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 LIEPĀJAS PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS 
REZULTĀTI 

5.1 APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMS 

Laika posmā no 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 sporta nozarē Liepājas pašvaldībā. 
 
Kopumā aptaujā piedalījās 270 respondenti, kuru ieskatā vidējais sporta jomas 
aktualitātes vērtējums bija 3,47 balles no 5 ballēm (11. vieta no 13). Komentārus konkrēti 
par sporta tematisko jomu izteica 87 respondenti. Kopumā tika identificēti 86 ar sporta 
nozari saistīti komentāri. No tiem 68 komentāri (79,1%) ir atzīti par atbilstošiem (skatīt 
skaidrojumu zemāk tekstā) turpmākai datu apstrādei. 
 
Respondentu sniegto atbilžu apstrādes rezultātā tika iegūti šādi secinājumi: 

▪ Sporta apakšnozaru griezumā relatīvi apjomīgākais komentāru īpatsvars ir veltīts 
apakšnozarei “Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi” 
(49%); 

▪ Apakšnozaru snieguma aspektu plaknē 4 visbiežāk izceltās nepilnības veido 
45,6% no 68 par atbilstošiem atzītiem komentāriem un tie ir veltīti šādām 
apakšnozaru specifiskām problēmām: 

o Esošo brīvpieejas (ārtelpu) infrastruktūras objektu kapacitātes 
nepietiekamība (pieejamības trūkums) (17,6%); 

o Atbilstošās specializācijas iekštelpu infrastruktūras iztrūkums (13,2%); 
o Atbilstošās specializācijas ārtelpu (LOC) infrastruktūras iztrūkums 

(7,4%); 
o Pašvaldības materiālā atbalsta apjoma nepietiekamība pilsētas sporta 

sabiedrības iniciatīvām (7,4%). 
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 definētajām sporta apakšnozarēm (skatīt Tabulu 5.1. un Tabulu 
5.2.): 
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TABULA 5.1. KOMENTĀRU SKAITA UN ĪPATSVARA SADALĪJUMS PĒC SPORTA 
APAKŠNOZARĒM 

Apakšnozare 
Komentāru 

skaits 
Īpatsvars 

Profesionālā un amatieru sporta 
infrastruktūra un pakalpojumi  33 49% 

Publiskā sporta infrastruktūra 
iedzīvotāju labsajūtas un veselības 
veicināšanai  17 25% 

Sporta procesu nodrošināšana  18 26% 

Kopā 68 100% 
 

TABULA 5.2. KOMENTĀRU SKAITA UN ĪPATSVARA SADALĪJUMS ATBILSTOŠI SPORTA 
APAKŠNOZARU SNIEGUMA PROBLĒMĀM 

Neapmierinošs apakšnozares snieguma 
aspekts 

Komentāru 
skaits 

Īpatsvars 

Esošo brīvpieejas (ārtelpu) infrastruktūras objektu 
kapacitātes nepietiekamība (pieejamības trūkums) 

12 17,6% 

Atbilstošās specializācijas iekštelpu infrastruktūras 
iztrūkums 

9 13,2% 

Atbilstošās specializācijas ārtelpu (LOC) infrastruktūras 
iztrūkums 

5 7,4% 

Pašvaldības materiālā atbalsta apjoma nepietiekamība 
pilsētas sporta sabiedrības iniciatīvām 

5 7,4% 

Esošo iekštelpu (LOC) infrastrukūras objektu 
kapacitātes nepietiekamība 

4 5,9% 

Neapmierinošas kvalitātes iekštelpu (LOC) 
infrastruktūras kvalitāte 

4 5,9% 

Pašvaldības profesionālās (LOC) sporta infrastruktūras 
efektivitāte 

4 5,9% 

Pašvaldības subsidēto privāto komersantu pakalpojumu 
pieejamības trūkums 

4 5,9% 

Esošo ārtelpas (LOC) infrastruktūras objektu kapacitātes 
nepietiekamība (pieejamības trūkums) 

3 4,4% 

Atbilstošās specializācijas brīvpieejas (ārtelpu) 
infrastruktūras iztrūkums 

3 4,4% 

Pašvaldības profesionālās (LOC) sporta infrastruktūras 
pakalpojumu finansiālā pieejamība 

2 2,9% 

Pašvaldības profesionālās (LOC) sporta infrastruktūras 
pakalpojumu organizācijas nepilnības 

2 2,9% 

Esošo brīvpieejas (ārtelpu) infrastruktūras objektu 
kvalitātes nepilnības 

2 2,9% 

Neapmierinošs sporta pasākumu biežums 2 2,9% 

Ekonomiskā ieguvuma no sporta tūrisma nepilnvērtīga 
izmantošana 

2 2,9% 

Neuzrunājoša sportiska dzīvesveida popularizēšanas 
kampaņa 

2 2,9% 

Nepilnīga informācijas aprite par sporta iespējām 
pilsētām 

1 1,5% 

Nepilnvērtīga pašvaldības sadarbība ar pilsētas sporta 
sabiedrību 

1 1,5% 

Pašvaldības sniegtā atbalsta neatbilstība pašvaldības 
sabiedrības interesēm 

1 1,5% 

Kopā 68 100% 
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5.2 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, apstrādes pirmajā posmā tika identificēti 86 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 (11%), piem., “Jābeidz tērēt budžeta 
nauda visādiem balagāniem”. 

