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2. LIEPĀJAS AP2020 VIDUSPOSMA IZVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 
2019. gada jūnijā tika pabeigts Liepājas AP2020 vidusposma izvērtējums, kura rezultātu 

kopsavilkums attiecībā uz ekonomikas 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. 

Uz ekonomikas nozari attiecas Liepājas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas attīstības virziens 
“Ekonomika” un tam saistošā vidējā termiņa mērķa “Liepājā ir stabila mazo, vidējo uzņēmumu 
darbība un modernizētas tradicionālās ražošanas nozares” Rīcībpolitika (3.1.) “Pilsētas ekonomikas 
konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs” un 
Rīcībpolitika (3.2.) “Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana”. 
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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 
(ekonomikas) rādītāji. Zemāk pievienotajā Tabulā 2.2. ir dots uzraudzības rādītāju izpildes 
novērtējums. 

Tabula 2.1. 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. EKONOMIKAS NOZAREI SAISTOŠO RĪCĪBPOLITIKU UN TO RĪCĪBU 
REZULTATĪVO UN IZNĀKUMA RĀDĪTĀJU APSKATS 

2.3.1 RĪCĪBPOLITIKA NR. 3.1. “PILSĒTAS EKONOMIKAS KONKURĒTSPĒJAS 
UZLABOŠANA TRADICIONĀLAJĀS NOZARĒS UN VIETĒJAI 
NODARBINĀTĪBAI SVARĪGĀS NOZARĒS” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 11 rezultatīvie rādītāji (RR74-RR84). 

Izvērtējot uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības laika periodā līdz 2017. 
gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 
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▪ 8 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2); 
▪ 2 rādītājiem ir neitrāla tendence (vērtējums 1); 
▪ 1 rādītājiem ir negatīva tendence (vērtējums 0). 
 
Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā 27. attēlā: 

 

 

27. attēls. Rīcībpolitikas 3.1. rezultatīvo rādītāju novērtējums 

Avots: AP2020 vidusposma izvērtējuma autori 
 
Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,64. Tas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas pakāpe 

ir 82%. 

 
NEGATĪVĀ SNIEGUMA REZULTATĪVO RĀDĪTĀJU ANALĪZE 
No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits 2016. gadā samazinājās par 20%. Attīstības pārvalde 

samazinājumu skaidro ar vairākiem iemesliem - izmaiņas valsts likumdošanā (piemēram, 
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 tika atklāts 2017. gada 
sākumā), esošo komersantu attīstība, nedibinot jaunus uzņēmumus un citi. 2017.gadā reģistrēto 
uzņēmumu skaits palielinājās par 15%, tomēr tas vēl arvien ir par 8% mazāks nekā 2015.gadā. Tai 
pat laikā jāatzīmē, ka visā Latvijā kopumā tendence ir līdzīga, bet samazinājums no 2015.-
2017.gadam ir straujāks (24%). 

 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 3.1. ietvertas 5 ar ekonomikas nozari saistītas 

rīcības un 11 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika īstenotas 82% (9) no šīm 
darbībām (skat. zemāk): 

Izpildītās rīcības: 

Tematika: aktīva uzņēmējdarbības vide 

▪ 3.1.1.(2.) Motivēt un atbalstīt Liepājas uzņēmēju kompetenču paaugstināšanu, uzņēmumu 
konkurētspējas celšanai 

o Darbība. Noorganizēta tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo darbinieku un uzņēmēju 
pārstāvjiem.  

0
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No jauna reģistrēto uzņēmumu
skaits (gada laikā)

Strādājošo skaits rūpniecībā

Uzņēmumu skaits rūpniecības
nozarē

Bezdarba līmenis

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi

Ražošanas teritoriju
nodrošinājums ar

nepieciešamo infrastruktūru
Piesaistītās ārvalstu investīcijas

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu
pamatkapitālā

SEZ uzņēmumu piesaistītās
investīcijas

Ostas kravu apgrozījums

Apstrādes rūpniecības izlaides
apjoms
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Iznākums. Noorganizēta divpusēja tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem un Liepājas 
komersantiem.  

o Darbība. Darba grupas izveide sadarbībā ar NVA, LVT un uzņēmēju pārstāvjiem. 
Iznākums. 2 darba grupas tikšanās ar profesionālās izglītības kompetenču centru "Liepājas 

Valsts tehnikums", Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), uzņēmējiem un pašvaldību. 

