


Mērķis
sniegt vadlīnijas pilsētas publisko apstādījumu struktūras sakārtošanai un 
attīstībai, lai nodrošinātu kvalitatīvu publisko ārtelpu

Izstrādāta -
saskaņā ar pilsētas publiskās ārtelpas attīstības vajadzībām un iespējām



Priekšlikumu kopsavilkums:
- novecojušu dobju atjaunošana
- jaunu puķu, graudzāļu un ziemciešu dobju izveide
- jaunas ziedošu puķu piramīdas un puķu koki

- divi apstādījumu atjaunošanas/papildināšanas projekti 
- augu sortimenta paplašināšana: 

vasaras puķes – 58 nosaukumi 

graudzāles un lapaiņi – 12 nosauk.
nestandarta dekoratīvie augi – 5 nosauk.

ziemcietes – 58 nosauk.

- pārmaiņas Jūrmalas parkā, Zirgu salā, Zivju ielā, Cukura un Pulvera ielu 
aplī, Raiņa ielā, autoostā, Jaunajā ostmalā, Tosmarē, Karostā, Ziemeļu 
priekšpilsētā u.c.  



Vasaras puķes 822 m2

Ziemcietes 4541 m2

Rozes 446 m2

Dekoratīvo krūmu stādījumi 2234 m2

Dzīvžogi 1788 m

Puķu piramīdas 11 gab.

Puķu kastes uz ceļu barjerām 106 gab.

Puķu podi
138 gab. - uz laternu balstiem

73 gab.- RONDO, EDGE

Vides objekti
Puķu koks, Taurenis, Gliemezis, Bruņurupucis,  
Puķu Arkas

PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU PLATĪBAS 2019.



Aptauja par Liepājas apstādījumu veidošanu un 

labiekārtošanu
IEROSINĀTĀJS: Apstādījumu koncepcijas 2020.-2024.gadam izstrādes darba grupa

MĒRĶIS: iesaistīt iedzīvotājus/uzklausīt ieteikumus/idejas, kā pilnveidojami Liepājas 
apstādījumi

NORISES LAIKS:  2019. gada 15.jūlijs - 5.aug.

ANKETA PIEEJAMA:  www.liepaja.lv; APC

APTAUJAS VEIDS: kvalitatīva

PIEDALĪJĀS:103 respondenti

REZULTĀTI/SECINĀJUMI - izmantoti/iestrādāti jaunā dokumenta projektā



Aptauja par Liepājas apstādījumu veidošanu un 

labiekārtošanu

KĀDI IEROSINĀJUMI ŅEMTI VĒRĀ:
- būs jauni/vairāk apstādījumu 
- ar ieteicamo augu sarakstu mēģināsim panākt vienotu un mūsdienu tendencēm atbilstošu 
apstādījumu stilistiku 
- ir plānota plašāka un kvalitatīvāka labiekārtojuma izveide, meklējot kompleksus risinājumus
- plānota finansējuma palielināšana
- idejas par atšķirīgām augu krāsu gammām mikrorajonos, 
- virzība uz vienotu apstādījumu stilu pilsētā
- Idejas par iedzīvotāju iesaisti/līdzdalību 



2020. gads 



2020. Priekšlikumi
Plānotās izmaksas 

EUR

Jūrmalas parks un ceļš uz pieminekli
Dobju atjaunošana 400 m2, jauni ziemciešu un vasaras puķu stādījumi

31 767

Zirgu sala 2, aplis
Ziemciešu un akmensdobes izveide 210 m2, jauni apstādījumi 

13 217

Bijusī vides objekta «Ģitāra» atrašanās vieta 
Jaunas vasaras puķu dobes 11 m2 izveide

1036

Pulvera un Cukura ielas apļveida krustojums
Ziemciešu un vasaras puķu dobe 75 m2

9146

Esošo puķu piramīdu nomaiņa fiziskā nolietojuma dēļ
Jaunu puķu piramīdu iegāde - 4 gab. 

