teritorijās ar īpašām
izmantošanas prasībām. Tā kā daudzu pilsētas centru problēma ir iedzīvotāju „aizplūšana” un līdz ar to
teritorijas dzīvīguma zaudēšana, Centra teritorijā mājokļa funkcija ir noteikta kā obligāta prasība.
3.att. Jauktas apbūves teritorijas
Teritorijas plānojumā, papildus Centra
teritorijai, ir noteiktas arī citas jauktas
izmantošanas teritoriju kategorijas.
Ņemot vērā savstarpējo funkciju
īpatsvara sadalījumu un atšķirīgus
apbūves parametrus, ir noteiktas
sekojošas
apakšzonas:
Jauktas
darījumu un sabiedrisko objektu
apbūves teritorijas (JD1, JD2),
Jauktas darījumu apbūves teritorijas
ar dzīvojamo funkciju (JDz). Jauktas
darījumu apbūves teritorijas ar
ražošanas funkciju (JR) praktiski pilda
pārejas vai buferzonas funkciju
attiecībā pret teritorijām, kas plānotas
visa veida ražošanas uzņēmumu
objektu apbūvei.
Jauktas darījumu un sabiedrisko
objektu apbūves teritorijas (JD1,
JD2) ir plānotas daudzveidīgu
komerciālu funkciju attīstībai. Šo
teritoriju
galvenie
atļautās
izmantošanas veidi ir saistīti ar
tirdzniecību, pakalpojumiem un citām
komercfunkcijām. Dzīvojamā apbūve
teritorijās JD1 teritorijās ir plānota
vienīgi kā sekundārā izmantošana,
savukārt, attiecībā uz ražošanas
objektu izveidi atļauta tikai tādu
ražotņu izvietošana, kurām nav
nepieciešama piesārņojošās darbības
atļauja.
JD2 teritorijas ir paredzētas pilsētai
nozīmīgu kultūras, sporta, izglītības, veselības aprūpes un kūrortu iestāžu darbības attīstībai un tikai
konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2011.gads
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tādai komercdarbībai, kas nodrošina šo objektu pilnvērtīgu izmantošanu (piemēram, ēdināšanas,
izmitināšanas utml. pakalpojumi; dienesta dzīvoklis). Atšķirībā no JD1 teritorijām, šajās teritorijās netiek
paredzētas ražošanas un dzīvojamās funkcijas. Teritorijas ir attiecināmas uz pašvaldības interesēs
rezervējamām teritorijām sociālai infrastruktūrai papildus Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijām.
Apbūves parametri noteikti atbilstoši katras konkrētās teritorijas specifikai.
Jauktas apbūves teritorijas ar dzīvojamo funkciju (JDz) ir plānotas daudzveidīgiem savstarpēji
papildinošiem izmantošanas veidiem un tajās līdzvērtīgi ir atļauta dzīvojamā apbūve, darījumu iestādes,
tirdzniecības objekti, pakalpojumu objekti un sabiedriskas iestādes. Ražošanas objektu attīstība šajās
teritorijās netiek paredzēta. Jaunas apbūves teritoriju potenciāls – Ezerkrasta rajonā starp Vaiņodes un
Airītes ielām, pilsētas dienvidu daļā Dienvidu fortu apkārtnē, pie Liepājas ezera kvartālā starp Veco
ostmalu, Jauno ielu, Rudbāržu ielu, kvartāli Grīzupes ielas rajonā.
4.4. TERITORIJAS SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI
SABIEDRISKO
IESTĀŽU APBŪVES
TERITORIJAS
Īpašu teritoriju grupu veido Sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijas (P), kas viennozīmīgi paredzētas
sabiedriski nozīmīgām funkcijām - valsts un pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamajām iestādēm,
izglītības, kultūras, labklājības, labdarības, reliģiskām iestādēm, un citām nekomerciālām institūcijām.
Zemesgabalos plānota galvenokārt vienfunkcionāla izmantošana - tās ir paredzētas konkrētam objektam
vai objektiem.
Lielāka
daļa
šo
teritoriju
noteiktas
atbilstoši
esošo
objektu
(pirmsskolas
un
vispārizglītojošās iestādes), bet
jaunas teritorijas ir plānotas
Grīzupes ielas rajonā – Pie
Grīzupes ielas un Kārklu ielas,
prognozējot
šajā
apkārtnē
dzīvojamās apbūves attīstību
nākotnē un tās nepieciešamo
nodrošinājumu
ar
pakalpojumiem.
Jaunu
sabiedrisko
objektu
attīstībai
tiek
rezervētas
teritorijas Ezerlīču, Liedaga,
Ceriņu, Cieceres, Cietokšņa,
Spīdolas un Toma ielās, tālākai
attīstībai
–
arī
teritorijas
Grīzupes un Aisteres ielās.
Papildus tam, nekomerciālu
pakalpojumu objekti izbūve
netiek ierobežota arī jauktas
apbūves teritorijās, kā arī
dzīvojamās apbūves teritorijas
(skatīt Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”.
Esošo un plānoto sociālās
infrastruktūras
objektu
(pirmsskolas izglītības iestāžu
vispārizglītojošo iestāžu kultūras
iestāžu, sporta objektu, veselības aprūpes objektu u.tml.) izvietojuma pārskata shēmas skatīt
http://www.grupa93.lv/liepaja/kartes/sociala-infrastruktura).
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4.5. TERITORIJAS MĀJOKĻU NODROŠINĀŠANAI

DZĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJAS

Dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānotas, ņemot vērā
laikā izstrādātos teritorijas plānojuma grozījumus un
iesniegti uzsākot jaunā teritorijas plānojuma izstrādi,
iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences un prognozes,
mērķus.

esošo dzīvojamās apbūves struktūru, līdzšinējā
detālplānojumus, izvērtējot priekšlikumus, kas
mājokļu pieprasījuma un piedāvājuma analīzi,
Liepājas pilsētas attīstības stratēģijā ietvertos

Risinājumi izstrādāti, izvērtējot dzīvojamās apbūves attīstības potenciālu:
§ neapbūvētas teritorijas pilsētas centra tuvumā;
§ esošajā plānojumā noteiktās jaunās apbūves teritorijas;
§ atļautās izmantošanas dažādošanas iespējas;
§ iespējas palielināt apbūves intensitāti.
Pārmantojot līdzšinējā plānojuma struktūru, jaunajā teritorijas plānojumā ir noteiktas trīs veidu teritorijas,
kuras primāri izmantojamas mājokļa funkcijai. Pilsētas struktūra salīdzinot ar iepriekšējo teritorijas
plānojumu nav būtiski mainīta – lielākā daļa teritoriju ir noteiktas, atbilstoši situācijai un iepriekšējā
plānojuma priekšlikumiem. Savrupmāju apbūves teritoriju lielāko īpatsvaru veido esošā apbūve
Vecliepājā, Ziemeļu priekšpilsētā, Zaļajā birzī un Karostā. Jaunās apbūves teritorijas ir pārmantotas
Karostas ziemeļu daļā (detālplānojums aptuveni 140 zemesgabalu izveidei), kvartālos starp Flotes,
Krūmu, Strazdu un Rubeņu ielu un teritorijā Slimnīcas ielā 34/38, kur savrupmāju apbūvei plānoti 33
zemesgabali.
Jaunas Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), izvērtējot iepriekš noteikto Apbūves rezerves teritoriju
izmantošanu, ir noteiktas gar Slimnīcas ielu. Līdzās savrupmājām šajā pilsētas daļā plānotas arī
teritorijas mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstībai un jauktai darījumu un dzīvojamai apbūvei. Kā
perspektīva mežaparka tipa savrupmāju apbūves teritorija varētu attīstīties arī kvartāli starp Atmodas
bulvāri un Lībiešu ielu.
Jaunajā plānojumā ir atbalstīts priekšlikums noteikt Savrupmāju apbūves teritorijas Slimnīcas ielā 30/32
un 44/4, kontekstā ar apstiprināto detālplānojumu Slimnīcas ielā 34/38. Izvērtējot situāciju, ir precizēta
spēkā esošajā plānojumā noteikto Apbūves rezerves teritoriju izmantošana, nosakot jaunas savrupmāju
teritorijas gar Slimnīcas ielu. Līdzās savrupmājām šajā pilsētas daļā plānotas arī teritorijas mazstāvu
dzīvojamās apbūves attīstībai un jauktai darījumu un dzīvojamai apbūvei.
Kvartālā starp Grīzupes ielu, Aisteres ielu un Cietokšņa kanālu savrupmāju apbūves monofunkcionālais
zonējums aizstāts ar elastīgāku izmantošanas veidu – Attīstības teritoriju (ADz), kas plānota dzīvojamai
apbūvei un pakalpojumu objektu attīstībai. Šāds risinājums izvēlēts, ņemot vērā konkrētu attīstības
ieceru trūkumu un sarežģītos inženierģeoloģiskos apstākļus. Dzīvojamās apbūves tipu, īpatsvaru un
nepieciešamo pakalpojumu objektu nodrošinājumu šajā Attīstības teritorijā precizē turpmākās
plānošanas gaitā.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), kur atļauts būvēt mazstāvu daudzdzīvokļu namus,
rindu mājas, savrupmājas un izvietot vietējas nozīmes pārvaldes, sabiedriskus, tirdzniecības un
pakalpojumu uzņēmumus, pamatā ir pārmantotas no esošā teritorijas plānojuma. Izvērtējot
priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot plānojuma izstrādi, samērā plašs jauns mazstāvu dzīvojamās
apbūves kvartāls ir noteikts teritorijā pie Vidusforta. Jāatzīmē, ka jaunajā teritorijas plānojumā ir mainīta
daudzdzīvokļu ēku klasifikācija – mazstāvu daudzdzīvokļu namu maksimālais stāvu skaits ir noteikts trīs
stāvi (iepriekš – četri).
.
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Mazstāvu apbūves teritorijas noteiktas galvenokārt atbilstoši situācijai. Plašākie esošās mazstāvu
apbūves kvartāli atrodas Vecliepājā un Jaunliepājā, lielākoties aizsargājamās apbūves teritorijās.
Mazstāvu apbūve izvietota arī Karostas dzīvojamā kvartālā un Tosmarē. Vairākos kvartālos ap Krūmu
ielu un Skuju ielu ir mainīts zonējums – ņemot vērā faktisko apbūves struktūru, bijušās Daudzstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas ir noteiktas mazstāvu apbūvei.
4.att. Dzīvojamās apbūves teritorijas
Jaunas Mazstāvu dzīvojamās
apbūves attīstības teritorijas
esošajā teritorijas plānojumā
paredzētas
tikai
Dienvidrietumu rajonā pie
pilsētas robežas, Ezerkrastā
un pilsētas nomalē: Karostas
ziemeļos,
Tosmarē
un
Grīzupes
ielas
apkārtnē.
Izvērtējot situāciju, gandrīz
visās šajās teritorijās ir mainīts
zonējums.
Tās lielākoties
plānotas kā Jauktas apbūves
teritorijas
ar
dzīvojamo
funkciju (JDz), t.i., atļauto
funkciju klāsts ir paplašināts.
No iepriekšējā plānojuma
mazstāvu apbūves teritorijas ir
pārmantotas
kvartālos
Karostas ziemeļos. Izvērtējot
priekšlikumus, kas saņemti,
uzsākot plānojuma izstrādi,
samērā plašs jauns mazstāvu
dzīvojamās apbūves kvartāls
ir
noteikts
teritorijā
pie
Vidusforta.
Daudzstāvu daudzdzīvokļu
apbūves teritoriju (DzD)
platība
jaunajā
teritorijas
plānojumā ir samazināta, jo
pašlaik mājokļu būvniecība ir
neaktīva
un
daudzstāvu
daudzdzīvokļu ēku apbūve
nav
aktuāla.
No esošā
plānojuma ir pārmantotas
Ezerkrasta
detālplānojumā
noteiktās
daudzstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas, bet citviet zonējums ir mainīts, plānojot daudzfunkcionālu izmantošanu.
Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas atļauts būvēt Centra teritorijā (C), Jauktas sabiedrisko un darījumu
objektu apbūves teritorijās (JD1) un Jauktas apbūves teritorijās ar dzīvojamo funkciju (JDz). Daudzstāvu
daudzdzīvokļu apbūve ir arī viens no iespējamiem attīstības scenārijiem Attīstības teritorijās (ADz), kas
plānotas Zaļajā birzī. To varēs attīstīt kompaktā kvartālu grupā starp Grīzupes ielu, Aisteres ielu un
Cietokšņa kanālu.
Vairums daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritoriju ir noteiktas atbilstoši teritorijas pašreizējai
izmantošanai. Izstrādājot prasības apbūves rādītājiem, ir vērtēti faktiskie parametri apbūvētajos kvartālos
un veikts citu Latvijas pilsētu plānojumos noteikto prasību salīdzinājums. Maksimālais apbūves blīvums
dzīvojamā apbūvē ir noteikts 30%, izņemot aizsargājamās apbūves teritorijas, kur maksimālais apbūves
blīvums ir 60%. Daudzstāvu dzīvojamā apbūvē apbūves intensitāte tiek limitēta no 60% līdz 2 stāvus
augstām ēkām – līdz 220% 7-9 stāvus augstām ēkām.
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Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām maksimālais atļautais augstums ir noteikts amplitūdā no četriem līdz
deviņiem stāviem. Jāatzīmē, ka iepriekš četrus stāvus augstas ēkas tika klasificētas kā mazstāvu
apbūve. Pašlaik nav ieceru būvēt deviņus stāvus augstas ēkas, turklāt šāds mērogs neatbilst pilsētas
kopējam raksturam. Līdz ar to deviņu stāvu apbūve noteikta galvenokārt atbilstoši situācijai jeb
faktiskajam ēku augstumam. Jaunas deviņu stāvu mājas atļauts būvēt Ezerkrasta rajonā, starp Vaiņodes
un Airītes ielām un Grīzupes ielas rajonā. Citviet apbūve nepārsniedz piecu stāvu augstumu. Šāda
apbūves struktūra ļauj veidot cilvēka mērogam atbilstošu vidi, vienlaicīgi saglabājot kompaktu pilsētas
raksturu.

