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5. LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS 
REZULTĀTI 

5.2. APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS 

Laika posmā no 2019.gada 26. septembra līdz 15. novembrim Liepājas pašvaldība 
veica Liepājas iedzīvotāju aptauju. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par uzlabojumiem attiecībā uz katru no 13 tematiskajām jomām. Aptauja tika izplatīta 
pašvaldības mājaslapā liepaja.lv, pašvaldības izdevumā “Katram liepājniekam”, portālā 
liepajniekiem.lv un Liepājas pašvaldības Facebook vietnē. Aptauja sastāvēja no 26 
jautājumiem - katrai no 13 nozarēm bija iespēja sniegt tās aktualitātes vērtējumu un 
priekšlikumus nozares uzlabojumiem. Turpmāk tekstā ir dota aptaujas rezultātu analīze 
par uzlabojumu nepieciešamību vides nozarē Liepājas pašvaldībā. 
 
Kopumā aptaujā piedalījās 270 respondenti, kuru ieskatā vidējais vides  jomas 
aktualitātes vērtējums bija 4,41 balles no 5 ballēm (1. vieta no 13). Komentārus 
konkrēti par vides tematisko jomu izteica 161 respondents. Kopumā tika identificēti 318 
ar vides nozari saistīti komentāri. No tiem vien 259 komentāri (81%) ir atzīti par 
atbilstošiem (skatīt skaidrojumu zemāk tekstā) turpmākai datu apstrādei. 
 
Respondentu sniegto atbilžu apstrādes rezultātā tika iegūti šādi secinājumi: 

▪ Sociālās aizsardzības nosacīto apakšnozaru griezumā relatīvi apjomīgākais 
komentāru īpatsvars ir veltīts 2 apakšnozarēm: 

o “Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums” (37,5%); 
o “Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība” (37,5%). 

▪ Apakšnozaru atsevišķu snieguma aspektu plaknē visbiežāk atbilstošo 
komentāru vidū tika pieminēti šādi pilnveidojamie aspekti: 

o Atkritumu šķirošanas iespēju pieejamības trūkums (10,4%); 
o Zema (publiskās ārtelpas) sanitārā tīrība (8,9%); 
o Zema atkritumu šķirošanas kultūra sabiedrībā (8,1%); 
o Rūpniecības un loģistikas darbību radītais pārmērīgais gaisa 

piesārņojums pilsētā (5,8%). 
Kopsummā šie trīs aspekti reprezentē 33% visu derīgo komentāru satura būtību. 
 
Pilnvērtīgai ainai par respondentu sniegto atbilžu biežuma sadalījumu apakšnozaru un 
tiem saistošo aspektu griezumā skatīt abas zemāk pievienotās tabulas, kur ir redzams 
atbilžu sadalījums pa visām definētajām vides apakšnozarēm un to darbības 
aspektiem (skatīt Tabulu 5.1. un Tabulu 5.2.): 
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TABULA 5.1. KOMENTĀRU SKAITA UN ĪPATSVARA SADALĪJUMS PĒC VIDES 
APAKŠNOZARĒM 

Apakšnozare 
Komentāru 

skaits 
Īpatsvars 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un 
mājokļi 

19 7,3% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums 97 37,5% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība 97 37,5% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata 
pārmaiņas 

44 17,0% 

Nozares pārvaldība 2 0,8% 

Kopā 259 100% 
 
TABULA 5.2. KOMENTĀRU SKAITA UN ĪPATSVARA SADALĪJUMS ATBILSTOŠI VIDES 
APAKŠNOZARU SNIEGUMA PROBLĒMĀM 

Neapmierinošs apakšnozares snieguma aspekts 
Komentāru 

skaits 
Īpatsvars 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Šķirošanas iespēju pieejamības trūkums 

27 10,4% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Publiskā ārtelpa kopumā):  Zema 
sanītārā tīrība 

23 8,9% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Zema atkritumu šķirošanas kultūra sabiedrībā 

21 8,1% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas (Gaisa 
kvalitāte): Rūpniecības un loģistikas darbību radītais pārmērīgais gaisa 
piesārņojums pilsētā 

15 5,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Esošo objektu funkcionālā labiekārtojuma trūkums 

14 5,4% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Floras/apzaļumojuma trūkums pilsētvidē 

14 5,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Atkritumu pārstrādes trūkums 