Tematika: investoru un investīciju piesaiste pilsētai 

▪ 3.1.2.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā ostas pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu ražotņu, 
noliktavu un darījumu centru būvniecībai 

o Darbība. Nav sniegta informācija no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas. 
▪ 3.1.2.(2.) Nodrošināt potenciālajiem investoriem kompleksu un aktuālu piedāvājumu par 

Liepājas industriālajām teritorijām, to priekšrocībām, darbaspēka resursiem un to apmācību, kā arī 
citiem būtiskiem aspektiem 

o Darbība. Informatīva materiāla izveide par uzņēmējdarbības perspektīvām Liepājā.  
Iznākums. Sagatavoti nekustamā īpašuma piedāvājumi pēc pieprasījuma, informācijas 

pieejamība par uzņēmējdarbības teritorijām pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības un Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas mājaslapās.  

o Darbība. Informācijas sagatavošana jaunā pašvaldības mājas lapā. 
Iznākums. Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā investējušas 47 ārvalstis. Investīciju apjomus 

Liepājas uzņēmumos palielinājušas 15 valstis. 
▪ 3.1.2.(3.) Piesaistīt jaunas investīcijas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, 

nodrošinot nodokļu atvieglojumus līdz 2035. gadam 
o Darbība. Nav sniegta informācija no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas.  
Iznākums. Nav sniegta informācija no Liepāja speciālās ekonomiskās zonas.  

Tematika: inovatīvi risinājumi Liepājas uzņēmumos  

▪ 3.1.3. (1.) Atbalstīt inovatīvu uzņēmumu veidošanos Liepājā un sekmēt privātā sektora 
ieguldījumus pētniecībā un inovatīvos risinājumos, jaunu un eksportspējīgu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai 

o Darbība. Informatīvs seminārs par Biznesa inkubatora piedāvātiem atbalsta instrumentiem 
inovatīvu uzņēmumu attīstībai. 

Iznākums. Noorganizēti 2 semināri. Noslēgts būvdarbu līgums par telpu pārbūvi Dārza ielā 
4/8, Liepājā, kas tiks pielāgotas uzņēmumu vajadzībām, kas darbojas informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) jomā, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus. 

▪ 3.1.3. (2.) Stimulēt Liepājas ražošanas jomas komersantus ieguldīt uzņēmumu 
modernizācijā, paaugstinot konkurētspēju un eksportu 

o Darbība. Noorganizēta tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo darbinieku un uzņēmēju 
pārstāvjiem. 

Iznākums. Noorganizēta tikšanās.  
Darbība: MVK projektu konkurss 2018. gadam. 
Iznākums: Izsludināts MVK projektu konkurss 2018. gadam un izstrādāts nolikums 2019.gada 

MVK projektu konkursam 
▪ 3.1.3. (3.) Atbalstīt “Zaļā Tehnoloģiju klastera” attīstību Kurzemes biznesa inkubatorā, 

veicinot "zaļo" ražošanu, inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādi 
o Darbība. Netiek plānota darbība. 
Iznākums. "Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris" Liepājā atvēris energoefektivitātes centru, kurā 

plānots izglītot sabiedrību par viedas enerģijas iegūšanu un racionālu izmantošanu. 
▪ 3.1.3. (4.) Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus Liepājas uzņēmumos 
o Darbība. Noorganizēt tikšanās ar Ekonomikas ministrijas atbildīgo darbinieku un uzņēmēju 

pārstāvjiem. 
Iznākums. Noorganizēta tikšanās ar atbildīgās ministrijas pārstāvjiem. 
o Darbība. Tikšanās ar Altum par ESKO pakalpojumiem. 
Iznākums. Komersanti informēti par ES fondu atbalsta pieejamību energoefektivitātes 

pasākumiem. 