4.6. DABAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN PUBLISKĀS TELPAS ATTĪSTĪBA
Liepājas jaunajā teritorijas plānojumā detalizēti izvērtēta Liepājas atklāto telpu - dabas un apstādījumu
teritoriju struktūra un šīs teritorijas iedalītas vairākās kategorijās ar dažādu aizsardzības statusu,
izmantošanas intensitāti un labiekārtojuma līmeni. Šo risinājumu mērķis ir saglabāt zaļo teritoriju
tīklojuma integritāti un bioloģisko daudzveidību, pilnveidot to apsaimniekošanas nosacījumus un
10
palielināt to rekreatīvo nozīmi , nodrošināt Liepājas, kā kūrorta pilsētas attīstības potenciāla
izmantošanas iespējas.
ATKLĀTO TELPU
TERITORIJAS

Atklāto telpu teritoriju izmantošana, salīdzinot ar esošo plānojumu, ir precizēta, konkretizējot to
sadalījumu, statusu un izmantošanas iespējas. Kopumā saglabāta līdzšinējā attiecība starp apbūves
teritoriju un atklāto telpu teritoriju īpatsvaru.
Dabas un apstādījumu teritorijas plānojumā tiek noteiktas ar četrām apakšzonām:
§ Apstādījumu (parku, skvēru) teritorijas, platība 84,6 ha;
§ Mežaparku teritorijas, platība 154,3 ha;
§ Pārējās dabas teritorijas, platība 1345,1 ha;
§ Dabas teritorijas, uz kurām attiecas ĪADT teritoriju nosacījumi.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas plānojumā noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām −
Tosmares un Liepājas ezera dabas liegumi. To kopējā platība ir 1381,72 ha, ietverot 2011. gadā
paplašinātās Liepājas ezera dabas lieguma (Natura 2000) robežas.
Pārējās Dabas teritorijas, kuru lielākās platības atrodas pilsētas ziemeļu daļā, plānojumā paredzētas
ekosistēmu funkcijai un rekreācijai. Tās nav plānots pārvērst par parkiem. Intensīvāk apmeklētie meži
jūras piekrastē un dzīvojamo teritoriju tuvumā noteikti kā Mežaparka teritorijas, ko paredzēts intensīvāk
labiekārtot un aktīvāk izmantot atpūtai. Jaunas mežaparka tipa labiekārtotas teritorijas tiek noteiktas
Zaļajā birzī, Karostā, Beberliņa apkārtnē, piekrastes daļā uz dienvidiem no Jūrmalas parka līdz Dienvidu
fortiem

10

Esošās vides situācijas izklāsts un risinājumu pamatojums detalizēti sniegts sējumā „Vides pārskats” .
Zaļo teritoriju izpēte veikta pētījumos „Liepājas pilsētas zaļās struktūras”, „Vēsturiskā centra publiskās
ārtelpas koncepcija”. Pārskata shēmas un kartes skatīt www.grupa93.lv/liepaja/kartes/vide
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5.att. Dabas un apstādījumu teritorijas
Teritorijas
plānojumā
fiksētas visas esošās
parku
un
skvēru
teritorijas.
Tās
papildinātas ar vairākiem
jauniem skvēriem pilsētas
vēsturiskajā centrā, kur tie
ir īpaši nozīmīgi publiskās
ārtelpas struktūrelementi.
Plānojums
kopumā
paredz saglabāt visus
esošos pilsētas parkus un
ir
noteiktas
jaunas
apstādījumu
teritorijas
Karostā,
Ziemeļu
priekšpilsētas,
Rietumu
un citos daudzdzīvokļu
māju mikrorajonos.
Kā specifiskas teritorijas
ar
īpašām
funkcijām
Atklāto telpu grupā ir arī
ietvertas arī kapsētas,
pludmales teritorijas un
ūdeņi.
Izprotot
mazdārziņu
nozīmi lielas pilsētnieku
daļas
sadzīvē,
šīs
teritorijas iedalītas īpašā
grupā
un
paredzētas
dārzu
ierīkošanai
un
apsaimniekošanai.
Mazdārziņu
teritorijas
noteiktas, pamatojoties uz
zemes
faktisko
izmantošanu,
zonās,
kuras teritorijas plānojumā
nav paredzētas apbūvei.
Teritorijās atļauts ierīkot
vienīgi
dārzus,
siltumnīcas
un
dārza
inventāra novietnes.
Kooperatīviem
noteiks
nosacījums
izstrādāt
vienotu zemes sadalījuma
plānu, ietverot dārziņu
sadalījumu, piebraucamos ceļus u.c. koplietošanas teritorijas, to labiekārtojumu un uzturēšanas kārtību.
Plānojumā ir paredzēta Dienvidu un Garnizonu kapsētu paplašināšana.
Dabas teritorijās kopumā atļautas un plānotas funkcijas, kas saistītas ar pasīvo un aktīvo brīvdabas
atpūtu un dabas aizsardzību: atļauts veidot gājēju un riteņbraucēju ceļus, skatu torņus, laipas un piknika
vietas, izvietot vides dizaina elementus un ārtelpas mēbeles, citu aprīkojumu brīvdabas atpūtai un
tūrismam, sabiedrības informēšanai plānotos objektus, arī autostāvvietas apmeklētājiem. Detalizēti
noteikumi ietverti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
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6.att. Dabas un apstādījumu teritoriju pieejamības nodrošināšanas iespējas
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Pludmales teritorija
Pludmale ir plānota brīvdabas atpūtai pie jūras. Pludmales zonējumu nosaka pašvaldība ar atsevišķiem
saistošajiem noteikumiem. Vietās pie galvenajiem gājēju ceļiem, izbūvējot nepieciešamās
inženierkomunikācijas, tiek atļauts izvietot vieglas konstrukcijas būves tirdzniecības, pakalpojumu un
ēdināšanas uzņēmumiem (piemēram, kafejnīcas, nomas punktus, u.tml.). Jūras krasta erozijas
ierobežošanai atļauts būvēt un ierīkot krasta nostiprinājumus. Jūrā tiek atļauts būvēt laivu piestātnes,
steķus un molus. Vietas izvēlei primāri izvērtējami ielu noslēgumi (piemēram, Roņu ielas gals).
Plānojumā ir precizētas piebrauktuves apkalpes un operatīvā transporta piekļuvei. Papildus esošajām,
piekļuve un labiekārtota pludmale perspektīvā plānota arī uz ziemeļiem no Ziemeļu mola.
7.att. Ūdensmalu pieejamība
Ūdeņu teritorijas un
ūdensmalu pieejamība
Teritorijas
ir
plānotas
zvejsaimniecībai
un
makšķerēšanai, atpūtai un
sportam. Liepājas ezera un
Tosmares
ezera
izmantošanas ierobežojumus
nosaka īpaši aizsargājamās
dabas
teritorijas
(Natura
2000) statuss.
Plānojumā
ir
noteiktas
iespējas
iekārtot
atpūtas
vietas, izbūvēt laivu un
motorizēto
ūdens
transportlīdzekļu piestātnes;
molus, krasta nostiprinājumus
un
ar
tiem
saistīto
labiekārtojumu; būves, kas
nepieciešamas, lai nokļūtu
līdz kuģošanas līdzekļiem; ar
ūdens akvatoriju saistītas
(hidrotehniskās) būves un
konstrukcijas; arī peldošu
būvju izvietošanu rekreācijai
un
pakalpojumiem
(pirts,
viesu izmitināšanas telpas,
tirdzniecības, pakalpojumu un
ēdināšanas objekts, u.tml.).
Peldošos
objektus
ūdenī
atļauts izvieto tā, lai tie
netraucētu
navigācijai.
Peldošas
būves
privātai
izmantošanai atļauts izvietot
vienīgi
laivu
kooperatīvu
teritorijās,
nodrošinot
to
inženiertehnisko
apgādi,
atbilstoši higiēnas un vides
aizsardzības
prasībām.
Peldošas būves publiskai
izmantošanai atļauts izvietot
Tirdzniecības
kanālā,
Pērkones kanālā un Liepājas
ezerā.
Izvērtējot
iespēju
izvietot peldošus objektus
Tirdzniecības kanālā, veic to
vizuālās ietekmes analīzi
pilsētbūvnieciski nozīmīgos skatos Liepājas ezera un Tosmares ezera izmantošanas ierobežojumus
nosaka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) statuss.
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4.7. ĪPAŠO NOTEIKUMU TERITORIJAS
TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM
NOTEIKUMIEM

