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Liepājas pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2015.gada 22.janvārī (Domes lēmums 

Nr.1) apstiprinātiem attīstības plānošanas dokumentiem, Liepājas pilsētas ilgtspējīgās 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-

2020.gadam. 

Liepājas pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums, mērķi, 

prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kā arī ir pamats pašvaldības un tās institūciju 

mērķtiecīgai dokumentu izstrādei, rīcību un investīciju plānošanai un atbilstošu aktivitāšu 

īstenošanai līdz 2030.gadam. 

 

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam ir vidēja termiņa teritorijas 

plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes un pasākumu kopums pašvaldībā, stratēģijā 

izvirzīto ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas 2015.-2020.gadam 

pielikumos ietverts esošās situācijas izvērtējums, Rīcību plāns, Investīciju plāns un Vides 

pārskats. Rīcību plāns un Investīciju plāns aktualizējami vismaz reizi gadā. 

 

2016.gadā tika pieņemti četri Liepājas pilsētas domes lēmumi par Investīciju plāna 

aktualizāciju un viens Liepājas pilsētas domes lēmums par Rīcību plāna aktualizāciju, t.sk., 

rezultatīvo rādītāju par 2014.gadu un nozaru darbību plānu 2016.gadam apstiprināšana. 

Attīstības programma pieejama  http://www.liepaja.lv/page/3309. 

 

Attīstības programma kalpo kā vadlīnijas pilsētas attīstības politikas veidošanai, dažādu 

pašvaldības nozaru ikgadējo darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta veidošanai un 

investīciju piesaistei. Attīstības programmas 2015.-2020.gadam īstenošana tiek uzraudzīta 

mērot rezultatīvos rādītājus, kurus ik gadu izskata kopā ar Rīcību plānu. Rezultatīvie rādītāji 

ir definēti katrai rīcībpolitikai, tās, savukārt, pakārtotas četru programmā noteikto attīstības 

virzienu īstenošanai. 

 

Tā kā rezultatīvie rādītāji ietver arī iedzīvotāju vērtējumu par dažādām jomām, 2016.gadā tika 

veikta Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja dzīvesvietās  ar mērķi – noskaidrot Liepājas 

pilsētas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā un paveikto, saistībā ar pilsētas attīstības  

plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem, t.sk., par pašvaldības sniegto pakalpojumu 

kvalitāti dažādās likumā “Par pašvaldībām” noteiktajās pašvaldības attīstības jomās. Aptaujas 

rezultāti ir pieejami www.liepaja.lv/page/3701. 

 

Zemāk tabulā, Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam noteiktie 

rezultatīvie rādītāji, apkopoti par 2013.-2016.gadu, strukturēti pa attīstības virzieniem un 

attiecīgajām rīcībpolitikām. Attiecībā uz 2016.gadu, rādītājiem, kuri neizpilda tendenci, 

norādīts skaidrojums. Uzraudzības ziņojums skatāms kopā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 

2016.gada publisko pārskatu, kas pieejams http://www.liepaja.lv/page/1488. 

  

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam īstenošana un noteiktie rezultatīvie 

rādītāji uz 2016.gadu kopumā vērtējama pozitīvi, ņemot vērā to, ka negatīvās tendences 

rādītājos ir vai nu niecīgas, gadījuma rakstura vai loģiski skaidrojamas. 

http://www.liepaja.lv/page/3309
http://www.liepaja.lv/page/3701
http://www.liepaja.lv/page/1488


2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

(1) Liepājnieki un viņu labklājība

Dzimušo skaits skaits 743 833 838 Pieaug 836

Jaundzimušo skaita samazinājums, salīdzinot ar 

2015.gadu, nebūtisks. Attiecībā pret 2013. un 2014.gadu 

tendence pieaugoša

Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas 

apmeklē PII (t.sk. privātās PII)
skaits 3522 3406 3410 Pieaug 3519

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri 

reģistrējušies rindā uz PII
skaits 1329 1507 1461 Samazinās 1480

2016.gadā pieaudzis bērnu skaits vecuma grupā no 0-5 

gadiem

Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas 

iegūst apliecību par pamatizglītību, 
% 96,3 97,9 97,8 100% 98,5

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālajām 

vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs no kopējā izglītojamo skaita

% 5,2 2,1 5,8 Pieaug 5,6
Samazinājies kopējais izglītojamo skaits ar speciālajām 

vajdzībām.