Tematika: uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras attīstība 
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▪  3.1.4. (1.) Atbalstīt industriālo teritoriju attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamo infrastruktūras izbūvi, tai skaitā revitalizēt bijušās industriālās teritorijas un citas 
degradētas teritorijas 

o Darbība. Veikt iepirkumu būvdarbu, autoruzraudzības, būvuzraudzības veikšanai projektā 
"Degradēto teritoriju revitalizācijas uzņēmējdarbības vajadzībām" (Vecā ostmala). 

Iznākums. Veikts iepirkums un noslēgts būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības 
līgumi par pārbūves darbiem Vecajā ostmalā. 

o Darbība. Veikt būvdarbus, autoruzraudzību, būvuzraudzību Vecajā ostmalā. 
Iznākums. Veic būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību Vecā ostmalā. 
o Darbība. Veikt būvdarbus, autoruzraudzību, būvuzraudzību projektā "Uzņēmējdarbības 

vides attīstība Liepājā, 2.kārta" (Kapsēdes iela). 
Iznākums. Veic būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību Kapsēdes ielā. 

Tematika: ostas attīstība un infrastruktūras pilnveidošana 

▪ 3.1.5. (1.) Stiprināt Liepājas ostas pozīcijas Baltijas jūras reģionā, veicinot augstas 
pievienotās vērtības kravu loģistiku un ar ostas darbību saistītu uzņēmumu izaugsmi 

o Darbība. Nav sniegta informācija no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas. 
Iznākums. Sasniegts Liepājas ostas kravu apgrozījuma rekords - 2018.gadā pārkrautas 7,54 

milj. tonnu kravas. Uzsākts pilotprojekts Ukrainas kravu piesaistei Liepājas ostai - atvestas pirmās 
piecas kravu partijas. 

▪ 3.1.5. (2.) Nodrošināt ostas infrastruktūras attīstību atbilstoši tās izaugsmei, iekļaujoties 
Trans-Eiropas Transporta tīklā (TEN-T) 

o Darbība. 2018. gadā tiks uzsākta (parakstītas vienošanās par projektu īstenošanu) šādu 
projektu realizācija:  

- “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana”, kura ietvaros tiks veikta 
Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana;  

- “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”, kura ietvaros tiks veikta Liepājas ostas 
ūdens infrastruktūras uzlabošana (kuģu ceļa padziļināšana, tauvošanās vietas izbūve, ostas 
hidrotehnisko aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve). 

Iznākums. Līgumi tiks noslēgti 2019.gadā. Projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu 
hidrotehnisko būvju atjaunošana”. Rekonstruētās hidrotehniskās būves: 0 

Līgums noslēgts 2018.gadā. Projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”. 
Rekonstruētās hidrotehniskās būves: 0. 

2.3.2. RĪCĪBPOLITIKA NR. 3.2. “LIEPĀJAS PERSPEKTĪVIE EKONOMIKAS 
VIRZIENI UN TO POTENCIĀLA ATTĪSTĪŠANA” 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 
 
Rīcībpolitikas efektivitātes novērtējumam tiek izmantoti 5 rezultatīvie rādītāji (RR85-RR89). 

Izvērtējot uzraudzības ziņojumā dotās rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības laika periodā līdz 2017. 
gadam, iegūti sekojoši rezultāti: 

▪ 2 rādītājiem ir pozitīva tendence (vērtējums 2); 
▪ 3 rādītājiem ir neitrāla tendence (vērtējums 1). 
 