Jaunajā teritorijās plānojumā ir noteiktas vairākas teritorijas, kur izmantošanai ir specifiski nosacījumi.
Šādas teritorijas ir:
ŪDENSMALAS (ŪM) ir noteiktas Liepājas ezera piekrastē, Atteku un Zirgu salās ar mērķi veicināt ezera
publisku pieejamību, ūdens resursu un krastmalas pilnvērtīgāku izmantošanu, t.sk. atpūtas un sporta
iespējas saistībā ar ūdeņu izmantošanu. Nosacījumi attiecas uz laivu kooperatīviem, teritorijām, kuras
skar applūšanas riski (skatīt karti „Galvenās aizsargjoslas u.c. aprobežojumi), plānotajām apbūves
teritorijām kvartālā starp Veco Ostmalu, Fēniksa, Jauno, Rudbāržu un Kungu ielām. Ņemot vērā
iepriekšminēto, ūdensmalas ir diferencētas 3 veidos: ūdensmala dabas teritorijās, ūdensmala jauktas
apbūves teritorijās ar dzīvojamo funkciju un laivu novietņu (eliņu) teritorijas, attiecīgi piedāvājot
diferencējot iespējas:
§
ainavas veidošanas pasākumiem, tostarp mikroreljefa un kanālu veidošanu, ja šo darbību
rezultātā netiek ietekmēts apkārtējo teritoriju hidroloģiskais režīms;
§
laivu un jahtu piestātņu un to apkalpošanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei;
§
ar atpūtu pie ūdeņiem saistītu nelielu pakalpojumu objektu izvietošana;
§
gājēju un riteņbraucēju celiņu izbūve, apmeklētāju autostāvvietu ierīkošana, gājēju laipu izbūve
krastmalā un ūdenī.
§
objektu izvietošanai ūdenī uz pāļiem un pontoniem.
Dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā aktivitātes saskaņo ar Vides institūcijām, respektējot dabas
aizsardzības plānu un izstrādājot detālplānojumu.
Ūdensmalu nosacījumi ietverti TIAN 6.7.2. nodaļā, detalizēti nosacījumi laivu eliņu teritorijām TIAN
6.7.2.2. sadaļā.
ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS Grīzupes ielas rajona un Karostas ziemeļu daļā ir noteiktas ar mērķi
veicināt pašlaik degradētu teritoriju atgriešanu saimnieciskajā apritē, to revitalizāciju. Lai sekmētu šo
teritoriju atjaunošanu, tajās ir noteikts plašs atļauto izmantošanas veidu spektrs un minimizēti
ierobežojumi attīstībai.
Ir šādu veidu attīstības teritorijas:
§
Attīstības teritorija AT, kurā netiek noteikti ierobežojumi attiecībā uz atļauto izmantošanu (platība
138 ha);
§
Attīstības teritorija AR – plānota daudzfunkcionālai izmantošanai, prioritāri industriālu objektu
attīstībai; teritorijā netiek paredzēta dzīvojamā funkcija; (platība 58 ha);
§
Attīstības teritorija (ADz), kura paredzēta dzīvojamās apbūves attīstībai. Teritorijā nav plānots
izvietot ražošanas objektus Attīstības teritorijas ADz - plānota daudzfunkcionālai izmantošanai, prioritāri
dzīvojamai, sabiedrisko un darījumu funkcijām (platība 43 ha);
§
Attīstība teritorijas AP- plānota daudzfunkcionālai izmantošanai, prioritāri sabiedrisko un
tehnisko objektu apbūvei (platība 34 ha).
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6.att. Attīstības teritorijas (atspoguļotas ar pelēkās krāsas iesvītrojumu).

Attīstības teritoriju izmantošanas veidus, to savstarpējo izkārtojumu un īpatsvaru, teritorijas iekšējo
funkcionālo organizāciju, zemesgabalu struktūru, piekļūšanas un inženiertehniskās apgādes risinājumus
precizē detālplānojumos vai kvartāla skiču projektā.
INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES OBJEKTU PLĀNOŠANAS TERITORIJAS (IT)
Teritorijas Karostas ziemeļdaļā (~166 ha platībā) ir noteiktas ar mērķi nodrošināt iespējas turpmākai
detalizētai dabas teritoriju izplānošanai alternatīvās energoapgādes objektu, tostarp vēja elektrostaciju
izvietošanai. Teritorijas iekšējo funkcionālo zonējumu (dalījumu tehniskās apbūves teritorijās un dabas
teritorijās), nepieciešamās transformējamās zemes, konkrēto inženiertehniskās apgādes objektu
izvietojumu, piekļūšanas un inženierkomunikāciju risinājumus nosaka detālplānojumā.
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4.8. SAVIENOJUMI, TRANSPORTA SISTĒMAS ATTĪSTĪBA
LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS

Teritorijas plānojumā ir atspoguļota turpmākā transporta tīkla attīstība. Šīs teritorijas ir ietvertas
Līnijbūvju teritoriju grupā.
Teritorijas plānojumā transporta risinājumus izstrādāt balstoties uz esošo transporta shēmu, to
pilnveidojot un papildinot, t.sk. izvērtējot jauno tiltu pār Tirdzniecības kanālu un Karostas kanālu būvju
nepieciešamību, perspektīvo pilsētas nozīmes ielu tīkla attīstību.
Nozīmīgākie plānojuma risinājumi transporta jomā:
§ noteiktas ielu sarkanās līnijās, paredzot arī perspektīvo pilsētas nozīmes ielu tīkla izveidi;
§ precizēts divlīmeņu pārvada risinājums pāri dzelzceļam – Tērauda un Namdaru ielu
savienojums;
§ precizēti trasējumi ostas pievadceļu izbūvei Karostas ziemeļu daļā;
§ izvērtēta jaunu Tirdzniecības un Karostas kanālu šķērsojumu nepieciešamība;
§ tālākai perspektīvai rezervēts trasējums Liepājas ezera salu savienojumam;
§ dzelzceļa infrastruktūras attīstības jomā paredzētas iespējas dzelzceļa pievada atjaunošanai
Kapsēdes industriālajam rajonam, izmantojot bijušā Liepājas-Ventspils dzelzceļa trasējumu;
§ teritorijas preču staciju paplašināšanai Tosmarē un Pulvera ielā;
§ jauna dzelzceļa pievada ostas Z daļai Karostas daļā un teritorijas rezervācija kravu stacijas
izbūvei Karostas daļā – atbilstoši Liepājas ostā plānotajam kravu apjoma pieaugumam līdz ~20
milj.tonnām gadā
7.att.Plānotā dzelzceļa attīstība

