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2. LIEPĀJAS AP2020 VIDUSPOSMA IZVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 

2019. gada jūnijā tika pabeigts Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums, kura rezultātu 
kopsavilkums attiecībā uz drošības nozari dots zemāk tekstā. 

2.1. LIEPĀJAS AP2020 PLĀNOŠANAS HIERARHIJA 

Liepājas AP2020 mērķu daļu nosaka Liepājas IAS2030 noteiktie stratēģiskie mērķi, kuru 
skaidrojums ir dots zemāk pievienotajā Tabulā 2.1.: 
 
TABULA 2.1. LIEPĀJAS IAS2030 UN LIEPĀJAS AP2020 MĒRĶU DAĻA 

Liepājas Vīzija 2030 

Liepāja ir radoša un aktīva pilsēta jūras krastā, kurā cilvēki pilnvērtīgi dzīvo izglītojas, strādā un 
atpūšas 

Virsmērķis 

Stiprināt Liepājas lomu un atpazīstamību starptautiskā mērogā, piesaistot pilsētai zinošus un 
radošus cilvēkus, investīcijas, tūristus 

  Mērķis 2030 Mērķis 2020 
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Liepāja ir labklājības pilsēta – 
draudzīga ģimenēm un radošiem 

cilvēkiem 

Liepāja ir nacionālās nozīmes 
attīstības centrs un pilnvērtīga dzīves 

un darba vieta 
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Liepājai ir kvalitatīva dzīves vide 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 

Liepājā ir saglabātas un 
atjaunotas dabas vērtības un 

kultūrvēsturiskais mantojums, 
pilsētas apsaimniekošana ir 

ilgtspējīga 
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Liepājā ir līdzsvarota un dažāda 
ekonomika - ražošanas un 

pakalpojuma nozares ir 
konkurētspējīgas starptautiskā 

mērogā 

Liepājā ir stabila mazo, vidējo 
uzņēmumu darbība un modernizētas 

tradicionālās ražošanas nozare 
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Liepāja ir ērti un ātri sasniedzams 
attīstības centrs Baltijas jūras 

reģionā un starptautiskā mērogā 

Liepāja ir daudzveidīgi sasniedzama 
Baltijas jūras reģionā 

 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 

Liepājas AP2020 ietver: 
▪ 4 attīstības virzienus un mērķus; 
▪ 9 rīcībpolitikas; 
▪ 42 tematikas; 
▪ 200 rīcības; 
▪ 263 investīciju projektus. 

Drošības nozarei radniecīgs ir Liepājas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ietvertais attīstības virziens 
“Dzīves vide” un tam saistošā vidējā termiņa mērķa “Liepājā ir saglabātas un atjaunotas dabas 
vērtības un kultūrvēsturiskais mantojums, pilsētas apsaimniekošana ir ilgtspējīga” Rīcībpolitika (2.2.) 
“Iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgas publiskās infrastruktūras uzlabošana”. 
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2.2. LIEPĀJAS AP2020 UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 

Liepājas AP2020 īstenošanas kopējo ietekmi raksturo astoņi Liepājas pilsētas ilgtermiņa teritorijas 
attīstības rādītāji, no kuriem trīs ir demogrāfiskie rādītāji un pieci ir tautsaimniecības rādītāji. Neviens 
no uzraudzības nav tieši attiecināms drošības nozares snieguma kvantitatīvai izvērtēšanai (t.i., 
nozares ietekme uz vairākiem rādītājiem izpaužas netieši). Zemāk pievienotajā Tabulā 2.2. ir dots 
uzraudzības rādītāju izpildes novērtējums. 

TABULA 2.2. LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJU IZPILDES 
NOVĒRTĒJUMS 

Rādītājs 
2018. gada 

faktiskā 
vērtība* 

2018. gada 
vidusposma 
normatīvā 
vērtība* 

Novirzes 
amplitūda no 
vidusposma 
normatīvās 

vērtības 

Iedzīvotāju skaits 68 945 (98,4%) 70 550 (100,7)% -2,3% 

Bērnu skaits līdz 15 gadu vecumam 11 859 (109,8%) 11 022 (102,1%) 8,4% 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits 40 798 (95,9%) 42 738 (100,8%) -4,5% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedz., 
EUR 

587,9 (82,8%) 687,8 (95,8%) -13,5% 

Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un 
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz. 