Obligātās izglītības vecumā esošo bērnu, kuri 

nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē 

īpatsvars

% 0,25 0,25 0,24 Samazinās 0,3

Pieaug darījumu skaits nekustāmo īpašumu iegādē trešo 

valstu pilsoņiem, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas. Līdz ar 

to nekustāmajos īpašumos Liepājā tiek deklarēti bērni no 

trešām valstīm, kuri faktiski šeit nedzīvo un izglītības 

iestādes apmeklē citur, par šiem bērniem Izglītības 

pārvaldei datu nav.

Obligāto stundu skaits nedēļā mācību 

priekšmetā ‘Sports’ pamatizglītības iestādēs
skaits 2 2 2 Pieaug 2

Stundu skaits noteikts saskaņā ar 12.08.2014 MK 

noteikumiem Nr. 468.

Renovēto, rekonstruēto Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta bāžu 

skaits

skaits 0 0 0 Pieaug 0

 Liepājas  A. Puškina 2.vsk. un Liepājas Raiņa 6.vsk. 

sporta zāles renovācijas un Liepājas Raiņa 6.vsk. sporta 

laukuma rekonstrukcija tiks uzsākta 2017.g.

PIKC Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu 

īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas 

mācības un 1. un 2.kursā izgājuši mācību 

praksi uzņēmumā sadarbības līguma ar 

uzņēmumu ietvaros

% 36,4 16 (1%) 25 (2%) Pieaug 134 (9%)

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma sākotnējā 

profesionālajā izglītībā iesaistīto audzēkņu, 

kas piedalījušies mobilitātes aktivitātēs, 

īpatsvars no visiem audzēkņiem

% 5 24 (2%) 6 (0,5%) Pieaug 57 (5%)

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma profesionālās 

izglītības pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% 31 2 (2%) 1 (1%) Pieaug 6 (5%)

Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars no 

kopējā akadēmiskā personāla skaita Liepājas 

Universitātē

% 3,4 3,4 2 Pieaug 5

Studentu skaits Liepājas universitātē skaits 1604 1516 1441 Pieaug 1342

Skaidrojams ar demogrāfisko situāciju valstī un t.sk. 

Kurzemes reģionā. Rīcības studentu skaita palielināšanai 

ir plānotas LiepU attīstības stratēģijā līdz 2020 

(rezultatīvais radītājs vismaz 1500 - 2020.gadā).

Ārvalstu studentu skaits Liepājas universitātē skaits 6 26 25 Pieaug 35

RĪCĪBPOLITIKU REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

Periods

2016

1.1. Konkurētspējīga izglītība, 

prasmju attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplāšināšana

Tematikas:

- Kvalitatīva pirmskolas izglītība un vietu 

nodrošinājums pirmskolas izglītības 

iestādēs

- Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras 

plānošana vispārizglītojošās skolās, 

uzlabojot jauniešu nodarbinātības iespējas 

nākotnē

- Efektīvs Liepājas vispārizglītojošo skolu 

tīkls un konkurētspējīga materiāltehniskā 

bāze (tai skaitā ģimnāzija)

- Sporta infrastruktūras nodrošinājums 

vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un 

fizisko aktivitāšu pieaugums skolēnu vidū

- Kvalificēti pedagogi (pirmskolas, 

vispārizglītojošās iestādēs)

- Darba tirgū pieprasītu, kvalificētu 

speciālistu sagatavošana Liepājas 

profesionālās izglītības iestādēs, palielinot 

darba tirgus nozīmi apmācību procesā

- Starptautiski konkurētspējīga augstākā 

izglītība attīstīta pētniecība un tās rezultātu 

komercializācija

- Pieaugušo mūžizglītība un 

nodarbinātības veicināšana

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.



2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

Periods

2016

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā iesaistīto 

personu skaits
skaits 2777 3112 3955 Pieaug 3771

Mazās akadēmijas klausītājiem vairs netiek izsniegtas 

apliecības (klausītāju skaits neiekļaujas kopējā statistikā).

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits 3,1 3 3 Pieaug **

Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits 12 1,3 3,7 Samazinās **

Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits 4 4 3 Pieaug 1

2016.gadā papildus  piesaistītajam vienam jaunam 

speciālistam ir piesaistīti arī 5 rezidenti, kas saņem 

pašvaldības stipendijas un nākamo 3 gadu laikā uzsāks 

darbu Liepājā.

Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes 

kvalitāti pilsētā 
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības 

stāvokli
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk  labs

Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu un 

pasākumu par fizisko aktivitāšu nozīmi 

veselības saglabāšanā un veicināšanā skaits

skaits

Veselības mēneša 

aktivitātes un 2 citi 

pasākumi

Veselības mēneša 

pasākumi (61); 13 

pasākumi; 39 

lekcijas skolās 

23 atbalstīti 

projekti, 14 

pasākumi; 38 

lekcijas skolās 

Pieaug

22 atbalstīti 

projekti, 26 

pasākumi, 47 

lekcijas skolās  

Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar 

fiziskām vai sportiskām aktivitātēm vienu vai 

divas reizes nedēļā un biežāk

aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Pieaug 50%

Publisko sporta pasākumu skaits Liepājā skaits 537 581 622 Pieaug 672

Publisko sporta pasākumos iesaistīto personu 

skaits
skaits 202 550 221 050 276 660 Pieaug 293 260

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars kopējā 

iedzīvotāju skaitā
% 16,4 11,1 11 Samazinās 10,7

Sadarbības līgumu ar NVO skaits (atbalstot 

NVO aktivitātes)
skaits 26 27 52 Pieaug 59

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie pakalpojumi 

(saskaņā ar saistošiem noteikumiem)
skaits 19 19 23 Pieaug 24

Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas 

celšana
skaits 47 78 24 Pieaug 53

Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku 

kopskaitā
% 9,5 9,8 8,7 Samazinās 8,1

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars bezdarbnieku 

kopskaitā
% 21,7 35,0 29,9 Samazinās 31,5

Skaidrojumu skatīt Liepājas pilsētas pašvaldības 

2016.gada publiskā pārskata sadaļā 2.2.1. "Nodarbinātība 

un bezdarbs"

Iedzīvotāju vērtējums par sociālo palīdzību un 

pakalpojumiem 
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Interešu izglītībā, tai skaitā sporta 

programmās, iesaistīto bērnu skaits
skaits 5058 4207 2080 Pieaug 9 641

Pašvaldības finansējums kultūrai uz vienu 

iedzīvotāju (neskaitot valsts mērķdotāciju)
eiro 58,96 43,99 241,9 Pieaug 71,6

SIA "Lielais dzintars" būvniecības projekti ir pabeigti un 

tiem nav nepieciešams pašvaldības finansējums.

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas,tai skaitā - 

mūsdienīga un kvalitatīva 

kultūrizglītība, atpazīstami 

sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana

Tematikas:

- Saistoša interešu izglītība bērniem un 

jauniešiem, veicinot saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu

- Kultūras tradīciju saglabāšana un 

iedzīvotāju pašizpausme brīvā laikā

- Profesionālās kultūras izcilības 

veicināšana

- Attīstīts augstu sasniegumu sports

- Piederības sajūtas stiprināšana Liepājai

1.1. Konkurētspējīga izglītība, 

prasmju attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplāšināšana

Tematikas:

- Kvalitatīva pirmskolas izglītība un vietu 

nodrošinājums pirmskolas izglītības 

iestādēs

- Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras 

plānošana vispārizglītojošās skolās, 

uzlabojot jauniešu nodarbinātības iespējas 

nākotnē

- Efektīvs Liepājas vispārizglītojošo skolu 

tīkls un konkurētspējīga materiāltehniskā 

bāze (tai skaitā ģimnāzija)

- Sporta infrastruktūras nodrošinājums 

vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un 

fizisko aktivitāšu pieaugums skolēnu vidū

- Kvalificēti pedagogi (pirmskolas, 

vispārizglītojošās iestādēs)

- Darba tirgū pieprasītu, kvalificētu 

speciālistu sagatavošana Liepājas 

profesionālās izglītības iestādēs, palielinot 

darba tirgus nozīmi apmācību procesā

- Starptautiski konkurētspējīga augstākā 

izglītība attīstīta pētniecība un tās rezultātu 

komercializācija

- Pieaugušo mūžizglītība un 

nodarbinātības veicināšana

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

Tematikas:

- Aktīva un veselīga dzīvesveida 

popularizēšana un veselības veicināšana

- Veselības aprūpes nodrošinājums

- Sociālā drošības sajūta

- Nodarbinātības veicināšana 

bezdarbnieku vidū, īpaši jauniešu



2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

Periods

2016

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits 780 780 711 Pieaug 710
Dalībnieku skaits faktiski ir saglabājies iepriekšējā gada 

līmenī. Samazinājums ir minimāls un gadījuma rakstura.

Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto pasākumu 

apmeklētāju skaits
skaits Nav datu Nav datu 616755 Pieaug 748 699

Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas teātris un 

Leļļu teātris)
skaits 81829 88289 83624 Pieaug 65 239

Koncertzāles “Lielais Dzintars” atvēršana un pirmā pilnā 

sezonā raisīja pastiprinātu interesi par norisēm tajā.

Liepājas simfoniskā orķestra apmeklētāju 

skaits
skaits Nav datu Nav datu 44847 Pieaug 38 714

LSO ir ticis integrēts vairākos Lielā Dzintara producētos 

projektos, kuru apmeklējums neuzrādās LSO statistikā.

Ar koncertzāles atvēršanu akadēmiskās mūzikas 

piedāvājums ir strauji palielinājies, kas ietekmējis LSO 

apmeklējumu.

Koncertzāles "Lielais dzintars" pasākumu 

skaits
skaits Nav datu Nav datu 37 Pieaug 193

Koncertzāles "Lielais dzintars" apmeklētāju 

skaits
skaits Nav datu Nav datu 35240 Pieaug 220 760

Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits 241124 252731 177748 Pieaug 177 915

Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits 14282 14297 14595 Pieaug 14 847

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras 

pasākumiem Liepājā
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits 46356 34029 41969 Pieaug 45 432

Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā kvartālā skaits Nav datu Nav datu 8 Pieaug 3

Dārza ielas radošais kvartāls ierasti tiek izmantots kā lielu 

pilsētas mēroga svētku pavadošo pasākumu norises vieta. 

Pasākumu skaitu negatīvi ietekmējuši telpu renovācijas 

darbi, kas organizatoriem liedzis radošo kvartālu 

izvēlēties saviem pasākumiem.

Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Nav datu Nav datu 17 Pieaug 53

Profesionālās ievirzes sporta programmās 

iesaistīto bērnu, jauniešu skaits
skaits 1783 2845 3164 Pieaug 3 312

Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās 

sporta sacensības, kurās piedalās Liepāju 

pārstāvošie sportisti (gadā)

skaits 403 418 453 Pieaug 528

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta sacensību 

skaits (gadā)
skaits 68 74 81 Pieaug 120

Iedzīvotāju vērtējums par sporta aktivitātēm 

Liepājā 
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu skaits skaits 7 10 68 Pieaug 81

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās % 44,08 Nav datu Nav datu Pieaug Nav datu Pašvaldību vēlēšanas notiek 2017.g.

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības darbu 
aptauja / 

%
63 Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas,tai skaitā - 

mūsdienīga un kvalitatīva 

kultūrizglītība, atpazīstami 

sasniegumi kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas stiprināšana

Tematikas:

- Saistoša interešu izglītība bērniem un 

jauniešiem, veicinot saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu

- Kultūras tradīciju saglabāšana un 

iedzīvotāju pašizpausme brīvā laikā

- Profesionālās kultūras izcilības 

veicināšana

- Attīstīts augstu sasniegumu sports

- Piederības sajūtas stiprināšana Liepājai

1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem

Tematikas:

- Efektīva funkciju pārvaldība

- Iedzīvotāju līdzdalība



2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

Periods

2016

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

(2) Dzīves vide Liepājā

Informēšanas pasākumu un kampaņu skaits 

par videi draudzīgu dzīvesveidu un tā sasaisti 

ar vides kvalitāti

skaits 4 3 4 Pieaug 5

Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits

2 peldvietās 

izcila kvalitāte, 1 

peldvietā laba 

kvalitāte

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Uzlabojas

Visās peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami 

pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)
reizes 13 reizes 19 reizes 11 reizes Samazinās 9 reizes

Rekreācijai piemērotas teritorijas Liepājas 

ezera piekrastē
ha 0,55 1 2 Pieaug 2 Kavējās ES fondu apguve.

Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam
kWh/

gadā
5262977 4543925 4656361 Samazinās 4 334 499

Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu 

apsaimniekošanu 
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Pieaug Vairāk pozitīvi

Dalītās atkritumu vākšanas punktu skaits skaits 114 221 230 Pieaug 230
Notika atkritumu apsaimniekotāju maiņa, līdz ar to jauni 

punkti netika izveidoti. 

Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu stāvokli aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko 

transportu pilsētā 
aptauja Nav datu Nav datu Nav datu Uzlabojas Vairāk pozitīvi

Veloceliņi km 40 40 42 Pieaug 42
Kavējās ES fondu apguve, kur plānoti ielu projketi, t.sk 

veloceliņu izbūve.

Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits 1 1 1 Pieaug 3

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkās
skaits

22 ēkās pabeigts; 

84 ēkās noslēgti 

līgumi

90 110 Pieaug 110

2016.gada augustā beidzās atbalsta programma. 

Līdz ar to tika pabeigti 2015.gadā uzsāktie 

energoefektivitātes pasākumi. Jaunajā programmā no 

Liepājas uz doto brīdi iesniegti 25 projekti, kas ir 

visvairāk no visām pilsētām. Energoefektivitātes 

pasākumi ir nākamais solis, pēc projektu izvērtēšanas un 

apstiprināšanas.

Pilsētas sabiedriskajā transportā pārvadāto 

pasažieru skaits
skaits 12428581 15806326 14098027 Pieaug 13 243 814

Mainījusies metodika, kā tiek aprēķināts pasažieru skaits 

statistikai.

Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits 69070 73044 68958 Pieaug 87068

Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas 1,6 1,7 1,8 Pieaug 1,6

2016.gadā gada griezumā pilsētas viesu vidū izteikti 

vērojama tendence uzturēties 1 nakti pilsētā, lai 

apmeklētu kultūras pasākumu kādā no Liepājas pasākumu 

norises vietām un jau nākošajā dienā dotos prom.

Liepājas tūrisma informācijas biroja 

apmeklētāju skaits
skaits 19783 16077 17094 Pieaug 19 798

Gultas vietu skaits Liepājas tūristu mītnēs skaits 1094 951 942 Pieaug 1 093

Noziegumu skaits skaits 1126 1050 1240 Samazinās 971

2.1. Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un dzīvesveids

Tematikas:

- Vides komunikācija un 'zaļa' dzīvesveida 

popularizēšana

- Teritoriju apsaimniekošana (pludmale, 

ūdensmalas, ezeru dabas teritorijas)

- Degradēto teritoriju revitalizācija

- Mājokļi un labiekārtota apkārtējā vide

- Enerģētika un energoefektivitāte

- Komunālā infrastruktūra

- Ērta, droša un videi draudzīga 

pārvietošanās pilsētā

2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem 

interesantas, draudzīgas 

publiskās telpas infrastruktūras 

uzlabošana

Tematikas:

- Liepājas kultūrvēsturiskā vide, pilsētas 

atpazīstamības enkurobjekti, tūrisma 

piedāvājums

- Liepājas pludmales pievilcība

- Atpūtas iespējas pilsētas ūdensmalās un 

zaļajās teritorijās (parkos, skvēros)

- Aktīvā tūrisma iespējas

- Tūristiem ērta pilsētvide

- Drošība pilsētvidē un uz ūdeņiem



2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

Periods

2016

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits 400 449 462 Samazinās 493

CSN pieaugumu veicina fakts, ka apdrošināšanas 

atlīdzības saņemšanai (OCTA, KASKO) nepieciešama 

valsts policijas izziņa, neskatoties uz to, cik nozīmīgs bijis 

CSN.

(3) Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas

No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits (gada 

laikā)
skaits 348 327 330 Pieaug 264

Izmaiņas valsts likumdošanā (piem. uzņēmumam ir 

jāmaksā nodoklis (50 EUR/gadā) arī tad, ja uzņēmums 

nav veicis saimniecisko darbību; ES fondu finansējuma 

nepieejamība komersantiem 2016. gadā; Reģionālo 

biznesa inkubatoru programmas aizkavēšanās (LIAA 

Liepājas biznesa inkubators atklāts 2017.gada sākumā); 

Esošie komersanti paplašinās un attīstās nedibinot jaunus 

uzņēmumus.