10 3,9% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Publiskā ārtelpa kopumā): 
Funkcionālās labiekārtojuma nepilnības 

8 3,1% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Ierobežots šķirojamo materiālu klāsts 

8 3,1% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Citi pilsētvides rekreācijas objekti): 
Esošo objektu trūkums 

7 2,7% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Dabas resursu 
izsmelšana): Apziņas trūkums par dabas resursu izsmeļamību 

7 2,7% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Pārmērīgs pakotu produktu patēriņš 

7 2,7% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas (Gaisa 
kvalitāte): Zema gaisa kvalitāte pilsētā 

7 2,7% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas (Gaisa 
kvalitāte): Autotransporta satiksmes radītais pārmērīgais gaisa piesārņojums 
pilsētā 

7 2,7% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas (Klimata 
pārmaiņas): Atbilstošas apziņas trūkums sabiedrībā 

6 2,3% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Citi pilsētvides rekreācijas objekti): 
Esošo objektu funkcionālā labiekārtojuma trūkums 

5 1,9% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Atkritumu 
apsaimniekošana): Nepietiekami bieža atkritumu izvešana 

4 1,5% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Degradētās teritorijas): Pārmērīga 
klātbūtne pilsētas ainavā 

4 1,5% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas 4 1,5% 
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(Enerģētika): Videi draudzīgu alternatīvo energoresursu nepietiekama 
izmantošana 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Atkritumu 
apsaimniekošana):  Pakalpojumu dārdzība 

3 1,2% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Mājokļi): 
Padomju laikā būvēto dzīvojamo ēku kalpošanas termiņa beigu tuvošanās 

3 1,2% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Parku/skvēru trūkums 

3 1,2% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Zema apstādījumu uzturēšanas kvalitāte 

3 1,2% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Privātmāju īpašumi): Privāto 
īpašumu radītais vizuālais piesārņojums 

3 1,2% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Piesārņojoša 
saimnieciskā darbība): Ķīmiskais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums 

3 1,2% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Mežu resursi): 
Piesārņojums ar atkritumiem 

3 1,2% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Liepājas ezers): Ezera 
aizaugšana 

3 1,2% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Sanitārie 
pakalpjumi):  Mājdzīvnieku kapsētas trūkums 

2 0,8% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Atkritumu 
apsaimniekošana):  Apsaimniekotājs nenodrošina dalīto atkritumu konteinerus 

2 0,8% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Mājokļi): 
Dzīvokļu tirgus uzkaršana - augstas cenas un šaurs piedāvājums 

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Publiskā ārtelpa kopumā): 
Pārmērīga papeļu izplatīto alergēnu klātbūtne  

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Publiskā ārtelpa kopumā): 
Jaunbūvju nepievilcīgs dizains 

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Apgrūtināta piekļūšana 

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Privātmāju īpašumi): 
Kultūrvēsturisko ēku vizuālais nolietojums 

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Daudzdzīvokļu namu kvartāli): 
Iekšpagalmu vides nepievilcība 

2 0,8% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Daudzdzīvokļu namu kvartāli): 
Sanitārās tīrības trūkums 

2 0,8% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Atkritumu cirkulārā 
aprite): Informācijas aprites nepilnības par šķiroto atkritumu nodošanas vietām 

2 0,8% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas 
(Energoefektivitāte): Atbalsta trūkums risinājumu ieviešanai 

2 0,8% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Komunālā 
infrastruktūra un pakalpojumi): Novecojušu tehnoloģiju izmantošana 

1 0,4% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Atkritumu 
apsaimniekošana):  Zema apsaimniekošanas kvalitāte 

1 0,4% 

Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana un mājokļi (Atkritumu 
apsaimniekošana): Neapmierinoša attieksme pret klientiem 

1 0,4% 

Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Parki, dabas objekti un flora 
pilsētvidē): Esošās infrastruktūras pārmērīgs nolietojums 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Dabas resursu 
izsmelšana): Pašvaldības pārmērīgs dabas resursu patēriņš 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Mežu resursi): Zema 
apsaimniekošanas kvalitāte 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Liepājas ezers): Izsmelti 
zivju resursi 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Pludmale): Piesārņojuma 
klātbūtne 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Pludmale): Krasta līnijas 
erozija 

1 0,4% 

Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība (Pludmale): Pārmērīga 
aļģu klātbūtne 