▪ Nav precizēts uzlabojamais infrastruktūras objekts/apakšnozare (22%), piem., 
“Stadiona rekonstrukcija” vai “Jāmaina treniņu formāts”. 

▪ Komentāra vērtējums neļauj definēt nozares problēmas vai to risinājumus (22%), 
piem., “Tā turpināt”. 

▪ Vispārīgs/nekonkrēts priekšlikuma formulējums (17%), piem., “Finansiālais 
atbalsts”. 

▪ Komentārs neatbilst aptaujas mērķim (6%); 
▪ Komentārā izteikts hiperbolisks/faktiem neatbilstošs apgalvojums par nozares 

problēmām (17%), piem., “Pievērst uzmanību visiem sporta veidiem. Ne tikai 
rallijam”. 

▪ Priekšlikums pārsniedz pašvaldības pilnvaras (6%), piem., “futbola klubam 
jāatsakās no morīšiem, bet jādod spēles laiks vietējiem”. 

 
No 86 komentāriem tika atsijāti 18 iepriekš minētā rakstura komentāri. Tādā veidā tālākai 
apstrādei tika iegūti 68 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 “Basketbola halles būvniecība ar vismaz 2 vai 3 
basketbola zālēm” tika pārdēvēts kā “Esošās iekštelpu sporta infrastruktūras kapacitātes 
nepietiekamība”. Konkrētāki neapmierinoša snieguma komentāri, kā arī skaidri formulēti 
risinājumu priekšlikumi tika izcelti un apkopoti Tabulā 5.5. 

5.3 APTAUJAS REZULTĀTU KOPSAVILKUMA TABULA 

Zemāk Tabulā 5.4. ir strukturēti apkopoti visi  pēc iepriekš aprakstītās metodikas atzītie 
lietderīgie 68 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” tiek parādīts Liepājas sporta nozares iedalījums 
pēc nosacītām apakšnozarēm. Šīs apakšnozares atspoguļo sporta nozares sociāli-
ekonomisko funkciju īstenošanā iesaistītus subjektus. Pamatā tiek izcelti pašvaldības 
tieši ietekmējamie subjekti. 
 
Nākamajā sleja pa labi (ar virsrakstu “Neapmierinošs apakšnozares snieguma aspekts”) 
tiek izcelti katrai apakšnozarei raksturīgie nepilnīgie funkcionālā snieguma aspekti, kuri 
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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 sporta apakšnozares kreisajā 
blakus-slejā norādīto funkcionālo aspektu. 
 
Labās malas slejā “Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju priekšlikumi” ir apkopoti 
konkrēto sniegumu potenciāli uzlabojoši respondentu priekšlikumi. Katram 
priekšlikumam ir norādīts tā pieminēšanas biežums.  
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TABULA 5.3. IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU TEMATISKI STRUKTURĒTS KOPSAVILKUMS PAR SPORTA NOZARI 

Apakšnozare 
Neapmierinošs apakšnozares 

snieguma aspekts 
Pieminēšanas 

biežums 
Problēmu risinājumu/ attīstības iespēju priekšlikumi 

Profesionālā 
un amatieru 

sporta 
infrastruktūra 

un 
pakalpojumi  

Iekštelpu 
infrastruktūra 

Esošo infrastruktūras 
objektu kapacitātes 

nepietiekamība 
4 

▪ Basketbola halles būvniecība ar vismaz 2 vai 3 basketbola zālēm 
▪ Vēl vienas ledus halles izbūve 
▪ Daudzfunkcionāla sporta kompleksa izbūve 
▪ Atvērt diennakts trenažieru zāli 

Neapmierinošas kvalitātes 
infrastruktūras kvalitāte 

4 
▪ Ledus halles renovācija/rekonstrukcija (4), tostarp, 

o pievēršot uzmanību ģērbtuvēm, žāvētavām, tablo, 
atskaņošanas iekārtām 

Atbilstošās specializācijas 
infrastruktūras iztrūkums 

9 ▪ Iekštelpu futbola vajadzībām paredzētas zāles būvniecība (9) 

Ārtelpu 
infrastruktūra 

Esošo infrastruktūras 
objektu kapacitātes 

nepietiekamība 
(pieejamības trūkums) 

3 
▪ Vairāk stadionu ar vieglatlētikas sektoru (skrejceliņiem) 
▪ Nodot brīvai pieejai vairāk futbola stadionu (2) 

Atbilstošās specializācijas 
infrastruktūras iztrūkums 

5 

▪ Plašāka aktīvās atpūtas ārtelpā infrastruktūras izvēle  
▪ Ūdenssporta infrastruktūra attīstība 
▪ Brīvdabas brīvpieejas tenisa kortu izbūve 
▪ Blakus skeitparkam izbūvēt tā saucamo "Pumptruck" velotrasi, līdzīgu 

tai, kas atrodas Cēsīs 
▪ Mākslīgā (uzbēruma) slēpošanas kalna būvniecība (līdzīgi kā Ventspilī) 

