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Ekonomikas tematiskās jomas PROJEKTU SARAKSTS 
LIEPĀJAS AP2027 

Neatņemama Liepājas AP2027 sastāvdaļa ir tās stratēģiskās daļas rīcību klāstu 
precizējošais investīciju plāns. Attīstības pārvalde ir sagatavojusi AP2027 investīciju plāna 
priekšteci - projektu saraksta sagatavi “Projektu saraksts 2021-2027”, kurā ir apkopoti katrai 
pašvaldības iestādei/struktūrvienībai, kura pārrauga kādu no pašvaldības autonomām 
funkcijām, līdz šim definētie saistošie investīciju projekti. Projektu saraksts ir sagatavots arī 
attiecībā uz ekonomiskās darbības rakstura projektiem, par kuriem ir atbildīga Liepājas 
pilsētas domes Attīstības pārvalde. Datne ir pieejama “Google Docs” tiešsaistes lietotnē, kuru 
TDG semināra laikā dalībnieki varēs papildināt ar saviem projektu priekšlikumiem. 

 
Katrā iestādes/struktūrvienības izklājlapā atrodama tabula, kura sastāv no šādām 

slejām: 
 
▪ N.p.k. (numurs pēc kārtas); 
▪ Projekts; 
▪ Veicamās aktivitātes projekta ietvaros; 
▪ Vieta, adrese; 
▪ Plānotās kopējās izmaksas; 
▪ Īstenošanas uzsākšanas gads; 
▪ Atbildīgie; 
▪ NAP 
o Prioritāte; 
o Rīcības virziens; 
o Rīcības virziena mērķis; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevums; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevuma indikators. 

 
Jāpiebilst, ka NAP sleja ir paredzēta, lai plānotie pašvaldības investīciju projekti būtu 

saistīti ar NAP2027 stratēģiskās daļas prioritātēm, rīcību virzieniem un tiem piesaistītiem 
rezultatīvajiem rādītājiem. 

 
Tabulā zemāk ietverti Attīstības pārvaldes projektu priekšlikumi ekonomiskās darbības 

jomā. 
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TABULA NR. 6.1. LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES PROJEKTU IDEJAS EKONOMISKĀS DARBĪBAS JOMĀ 2021. – 2027. GADAM 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

1. 

Uzņēmējdarbība
i nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
1.kārta 
(pamatinfrastrukt
ūras izveide). 

Ielu (auto, velo, gājēju) 
infrastruktūras 
pārbūve un izbūve, 
t.sk komunikācijas, to 
pieslēgumi, teritorijas 
labiekārtojums 
komersantu 
vajadzībām. 

Pludmales 
un kūrorta 
zonā 

€ 2 000 000,00 2021. 
Attīstības 
pārvalde 

Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  



 

68 

 
 

 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

 
2. 

 
Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
2.kārta 
(pamatinfrastru
ktūras izveide) 

 
Ielu (auto, velo, gājēju) 
infrastruktūras 
pārbūve un izbūve, 
t.sk komunikāciju 
pārbūve un to 
pieslēgumu izveide, 
zaļās zonas 
labiekārtojums, 
kanālmalas 
stiprināšana 
infrastruktūras 
izveidei, kas 
nepieciešama, 
saimnieciskās 
darbības veikšanai. 

 
K.Zāles 
laukums 

 
€ 

15 000 000,00 

 
2021. 

 
Attīstības 
pārvalde 

 
Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

 
Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

 
(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

 
(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

           

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  

3. 

Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
3.kārta 
(pamatinfrastru
ktūras izveide). 

Teritorijas 
revitalizācija, 
rekultivācija, 
piebraucamo ceļu 
(auto, velo, gājēju) 
infrastruktūras izbūve, 
t.sk komunikāciju 
izbūve un to 
pieslēgumi 
komersantu 
vajadzībām. 

Pašvaldīb
ai 
piederošā 
teritorija 
Grobiņā 

€ 5 000 000,00 2022. 
Attīstības 
pārvalde 

Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  
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4. 

 
Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
4.kārta (pamat-
infrastruktūras 
izveide) 

 
Ražošanas ēku 
būvniecība 
komersantu 
vajadzībām. 

 
Virssardze
s, 
Zemgales 
iela 

 
€ 2 000 000,00 

 
2022. 

 
Attīstības 
pārvalde 

 
Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

 
Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

 
(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

           

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  

5. 

Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
5.kārta 
(pamatinfrastru
ktūras izveide) 

Ēku pielāgošana 
ražošanas vajadzībām 
komersantiem, 
saglabājot vēsturisko 
izskatu. 

Zemgales 
iela 

€ 1 000 000,00 2023. 
Attīstības 
pārvalde 

Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  

 
6. 

 
Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
6.kārta 
(pamatinfrastru
ktūras izveide) 

 
Teritorijas 
revitalizācija, 
rekultivācija, uzlabojot 
labiekārtojumu, 
piebraucamo ceļu 
(auto, velo, gājēju) 
infrastruktūra, t.sk 
komunikācijas, 
pieslēgumi 
komersantu 
vajadzībām. 

 
Klaipēdas 
iela 138 
(vecie forti 
- 
pakaviņš) 

 
€ 2 000 000,00 

 
2023. 

 
Attīstības 
pārvalde 

 
4.Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

 
Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

 
(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

 
(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 

 

Reģionālā 
IKP starpība 
– četru 
mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP 
uz vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, % 

7. Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
7.kārta (MVK 
moderno 
tehnoloģiju 
centra izveide) 

Ēkas pārbūve, 
aprīkojuma iegāde, 
teritorijas 
labiekārtojums 
komersantu 
vajadzībām. 
Radošo industriju 
attīstība. Piegulošā 
kvartāla pārbūve un 
centra izveide, 
nodrošinot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu, tautas 
mākslas kolektīvu 
radošo darbību un 
attīstību, mākslas un 
kultūras satura 
potenciāla izmatošana 
biznesā, veicinot 
starpnozaru 
sadarbību, 
ekonomikas attīstību 
pilsētā, mūžizglītību, 
ilgtspējīgas teritorijas 
attīstību. 

Dārza iela 
10, 
Liepāja 

€ 2 500 000,00 2021. Attīstības 
pārvalde 

Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 

Reģionālā IKP 
starpība – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP uz 
vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 



 

75 

 
 

 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās aktivitātes 

projekta ietvaros 
Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īsteno
-

šanas 
uzsāk

-
šanas 
gads 

Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

kvalificētu 
darbaspēku. 

plānošanas 
reģionu, %  

8. Uzņēmējdarbīb
ai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
8.kārta 
(degradētas, 
piesārņotas 
teritorijas 
transformācija 
par jaunu 
industriālo 
parku) 

Teritorijas 
revitalizācija, 
rekultivācija, ēku 
nojaukšana, jaunu 
izbūve, teritorijas 
labiekārtošana, 
komunikāciju 
pieslēgumu 
pārveidošana, jaunu 
izveide - industriālā 
parka vajadzībām. 

Bijušā 
“Liepājas 
metalurgs” 
teritorija 

€ 
10 000 000,00 

2021. Attīstības 
pārvalde 

Kvalitatīvas dzīves 
vide un teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(319) Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēju, 
kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

(332) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties uz 
teritoriju attīstības 
plānošanas 
dokumentos noteikto 
teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

Reģionālā IKP 
starpība – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais IKP uz 
vienu 
iedzīvotāju 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu  

Darba algas 
plānošanas 
reģionos – 
četru mazāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu 
vidējais 
līmenis pret 
augstāk 
attīstīto 
plānošanas 
reģionu, %  

 