1 0,4% 



  

49 
 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas 
(Enerģētika): Energoresursu izšķērdēšana 

1 0,4% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas 
(Energoefektivitāte): Informācijas aprites nepilnības 

1 0,4% 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte un klimata pārmaiņas (Gaisa 
kvalitāte): Neekoloģiskā privāto mājsaimniecību apkure 

1 0,4% 

Nozares pārvaldība: Pašvaldības komunikācijas trūkums par vides 
jautājumiem 

1 0,4% 

Nozares pārvaldība: Līdzekļu izšķērdība 1 0,4% 

Kopā 259 100% 

 

5.3. APTAUJAS REZULTĀTU APSTRĀDES METODIKA 

Apkopotās aptaujas informācijas apstrādē tika ņemts vērā, ka vienas personas 
komentāra ietvaros bieži vien ietilpst vairāki komentāri par dažādiem nozares 
snieguma aspektiem. Vadoties no tā, vides tematiskās aptaujas rezultātu apstrādes 
pirmajā posmā tika identificēti 318 komentāri. 
 
Nākamajā apstrādes posmā tika veikta šo komentāru sašķirošana pēc to lietderības 
pazīmes, atsijājot nelietderīgos viedokļus. 
 
Nelietderīgi komentāri tika identificēti, balstoties uz šādām raksturīpašībām (iekavās 
dots to īpatsvars): 

▪ Neskaidri formulēts attīstības priekšlikums (3 %), piem., “Neieviest monopolu 
atkritumu apsiamniekošanā”; 

▪ Vispārīgs/nekonkrēts priekšlikuma formulējums (8 %), piem., “Jo zaļāk 
domāsim, jo labāk.”; 

▪ Daļēji vispārīgs komentārs - norādīts pilnveidojamais subjekts, bet nav 
konkretizēts pilnveidojamais aspekts (22 %), piem., “Atkritumu šķirošana”; 

▪ Daļēji vispārīgs komentārs - norādīts pilnveidojamais aspekts, bet nav 
konkretizēts pilnveidojamais subjekts (5 %), piem., “Motivējoši, informatīvi 
plakāti, posteri”; 

▪ Komentārs neatbilst tematiskās aptaujas mērķim (3 %), piem., “Vairāk šis 
jautājums attiecas uz lielvalstīm”; 

▪ Formulētā problēma vai priekšlikums pieprasa papildu lietderības vai 
apgalvojuma patiesības pamatojumus (5 %), piem., “Ievērot vispirms 
Iedzīvotāju intereses, pēc tam ekonomiskās”; 

▪ Komentāra vērtējums neļauj definēt nozares problēmas vai to risinājumus (2 
%), piem., “Turpināt sakārtot vidi. Liepāja ir uz pareizā ceļa. Viss jau tiek darīts. 
Paldies par to! :)”; 

▪ Priekšlikums pārsniedz pašvaldības pilnvaras (2 %), piem., “Veco, neapdzīvoto 
namu apzināšana, kas kādam pieder, bet neliekas ne zinis. Piedāvāt tās atpirkt 
pilsētas iedzīvotājiem.”; 

▪ Izteiktais priekšlikums jau īstenots (5 %), piem., “Sodīt mēslotājus”; 
▪ Uz citu tematisko jomu (44 %). 

 
No 318 komentāriem tika atsijāti 59 iepriekš minētā rakstura komentāri. Tādā veidā 
tālākai apstrādei tika iegūti 259 komentāri. 
 
Komentāri bija izteikti gan problēmu, gan to risināšanas priekšlikumu veidā. Tomēr tā 
kā attīstības priekšlikumi pamatā izriet no respondentam aktuālās problēmas, kura 
liedz pilnvērtīgi apmierināt vajadzības no pētāmās nozares, šie priekšlikumi tika 
pārformulēti par problēmām, piem., komentārs “WC pieeja vakara stundās. “ tika 
iekļauts apakšnozares “Publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums (Publiskā ārtelpa 
kopumā)” problemātiskajā aspektā ar nosaukumu “Funkcionālās labiekārtojuma 
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nepilnības”. Konkrētāki neapmierinoša snieguma komentāri, kā arī skaidri formulēti 
risinājumu priekšlikumi tika izcelti un apkopoti Tabulā 5.3. 