Esošajam dzelzceļa tīklam noteiktas Aizsargjoslu likumā noteiktās drošības un ekspluatācijas
aizsargjoslas (skatīt karti „Galvenās aizsargjoslas u.c. aprobežojumi” ).
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8.att. Plānotā satiksmes attīstības shēma
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Karostas kanāla šķērsošana
Pašreiz piekļuvi Karostas rajonam nodrošina izgriežams tilts (apkalpo tikai vieglo transportu un gājējus)
un Cukura iela. Abi minētie pieslēgumi pilnībā nodrošina pašreizējo transporta plūsmu pieprasījumu un ir
noslogoti par apmēram 50% no to kopējās caurlaides spējas.
Lai arī jauna šķērsojuma izbūve dotu iespēju ērtākam Karostas savienojumam ar Ziemeļu priekšpilsētu
un tālāk ar pilsētas centru, tostarp nodrošinot arī pasažieru autobusu un pat tramvaju satiksmi,
plānojuma izstrādes gaitā priekšlikums tika noraidīts un atbalstu neguva. Kravas plūsmas plānots
jāsaglabā Cukura ielas trasē, aizvadot tās uz jauno ostas teritoriju un industriālo parku pilsētas ziemeļu
daļā, apejot Karostas dzīvojamo rajonu, paralēli perspektīvajai dzelzceļa trasei.
Tirdzniecības kanāla šķērsošana
Tirdzniecības kanālu šķērso divi tilti. Tramvaju tilta caurlaides spēja ir praktiski izsmelta. Arī tilta
novietojums pretī vēsturiskajam centram izslēdz tilta efektivitātes būtisku palielinājumu pat tā
paplašināšanas gadījumā. Jaunais tilts pēc Ganību – Zirņu ielu maģistrāles rekonstrukcijas un jauna
maģistrālā posma izbūves līdz Zemnieku – Parka ielu krustojumam uzņems daļu no Tramvaju tiltu
pārslogojošām plūsmām. Šodienas intensitātes Jaunais tilts spēs apkalpot. Tomēr caurlaides spējas
rezerve ir pārāk maza un tas nosaka nepieciešamību plānot jaunu Tirdzniecības kanāla šķērsojuma
vietu. Esošais dzelzceļa tilts vilcienu satiksmei vairs netiek izmantots, bet autotransporta satiksmei tas
nav piemērots. To var izmantot gājējiem un velosipēdistiem.
Jauna šķērsojuma vietas izvēle ir saistīta ar tam piegulošā ielu tīkla attīstības iespējām un kuģu
satiksmes Tirdzniecības kanālā nodrošināšanas nepieciešamību. Abi šie faktori praktiski izslēdz
šķērsojuma novietojumu uz rietumiem no Tramvaju tilta. K. Ūliha ielas koridors ir tikai 10-11m plats,
savukārt pretējā krastā tilta pieslēgums jāveido Raiņa – Kalpaka- 1905.gada ielu krustojumā tieši pie
dzelzceļa pārbrauktuves. Šajā kanāla posmā notiek arī aktīva kuģu satiksme.
Līdz ar to jauns šķērsojums jāveido Tirdzniecības kanāla austrumu galā. Šeit ir iespējams izveidot jaunu
D kategorijas ielu gar Liepājas ezermalu, kas savienotu Ezerkrastu pilsētas dienvidos ar Cukura ielas
pieslēgumu Brīvības ielai. Tās kopējais garums ir apmēram 7 km. Ielas uzbērums varētu kalpot arī kā
aizsargdambis. Tirdzniecības kanālu iela šķērsotu, virzoties pāri Atteku un Zirgu salām. Rezultātā iela
varētu kalpot kā labs papildinājums D kategorijas ielu tīklam. Tā atslogotu Ganību – Zirņu maģistrāli no
vietējā transporta, radīs attīstības iespēju minētajās salās, kā arī iespēju izveidot papildus iebrauktuves
a/s „Liepājas metalurgs“ teritorijā. No kanālu šķērsojošo gājēju plūsmu viedokļa varētu būt lietderīgi
uzbūvēt gājēju-velosipēdistu tiltiņu Skolas – Brīvības ielu trasē.
Liepājas apvedceļa izbūves nepieciešamība
Liepājas apvedceļa caur Otaņķiem izbūves gadījumā kravas transporta piebraukšana ostai tiks
nodrošināta no Grobiņas puses. Šajā gadījumā saglabājas bez izmaiņām plānotā ielu klasifikācija un
transporta shēma. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti un plūsmu sadalījumu, apvedceļa izbūve
nav turpmāko 12 gadu prioritāte.
Vienvirziena ielu tīkla attīstības iespējas
Vienvirziena ielu tīkla attīstība iespējama rajonos ar paralēli izvietotām E kategorijas ielām, kas
savstarpēji sadala pretējo virzienu plūsmas. Šāds risinājums ļauj atbrīvot papildus telpu autostāvvietu
izvietošanai. Šādus pasākumus ir lietderīgi veikt teritorijās, kur ir izvietoti daudzdzīvokļu nami vai līdzās
atrodas objekts ar nepietiekamu stāvvietu nodrošinājumu. Kā piemēru varētu minēt Alejas un Toma
ielas. Šādu ielu pāru izvēlei jāveic detalizētāka izpēte, nekā iespējams veikt, izstrādājot pilsētas
attīstības plānu.
Ielu klasifikācija
Plānojumā tiek ieviestas ielu klasifikācija, sadalot pa kategorijām, atbilstoši ielu pamatfunkcijām:
C kategorija – pilsētas nozīmes iela un tranzīta iela, savienošanas funkcija;
D kategorija – rajona nozīmes iela, savienošanas un piekļūšanas funkcija;
E kategorija – vietējās satiksmes iela, piekļūšanas un uzturēšanās funkcija.
Piešķirtā kategorija ielai neizslēdz ielas izmantošanu citām funkcijām, bet gan nosaka attiecīgo funkciju
prioritāti.
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C kategorijas ielas savieno valsts autoceļu tīklu, ostu un nodrošina tranzīta kustību cauri pilsētai. C
kategorijas jeb pilsētas nozīmes ielas plānotas kā tranzīta ielas, kas ļauj transportu izvadīt cauri pilsētai,
kā arī nodrošināt galvenos savienojums starp atsevišķām pilsētas daļām. Šajās ielās autostāvvietu
izvietošana brauktuvju malās pieļaujama tikai īpašos gadījumos un speciāli veidotās „kabatās“,
nodrošinot netraucētu transporta kustības plūsmu un satiksmes drošību. Arī pieslēgumu atsevišķiem
objektiem pieļaujami tikai izņēmumu gadījumos – ja nav citas alternatīvas. Ņemot vērā atšķirīgas pilsētas
daļa un to apbūves raksturu, ir iespējas noteikt atšķirīgas prasības, ja, piemēram, C kategorijas iela
šķērso dzīvojamo rajonu (piemēram – Meža, Krūmu, Šķēdes ielu situācijā) ir pieļaujams limitēt ātrumu
vai citādiem paņēmieniem „nomierināt satiksmi” (asāki pagriezieni, „guļoši” policisti u.tml.), noteikt lielāku
prioritāti gājējiem (luksofora fāzes, ielas labiekārtojuma prasības u.tml); sabiedriskā transporta ērtības.
Attiecīgie risināji precizējami konkrētā ielas rekonstrukcijas projektā.
D kategorijas ielas apkalpo satiksmi, savienojot pilsētas rajonus savā starpā un veido pieslēgumus
C kategorijas ielām. Gan C, gan D kategorijas ielas tiek izmantotas sabiedriskā transporta maršrutu
izvietošanai. Pieļaujama autostāvvietu izvietošana brauktuvju malās izveidotās „kabatās“, neapgrūtinot
ielas pamatfunkcijas.
E kategorijas ielas nodrošina piekļuvi objektiem, tajās ir atļauta autotransporta stāvvietu izvietošana.
Divu līmeņu dzelzceļa šķērsošana iespējas plānojumā tiek paredzētas:
§
Namdaru - Tērauda ielu pārvads (tuvākā nākotnē),
§
Cukura un Pulvera ielu krustojums (tālākā nākotnē),
§
Pārvads pāri Liepāja – Jelgava dzelzceļam Brīvības ielā (tālākā nākotnē).
Visai pilsētai ir izstrādāts sarkano līniju plāns. Kvartālos, kur ir vēsturiski izveidojies ielu plānojums, tiek
respektētas kadastru robežas. Atsevišķās ielās sarkano līniju koridori veidoti ar konstantu platumu,
pieļaujot atkāpes no kadastru robežām, lai sakārtotu šos koridorus. Pilsētas ziemeļu daļā, kuras attīstība
tiek plānota pilnīgi no jauna, sarkano līniju koridori veidoti platumā, kas ļaus nākotnē izvietot visus
nepieciešamos ielu šķērsprofilu elementus. Ir sagatavoti ielu tipveida šķērsprofili atbilstoši ielu
kategorijām, precizējami detālplānojumu izstrādes vai konkrētu ielu būvprojektēšanas ietvaros.
Satiksmes infrastruktūras nodrošinājumam pilsētas ziemeļu daļai
Ostas Karostas daļa ar pārējo pilsētas teritoriju ir plānots savienot, izbūvējot dzelzceļa sliežu ceļus un
jaunu tranzīta maģistrāles ceļu. Tranzīta maģistrālei tiek izmantotas gan esošais ielu tīkls, gan jaunu ielu
izbūve pa neapbūvēto Karostas teritoriju.
Tērauda ielas - Namdaru ielas savienojums (šķērsojums pāri dzelzceļam)
Izvērtējot SIA “Livland” izstrādāto “Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu projektu
ziemeļu-dienvidu savienojošā transporta koridora 2. posma teritorijai” transporta plūsmu izpētes projektu,
tika pārskatītas projekta rekomendācijas un piedāvātie varianti, izvēlētos viskompaktāko dzelzceļa 2
līmeņu šķērsojuma variantu. Pārvada izbūvei būs nepieciešams atsevišķu nekustamo īpašumu
atsavināšana un transporta organizācijas maiņa Krūmu/Meža ielās, ieviešot vienvirziena ielu kustību.
Pārvada izbūve viennozīmīgi uzlabos pilsētas daļu savienojamību, atrisinot ikdienā izjūtamo
problemātiku saistībā ar Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuves noslogojumu, kā arī nodrošinās iespējas
tālākā nākotnē uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību Laumas rajona iedzīvotājiem, pagarinot
tramvaja līniju līdz Kalpaka tiltam (skat. sabiedriskā transporta shēmu).
Auto novietnes un satiksmes nomierināšanas pasākumi
Jaunu objektu attīstības plānošanai tiek izvirzītas prasības, lai tie nodrošinātu nepieciešamo
autostāvvietu skaitu savu gruntsgabalu robežās. Ielu koridoros stāvvietas pieļaujams plānot E kategorijas
ielās. Attīstot vienvirziena ielu tīklu, iespējams palielināt autostāvvietu skaitu. D un C kategorijas ielās
stāvvietas būtu izvietojamas tikai nepieciešamības gadījumā un netraucējot satiksmes norisei un
drošībai.
Pēc Ganību – Zirņu maģistrālo ielu izbūves pilsētas centrs tiks atslogots no tranzītsatiksmes. Jāturpina
darbs pie sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas. Ielu koridoros ir iespējams
palielināt maksas stāvvietu īpatsvaru un regulēt cenas. Ielu tīkls pilsētas centrā aprīkojams, nosakot
prioritāti gājējiem un velosipēdistiem, bet ierobežojot privātā transporta kustības ātrumu un ērtības.
Uzskaitītie pasākumi ir veids, kā samazināt privātā transporta klātbūtni pilsētas centrā. Uzstādot par
mērķi publiskās ārtelpas paaugstinātu kvalitāti, tas nenozīmē, ka tajā vispār nav vietas privātam
transportam. Jāņem vērā arī, ka privātais transports nereti ir kā atsevišķu cilvēku (invalīdu, vecu cilvēku)
vienīgais un ērtākais pārvietošanās veids. Daļēji kā akumulējošas autonovietnes darbojas centram
piegulošie tirdzniecības centri (RIMI, Maxima, DEPO).
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Pilsētas centrā ir jūtams stāvvietu deficīts organizētu izklaides pasākumu laikā. Arī plānotai koncertzālei
nav paredzēts pietiekams autostāvvietu skaits. Iespēju robežās būtu vēlama stāvlaukumu izveide ap
pilsētas centru. Pieļaujama neapbūvēto privāto gruntsgabalu izmantošana pagaidu autostāvvietām.
Pilsētas ielu tīkls nav pārslogots ar transporta plūsmām. Līdz ar to ir relatīvi ērta nokļuves iespēja ar
privāto transportu jebkurā pilsētas rajonā. Tāpēc uzskatām, ka nebūs lietotāju šādas “novieto un brauc”
sistēmas stāvvietām. Līdz ar to nav lietderīgi tuvākajā nākotnē plānot šādas autostāvvietas sabiedriskā
transporta galapunktos.
Satiksmes nomierināšanas pasākumi jāorganizē pilsētas vēsturiskajā centrā, pilsētas dzīvojamos
rajonos, skolu, bērnudārzu un sabiedrisku iestāžu tuvumā.
Ir izstrādāti, bet vēl nav ieviesti satiksmes organizācijas uzlabošanas projekti. Papildus satiksmes
organizācijas uzlabojumi nepieciešami daudzdzīvokļu namu iekškvartālu teritorijās (Karosta, Ezerkrasts
u.c.).
Ieteikumi satiksmes organizācijas uzlabošanai pilsētas centra daļā izstrādāti „Vēsturiskās centra
publiskās attīstības koncepcijas ietvaros”(skat. http://www.grupa93.lv/liepaja/izpetes/publiska-artelpa):
-

Lielo ielu visā garumā noteikt kā ielu ar palēninātu transporta kustību.
Noteikt ierobežojumus automašīnu novietošanai pilsētas centra kodolā – maksimālo
nodrošinājumu ar autonovietnēm un ierobežojumu automašīnu novietošanai ielu malās.
Rekonstruējot Lielo ielu, mainīt tās segumu un profilu posmā gar Rožu laukumu, lai telpiski
apvienotu atsevišķos fragmentētos skvērus kopējā sistēmā.
Izvērtēt iespējas savienot Vecās ostmalas promenādi ar gājēju un velosipēdistu tiltiņu zem
Tramvaja tilta un būvēt jaunu gājēju un velosipēdistu tiltu pāri Tirdzniecības kanālam pret K.Zāles
laukumu.

