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 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS LIEPĀJAS PILSĒTĀ 

 
Sporta nozarei teritoriālās sabiedrības ietvaros ir vairākas funkcijas. Zemāk redzamais 
Attēls 1.1. palīdz izprast sporta nozares sociāli-ekonomisko nepieciešamību teritoriālās 
sabiedrības ietvaros: 
 

 
 

ATTĒLS 1.1. SPORTA NOZARES EKONOMISKĀS FUNKCIJAS TERITORIĀLĀS SABIEDRĪBAS 
IETVAROS STRUKTŪRSHĒMA 

 
Kā izriet no Attēlā 1.1. redzamās struktūrshēmas, no vienas puses sporta nozare tieši 
apmierina vietējo iedzīvotāju vajadzības pēc sporta – brīvā laika pavadīšana, izpaužoties 
dažādās sporta disciplīnās, kā arī vienkārši veicinot fizisko attīstību un veselību, kā arī 
nodrošinot iespēju klātienē izbaudīt sporta pasākumus. No otras puses sporta nozare 
kalpo arī kā viens no vietējās tautsaimniecības papildu ienākumu avotiem, kas, pirmkārt, 
var tikt panākts vietējiem un no ārpuses piesaistītiem sporta entuziastiem uzsākot 
karjeru vietējā profesionālā sporta industrijā un, otrkārt, ar sporta tūrisma starpniecību, 
pilsētas visiem apmeklējot pilsētā organizētos sporta pasākumus un veicot tēriņus 
pilsētas ekonomikā. 
 
Liepājas sporta nozares vēriens ļauj tai apmierināt visas iepriekšminētās sabiedrības 
gaidas no sporta, tāpēc, lai arī vajadzība pēc labiekārtotas vides fizisko un sporta 
aktivitāšu īstenošanai neietilpst cilvēku primāro vajadzību kategorijā, tomēr nebūtu 
pārspīlēti apgalvot, ka zemāk apskatāmo demogrāfisko rādītāju dinamika zināmā 
pakāpē izriet arī no attīstības vēsmām pilsētas sporta jomā. 

1.1 DEMOGRĀFIJA 

 
Teritorijas iedzīvotāju skaita izmaiņas ir uzskatāms rādītājs cilvēku apmierinātības ar 
teritorijas dzīves apstākļiem novērtēšanai un, kā tika iepriekš minēts, sporta nozarei 
piemīt vairāki šī dzīves apmierinātības līmeņa ietekmēšanas kanāli. 
 
2018. gadā Liepājā dzīvoja 68 945 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāji vecums Liepājā bija 42 
gadi, demogrāfiskā slodze - 690 bērni, pusaudži un pensionāri uz 1000 iedzīvotājiem. 
Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2012.-2018. gadam turpināja samazināties vidēji par 
750 iedzīvotājiem gadā.  
 
Zemāk Attēlā 1.1. atspoguļota iedzīvotāju kopskaita izmaiņas Liepājā laika posmā no 
2012.-2018. gadam. 
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ATTĒLS 1.2. LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ IZMAIŅAS LAIKA POSMĀ NO 2012.-
2018. GADAM 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Attēlā 1.1. novērojamās iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmēja gan negatīvs dabiskais 
pieaugums, gan arī negatīvs mehāniskais pieaugums (migrācija). Jāpiebilst, ka 
iedzīvotāju aizbraukšanas tendence no Liepājas pakāpeniski samazinās, un 2018. gadā 
pirmo reizi daudzu gadu laikā tika sasniegts pozitīvs migrācijas saldo. Labvēlīgas 
migrācijas tendences arvien būtiskāk kompensē negatīvo dabisko pieaugumu, līdz ar to 
kopējā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence 2017. un 2018. gadā ir būtiski 
uzlabojusies. 

1.2 SPORTA NOZARES PIEDĀVĀJUMS 

Liepājas ģeogrāfiskais novietojums, resursu mērogs un pašvaldības līdz šim nodrošinātā 
iekštelpu un ārtelpu sporta infrastruktūra ļauj pilsētā dažādos formātos nodarboties ar 
plaša tvēruma sporta veidiem un sporta disciplīnām, sākot ar populārākajiem komandu 
sporta veidiem, arī ūdenssporta disciplīnām un beidzot ar retāk sastopamiem 
individuāliem sporta veidiem, kā arī nodrošināt apstākļus starptautiska mēroga sporta 
notikumu uzņemšanai. 