Bezdarba līmenis % 13,0 12,5 11,6 Samazinās 11,2

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits 2426 2465 2640 Pieaug **

Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar 

nepieciešamo infrastruktūru 
ha 460 460 521,5 Pieaug 530

Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro 289,8 328,6 339,54 Pieaug 359,1

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā milj.eiro 73,8 107,6 115,6 Pieaug 102,7
Skaidrojumu skatīt  Liepājas pilsētas pašvaldības 

2016.gada publiskā pārskata sadaļā 2.2.5."Investīcijas".

SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas milj.eiro 216 221 223,94 Pieaug 256,4

Ostas kravu apgrozījums milj. t 4,8 5,3 5,6 Pieaug 5,7

Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro 285 206,2 255,5 Pieaug 218
Skaidrojumu skatīt Liepājas pilsētas pašvaldības 

2016.gada publiskā pārskata sadaļā 2.2.5. "Rūpniecība".

Strādājošo skaits rūpniecībā skaits 6300 6058 6049 Pieaug 6028* AS "KVV Metalurgs" darbības izbeigšanas ietekme

Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits 290 294 278 Pieaug 316*

Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu īpatsvars 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā
% 5,4 5,6 5,3 Pieaug 5,6

Radošo industriju nozares uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā 
% 3,5 3,5 6,7 Pieaug 7,1

Radošo industriju nozarēs strādājošo īpatsvars  % 3,6 3,2 3,6 Pieaug 4,1

Enerģētikas nozares uzņēmumu īpatsvars 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā
% 1,2 0,5 1,0 Pieaug 1,0

Pieaug faktiskais enerģētikas nozares uzņēmumu skaits un 

palielinājies arī kopējais uzņēmumu skaits, līdz ar to 

īpatsvars saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

IT nozares uzņēmumu īpatsvars ekonomiski 

aktīvo uzņēmumu skaitā
% 1,2 1,7 1,6 Pieaug 2,4

3.1. Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai svarīgās 

nozarēs

Tematikas:

- Aktīva uzņēmējdarbības vide

-  Investoru un investīciju piesaiste pilsētai

- Inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos 

- Uzņēmējdarbības teritoriju 

infrastruktūras attīstība

- Ostas attīstība un infrastruktūras 

pilnveidošana

3.2. Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un to 

potenciāla attīstība

Tematikas:

- Tūrisma piedāvājuma un infrastruktūras 

attīstība

- Attīstīt radošās industrijas

- Atbalsts enerģētikas nozarei

- Atbalsts IKT

2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem 

interesantas, draudzīgas 

publiskās telpas infrastruktūras 

uzlabošana

Tematikas:

- Liepājas kultūrvēsturiskā vide, pilsētas 

atpazīstamības enkurobjekti, tūrisma 

piedāvājums

- Liepājas pludmales pievilcība

- Atpūtas iespējas pilsētas ūdensmalās un 

zaļajās teritorijās (parkos, skvēros)

- Aktīvā tūrisma iespējas

- Tūristiem ērta pilsētvide

- Drošība pilsētvidē un uz ūdeņiem



2013 2014 2015

Vērtība Vērtība Vērtība Vērtība

Vērtējums 

(pret iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, 

ja tendence nav ievērota

Periods

2016

Vēlamā 

tendence

Attīstības virziens/Rīcībpolitikas Rezultatīvie rādītāji Mērvien.

(4) Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība

Starptautiskie avioreisi skaits 0 0 0 Pieaug 0

2016.gadā notika lidostas sertifikācija, bez kuras nebija 

iespējama avioreisu atvēršana. 

2017.gada maijā ir atvērts iekšzemes avioreiss un notiek 

sarunas par iespēju atvērt arī starptutiskos avioreisus.

Prāmju reisu skaits skaits 2 2 2 Pieaug 2

Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits skaits 9521 7374 6597 Pieaug 7155

Autokravu apgrozījums milj. t 5,3 4,1 4,9 Pieaug **

LRTIB dalība starptautiskās tūrisma izstādēs skaits 12 11 10 Pieaug 14

* Provizoriska (informācija no cita datu avota).

** Informācija uz doto brīdi vēl nav pieejama.

4.1. Liepājas starptautiskā 

sasniedzamība, pilsētas tēls un 

atpazīstamība

Tematikas:

- Savstarpēji saistītas transporta 

infrastruktūras attīstība Liepājā un tās 

integrācija Eiropas un starptautiskajos 

transporta tīklos