Izvērst gājējiem draudzīgu vidi centra daļā:
- Pasta ielu posmā no Radio ielas līdz Lielajai ielai pārveidot par gājēju ielu. Izbūvēt kā gājēju
ielu Skolas ielu posmā no un Skolas ielu posmā no Jāņa ielas līdz K. Zāles laukumam.
Perspektīvā plānot gājēju ceļu no Jāņa ielas krustojuma ar Skolas ielu pāri kvartāliem starp
Bāriņu ielu un Ganību ielu līdz Ganību ielai. Plānot jaunas pieejas Vecās ostmalas promenādei
pret Krusta ielu;
- Friča Brīvzemnieka ielu posmā no Graudu ielas līdz Pasta ielai, Pasta ielu posmā no Friča
Brīvzemnieka ielas līdz Lielajai ielai un Stendera ielu noteikt kā ielas, kurās kustība notiek pēc
„apvienotās telpas” principa, izbūvēt šādam kustības modelim atbilstošu ielas profilu un
segumu. Perspektīvā plānot šādas zonas paplašināšanu Kuģinieku ielā, Radio ielā, Baznīcas
ielā posmā no Lielās ielas līdz Skolas ielai, Skolas ielā līdz pat K.Zāles laukumam un Teātra
ielā un kvartālos aiz Vecās ostmalas promenādes (starp Celtnieku ielu, Jūras ielu, Kūrmājas
prospektu un Promenādi);
- paaugstināt gājēju drošības un kustības komforta līmeni (Lielā iela, Kuršu iela no Peldu ielas
līdz Siena laukumam, Siena iela no Siena laukuma līdz Kuršu laukumam, Rīgas iela, Brīvības
iela, Zemnieku iela, );
- rekonstruējot paplašinātos krustojumus (Siena Laukums, Kuršu laukums, Pasta ielas un Friča
Brīvzemnieka ielas krustojums), veidot ielas profilu un segumu tā, lai skaidrāk organizētu
dažādu satiksmes dalībnieku kustību.
Akcentēt un uzlabot galvenos centra kodola sasaistes virzienus: uz Jūrmalas parku, Liepājas ezera
krastu, Veco ostmalu, pāri Tirdzniecības kanālam uz Jauno ostmalu un Raiņa parku; nākotnē – uz
jaunajām attīstības teritorijām šaipus un otrpus Tirdzniecības kanālam, izmantojot dažādus paņēmienus –
ielu apstādījumi, labiekārtojums (soliņi, ērtas ietves, apgaismojums / izgaismojums) u.tml.
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Sabiedriskā transporta attīstības jomā tiek plānoti tramvaja perspektīvie maršruti, pagarinot tramvaja
līniju: līdz M. Ķempes ielas galam, līdz Dienvidu kapiem; līdz ar dzelzceļa divlīmeņu šķērsojuma izbūvi
tramvaja izbūve Laumas rajonā – līdz Šķēdes ielas galam/Kalpaka tiltam; tālākā perspektīvā līnijas
pagarināšana arī Brīvības ielā (līdz Cukura ielai). Pārējo pilsētas daļu sabiedriskā transporta
nodrošinājums balstāms uz biežu un ērtu autobusu maršrutu pieejamību. .
8. att. Sabiedriskā transporta attīstības shēma
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Veloceliņu tīkls plānots ar mērķi nodrošināt ērtu pilsētas daļu sasaisti gan atpūtas un izklaides
braucieniem gan ikdienas (lietišķajiem braucieniem)
9. att. Plānotā veloceliņu attīstības shēma
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4.9. INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
Inženiertehniskās infrastruktūras (elektroapgāde, ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija, lietus kanalizācija,
siltumapgāde, sakaru apgāde u.tml.) esošais nodrošinājums un attīstības priekšnoteikumi ir atspoguļoti
paskaidrojuma daļā „Pašreizējās situācijas pārskats ”, informatīvajās kartēs un pārskata shēmās
(http://www.grupa93.lv/liepaja/kartes/inzenierkomunikacijas),
ņemot
vērā
teritorijas
plānojuma
detalizācijas līmeni un komunikāciju turētāju SIA „Liepājas ūdens”, SIA „Liepājas enerģija”, AS
„Latvenergo” , AS „Latvijas gāze” un SIA „Lattelecom” u.c. sniegto informāciju.
Teritorijas plānojuma kompetencē ir noteikt maģistrālajām inženiertehniskajām komunikācijām un
pilsētas nozīmes objektiem nepieciešamo teritoriju nodrošinājumu. Konkrētu inženierkomunikāciju tīklu
attīstības risinājumi ir izstrādājami nākošajos plānošanas un projektēšanas etapos - detālplānojumu un
būvprojektēšanas ietvaros, ņemot vērā konkrētās attīstības ieceres apjomus, nepieciešamās jaudas/vai
patēriņu, būvprojektu realizācijas termiņus
Prasības un nosacījumi inženierkomunikāciju projektēšanai, izbūvei un ekspluatācijas nodrošināšanai
lielākoties ir regulēti jau valstī vienoti, vispārīgajos normatīvajos aktos, tāpēc, ievērojot normatīvo aktu
savstarpējo hierarhiju un pašvaldības saistošo noteikumu izstrādes pamatprincipus, Liepājas pilsētas
teritorijas plānojuma saistošajā daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” netiek citētas vai
citādi dublētas vispārīgo normatīvo aktu prasības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir
ietverti galvenie pamatprincipi un vadlīnijas turpmākajai infrastruktūras objektu izvietošanai (skat. TIAN
5.20 sadaļu „Teritoriju inženiertehniskā apgāde un inženierkomunikāciju izvietojums” u.c.):
§
Inženierkomunikāciju izbūve, kā atļautā izmantošana, ir atļauta attiecībā uz visām teritorijām
pilsētā; tos projektē un izbūvē saskaņā ar vispārējiem normatīvajiem aktiem;
§
Komunikāciju tīklus pamatā izvieto ielu sarkano līniju koridoros vai, kur tas nav iespējams,
atsevišķos inženierkomunikāciju koridoros – tos nosaka detālplānojumu izstrādes ietvaros;
§
Inženierinfrastruktūras objektiem netiek noteikti ierobežojumi apbūves parametriem, kā arī netiek
izvirzīts nosacījums jaunveidojama zemes gabala minimālajai platībai;
§
pilsētas nozīmes objektus izvieto ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās, tostarp teritorijas
plānojuma galvenajā kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir atspoguļotas: NAI
rekonstrukcijas vajadzībām rezervētā teritorija Karostas Z daļā, plānoto 110 kV EPL apakšstaciju
izbūvei nepieciešamās teritorijas; perspektīvā termoelektrostacijas izbūves projektam rezervētā
teritorija - Attīstības teritorija AR (Latgales iela 4) un perspektīvais 330 kV EPL līnijas trasējums.
§
rekonstruējot esošās vai izbūvējot jaunas komunikācijas Liepājas vēsturiskajā centrā un citās
aizsargājamās apbūves teritorijās, respektē kultūrvēsturiski vērtīgo pilsētvidi – ielas ainavu, fasādes
uc. publisko ārtelpas elementus.
Inženiertehnisko objektu ekspluatācijas, drošības un sanitāro prasību nodrošināšanai atbilstoši kartes
mērogam noteiktas Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas (skat. karti Galvenās aizsargjoslas u.c.
aprobežojumi”). Pārējās aizsargjoslas nosakāmas detālplānojumos. Detalizēts aizsargjoslu un to
parametru uzskaitījums sniegts 4.12.sadaļā.
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4.10. KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA
Īpaša uzmanība teritorijas plānojumā veltīta Liepājas bagātīgajam kultūras mantojumam. Papildus
normatīvo aktu prasībām attiecībā uz pilsētbūvniecības pieminekli – Liepājas vēsturisko centru un
atsevišķiem arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, plānojumā ir noteiktas detalizētas prasības
gan visu vēsturisko ēku (ēkas, kuras būvētas līdz 1940.gadam) aizsardzībai, rekonstrukcijai un
renovācijai, gan pašvaldības noteiktajām aizsargājamās apbūves teritorijām.
10.att. Pilsētbūvnieciecības pieminekļa robežu precizējuma priekšlikums

Plānojumā tiek piedāvāts precizēt pilsētbūvniecības pieminekļa teritoriju Vecliepājas daļā, savukārt
Jaunliepājas daļu (ziemeļiem no Tirdzniecības kanāla) - izslēgt no pilsētbūvniecības pieminekļa.
konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2011.gads

54

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Plānojuma risinājumi

Teritorijā, kuru tiek piedāvāts izslēgt no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa, nav valsts
aizsargājamu kultūras pieminekļu – ēku un būvju, kā arī objektu ar pašvaldības noteiktu aizsargājamās
apbūves statusu - kultūrvēsturiski vērtīgas un saglabājamas būves; teritorijā disharmoniskā 20.gs. otrās
puses apbūve dominē pār vēsturiski vērtīgo apbūvi, savukārt būtiskās pilsētbūvnieciskās vērtības – kā ielu
tīkls un sarkano ķieģeļu koridori tiks aizsargāti aizsargājamās apbūves zonas ietvaros.
Ievērojot pēctecības principu, plānojumā ir pārmantotas apbūves veidošanas pamatprasības atsevišķās
aizsargājamās apbūves zonās (skat. TIAN 8.4. un 8.5. sadaļas), iekļaujot pamatprasības
pilsētbūvniecības rakstura saglabāšanai, ietverot maksimālā augstuma, stāvu skaita, maksimālā blīvuma
un apbūves izvietojuma pamatprincipus
11.att. Aizsargājamās apbūves zonas
I. apbūves zonas –
vēsturiski – mūra
apbūves tipa rajons
(pilsētas centrālā daļa
– Vecliepāja)
Pamatprasības:
§
Zemesgabala
daļā, kas robežojas ar
ielu (ielas frontē) veido
vienīgi perimetrālu
apbūvi. Pagalma ēkas
drīkst būvēt, veidojot
gan perimetrālo, gan
izklaidus apbūvi;
§
maksimālais
apbūves augstums 16 m;
§
maksimālais
stāvu skaits – 4 stāvi;
§
maksimālais
apbūves blīvums 60%
11

II.apbūves zona jaukta - koka un mūra
apbūves tipa rajons
Vecliepājas perifērā
daļa
Pamatprasības::
§
zemesgabalad
aļā, kas robežojas ar
ielu (ielas frontē)
veido vienīgi
perimetrālu apbūvi.
Pagalma ēkas drīkst
būvēt, veidojot gan
perimetrālo, gan
izklaidus apbūvi.
§
maksimālai
s apbūves augstums
- 12 m;
§
maksimālais stāvu skaits -3 stāvi
§
maksimālais apbūves blīvums – 50%;
III.apbūves zonas12 - vasarnīcu apbūves rajons(Jūrmalas parks un tam piegulošie kvartāli (Gulbīšu dīķa
apkārtne, Dzintaru iela)
§
zemesgabalu atļauts apbūvēt, veidojot izklaidus apbūvi;
11
12

Vēsturiski – jaukta - koka un mūra apbūves tipa rajons
Vēsturiski – vasarnīcu apbūves rajons
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§
§
§
§

maksimālais apbūves augstums – 9 m;
maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi;
maksimālais apbūves blīvums – 30%;
minimālais brīvās teritorijas rādītājs – 40%;.