1.2.1 LIEPĀJAS SPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Noteicošā loma kopienas sporta kultūras kultivēšanā ir atbilstoši labiekārtota vide jeb 
nodrošinājums ar publisko sporta infrastruktūru. Centrālo vietu šajā sporta nozares 
materiālā nodrošinājuma ekosistēmā ieņem seši valsts un reģiona nozīmes sporta 
infrastruktūras objekti: Liepājas Olimpiskais centrs, LOC Ledus halle, LOC Manēža, LOC 
Tenisa halle, stadions „Daugava” (ar pilnvērtīgu vieglatlētikas sektoru) un stadions 
„Olimpija”, kā arī 3 peldbaseini – LOC Baseins&SPA komplekss, peldbaseins 
“Ezerkrasts”, kas ir LKSS pārvaldībā, un viens privāta uzņēmēja apsaimniekots 
peldbaseins sporta centrā “Hidrolats”. Liepāja atrodas arī papildus šādi ārtelpu sporta 
infrastruktūras objekti: 3 futbola stadioni – “Daugavas rezerves stadions”, “Velnciema 
stadions”, “Raiņa parka stadions”, kā arī tenisa centrs Jūrmalas parkā, 3 specializētie 
brīvpieejas basketbola laukumi un 17 vingrošanas laukumi. Slēgtos pašvaldības sporta 
infrastruktūras objektus pārvalda kapitālsabiedrība “Liepājas Olimpiskais centrs” (LOC), 
bet visus atvērtā tipa sporta stadionus apsaimnieko SIA “OC Liepāja”. 

1.2.2 LIEPĀJAS SPORTA SABIEDRĪBA 
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Liepājas ģeogrāfiskais novietojums un iepriekš uzskaitītā pašvaldības iekštelpu un 
ārtelpu sporta infrastruktūra nodrošina augsni vērienīgai dažāda formāta sporta un 
fiziskās attīstības aktivitātēm. Par to liecina tas, ka Liepājā darbojas 5 profesionālie 
sporta klubi, 6 komandu sporta veidu, 39 individuālo sporta veidu (t.sk. 6 ūdenssporta) 
un 4 specializētās amatieru sporta biedrības, kuras kopumā aptver vismaz 48 dažādus 
sporta veidus. Šo piedāvājumu būtiski papildina arī 25 privātie sporta klubi - uzņēmumi, 
kur par samaksu tiek nodrošināta pieeja inventāram, kuru speciālista vadībā iespējams 
izmantot vispārējai fiziskai attīstībai, cīņas mākslas apgūšanai, veselības stiprināšanai 
u.c. specifiskākām aktivitātēm. 
 
Tāpat iespējams runāt arī par šīs sporta aktivitātes konkurētspējīgo līmeni. Liepājā 
pastāv liels komandu skaits, kas piedalās Latvijas čempionātos un augstāka ranga 
sacensībās, ar labām sekmēm startē vairāki individuālo sporta veidu pārstāvji, veiksmīgi 
sacensībās tiek iesaistīti senioru vecuma sportisti. 
 

1.2.3 LIEPĀJAS SPORTA NORISES 

Pastāvošā sporta infrastruktūrā Liepājā kalpo kā priekšnosacījums dažāda rakstura 
sporta pasākumu novadīšanai pilsētā, tādā veidā ne tikai apmierinot vietējās sabiedrības 
pieprasījumu pēc šāda veida pasākumu apmeklēšanas, bet arī ģenerē pilsētas 
ekonomikai papildu ienākumus no sporta tūrisma. 
 
Veicinot pilsētas iedzīvotāju un viesu fizisko aktivitāti, visa gada garumā Dienvidrietumu, 
Jaunliepājas un Laumas rajonā (Ziemeļu priekšpilsētas rajons), kā arī Karostā tiek 
organizētas sporta nodarbības. Siltos laika apstākļos nodarbības norisinās brīvā dabā, 
bet ziemas un drēgnajos laika apstākļos, saglabājot norises vietas katrā mikrorajonā, tās 
tiek pārceltas uz iekštelpām.  
 
Sporta pārvalde sadarbībā ar Liepājas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, 
sporta klubiem un biedrībām katru gadu kopīgi organizē dažādus jau par tradicionāliem 
uzskatāmus sporta pasākumus: 

▪ Starptautiskas sacensības basketbolā - Pasaules un Eiropas čempionātus un 
nometnes; 

▪ Eiropas Tenisa asociācijas kausa izcīņas sacensības tenisā; 
▪ Liepājas pilsētas amatieru sacensības futbolā, basketbolā, hokejā, pludmales 

volejbolā un tenisā; 
▪ Latvijas mēroga ziemas peldēšanas sacensības; 
▪ Starptautiskas minigolfa sacensības; 
▪ Funkcionālā fitnesa sacensības; 
▪ Baltijas līmeņa motokrosa sacensības; 
▪ Latvijas mēroga skriešanas, orientēšanās un šķēršļu pārvarēšanas sacensības; 
▪ Starptautiskās sporta deju sacensības; 
▪ Starptautiskās bodibildinga sacensības; 
▪ FIA Eiropas rallija čempionāta posmu; 
▪ Starptautiskus bērnu futbola turnīrus; 
▪ Netradicionālo sporta veidu festivālu; 
▪ Starptautiskus hokeja turnīrus; 
▪ Starptautiskās sacensības vindsērfingā; 
▪ u.c. 


