
 
 
 

Projekts "Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšanas un 
risinājumu izstrādes informācijas uzkrāšanai" 

  
 AKTUALITĀTES 

 
Informācija ievietota 2021. gada 12. aprīlī 

 
Šī gada pavasarī projekta izpildītājs SIA “Metrum R”  ir apkopojis informāciju par Liepājas 
pilsētā esošo kopējo mājsaimniecību skaitu, kuras izmanto individuālās apkures iekārtas. 
Tika apkopota informācija par šo apkures iekārtu veidu, vecumu, tajās izmantoto kurināmo. 
 
Kopumā pētījumā tika iekļautas 5255 ēkas, no kurām 53% viena dzīvokļa mājas, 7% ir divu 
dzīvokļu mājas, 39% ir triju un vairāk dzīvokļu mājas, kā arī ļoti neliels skaits, t.i., mazāk par 
1% - dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas. Mikrorajonu griezumā, vislielākais 
pētījumā iekļauto dzīvojamo ēku skaits ir Vecliepājā, kam seko Ziemeļu priekšpilsēta un 
Jaunliepāja. Tika secināts, ka izplatītākais decentralizētās apkures veids ir cietais 
kurināmais (malka, briketes, akmeņogles, granulas), kam seko gāzes apkure un pieslēgums 
centralizētajai apkurei.  Precīzu informāciju par apkures vecumu nebija iespējams iegūt, 
taču var pieņemt, ka 70% ēkas ir ar apkures sistēmām, kuras ir vecākas par 8 gadiem. 
 

 

 
 
 
Informācija ievietota 2021. gada 5. janvārī 
 

Tiks veikta iedzīvotāju aptauja par izmantotajām apkures iekārtām 
 
Lai noskaidrotu, cik un kādas ir Liepājas pilsētā izmantotās mājsaimniecību individuālās 
apkures iekārtas un kāds kurināmā veids tiek izmantots, projekta "Mājsaimniecībās 
izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai" 
ievaros, projekta izpildītājs SIA “Metrum R” no šā gada 6. janvāra līdz 28.februārim veiks 
iedzīvotāju aptauju, apmeklējot mājsaimniecības un uzdodot jautājumus: kāds apkures 
veids un kāds kurināmais tiek izmantots konkrētā mājsaimniecībā.  
 
Mājsaimniecības, kuras netiks sasniegtas klātienē, saņems rakstisku uzaicinājumu par savu 
apkures sistēmu informēt telefoniski.  
 
Informācija par individuālajām apkures iekārtām ir pieejama dažādās datu bāzēs, tomēr tā 
ir ļoti atšķirīga un  nav vienotas pieejas tās uzturēšanā, tāpēc projekta ietvaros ir apkopota 
Valsts zemes dienesta pieejamā informācija par mājsaimniecības apkures iekārtām un tajās 
izmantoto kurināmo, SIA "Liepājas enerģija" par  mājsaimniecībām, kuras pieslēgtas 
centralizētās siltumapgādei, kā arī a/s "Gaso" par mājsaimniecību gāzes apkures iekārtām, 
identificēti trūkstošie dati, salīdzinot tos ar pilsētas adresēm kopumā.  



 
Liepājas pilsētā individuālās apkures iekārtas tiek izmantotas 4355 adresēs, no kurām 
gāzes apkures iekārtas ir 1368 adresēs, savukārt malkas apkure 2152 adresēs, bet trūkst 
informācijas par 835 adresēm. 

 
 

 
 
 
 
Informācija ievietota 2020. gada 30. novembrī 
 
Kopš projekta īstenošanas uzsākšanas, SIA “Metrum R” ir apkopojis  Valsts zemes dienesta 
pieejamo informāciju par mājsaimniecību apkurē izmantotām iekārtām un kurināmo, kā arī 
informāciju par centralizētajai pilsētas siltumapgādei pieslēgtajām mājsaimniecību 
lokālajām apkures iekārtām un gāzes apkures iekārtām.  
 
Izveidots arī darba kartogrāfiskais materiāls.  
 
 

 

 
 

 
Informācija ievietota 2020. gada 21. septembrī 
 
Šā gada16.septembrī, pamatojoties uz publiskā iepirkuma LPP2020/116 rezultātiem, ir 
noslēgts līgums ar SIA “Metrum R” par "Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu 
apzināšanas un risinājumu izstrādes informācijas uzkrāšanai" par kopējo līgumcenu EUR 
42 000,00, neskaitot PVN.  
 
Projekta ietvaros apzinātas mājsaimniecības, kuras izmanto lokālas apkures iekārtas, 
apkopota pieejamā informācija par apkures iekārtām un tajās izmantoto kurināmo, kā arī 
tiks sniegti priekšlikumi turpmākai informācijas uzkrāšanai un aktualizēšanai.   
 

 
 
 