Pašvaldības publiskās sporta infrastruktūras 
pakalpojumu finansiālā pieejamība 

2 

▪ Trūcīgākiem Liepājas iedzīvotājiem piešķirt apmeklējuma atlaides LOC 
sporta kompleksu apmeklēšanai 

▪ Nodrošināt atlaides sporta pakalpojumiem daudzbērnu ģimenes 
locekļiem (pieaugušajiem) 
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Pašvaldības publiskās sporta infrastruktūras 
pakalpojumu organizācijas nepilnības 

2 

▪ Veicināt sporta kompleksa pieejamību, panākt vienmērīgāku sporta 
kompleksu noslodzi diennakts ietvaros (patlaban pārāk liela daļa no 
telpu kopējā diennakts apmeklējuma koncentrējas vakaros) 

▪ Trenažieru zāles abonementiem nodrošināt iespēju izmantot zāli bez 
vajadzības kārtot apmeklētāja karti vestibilā 

Pašvaldības publiskās sporta infrastruktūras 
efektivitāte 

4 

▪ Ievērot līdzsvaru starp jaunas infrastruktūras izbūves vērienu un 
pašvaldības spēju segt to turpmākās dzīves cikla uzturēšanas 
izmaksas (3) 

▪ Beidzot ir jāpārstāj būvēt milzīgas sporta būves. To naudu labāk 
novirzot mazākām un daudz pieejamākām sporta zālēm, kaut vai pie 
katras skolas. Ir vesela jūra skolu kurās nav vai arī ir ļoti sliktas, vai 
nepiemērotas sporta zāles 

Publiskā 
sporta 
infrastruktūra 
iedzīvotāju 
labsajūtas un 
veselības 
veicināšanai  

Esošo infrastruktūras objektu kapacitātes 
nepietiekamība (pieejamības trūkums) 

12 

▪ Vairāk vingrošanas laukumu (guļamrajonos, skvēros un parkos) 
(9) 

▪ Paaugstināt skeitparka pieejamību apmeklējuma maksimuma stundās, 
veicot esošā skeitparka paplašināšanu 

▪ Skeitparka izbūve Laumas vai Velnciema apkaimē 
▪ Izveidot vairāk brīvpieejas basketbola laukumu 

Esošo infrastruktūras objektu kvalitātes 
nepilnības 

2 
▪ Būtu vēlama betona skeitparka izbūve 
▪ Skeitparku pavadošās atbalsta infrastruktūras funkcionalitātes 

pilnveidošana 

Atbilstošās specializācijas infrastruktūras 
iztrūkums 

3 

▪ Nodrošināt plašāku ekstrēmo sporta veidu infrastruktūras klāstu, ne 
tikai BMX un skrituļdēļa rampas 

▪ MTB trases izveide 
▪ Labiekārtot brīvdabas skriešanas trasi 

Sporta 
procesu 

nodrošināšana  

Privāto 
komersantu 

(tostarp, 
pašvaldības 

pasūtītie) sporta 
pakalpojumi 

Esošo pakalpojumu 
pieejamības trūkums 

4 
  

▪ Turpināt nodrošināt bezmaksas kolektīvās sporta nodarbības ārtelpā 
▪ Nodrošināt vairāk bezmaksas kolektīvās sporta nodarbības (3) 

Nepilnīga informācijas 
aprite par sporta iespējām 

1 ▪ Izveidot vienotu informatīvo platformu par sporta iespējām Liepājā 

Sporta pasākumi 
(apmeklēšanas 

nolūkiem) 

Neapmierinošs biežums 2 ▪ Biežāk Jūrmalas parka sporta tematisko vakaru  

Ekonomiskā ieguvuma 
nepilnvērtīga izmantošana 

2 
▪ Vērienīgāk izmantot pilsētas sporta infrastruktūru sporta tūrisma 

plūsmas piesaistei (2) 
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Pašvaldības materiālā atbalsta apjoma 
nepietiekamība  

5 

▪ Sniegt lielāku atbalstu amatieru un profesionālo klubu sponsoru 
atrašanai 

▪ Sagādāt vērienīgāku atbalstu airēšanas sporta attīstībai 
▪ Pašvaldībai nodrošināt atbalstu Liepājas ekstrēmo sporta veidu 

sportistu dalībai sacensībās 
▪ Sniegt vērienīgāku finansiālu atbalstu jaunajiem sportistiem (2) 

Nepilnvērtīga pašvaldības sadarbība ar 
pilsētas sporta sabiedrību 

1 
  

Atbalsta neatbilstība pašvaldības sabiedrības 
interesēm 

1 
▪ Veicināt profesionālo sporta klubu pašpietiekamību, reducējot to 

atkarību no pašvaldības tiešā finansiālā atbalsta 

Neuzrunājoša sportiska dzīvesveida 
popularizēšanas kampaņa 

2 
▪ Sekmēt liepājnieku sportisko dzīvesveidu, pilnīgi vai daļēji sedzot to 

izmaksas par sporta pakalpojumiem 

 
  