5.4. APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMA TABULA 

Zemāk Tabulā 5.3. ir strukturēti apkopoti visi pēc iepriekš aprakstītās metodikas atzītie 
lietderīgie 259 komentāri. Pirms pievērsties tabulas satura izpētei, zemāk aprakstīta 
tabulas uzbūve un tajā ietvertās informācijas organizācija. 
 
Tabula sastāv no četrām slejām ar šādiem tās saturu paskaidrojošajiem virsrakstiem: 
“Apakšnozare”, “Neapmierinošs apakšnozares snieguma aspekts”, “Pieminēšanas 
biežums”, “Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju priekšlikumi”.  
 
Kolonnā ar virsrakstu “Apakšnozares un tematikas” tiek parādīts pētāmās tematiskās 
nozares iedalījums pēc nosacītām apakšnozarēm. Šīs apakšnozares atspoguļo gan 
nozares iestāžu sniegtos pakalpojumus, gan arī ar jēdzienu “vide” saistītā plašākas 
tematiskās jomas. Tematikas vēl smalkāk apkopo apakšnozaru tipoloģiski vienveidīgos 
darbības aspektus. 
 
Nākamajā sleja pa labi (ar virsrakstu “Neapmierinošs apakšnozares snieguma 
aspekts”) tiek izcelti katrai apakšnozarei raksturīgie nepilnīgie funkcionālā snieguma 
aspekti, kuri tiešās vai netiešās kritikas (izteikts kā priekšlikums, kas pēc būtības risina 
kādu nepilnību) veidolā tika pieminēti aptaujā par šo tematisko nozari. 
 
Kolonnā “Pieminēšanas biežums” tiek parādīts, cik reizes respondenti kritikas vai 
uzlabošanas priekšlikuma veidā pieminēja attiecīgās apakšnozares kreisajā blakus-
slejā norādīto funkcionālo aspektu. 
 
Labās malas slejā “Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju priekšlikumi” ir apkopoti 
konkrēto sniegumu potenciāli uzlabojoši respondentu priekšlikumi. Priekšlikumiem, kas 
pieminēti biežāk kā vienu reizi, ir norādīts tā pieminēšanas biežums. 



 

51 
 

 
TABULA 5.3. IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU TEMATISKI STRUKTURĒTS KOPSAVILKUMS PAR VIDES NOZARI 

Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Komunālā 
infrastruktūra, 
atkritumu 
apsaimniekošana 
un mājokļi 

Komunālā 
infrastruktūra un 
pakalpojumi 

Novecojušu tehnoloģiju izmantošana 1 
Izmantot modernās, videi draudzīgās tehnoloģijas 
infrastruktūrā (piem. "zaļās" ūdens novadīšanas 
metodes, u.c.) 

Sanitārie 
pakalpjumi 

Mājdzīvnieku kapsētas trūkums 
Tosarp, 

Nelegālā mājdzīvnieku kapsēta pie Dienvidu kapiem 
2 

  

Atkritumu 
apsaimniekošana 

Zema apsaimniekošanas kvalitāte 
Tostarp, 
▪ Apsaimniekotājs nenodrošina dalīto atkritumu 

konteinerus 
▪ Konteineru vietā atkritumu apsaimniekotājs nodrošina 

vien maisus, kurus bezpajumtnieki un dzīvnieki saplosa 
un piegružo apkārtni 

▪ Nepietiekami bieža atkritumu izvešana 
▪ Neapmierinoša attieksme pret klientiem 
▪ Pakalpojumu dārdzība lielgabarīta atkritumiem, tāpēc 

veidojas to nelegālas izgāztuves 

1   

2 
  

4   

1   

3 

  

Mājokļi 

Dzīvokļu tirgus uzkaršana - augstas cenas un šaurs 
piedāvājums 
Tostarp,  
▪ Karostā 

2 

▪ Līdzsvarot tirgu ar jaunu mājokļu būvniecību 

Padomju laikā būvēto dzīvojamo ēku kalpošanas 
termiņa beigu tuvošanās 

3 
▪ Jauno dzīvokļu projektu piedāvājuma 

palielināšana pilsētas mājokļu tirgū 

Publiskā ārtelpa 
un pilsētas 
labiekārtojums 

Publiskā ārtelpa 
kopumā 

Funkcionālās labiekārtojuma nepilnības 
Tostarp, 
▪ Soliņu trūkums (5), īpaši, pludmales apkārtnē (2), 