IV. apbūves zona - Jaunliepāja
Detalizēti noteikumi ietverti atsevišķa TIAN sadaļā. (skat. TIAN 8.4.4. un 8.5.11. sadaļas)
Papildus šīm zonām plānojumā izcelti atsevišķi apbūves kvartāli - ar atšķirīgu ielas telpas un apbūves
raksturu. Šāds izņēmuma un papildus prasības tiek noteiktas atsevišķiem kvartāliem Vecliepājā,
Jaunliepājā, kā arī Karostā (skatīt TIAN 8.5. nodaļu).
12.att. Detalizēto apbūves noteikumu kvartāli aizsargājamās apbūves teritorijā
§
vasarnīcu apbūves
kvartālam ap Gulbju dīķi,
ietverot Peldu ielu starp
Kūrmājas prospektu un
Ūliha ielu, Ūliha ielu starp
Peldu ielu un Kūrmājas
prospektu, Kūrmājas
prospektu starp Peldu ielu
un Ūliha ielu;
§
kvartālam starp
Peldu ielu un Jūrmalas
ielu posmā no Liepu ielas
līdz Ūliha ielai;
§
Republikas ielas
apbūves grupai, kurā
ietverti zemesgabali abpus
Republikas ielai tās frontē
posmā no Ūliha ielas līdz
K.Valdemāra ielai;
§
Ūliha ielas apbūves
frontei, ko veido
zemesgabali Ūliha ielas
pāra numuru pusē posmā
starp Kūrmājas prospektu
un Roņu ielu;
§
Ūliha ielas apbūves
frontei, ko veido
zemesgabali Ūliha ielas
nepāra numuru pusē
posmā no Sporta ielas līdz
Roņu ielas galam;
§
Kūrmājas prospekta
apbūves grupai, ko veido
apbūve abpus ielai tās
frontē no Peldu ielas un Hika ielas stūra līdz Celtnieku ielas galam;
§
Jāņa Čakstes laukuma apkaimes apbūvei, ko veido apbūves fronte ap Jāņa Čakstes laukumu
Rožu ielā, Alejas ielā, Jēkaba Janševska ielā un Krišjāņa Valdemāra ielā;
§
Palmu ielas apbūves grupai, ko veido zemesgabali abpus Palmu ielai no Eduarda Veidenbauma
ielas līdz Zāļu ielai;
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§

Piejūras slimnīcas teritorijai;

§
Rīgas ielas apbūvei, Raiņa ielas apbūvei no tilta līdz Esperanto ielai un Kroņu ielai, Kroņu ielas
un Esperanto ielas apbūvei;
§
Aldaru ielas apbūvei posmā no Kroņu ielas līdz Kapsētas ielai;
§
apbūvei Dzelzceļnieku ielas nepāra numuru pusē no zemesgabala ar adresi Dzelzceļnieku iela
Nr.1 līdz Stacijas laukumam, ieverot zemesgabalu Rīgas ielā 60, kas robežojas ar Stacijas laukumu;
§
Jaunliepājas tirgus laukumam;
§
kvartālam Karostā starp Atmodas bulvāri, Katedrāles ielu, Cēsu rotas ielu, Studentu rotas ielu,
Imantas ielu (ietverot apbūvi abpus ielai), Neatkarības rotas ielu, Pulkveža Brieža ielu, Virsaiša ielu,
Imantas ielu un Turaidas ielu.
13. att. Aizsargājamās apbūves kvartāls Karostā.
Aizsargājamas apbūves statuss ir
noteikts arī kvartālam Karostā, starp
Atmodas bulvāri, Katedrāles ielu,
Cēsu rotas ielu, Studentu rotas ielu,
Imantas ielu (ietverot apbūvi abpus
ielai), Neatkarības rotas ielu, Pulkveža
Brieža ielu, Virsaiša ielu, Imantas ielu
un Turaidas ielu;
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Militārā mantojuma aizsardzība
Teritorijas plānojumā kā teritorijas ar īpašām prasībām noteiktas Liepājas cietokšņa fortifikācijas būves:
14.att.
§
Ziemeļu forts,
baterija Nr.1
§
Krasta aizsardzības
baterija Nr 23.
§
Ziemeļu forts,
baterija Nr.2
§
Redāns
§
Ziemeļu forts,
baterija Nr.3
§
Vidusforts, Ziemeļu
lunete
§
Vidusforts, kreisās
puses pulverpagrabs
§
Vidusforts
§
Vidusforts, labās
puses pulverpagrabs
§
Vidusforts, Dienvidu
lunete
§
Ziemeļu forts,
baterija Nr.6
§
Dienvidu forts,
baterija Nr.8.
Fortifikācijas būves ir organiski
saistītas ar Cietokšņa kanālu.
Paredzot šos objektus izmantot
tūrismam,
jādomā
par
piekļūšanu (tilti u.c.). Lai
piesaistītu līdzekļus (ES fondi
u.c.),
visai
apskatāmajai
vēsturiskajai militārajai teritorijai
nepieciešama vienots statuss.
Detalizēti nosacījumi
TIAN 6.7.5. sadaļā)

ietverti
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Industriālais mantojums
Industriālais mantojums, it īpaši 19.gs. un 20.gs. pirmās desmitgades ir mantojuma daļa, kas objektīvi ir
zaudējis daudz no sava autentiskuma. Rūpnīcas un noliktavas ir tikušas nemitīgi pārbūvētas, tajās
notikušie ražošanas tehnoloģiskie procesi ir bojājuši ēkas. Virkne rūpniecības teritoriju, kurās ražošana
nenotiek, jau ir degradējušās.
8.att. Industriālais mantojuma objektu izvietojums

Industriālais un infrastruktūras mantojuma izpētes ietvaros tika izvērtētas sekojošas teritorijas:
§
Liepājas linoleja rūpnīca (Vikander & Larson korķu un linoleja fabrika), (1896)
§
Liepājas (Kīlera) eļļas fabrika (1880)
§
Liepājas mašīnbūves rūpnīca (a/s Plutons), (1910)
§
Liepājas ādu fabrika (liķiera rūpnīca), (20.gs.sāk.)
§
Liepājas kartonāžas fabrika, (20.gs.sāk.)
§
Dancigera alusbrūzis, (19.gs.)
§
Noliktavas Kaiju ielā, (19.gs.)
§
Liepājas tramvaja depo (1899)
§
Liepājas ugunsdzēsēju depo (1888)
§
Liepājas TEC (1899)
§
Liepājas dzelzceļa stacija
§
Tosmāres kuģubūves rūpnīca
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Kā vērtīgi un aizsargājami tiek ierosināti saglabāt raksturīgākos rūpnīcu un noliktavu ielas korpusus, t.s.
„SARKANOS IELU KORIDORUS”, kurus raksturo līdzsvarota, izskatā līdzīgu 19.-20.gs. mijas ķieģeļu ēku,
apbūve abpus ielai.
Kā
aizsargājami ielu apbūves fragmenti,
vēsturiskās industriālās apbūves objekti un
apbūves akcenti ir noteikti:
§
eļļas fabrikas ūdenstorņi;
§
Tosmares kuģubūves rūpnīcas
skurstenis, zemūdeņu angārs un remonta
baseini (sausie doki);
§
Cukurfabrikas skurstenis;
§
Korķu un linoleja rūpnīcas ēku
fasādes Oskara Kalpaka ielā;
§
Eļļas fabrikas un Mašīnbūves
rūpnīcas korpusu fasādes gar ielu Oskara
Kalpaka ielā un Sliežu ielā;
§
Kaiju ielas un Aldara ielas
noliktavas;
Pieļaujama t.s. fasādisma metode - būvēt jaunus, augstākus un lielākus korpusus, bet saglabājot vecās sienas
gar ielām

14. att. Oskara Kalpaka ielā - Korķu&linoleja
rūpnīcas administratīvās ēkas un tai pretī esoša ēka

15.att. Oskara Kalpaka un Sliežu ielās - Eļļas rūpnīcas un
Mašīnbūves rūpnīcu korpusi gar ielu

16. att. Kaiju un Aldara ielas apbūve

17.att. Kaiju un Aldara ielas apbūve
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4.11. SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU PĀRMATOŠANA
Teritorijās, kurās ir izstrādāti un paliek spēkā esošie detālplānojumi ir uzskaitīti Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu 9.pielikumā.
Izņēmuma un papildus prasības noteiktas 3 teritorijām, kurām līdzšinējā laikā ir bijuši izstrādāti pietiekami
specifiski un detalizēti plānojumi, kuru pamat risinājumi jaunajā plānojumā ir integrēti, savukārt, atsevišķi
risinājumi ir precizēti:
§
Karostas industriālā parka teritorijai;
§
teritorijai Brīvības ielas nepāra numuru pusē no zemesgabala Brīvības ielā 105 līdz
zemesgabalam Brīvības ielā 205 (ietverot to);
§
teritorijai starp Brīvības ielu, Zemnieku ielu un Parka ielu.

4.12. AIZSARGJOSLAS UN CITI TERITORIJAS IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI
Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā aizsargjoslas ir atspoguļotas grafiskās daļas kartē „Galvenās
aizsargjoslas un citi aprobežojumi” atbilstoši grafisko pamatmateriālu mēroga 1: 10 000 noteiktībai –
aizsargjoslas, kuru platība ir lielāka par 10 m. Nosacījumi ietverti teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 5.22. sadaļā „Aizsargjoslas un tauvas joslas”. Aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m
atspoguļo grafiskajos materiālos turpmākās plānošanas ietvaros – lokālplānojumu, detālplānojumu vai
zemes ierīcības projektu izstrādes ietvaros. Aizsargjoslu teritorijās ievēro nosacījumus un teritorijas
izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likumu un uz tā pamata izdotajiem MK noteikumiem.
4.12.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslas:
1)krasta kāpu aizsargjosla - 150 m iekļaujot tajā īpaši aizsargājamos biotopus,
2)ierobežotas saimnieciskās darbības josla 5 kilometru platumā – iekļaujas lielākā daļas pilsētas Z
daļas mežu teritoriju
3)jūras aizsargjosla, kas aptver pludmali un zemūdens šelfa daļu no vienlaidu dabiskās sauszemes
veģetācijas sākuma līdz 10 metru izobātai13 ;
Aizsargjoslas un to nosacījumi atbilstoši Aizsargjoslu likuma 6.panta un 36.panta un Ministru kabineta
2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 86 „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas
noteikšanas metodika” nosacījumiem
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas un tauvas joslas:
1) Liepājas un Tosmares ezeriem, Vērnieku, Kalējupītei un Ālandes upītei – 10 m un ietverot
applūstošas teritorijas;
2)Zirgu salai – 20m un ietverot applūstošās teritorijas; Atteku salas visā salas platībā iekļaujas
applūstošajās teritorijās;
3)ap Beberliņa, Cietokšņa, Karostas un Tirdzniecības kanāliem - 10 m, izņemot Aizsargjoslu likumā
noteiktos gadījumus;
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir
skaidri izteikts stāvs pamatkrasts (stāvkrasts, kura krasta nogāzes slīpums ir lielāks par 25 grādiem) –
no tā augšējās krants.
Aizsargjoslas un to nosacījumi atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.panta 37.panta nosacījumus, kā arī
2008.gada 3.jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr.406 „ Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” nosacījumiem.
Atbilstoši Zvejniecības likuma 9. panta nosacījumiem virszemes ūdeņiem noteiktas šādas tauvas
joslas:
§ publiskajiem ūdeņiem – 10 metri;
§ privātajiem ūdeņiem – 4 metri
§ gar jūras piekrasti – 20 metri.
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Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:
14
1)pilsētbūvniecības piemineklim „Liepājas vēsturiskais centrs”- 100 m no tā robežas ;
2)kultūras pieminekļiem, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa robežās, kultūras pieminekli netiek
noteikta;
3)kultūras pieminekļiem, kas atrodas ārpus pilsētbūvniecības pieminekļiem – 100 m; kultūras
pieminekļu saraksts pievienots „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.pielikumā
Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 8.
panta otrās daļas 2.punktam. Turpmākās plānošanas gaitā, izstrādā individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) saskaņa ar Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumu Nr.392 „Kultūras
pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām.
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:
Aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9. panta un 39.pantam un Ministru kabineta 2004. gada 20.
janvāra noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
Urbumi un to aizsargjoslas attēlotas kartē „Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām”.
Urbuma Nr.
datu bāzē
"Urbumi"