39,3 (112,3%) 34,5 (98,6%) 14,0% 

Iedzīvotāji, kuri maksā IIN, % no kopējā 
iedzīvotāju skaita 

44,6% (101,4%) 44,2% (100,4%) 0,9% 

Privātā sektorā strādājošo darbinieku 
īpatsvars, % no kopējā strādājošo skaita 

75,0% (96,6%) 77,2% (99,5%) -2,9% 

Pakalpojumu sfēras darbavietu īpatsvars 
kopējā darbavietu skaitā 

69,4% (106,8%) 64,6% (99,4%) 7,4% 

 
Piezīmes: 
1. * - iekavās dotas rādītāju faktiskās un normatīvās vērtības, kuras izteiktas relatīvi pret 2020. gada sasniedzamo rādītāja 
vērtību. 
2. Zaļā krāsa norāda uz pozitīvu rādītāja izpildi jeb vidusposma normatīvās vērtības pārsniegumu. Sarkana krāsa norāda 
uz nepietiekamu rādītāja izpildes pakāpi. Abos gadījumos krāsas intensitāte norāda uz novirzes amplitūdas relatīvo 
apmēru 
Avots: Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums 
 

2.3. DROŠĪBAS NOZAREI SAISTOŠO RĪCĪBPOLITIKU UN TO RĪCĪBU REZULTATĪVO 
UN IZNĀKUMA RĀDĪTĀJU APSKATS 

2.3.1. RĪCĪBPOLITIKA NR. 2.2. “IEDZĪVOTĀJIEM UN TŪRISTIEM PIEVILCĪGAS PUBLISKĀS 
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 6 RR (RR68-RR73). Izvērtējot uzraudzības 
ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības laika periodā līdz 2017. gadam, iegūti 
sekojoši rezultāti: 

▪ 4 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2) 
▪ 2 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0) 
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Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā attēlā 2.1.: 

 

ATTĒLS 2.1. RĪCĪBPOLITIKAS 2.2 REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒJUMS 

Avots: AP2020 Vidusposma izvērtējums 

Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,33, kas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas pakāpe ir 67%. 
Saskaņā ar metodiku tika veikta padziļināta analīze rādītājiem, kas uzrāda negatīvu vai neitrālu 
tendenci. 
 
NEGATĪVO RĪCĪBPOLITIKAS RĀDĪTĀJU ANALĪZE 
 
Uz drošības nozari attiecināms negatīvās tendences rezultatīvais rādītājs ir “Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits”. 
 
Ceļu satiksmes negadījumu skaits 2016.-2017. gadā pieaudzis par 8,4%. Kā vienu no pieauguma 
iemesliem var minēt faktu, ka apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešama Valsts policijas 
izziņa, līdz ar to pat nelieli negadījumi (bez cietušajiem) tiek reģistrēti statistikā. Iespējams, 
objektīvākam novērtējumam nākotnē būtu vērts izdalīt smagos ceļu satiksmes negadījumus un 
primāri vērtēt to skaita dinamiku. 
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
 
Liepājas AP2020 stratēģiskajā daļā rīcībpolitikā Nr. 2.2. drošības nozari ir saistīta tematika “Drošība 
pilsētvidē un uz ūdeņiem”. Šai tematikai tika pakārtotas 3 rīcības: 

▪ 2.2.6.(1) Īstenot preventīvus pasākumus iedzīvotāju un tūristu drošības veicināšanai 
pilsētvidē 

▪ 2.2.6.(2) Regulāri pilnveidot inventāru un aprīkojumu Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā 
▪ 2.2.6.(3) Regulāri organizēt darbinieku profesionālo pilnveidošanu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā. 
 
Tā kā visas šīs rīcības pēc būtības attiecināmas uz pašvaldības policijas ikdienišķi īstenojamajām 
funkcijām, rīcību plānā tās neparādās, tāpēc nav iespējama atskaitīšanās par to izpildes pakāpi. 
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