Karostā 

▪ Publisko labierīcību trūkums (4), īpaši, vakara 
stundās (1), pludmales tuvumā 

8 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Zema sanītārā tīrība 
Tostarp 
▪ Trūkst atkritumu tvertņu pilsētā (13), īpaši, 

mikrorajonos (1), Ziemeļu priekšpilsētā (1), Karostā (2), 
parkos (1) 

▪ No atvērtajām atkritumu tvertnēm vēja un putnu dēļ tiek 
izmētāts to saturs (3) 

▪ Nepietiekams atkritumu tvertņu iztukšošanas biežums 

▪ Piegružotas ielas nedēļu nogalēs 

23 

▪ Liegt pludmalē izmantot vienreizlietojamos 
traukus 

Pārmērīga papeļu izplatīto alergēnu klātbūtne  2   

Jaunbūvju nepievilcīgs dizains 2 
▪ Liegt ēku ārējos elementos izmantot plastmasas 

izstrādājumus 

Parki, dabas 
objekti un flora 
pilsētvidē 

Parku/skvēru trūkums 3 ▪ Izveidot suņiem pielāgotu parku 

Esošās infrastruktūras pārmērīgs nolietojums 1   

Esošo objektu funkcionālā labiekārtojuma trūkums 
Tostarp, 
▪ Pie Liepājas ezera (5) 
▪ Pludmale (4) 
▪ Tosmares ezers (2) 
▪ Ventspils ielas parks 

▪ Zaļās Birzs upītes un meža masīva zona 

14 

▪ Zirgu salai labiekārtot arī ziemeļu daļu 

Apgrūtināta piekļūšana 
Tostarp, 
▪ Ezera krasta nepieejamība no Liepājas metalurga puses 

▪ Ezera krasta nepieejamība privāto laivu kooperatīvu dēļ 

2 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Floras/apzaļumojuma trūkums pilsētvidē 14 

▪ Vērienīgāk stādīt jaunos koku stādus (3) 
▪ Samazināt koku izciršanas apmērus (2) 
▪ Piejūras zaļajā zonā pie Dienvidu fortiem 

pārtraukt masveida koku izciršanu pēc absurdiem 
kritērijiem, kad izciršanai tika iezīmēti skaisti, 
veseli koki, kamēr tiem blakus esoši klaji bojāti 
koki tika atstāti nenocirsti 

▪ Veikt obligātu publisko apspriešanu par koku 
ciršanu pilsētā 

▪ Veco apstādījumu saglabāšana 

Zema apstādījumu uzturēšanas kvalitāte 3 ▪ Raitāka apstādījumu atjaunošana (3) 

Citi pilsētvides 
rekreācijas objekti 

Esošo objektu trūkums 
Tostarp, 
▪ Bērnu rotaļlaukumu trūkums (5), piem., Ziemeļu 

priekšpilsētā 

▪ Aktīvās atpūtas infrastruktūras trūkums pilsētvidē 

7 

▪ Promenādes izveidošana Jaunās ostmalas pusē 

Esošo objektu funkcionālā labiekārtojuma trūkums 
Tostarp, 
▪ Karostā 

5 

▪ Jaunos bērnu laukumus projektēt tā, lai nedominē 
spilgtas krāsas bet uzsvars būtu uz funkcionalitāti 
bērnu rosības un spēlēties gribas veicināšanai 

▪ Rotaļu laukuma pārbūve iepretī tirdzniecības 
namam "Kurzeme" 

▪ Plašākus bērnu laukumus 

Degradētās 
teritorijas 

Pārmērīga klātbūtne pilsētas ainavā 4 

 

Privātmāju 
īpašumi  

Privāto īpašumu radītais vizuālais piesārņojums 3 

▪ Pašvaldībai sniegt finansiālu/administratīvu 
atbalstu privātajiem īpašniekiem , kuriem trūkst 
līdzekļu patstāvīgai īpašuma ainaviskās vērtības 
uzturēšanai 

▪ Īstenot stingrākus uzraudzības pasākumus 

Kultūrvēsturisko ēku vizuālais nolietojums 2 
▪ Izstrādāt patstāvīgu pašvaldības atbalsta 

programmu īpašniekus motivējot atjaunot 
nolaistās vēsturiskās ēkas 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

