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 SPORTA NOZARES 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 Liepājas pašvaldības Sporta pārvaldei, kuras atbildībā ir pilsētas sporta 
nozares publiskā piedāvājuma elementi. 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 ietverta Sporta pārvaldes izklājlapas projektu tabula, kuru būs iespējams 
papildināt uz vietas TDG norises laikā
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TABULA 6.1. DATNES “PROJEKTU SARAKSTS” SPORTA PĀRVALDES IZKLĀJLAPAS PROJEKTU SARAKSTS 

 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošan
as 

uzsākšan
as gads 

Atbildīgi
e 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa uzdevums 

Rīcības 
virziena mērķa 

uzdevuma 
indikators 

98. Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 1. 
kārta. 

Pārbūvēt stadiona 
"Daugava" futbola 
laukuma un 
vieglatlētikas 
segumu pilnībā, jo 
tas ir morāli un 
fiziski novecojis.s  

Stadions 
"Daugava", 
Jūrmalas iela 
3, Liepāja. 

€ 650 
435,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) Kultūras 
un fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti 

(363) Valsts un 
pašvaldību 
institūciju, izglītības 
iestāžu, privātā 
sektora un 
nevalstisko 
organizāciju 
sadarbība 
koordinētai kultūras 
un sporta 
infrastruktūras 
izmantošanai 
iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes 
uzlabošanai, 
īstenojot 
starpinstitucionālus 
un starpsektorālus 
kopprojektus un 
aktivitātes 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
Kultūras 
pasākumu 
apmeklējumu 
skaits gadā uz 100 
iedzīvotājiem 
Dalībnieku skaits 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
kolektīvos kultūras 
centros, tūkst. 

99. Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
2.kārta. 

Izbūvēt specialu 
lielo trampalīnu 
BMX trasi - dirtus. 
Šobrīd 
projektēšanas 
stadijā, izmaksas 
nav zināmas. 

Zirgu sala € 500 
000,00 

2021 Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti 

(363) Valsts un 
pašvaldību 
institūciju, 
izglītības iestāžu, 
privātā sektora un 
nevalstisko 
organizāciju 
sadarbība 
koordinētai 
kultūras un sporta 
infrastruktūras 
izmantošanai 
iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
Kultūras 
pasākumu 
apmeklējumu 
skaits gadā uz 100 
iedzīvotājiem 
Dalībnieku skaits 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
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uzlabošanai, 
īstenojot 
starpinstitucionālu
s un 
starpsektorālus 
kopprojektus un 
aktivitātes 

kolektīvos kultūras 
centros, tūkst 

10 
0. 

Aktīvās 
atpūtas un 
sporta 
infrastruktūra. 

Minigolfa laukuma 
izveide Zirgu salā. 

Zirgu sala € 50 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti 

(361) Sabiedrības, 
īpaši tās 
mazaktīvās daļas, 
iesaistīšana 
kultūras, sporta un 
fiziskajās 
aktivitātēs, 
piedāvājot un 
īstenojot 
daudzveidīgas 
neformālās 
izglītības, 
kultūrpolitikas, 
sporta (t.sk. 
starptautiskus 
tautas sporta 
pasākumus) un 
fizisko aktivitāšu 
iniciatīvas. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
15 – 74 gadu vecu 
iedzīvotāju 
īpatsvars ar 
pietiekamu fizisko 
aktivitāti vismaz 
4–7 reizes nedēļā 
30 min 

10 
1. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
2.kārta 

Izveidot, iekārtot 
iekārtot jaunu loku 
šaušanas centru 

Zirgu sala € 50 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti 

(363) Valsts un 
pašvaldību 
institūciju, 
izglītības iestāžu, 
privātā sektora un 
nevalstisko 
organizāciju 
sadarbība 
koordinētai 
kultūras un sporta 
infrastruktūras 
izmantošanai 
iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes 
uzlabošanai, 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
Kultūras 
pasākumu 
apmeklējumu 
skaits gadā uz 100 
iedzīvotājiem 
Dalībnieku skaits 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
kolektīvos kultūras 
centros, tūkst 
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īstenojot 
starpinstitucionālu
s un 
starpsektorālus 
kopprojektus un 
aktivitātes 

10 
2. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
3.kārta 

Izveidot, iekārtot 
vietu ar stacionāru 
konteinera tipa 
māju SUP skolas 
darbībai 