Rezultatīvo rādītāju novērtējuma grafiks dots nākamajā 28. attēlā : 
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28. attēls 0.2. Rīcībpolitikas 3.2. rezultatīvo rādītāju novērtējums 

Avots: AP2020 vidusposma izvērtējuma autori 
Vidējais rīcībpolitikas izpildes vērtējums ir 1,4. Tas nozīmē, ka mērķa sasniegšanas pakāpe ir 

70%. 
 
RĪCĪBPOLTIKAS RĪCĪBU PLĀNA IZPILDE 
 
Liepājas AP2020 Rīcību plānā rīcībpolitikā Nr. 3.2. ietvertas 4 ar ekonomikas nozari saistītas 

rīcības un 13 tām pakārtotās darbības. Līdz 2018. gada beigām tika īstenotas 100% (13) no šīm 
darbībām (skat. zemāk): 

Izpildītās rīcības: 

Tematika: tūrisma piedāvājuma un infrastruktūras attīstība 

▪ 3.2.1.(1.) Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu tūrisma 
objektu būvniecībai 

o Darbība. Apkopotas Liepājas pilsētas medicīnas pakalpojumu iespējas, kas būtu pieejamas 
Liepājas viesiem un ārvalstniekiem.  

Iznākums. Izveidots veselības piedāvājums ārvalstniekiem, sarunas ar Liepājas slimnīcu par 
pakalpojumu sniegšanu.  

o Darbība. Kūrortpilsētas un medicīniskā tūrisma iespējas tiks popularizētas starptautiskās 
izstādēs. 

Iznākums. 1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa. 8 starptautiskas izstādes. 5 Liepājas 
starptautiskās prezentācijas. 15 žurnālistu vizītes Liepājā. 8 Tūroperatoru vizītes Liepājā. 11 
Liepājas prezentācijas Latvijā. 

o Darbība. LRTIB tūrisma ceļvedī tiks izveidots atvērums ar kūrorta un medicīniskā tūrisma 
iespējām Liepājā. 

Iznākums. Izvietota informācija 33 000 ceļvežu 5 valodās par SPA piedāvājumu Liepājā. 
▪ 3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti kurortoloģijas attīstības pamata infrastruktūrai un SPA 

centra, sanatorijas, rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu darbavietu radīšanai 
o Darbība. Izstrādāt būvprojektu objektam "Roņu ielas pārbūve Liepājā".  
Iznākums. Līgums par būvprojekta izstrādi noslēgts 2018. gada 10. maijā. Pabeigta 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra saskaņā ar tematisko plānojumu "Liepājas 
pilsētas pludmales un piekrastes attīstība".  

▪ 3.2.1.(3.) Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus un 
pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā 

o Darbība. Stiprināt komunikāciju ar Liepājas tūrisma uzņēmējiem, veicinot viņu produktu 
popularitāti.  
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Iznākums. 1 pilsētas starptautiska reklāmas kampaņa. 8 Starptautiskas izstādes. 5 Liepājas 
starptautiskās prezentācijas. 15 žurnālistu vizītes Liepājā. 8 tūroperatoru vizītes Liepājā. 11 Liepājas 
prezentācijas Latvijā.  

Tematika: attīstīt radošās industrijas 

▪ 3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju uzņēmējdarbības attīstību Liepājā un nodrošināt 
nepieciešamo infrastruktūru radošo kvartālu izveidei 

o Darbība. 1. Sadarbībā ar Liepājas radošo industriju klasteri, turpināt darbu pie radošo 
industriju centra Dārza ielā 10 attīstīšanas (2018. finansējums nav plānots) -> konkretizēt, kāda 
veida darbība, kas tieši tiks darīts, ja nav plānots finansējums - LKP nav informācijas. 2. Izdot žurnālu 
"Creative coast", īstenot Radošās Eiropas projektu "Future DiverCities". 