▪ Pašvaldībai sniegt administratīvu atbalstu 
īpašnieku pieteikšanai dalībai ES līdzfinansētajos 
projektos par kultūrvēsturisko ēku atjaunošanu 

Daudzdzīvokļu 
namu kvartāli 

Iekšpagalmu vides nepievilcība 2 
▪ Padarīt daudzstāvu namu pagalmus pievilcīgākus 

cilvēkiem nevis automašīnām 

Sanitārās tīrības trūkums 2 
 

Dabas un zemes 
resursu 
aizsardzība un 
pārvaldība 

Dabas resursu 
izsmelšana 

Pašvaldības pārmērīgs dabas resursu patēriņš 1 
▪ Veicināt zaļo kritēriju integrēšanu visos 

pašvaldības iepirkumos 

Apziņas trūkums par dabas resursu izsmeļamību  7 

▪ Izglītībai jāmazina patērētāj-sabiedrības kultus 
iedzīvotājos, jāveicina zaļais dzīvesveids (4) 

▪ Popularizēt produkciju ar vides marķējumu 

Atkritumu 
cirkulārā aprite 

Šķirošanas iespēju pieejamības trūkums 
Tostarp, 
▪ Daudzdzīvokļu kvartālos (5)  

27 
▪ Ieviest depozīta sistēmu (5) 
▪ Panākt atkritumu šķirošanu visās iestādēs un 

uzņēmumos (2) 

Ierobežots šķirojamo materiālu klāsts 
Tostarp, 
▪ Noteiktu atkritumu veidu šķirošanas iespēju trūkums: 

tekstilam (1), organiskiem atkritumiem (3), plastmasas 
pudelēm (1), papīram (1), elektronikai (1), bīstamiem  
atkritumiem (1)  

8 

 

Atkritumu pārstrādes trūkums 10 
▪ Liepājas mājsiamniecībās savākto trūdvielu 

(lapas, nopļautā zāle, bojātie āboli) pārstrāde 
(4) 

Informācijas aprites nepilnības par šķiroto atkritumu 
nodošanas vietām 
Tostarp, 
▪ Kartē dotā informācija neatbilst reālai situācijai Vītolu ielā 

2 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Zema atkritumu šķirošanas kultūra sabiedrībā 
Tostarp, 
▪ Zema iedzīvotāju īstenotās atkritumu šķirošanas kvalitāte  

▪ Neaktīva atkritumu šķirošanas kustības popularizēšana 
no pašvaldības puses 

21 

▪ Audzināt Liepājas skolu audzēkņos bijību pret 
Liepājas dabas neaizskaramību (3) , piem., 
liekot šķirot atkritumus visās izglītības iestādēs, 
sākot ar bērnudārziem 

▪ Panākt finansiāli izdevīgāku šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu salīdzinājumā ar 
nešķirotiem atkritumiem (3) 

▪ Nodrošināt atkritumu šķirošanas norādījumus 
(2), arī krievu valodā 

▪ Īstenot pašvaldības mēroga talkas 

Pārmērīgs pakotu produktu patēriņš 
Tostarp, 
▪ Bez iepakojuma mazumtirdzniecības uzņēmumu 

trūkums (3) 

7 

▪ Popularizēt iedzīvotāju atteikšanos no plastmasas 
maisiņiem (2) 

▪ Sekmēt brīvpieejas dzeramā ūdens ieguves 
vietas pilsētā (mazinot pieprasījumu pēc iepakotā 
ūdens) 

Piesārņojoša 
saimnieciskā 
darbība 

Ķīmiskais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums 
Tostarp, 
▪ No ostas pārkraušanas laukumiem 

3 

▪ Piespiest LSEZ uzņēmumiem sakopt to darbības 
rezultātā piesārņotās pieguļošās teritorijas 

Mežu resursi 

Piesārņojums ar atkritumiem 3 
 

Zema apsaimniekošanas kvalitāte - Pamesti nocirstie 
koki un zari 

1 

  

Liepājas ezers 

Izsmelti zivju resursi: 
▪ Nepietiekama maluzvejniecības apkarošana 

▪ Nepietiekami ieguldījumi zivju populācijas pavairošanai 
1 

  