7260

KOPĀ: 62 426



2021. gads 



2021. Priekšlikumi
Plānotās izmaksas 

EUR

Zaļā zona Raiņa ielā 63
Ziemciešu un vasaras puķu dobes 60 m2

13 021

Graudu iela, pie īpašuma Nr.43
Apstādījumu atjaunošanas/papildināšanas un zaļās zonas labiekārtojuma

projekta izstrāde

10 000

Autoosta
Dobju atjaunošana 88 m2, jaunu krūmu stādīšana 12 151

KOPĀ: 35 172



2022. gads 



2022. Priekšlikumi
Plānotās izmaksas 

EUR

Sadalošā josla starp brauktuvēm Jaunajā ostmalā
Puķu koki – 3 gab., puķu koku iegāde, uzstādīšana, augsne, stādu iegāde

27 300

Mirdzas Ķempes skvērs (Uliha iela 42)
Apstādījumu atjaunošanas un pilnveidošanas projekta izstrāde 

5 000

Karosta,Tosmare, Zaļā birzs un Laumas rajons
Puķu piramīdas Ģenerāļa Baloža, Grīzupes un Krūmu ielā – 4 gab.

13 260

KOPĀ: 45 560



2023. gads 



2023. Priekšlikumi Plānotās izmaksas EUR

Jūrmalas parks
Strūklakas dobes atjaunošana 130 m2 - novecojušo stādījumu 

likvidēšana,
jaunu veidošana atbilstoši 20. gs. sāk. apstādījumu stilistikai

13 581

Graudu iela pie īpašuma Nr.43 
Apstādījumu atjaunošanas/papildināšanas projekts - projekta īstenošana

Precizēs pēc projekta 
dokumentācijas 
izstrādes 2021.gadā

KOPĀ: 13 581



2024. gads 



2024. Priekšlikumi Plānotās izmaksas EUR

Jūrmalas parks – veloceļa posms no Peldu ielas līdz rezerves 
stadionam, 700 m

Esošo krūmu stādījumu sakopšana/nomaiņa (~200 gab) 

novecojušo krūmu likvidēšana (~ 60 gab) 
bīstamu un kalstošu koku likvidēšana (~11 gab)

jaunu ziedošu krūmu, priežu, viršu un zālveida ziemciešu grupu 
stādīšana

20 300

Mirdzas Ķempes skvērs (Uliha iela 42)
Apstādījumu atjaunošanas un papildināšanas projekta īstenošana

Precizēs pēc projekta 
izstrādes 2022. gadā

KOPĀ: 20 300



Apstādījumu attīstības koncepcija 2020. – 2024.g. 

Plānotās izmaksas



Iepriekšējās un jaunās apstādījumu attīstības koncepcijas 

izmaksu salīdzinājums



Apstādījumu koncepcija 2020.- 2024.g. 
Priekšlikumi

2020. 
1. Jūrmalas parks − dobju atjaunošana
2. Zirgu sala − ziemciešu un akmensdobes izveide
3. Zivju iela − jauna vasaras puķu dobe 
4. Pulvera un Cukura ielu aplis - ziemciešu un vasaras puķu dobe 
5. Pilsētas centrs − jaunu puķu piramīdu iegāde 

2021. 
6. Zaļā zona Raiņa ielā 63 − jaunas ziemciešu/vasaras puķu dobes
7. Graudu iela, pie īpaš. Nr. 43 − apstādījumu projekta izstrāde
8. Autoosta − dobju atjaunošana, jaunu krūmu stādīšana

2022. 
9. Sadalošā josla starp brauktuvēm Jaunajā ostmalā − puķu koki
10. M.Ķempes skvērs − apstādījumu atjaunošanas projekta izstrāde
11. Karosta, Tosmare, Zaļā birzs un Laumas rajons − puķu piramīdas

2023. 
12. Jūrmalas parks − lielās strūklakas dobes atjaunošana
13. Graudu iela, pie īpaš. Nr. 43 − apstādījumu projekta īstenošana

2024. 
14. Jūrmalas parks − apstādījumu kopšana, jaunu krūmu, priežu, viršu un ziemciešu grupu izveide
15. M.Ķempes skvērs apstādījumu atjaunošanas/pilnveidošanas projekta īstenošana



Paldies par uzmanību!

laura.stilbiņa@liepaja.lv
aigars.stals@liepaja.lv