Iznākums. 1. Liepājas RI attīstībai un atbalstam Liepājas Kultūras pārvalde realizē 
starptautisku projektu Future DiverCities. Šī projekta ietvaros ir izveidota aplikācija, kurā būs iespēja 
publicēties radošo industriju pārstāvjiem, ar šo aktivitāti aizstās žurnāla izdošanu. 2. Starptautiskas 
konferences realizācija tika pārcelta uz 2019. gadu, kalendāra izmaiņas “Future DiverCities” projekta 
kalendārā. 

o Darbība. Tiks turpināta projekta nepieciešamības izvērtēšana. 
Iznākums. Izstrādāts būvprojekts, projekta realizācija pārcelta no Dārza ielas 10 uz Dārza ielu 

4/8. Izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai Dārza ielā 4/8. 
o Darbība. Turpināt regulāri apsekot ēku kompleksu Kungu ielā 24, veikt tehnisko un 

elektroapgādes sistēmu uzraudzību un apkopi. Nodrošināt apsardzi un VUGD prasības. 
Nepieciešamības gadījumā, veikt kārtējos remontdarbus infrastruktūras nodrošināšanai. (Kungu 
ielas radošais kvartāls, Kungu iela 24, Liepāja). 

Iznākums. Apsekots ēku kompleksu Kungu ielā 24, veikta tehnisko un elektroapgādes sistēmu 
uzraudzība un apkope. Nodrošināta apsardze un VUGD prasības. Pēc nepieciešamības, veikti 
kārtējie remontdarbi infrastruktūras nodrošināšanai. (Kungu ielas radošais kvartāls, Kungu iela 24, 
Liepāja). 

Tematika: atbalsts enerģētikas nozarei 

▪ 3.2.3.(1.) Veicināt enerģētikas nozares attīstību un nozīmi Liepājas ekonomikā, veicinot 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un konkurētspējīgu enerģijas cenu 

o Darbība. 1. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas nodrošināšana, izmantojot 
atjaunojamos resursus par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktajām 
cenām. 2. Paaugstināt ražošanas un pārvades procesu efektivitāti (Siltumtrases rekonstrukcijas 
darbi, trašu posmu maiņa). 

Iznākums. Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi - 4 siltumtrašu posmu ar kopējo garumu aptuveni 
1,5 km pārbūve. 

▪ 3.2.3.(2.) Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā un 
konkurētspējīgu enerģijas cenu 

o Darbība. Tiek nodrošināta siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, izmantojot 
atjaunojamos resursus par SPRK noteiktajām cenām. Jaunu klientu pieslēgumi. 

Iznākums. Pieslēgti jaunie klienti ar kopējo slodzi 4,759 MW.  
▪ 3.2.3.(3.) Sekmēt inovatīvus pilotprojektus enerģētikas un energoefektivitātes jomā, attīstot 

viedo tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā 
o Darbība. 2018. gadā plānots ieviest enerģijas attālinātas on-line uzskaites sistēmu 

pašvaldības iestāžu ēkās. 
Iznākums. 2 pirmskolas izglītības iestādes (Delfīns un Mazulītis) turpina attālināti uzskaitīt 

patērēto siltumenerģiju, vienlaikus attālināti to regulējot.  
o Darbība. Jaunas e-pakalpojumu pilotprogrammas izstrāde. 
Iznākums. Darba plāna izstrāde pilotprojekta uzsākšanai, notikušas vairākas tematiskās 

tikšanās. Izstrādāta pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un iesaistes veicināšanas koncepcija, par 
kuru ziņojums apstiprināts Domes Attīstības komitejā 2018. gada 15. novembrī (Nr.19). 

Tematika: atbalsts informāciju un komunikāciju nozarei 

▪ 3.2.4.(1.) Atbalstīt informāciju un komunikācijas pakalpojumu nozares uzņēmumu darbību 
pilsētā un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu 
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o Darbība. Pastāvīgs darbs investoru piesaistē. 
Iznākums. Reizi mēnesī tikšanās ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju komersantiem 

"Waffle meetup" pasākuma ietvaros, pārrunājot attīstības iespējas Liepājā šīs nozares 
uzņēmumiem. 2018.gadā Liepājā reģistrēti 6 IKT jomas uzņēmumi, 13 darba vietas. 

 