Ezera aizaugšana 3 ▪ Sakārtot Ezera caurteci 

Liepājas jūrmala 
Piesārņojums -Pludmales piesārņojums ar labības 

putekļiem no ostas kravu pārkraušanas darbības 
1 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Krasta līnijas erozija 
Tostarp, 
▪ Beberliņu kāpu noplicināšanās draudi 

1 

 

Pārmērīga aļģu klātbūtne 1 ▪ Biežāk novākt jūras aļģes 

Enerģētika, 
energoefektivitāte, 
gaisa kvalitāte un 
klimata pārmaiņas 

Enerģētika 

Videi draudzīgu alternatīvo energoresursu 
nepietiekama izmantošana 
Tostarp, 
▪ Liepājā maz ēku, kas apgādāti ar videi draudzīgas 

enerģijas ieguves avotiem 

▪ Pašvaldības atbalsta trūkums dzīvojamo un 
uzņēmumu ēku aprīkošanai ar alternatīviem 
enerģijas ieguves avotiem (2) 

4 

 

Energoresursu izšķērdēšana - 
Nevajadzīga siltuma padeve siltajās dienās 

1 
  

Energoefektivitāte 

Atbalsta trūkums risinājumu ieviešanai privātajiem 
uzņēmējiem 

2 
  

Informācijas aprites nepilnības par iespējām iegūt 
atbalstu energoefektivitātes risinājumu ieviešanai 

1 

  

Gaisa kvalitāte 

Zema gaisa kvalitāte pilsētā 
Tostarp, 
▪ Pārmērīgs putekļu apjoms gaisā 

7 
▪ Īstenot/pilnveidot gaisa kvalitātes 

monitorēšanu (4), tostarp, publicējot tiešsaistes 
datus 

Autotransporta satiksmes radītais pārmērīgais gaisa 
piesārņojums pilsētā 
Tostarp, 
▪ Novecojis autoparks kā papildu piesārņojuma emisiju 

veicinošs faktors 

7 

▪ Pašvaldībai ar netiešu (apstākļu radīšanu) un 
tiešo atbalstu veicināt iedzīvotāju pārsēšanos no 
iekšdedzes dzinēju transporta uz elektrisko 
autotransportu 

▪ Pašvaldības/valsts ceļu policijai izstrādāt 
mērīšanas un sodīšanas procedūru par 
pārmērīgu izplūdes gāzu radīšanu 
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Apakšnozare un tematika 
Neapmierinošs apakšnozares snieguma 

aspekts 
Piemin. 
biežums 

Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju 
priekšlikumi 

Rūpniecības un loģistikas darbību radītais 
pārmērīgais gaisa piesārņojums pilsētā 
Tostarp, 
▪ Ostas beramkravu pārkraušanas darbības rada gaisa 

piesārņojumu ar putekļiem un smakām (9) 
▪ Melni putekļi uz pilsētas centra mājokļu palodzēm 

▪ Smakas no LSEZ dabasgāzes termināļa 

15 

▪ Nepieļaut SIA eVan Group ieceri par atkritumu 
un  bīstamo atkritumu (izlietoto katalizatoru 
apstrādi/pārstrādi un ferosakausējumu) 
ražošanu Liepājā (2) 

▪ Liegt piesārņojošu ražošanas uzņēmumu 
dibināšanu pilsētā 

▪ Pastiprināt gaisa kvalitātes kontroli ostas tuvumā 

Neekoloģiskā privāto mājsaimniecību apkure - 
Mājsaimniecības mēdz izmantot, piemēram, 
plastmasu iekuram 

1 

▪ Ieviest privāto mājsaimniecību apkures sistēmu 
uzraudzību 

Klimata 
pārmaiņas 

Atbilstošas apziņas trūkums sabiedrībā 6 

▪ Par klimata pārmaiņu radītajiem draudiem un 
individuālo atbildību to novēršanai mācīt 
skolēnus (3) 

▪ Pilsētvidē izvietot stendus par vides aizsardzību 
▪ Ekoloģiski apzinīgo uzņēmumu apbalvošana 

Nozares pārvaldība 

Pašvaldības komunikācijas trūkums par vides 
jautājumiem 

1 
▪ Pilsētas apkaimju kopienu līmenī 

Līdzekļu izšķērdība 1 
▪ Tika piefiksēts kā tiek vairākkārt pļauta saulē 

izkaltusi zāle 

 
  