Aizsargjoslas
ķīmiskā

bakterioloģiskā

ķīmiskā

Ūdensgūnes "Otaņķi" urbumi Liepājas pilsētas teritorijā
2466
10 m
nav nepieciešama
2475
10 m
nav nepieciešama
2477

10 m

nav nepieciešama

10391

10 m

nav nepieciešama

2647

10 m

nav nepieciešama

2642

10 m

nav nepieciešama

8850

10 m

nav nepieciešama

8851

10 m

nav nepieciešama

8849

10 m

nav nepieciešama

2467

10 m

nav nepieciešama

Pārējie urbumi, kuriem aprēķinātas aizsargjoslas uz b02.2011.
3
20m - ja ūdens patēriņš 137m /dnn
2622
10 m
3
65m - ja ūdens patēriņš 907 m /dnn,
3
45m - ja ūdens patēriņš 137m /dnn un
2605
10 m
3
135m - ja ūdens patēriņš 691,2 m /dnn

Urbumi ietilpst ūdensgūtnē Otaņķi", ķīmiskā
aizsargjosla 8930 ha noteikta visai
ūdensgūtnei kopā

3

470 m - ja ūdens patēriņš 137m /dnn un
3
1025 m - ja ūdens patēriņš 907 m /dnn
3
470 m - ja ūdens patēriņš 137m /dnn un
3
1210 m - ja ūdens patēriņš 691,2 m /dnn

2541

12 m

45 m

697 m

2542

10 m

50 m

697 m

nav nepieciešama

27 ha

2585
2586

10 m vidēji no urbumiem
Nr.2585, 2586, 2551

2551
4279
7298
7637
7978
8929

nav nepieciešama
55 ha
nav nepieciešama

10 m
10 m
stingrā režīma - 10 m
vidēji no visiem 3
urbumiem

nav nepieciešama
nav nepieciešama
nav nepieciešama

49 ha
nav nepieciešama

nav nepieciešama

700 m vidēji no visiem 3 urbumiem (164 ha)

nav nepieciešama

21523
25118
25778
25779
2550
13280
2604

10 m
30 m
30 m
30 m
10 m
10 m
10 m

nav nepieciešama
53 m
nav nepieciešama
nav nepieciešama
nav nepieciešama
nav jānosaka
nav nepieciešama

200 m
643 m
nav nepieciešama
nav nepieciešama
380 m un 700 m
380 m un 875 m
nav nepieciešama

2593

10 m

nav nepieciešama

nav nepieciešama

2556

10 m

nav nepieciešama

nav nepieciešama

14

TIAN pielikumā pievienots esošās un plānotās pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija robežu atspoguļojums.
Plānotās robežas un attiecīgi aizsargjosla (aizsardzības zona)
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4.12.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Aizsargjoslas gar ielām - noteiktas kā sarkanās līnijas. Esošo sarkano līniju precizēšana un jaunu
sarkano līniju projektēšanas nosacījumi ietverti TIAN 6.5.1. sadaļā.
Aizsargjoslas noteiktas un tajās ievēro nosacījumus saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13. panta , 42. panta
un Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumiem Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas
metodika..
Aizsargjoslas gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā
ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās
nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus, noteikta 50 metri katrā pusē no malējās sliedes, gar
pārējiem sliežu ceļiem — 25 metri, bet ne mazāk ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma josla.
Dzelzceļa nodalījuma josla un ekspluatācijas aizsargjoslas attēlota Plānojuma grafiskās daļas kartes
„Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi”.
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar dzelzceļu noteiktas un tajā ievēro nosacījumu saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 13. panta, 42.panta un Ministru kabineta 1998. gada 15. decembra noteikumiem Nr.457
„Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika”
Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:
1) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju — zemes gabals un gaisa telpa,
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no
elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas; atspoguļo
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
1

1 ) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa zemes
nodalījuma joslā un tuvāk par 1 metru no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, — šajā elektronisko
sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa zemes nodalījuma joslas
robežai; atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
12) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkano līniju robežās un tuvāk par 1 metru no
sarkanās līnijas, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu
nosaka līdz ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanajai līnijai; atspoguļo
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
13) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas tuvāk par 1 metru
no ēkas vai būves, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu
nosaka līdz ēkas vai būves pamatiem; atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības
projektā.
4

1 ) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1 metru gan no
sarkanās līnijas, gan no ēkas vai būves pamatiem, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves pamatiem (atkarībā no tā,
kas atrodas tuvāk); atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
2) gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām - ūdens platība, ko visā tās dziļumā no ūdens virsmas
līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā no elektronisko sakaru tīkla jūras
15
kabeļu līnijas (katrā tās pusē) ; atspoguļo kontekstā ar Jūras plānojuma izstrādi .
3) ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un
reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu sadales skapjiem un kastēm ar ieraktu pamatni vai skapjiem un
kastēm, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, kabeļu kanalizācijas akām un optisko kabeļu uzmavām
gruntī — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no
pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu kanalizācijas akas un optisko kabeļu
uzmavas ārējās malas; atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.

15

Teritorijas attīstības plānošanas likums, 1.panta 11.daļa

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2011.gads

63

Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts. Plānojuma risinājumi
1

3 ) ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un konteineriem — zemes gabals un gaisa telpa, ko
norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no elektronisko sakaru iekārtu skapja vai konteinera
nožogojuma (norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; atspoguļo
lokālplānojumā,
detālplānojumā
vai
zemes
ierīcības
projektā
2

3 ) gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru
tīkla līnijas ass; atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
1

(2 ) Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm
veido:
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem — zemes gabals un gaisa
telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to
nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja
tornis vai masts nav nožogots; atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm — zemes gabals un
gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no
atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā; atspoguļo
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un
hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un
posteņiem
1) jūras piekrastes automātiskai hidroloģiskai stacijai „Liepāja” –150m
2) jūras piekrastes novērojumu stacijas meteoroloģisko novērojumu iekārtai „Liepāja” – 150 m
16
3) hidroloģiskai stacijai „Liepājas ezers” - 20 m
4) pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes stacijām („Lauma” , „Liepāja”) un pazemes ūdeņu
monitoringa dziļurbumiem – 10 m; urbumi un to aizsargjoslas atspoguļotas kartē „Aizsargjoslas ap
urbumiem”
Aizsargjoslas ir noteiktas objektiem saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” sniegtajai informācija; aizsargjoslas ir noteiktas un tajās ievēro nosacījumus atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 15. panta un 44.panta nosacījumiem
Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
1)gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām- zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu - 7 metru attālumā no malējiem vadiem
uz ārpusi no līnijas,
b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovoltu- 12 metru attālumā no malējiem vadiem
uz ārpusi no līnijas;
c) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 2,5 metru attālumā no līnijas ass;
atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
2) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par
1metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
atspoguļo
lokālplānojumā,
detālplānojumā
vai
zemes
ierīcības
projektā.
3) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām — zemes
gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu
nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; atspoguļo
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
Aizsargjoslas ir noteiktas un tajā ievēro nosacījumus saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 16. un 45. pantiem,
2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika" kā arī Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 415
„Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”.
16

plānotā stacija, saskaņā ar LVGMC informāciju no 18.05.2011.
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Siltumtīklu aizsargjoslas
1) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm— zemes gabals, kuru aizņem
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas;
2) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem— zemes gabals, kuru aizņem
siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto
daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
Siltumtīklu aizsargjoslas atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
Aizsargjoslas ir noteiktas un tajās ievēro nosacījumus saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 17., 46.pantiem, kā
arī Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumiem Nr. 416 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar
siltumtīkliem noteikšanas metodika” un 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr. 982 "Enerģētikas
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, — 3 metri katrā
pusē no cauruļvada ārējās malas;
2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, — 5 metri katrā
pusē no cauruļvada ārējās malas;
3) gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem atspoguļo lokālplānojumā, detālplānojumā vai
zemes ierīcības projektā.
Aizsargjoslas ir noteiktas un tajās ievēro nosacījumus saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 19. un 48.pantiem
un Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 883 „Ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”.
Aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.
1) 50 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra:
a) astronomiski ģeodēziskā tīkla punktiem,
b) horizontālā globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktiem,
c) ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktiem,
d) gravimetriskā tīkla 1.klases punktiem;
2) 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra — pārējiem ģeodēziskā tīkla punktiem.
Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu likuma 49.panta nosacījumus.
Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem
1) aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem kuģošanas drošības nodrošināšanai (Liepājas
bākai,) noteiktas saskaņa ar Jūras administrācijas izsniegtajiem nosacījumiem un saskaņā ar
informācijai
(http://www.lja.lv/userfiles/file/Ugunis_un_Zimes/list_of_atons.pdf
un
2002.gada
10.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.412 „Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu
ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku”:
Liepājas bākai – 20 m
molu ugunīm un vadlīniju zīmēm – 5 m
2) aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības
nodrošināšanai noteiktas atbilstoši – lidostas „Liepāja” 3 km un 5km zonas
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Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām
un krātuvēm:
1) gar gāzesvadiem — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā
pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:
a) līdz 0,4 megapaskāliem — 1 metra attālumā,
b) vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem — 5 metru attālumā,
c) vairāk par 1,6 megapaskāliem — 15 metru attālumā;
1

1 ) gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem, kas atrodas
ceļu zemes nodalījuma joslā tuvāk par 5 metriem no ceļa zemes nodalījuma joslas malas, — līdz ceļa
zemes nodalījuma joslas robežai, bet ne mazāk kā 1 metru;
3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm — 25 metru attālumā no tvertnes,
b) ap gāzes regulēšanas stacijām — 6 metru attālumā no iežogojuma,
c) ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem — 10 metru attālumā no
iežogojuma,
d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4
megapaskāliem — 1 metra attālumā,
e) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas
punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6
megapaskāliem — 5 metru attālumā,
f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem, skapjveida gāzes regulēšanas
punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem — 10 metru
attālumā,
h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) — 10 metru attālumā no
iežogojuma,
i) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem — 4 metru attālumā no
zemējuma kontūras;
4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām — 100 metru
attālumā,
c) ap gāzes balonu grupu iekārtām — 10 metru attālumā,
d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) — 10 metru attālumā,
e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem — 10 metru
attālumā,
f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām — 10 metru
attālumā.
Aizsargjoslas noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 22.panta otrajai daļai un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 413 „Ekspluatācijas aizsargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm
noteikšanas metodika” un 2006.gada 5.decembrī MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” nosacījumus
Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem
Saskaņā ar 2006.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap
valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”, Liepājas pilsētā atrodas šādi objekti:
Nr.p.k.
1.