Pie Attekas 
salas vai 
Zirgu salas 

€ 10 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti 

(363) Valsts un 
pašvaldību 
institūciju, 
izglītības iestāžu, 
privātā sektora un 
nevalstisko 
organizāciju 
sadarbība 
koordinētai 
kultūras un sporta 
infrastruktūras 
izmantošanai 
iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes 
uzlabošanai, 
īstenojot 
starpinstitucionālu
s un 
starpsektorālus 
kopprojektus un 
aktivitātes 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
Kultūras 
pasākumu 
apmeklējumu 
skaits gadā uz 100 
iedzīvotājiem 
Dalībnieku skaits 
mākslinieciskās 
pašdarbības 
kolektīvos kultūras 
centros, tūkst 

10 
3. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
4.kārta 

Uzbūvēt slēgto 
futbola halli, lai 
ziemas periodā 
sporta skolas 
audzēkņiem 
varētu nodrošināt 
atbilstošus 
apstākļus skolas 
mācību un treniņu 
programmas 
izpildei 

Stadions 
"Olimpija" 

€ 8 000 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem 

10 
4. 

Sporta 
infrastruktūras 

Attīstoties šķēršļu 
airēšanas sporta 
veidam Liepājā, ir 

Pie stadiona 
"Olimpija", 

€ 10 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 



 

38 
 

attīstība, 
5.kārta 

nepieciešams 
izveidot 
patstāvīgu 
slaloma airēsanas 
bāzes vietu 

ūdenskrātuv
ē 

pilvērtīgai 
dzīvei 

sporta 
aktivitātēs 

aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti. 

saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu 

mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem 

10 
5. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
6.kārta. 

Esošo tenisa 
kortu seguma 
nomaiņa, 
ierobežojošo žogu 
nomaiņa pārbūve. 
Žogi ir smagu un 
vecu metāla 
konstrukciju, kuri 
ļoti sliktā tehniskā 
stāviklī un 
apdraud skolas 
audzēkņu un 
apmeklētāju 
uzturēšanos 
kortos. Kortu 
segums ir tehniski 
nefunkcionējošs 
pēc lietus periodā, 
nepieciešama 
drenāžas 
sistēmas un 
seguma 
atjaunošana. 

Jūrmalas 
parks 5, 
Liepāja 

€ 120 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 

10 
6. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
7.kārta 

Esošā atklātā un 
slēgtā skeitparka 
paplašināšana, 
jauna izveide. 
Attīstoties 
skrituļošanas, 
BMX, skeidborda, 
skūteru sporta 
veidiem, pieaug 
skeitparka 

"Jurmalas 
parka atklāts 
tipa 
skeitparks 

€ 100 
000,00 

2021. Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
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noslogojums. Kā 
rezultatā šķēršļi 
ātri nolietojās ir 
nepieciešams tos 
atjaunot, lai 
nodrošinatu bērnu 
drošību. 
Attīstoties 
sportistiem ir 
nepieciešams 
papildus uzstādīt, 
pārveidot lielākas 
un sarežģītākas 
konstrukcijas, lai 
sportisti spētu 
attīstīties 
atbilstoši 
starptautiskām 
sacensību 
normām. 

dzīves 
kvalitāti. 

nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

10 
7. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
8.kārta 

Jaunas sporta 
vingrošanas zāles 
celtniecība. 
Esošās sporta 
zāles izmēri un 
rīki neatbilst 
sporta veida 
noteiktajām un 
vajadzīgajām 
prasībām un 
standartiem.  

 € 1 500 
000,00 

2021 Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 
dzīves 
kvalitāti. 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 
nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 

10 
8. 

Sporta 
infrastruktūras 
attīstība, 
9.kārta 

Skeitborda skolas 
izveide kādā no 
pašvaldības 
īpašumā esošām 
nefunkcionālām 
ēkām vai 
īpašumiem ierādīt 
vietu un 
nodrošināt ar 
siltuma, ūdens un 

 € 3 
000,00 

2021 Sporta 
pārvalde 

5.Kultūra 
un sports 
aktīvai un 
pilvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs. 

(354) 
Kultūras un 
fizisko 
aktivitāšu 
pieejamība 
visiem, 
paaugstinot 
Latvijas 
sabiedrības 

(364) Kultūras 
mantojuma, sporta 
tradīciju un vērtību 
saglabāšana un 
nodošana 
nākamajām 
paaudzēm, 
iesaistot 
iedzīvotājus un 

Mājsaimniecību 
patēriņš kultūrai 
un atpūtai no 
mājsaimniecību 
kopējā patēriņa 
izdevumiem. 
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elektrības padevi, 
lai biedrība par 
saviem 
līdzekļiem, varētu 
iekārtot un 
izveidot 
skeitborda skolai 
nepieciešamās 
telpas un treniņu 
zāles. 

dzīves 
kvalitāti. 

nodrošinot jaunāko 
IKT izmantošanu. 

 