Kadastra Nr.
17000220088
2.
17000300014
3.
17000020071
4.
17000030001

Adrese
Ezermalas iela 2A
Roņu iela 2
Atmodas bulvāris 9
Tobago iela 1
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4.12.3. Sanitārās aizsargjoslas
Aizsargjoslas ap kapsētām – 300 m no kapsētas ārējās malas
Aprobežojumi aizsargjoslās ap kapsētām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 52.pantā, ekspluatācijas un
drošības prasības – Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap
kapsētām noteikšanas metodika”
Aizsargjoslas ap NAI un atkritumu izgāztuvēm:
- ap bijušo /slēgto atkritumu izgāztuvi - 100 metru.
- ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm - Liepājas NAI- 200 metru;
Aizsargjoslas noteiktas un tajās ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. un 55.panta
prasībām
4.12.4. Drošības aizsargjoslas
Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas
uzpildes stacijām
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 30.panta nosacījumiem, drošības aizsargjoslas noteiktas sekojošiem
objektiem
Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Objekta adrese

Drošības
aizsargjosla
( m)
500 m
100 m

1.
2.

LSEZ SIA “DG TERMINĀLS”,
SIA “BALTIC BUNKERING COMPANY”,

3.
4.
5.
6.

LSEZ SIA “GLEN OIL”,
SIA “NPK TERMINĀLIS”,
SIA V. Biļuka komercfirma “EVIJA”,
EAST-WEST TRANSIT’ SIA, Liepājas naftas bāze

Ostas piestātne 25,
Jaunā ostmala 33/35,
ostas piestātne Nr.69,
Ostas piestātne 26
Grīzupes iela 8A,
Upmalas ielā 12/16
Flotes iela 9

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EAST-WEST TRANSIT’ SIA, DUS
EAST-WEST TRANSIT’ SIA, DUS
Liepaja Petroleum’ SIA , objekts
LATVIJA STATOIL’ SIA, DUS
SIA V. Biļuka komercfirma “EVIJA”,
LATVIJA STATOIL’ SIA, DUS
LATVIJA STATOIL’ SIA, DUS
LUKoil Baltija R’ SIA, DUS
Lukoil Baltija R’ SIA, DUS
‘VIADA LIEPĀJA’ SIA, DUS-14
VIADA LIEPĀJA’ SIA , DUS-4
LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS’ SIA

Flotes iela 9
Brīvības iela 174
Ziemeļu iela 19,
Esperanto iela 4/8
Roņu iela 8
Cukura iela 3
Ganību iela 171
Kapsētas iela 24/26
Ganību iela 180
Brīvības iela 174/176
Krūmu iela 56/ Ziemeļu iela 8,
Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3402

25 m
25 m
100 m
25 m
100 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

19.
20.

NESTE LATVIJA’ SIA, DUS
“NESTE LATVIJA’ SIA, DUS

K.Zāles laukums
Raiņa iela 2

25 m
25 m

100 m
100 m
100 m
100 m

Drošības aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 311.panta prasības un ievēro 581.panta nosacījumu aizsargjoslas attiecas
uz vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, nosakot aizsargjoslu 1,5 reizes lielāku
nekā vēja elektrostaciju maksimālais augstums:
Roņu ielas galā – 100m
Karsotas Z daļā – 150m
Drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes
regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes
kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes
balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām
Ap maģistrālo gāzes vadu Liepāja – Iecava (D350mm) – 125 m.
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Objekta adrese
Drošības aizsargjosla ( m)

LATVIJAS GĀZE’ AS, ekspl.iec. ‘GĀZES
TRANSPORTS’ GRS ‘Liepāja’

Grīņu iela 5

100 m metri ap GRS

SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”,
VIRĀŽA A’ SIA, GUS

Grīzupes iela 3/5,
Lauku iela 59a,

100 m
100 m

LATVIJAS GĀZE’ AS, fil. ‘GĀZES
TRANSPORTS’ 3.AUTOMOBIĻU GĀZES
UZPILDES KOMPRESORU STACIJA

Brīvības iela 162,
50 m

2

Drošības aizsargjoslas noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32 .pantam un tajās ievēro Aizsargjoslu
2
likuma 58 .panta nosacījumus
Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās
vielas un produktus
Aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 323.panta otro daļu un Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.599 „Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa
kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus”.
- aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas vai
produktus apjomos, kas pārsniedz 10 cisternas vai vagonus vienā dzelzceļa sastāvā- 25 m.
Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu likuma 58.panta nosacījumus.

Aizsargjoslu un citu teritorijas izmantošanas aprobežojumu atspoguļojums.
Aizsargjoslas atspoguļotas kartē „Galvenās aizsargjoslas u.c. aprobežojumi” atbilstoši mēroga 1: 10 000
noteiktībai
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5. TURPMĀKĀ PLĀNOŠANA
Turpmākās plānošanas ietvaros noteiktas obligātās detālplānojumu teritorijas, sniegti priekšlikumi
pilsētas investīciju projektiem, ar kaimiņu pašvaldībām kopīgi risināmo jautājumu loks, kā arī priekšlikumi
plānošanas pasākumiem, kas veicami
Obligāti izstrādājamo detālplānojumu teritoriju saraksts ietverts „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu” 10. pielikumā.
Citos gadījumos detālplānojumu obligāti izstrādā šādos gadījumos:
§ pirms esošo zemesgabalu robežu pārkārtošanas, jaunu zemesgabalu veidošanas un jaunas
būvniecības vai rekonstrukcijas uzsākšanas teritorijās, kas norādītas kartē „Detalizētas plānošanas
teritorijas”, izņemot būvniecību zemesgabalā, kam ir nodrošināta piekļūšana no esošas ielas vai
piebraucamā ceļa un nav nepieciešams mainīt zemesgabala robežas. Iepriekšminētajā gadījumā
Būvvalde ir tiesīga atļaut uzsāk būvniecību bez detālplānojuma izstrādes;
§ teritorijas kompleksas attīstības gadījumā, ja apbūves ieceres realizācijai ir nepieciešama
zemesgabalu apvienošana, sadalīšana vai citas robežu izmaiņas, transporta infrastruktūras vai
inženierkomunikāciju izbūve vai pārkārtošana;
§ citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos.
Detalizētas prasības skatīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 10.sadaļā.
Priekšlikumi investīciju projektiem atspoguļoti 18.attēlā
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18. att. Priekšlikumi investīciju projektiem

.
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Kopējo interešu jautājumi ar kaimiņu pašvaldībām
Kopējo interešu jautājumi, kas risināmi tālākajā plānošanas gaitā: piepilsētā plānotās apbūves
teritorijas, sadarbība sabiedriskā transporta maršrutu attīstībā; jaunu kapsētu un mazdārziņi
saimniecība.
§
Kopējo interešu jautājumi ar Grobiņas pašvaldību: lidosta, Cimdenieku ciems, Liepājas ezera
apsaimniekošana, Tosmares ezera apsaimniekošana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana; dzīvnieku
kapsētas izveide, 330 un 110 EPL trasējumi, apvedceļš, vējaparki, TES.
§
Kopējo interešu jautājumi ar Nīcas pašvaldību: Pērkones kanāla apkārtnes attīstība, Liepājas
ezera apsaimniekošana, apvedceļa risinājums, piekraste.
19.att. Kopējo interešu jautājumi
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Priekšlikumi citiem turpmākās plānošanas pasākumiem
Vides kvalitātes uzlabošanas, dabas aizsardzības, drošības pasākumu un ilgtspējīgu risinājumu
ieviešana īstenojama arī citu plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas ietvaros:
1)Vides rīcības programmas aktualizācija.
Pašlaik ir spēkā Liepājas pilsētas Vides rīcības programma 2009.-2014.gadam. Tā ietver pasākumus
atmosfēras gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā, trokšņa paaugstinātu līmeņu novēršanai, peld ūdeņu
kvalitātes uzlabošanai, ūdens un dabas aizsardzībai, kā arī citus. Ieteikums teritorijas plānojuma
ieviešanas laikā aktualizēt /vai izstrādāt jaunu vides rīcības programmu, aktualizējot pasākumus gaisa
kvalitātes uzlabošanai ražošanas un ostas teritorijā, rūpnieciskā avāriju riska mazināšanai, ilgtspējīgai
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanai un citus.
2)Civilās aizsardzības plāna aktualizācija, ietverot kompleksu riska novērtējumu un risku vadības
17
sistēmas izveidi . Civilās aizsardzības plāna atjaunošanas ietveros veikt kompleksu pilsētas rūpnieciskā
riska novērtējumu, lai noskaidrotu paaugstinātas bīstamības objektu komplekso ietekmi un atbilstoši
identificētajiem riskiem plānotu drošības pasākumus, tostarp izskatīt jautājumu par kompleksas risku
vadības sistēmas izveidi pilsētā, kā arī novērtējuma rezultātu pielietošanu teritorijas plānojuma
ieviešanas uzraudzībā. Novērtējuma rezultātus pilsētas Būvvalde varētu ņemt vērā, izsniedzot
plānošanas un arhitektūras uzdevumus būvprojektiem un, ja nepieciešams, balstoties uz šo novērtējumu
iekļaut minētajos uzdevumos papildus prasības vides aizsardzības un drošības pasākumu projektēšanai
būvprojektos.
3) ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrāde un aktualizācija
Dabas liegumam „Tosmare” ir nepieciešama dabas aizsardzības plāna, kā arī individuālo aizsardzības
un izmantošanas noteikumu izstrāde; dabas liegumam „Liepājas ezers” - dabas aizsardzības plāna
pilnveidošana paplašinātajai teritorijai un jaunajā teritorijas plānojumā iekļauto teritorijas
apsaimniekošanas un izmantošanas pasākumu integrēšana teritorijas individuālās aizsardzības un
izmantošanas noteikumos.
Teritorijas plānojumā ietverto pasākumu ieviešanā saistībā ar ĪADT plānošanu ir jāsadarbojas
pašvaldības un valsts dabas aizsardzības institūcijām, vienojoties par optimālākajiem risinājumiem
pilsētas ĪADT aizsardzībā un apsaimniekošanā.
4) Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā aktualizācija
Pašlaik Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, tostarp, pasākumu programma vides
kvalitātes mērķu sasniegšanai, ir izstrādāts laika periodam līdz 2015. gadam. Teritorijas plānojuma
ieviešanas laikā notiks plāna un tā pasākumu programmu izstrāde vai atjaunošana nākamajiem upju
baseinu apgabala apsaimniekošanas periodiem (6 gadu cikls). Pašvaldībai, sadarbojoties ar valsts
atbildīgajām institūcijām (šī pārskata izstrādes laikā – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”), ir jārūpējas par ūdeņu apsaimniekošanas pasākumu integrēšanu Ventas upju baseina apgabalā
plānā, īpašu uzmanību pievēršot papildus pasākumu programmai.

17

Jelgavas pilsētas labas prakses piemērs risku izvērtēšanas un vadības sistēmas izplānošanai un izveidei
pārrobežu sadarbības projekta izstrādes ietvaros: shttp://www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2011-gads2/latvijas--lietuvas-parrobezu-sadarbibas3/parrobezu-sadarbibas-iniciativa-riska-va8/
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