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6. VESELĪBAS APRŪPES 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 administrācijas Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļai, kuras atbildībā ir pilsētas veselības aprūpes 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. 
 
Tāpat ir apkopoti arī pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrību sagatavotie 
projektu priekšlikumi. 
 
Tabulā nr. 6.1. zemāk ietverta par Veselības aprūpi atbildīgo pašvaldības administrācijas 
struktūrvienības un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzošu pašvaldības 
kapitālsabiedrību sagatavotie projektu priekšlikumi
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TABULA NR. 6.1. LIEPĀJAS VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU IESNIEGTĀS PROJEKTU IDEJAS 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 

109
. 

Rehabilitācijas 
centra izveide 
Liepājas kūrorta 
teritorijā. 

Tuvināt 
rehabilitācijas 
pakalpojumus 
iedzīvotājiem kā 
daļu no veselības 
uzturēšanas 
pasākumiem. LRS 
Rehabilitācijas 
pakalpojumus 
galvenokārt vērst uz 
slimnīcas 
pacientiem, 
savukārt kūrorta 
zonas rehabilitācijas 
centrs tiks vērsts uz 
klientiem, kas 
rehabilitācijas 
pakalpojumus 
izmanto veselības 
saglabāšanai. 

Kūrorta 
zonas 
teritorija 
(Piejūras 
slimnīcas 
teritorija). 

€ 500 000,00 2021. Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa. 

1.Stipras 
ģimenes, veseli 
un aktīvi cilvēki 

Uz cilvēku 
centrēta 
veselības 
aprūpe 

(50) 
Vienlīdzīgi 
pieejami, 
kvalitatīvi 
veselības 
pakalpojumi 

(68) Veselības 
aprūpes 
pārvaldības 
stiprināšana, 
uzlabojot 
veselības nozares 
datu digitalizāciju 
un pierādījumos 
balstītu lēmumu 
pieņemšanu 
veselības aprūpē, 
nodrošinot 
ārstniecības 
iestāžu 
sadarbības 
teritoriju attīstību, 
tai skaitā 
veselības aprūpes 
infrastruktūras 
uzlabošanu un 
digitālo tehnoloģiju 
plašāku 
izmantošanu 
veselības aprūpē, 
prioritāri mātes un 
bērna veselības 
aprūpes jomā un 
jomās, kam ir 
būtiska ietekme uz 
priekšlaicīgu 
mirstību un 
darbspēju 
zudumu, jo īpaši 
psihiatrijā, 
rehabilitācijā, kā 
arī nedziedināmi 
slimo pacientu 
aprūpē 

▪ Attālināmā / 
novēršamā 
mirstība uz 
100 000 
iedzīvotāju. 

 
▪ Klientu 

apmierinātī
ba ar 
veselības 
aprūpes 
pakalpojumi
em 
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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 

110
. 

Veselības 
veicināšanas un 
slimību 
profilakses 
pasākumu 
īstenošana 
Liepājā. 

2022. gadā beigsies 
ESF finansētās 
veselības 
veicināšanas un 
slimību profilakses 
aktivitātes (projekta 
"Liepāja.Vesels.Aktī
vs.Laimīgs" 2.kārta). 
Pēc tam pašvaldībai 
ir jādomā par 
mērķtiecīgu 
veselības 
veicināšanas 
programmu 
īstenošanu no sava 
vai valsts/ES 
projektu budžeta. 

Liepājas 
pašvaldīb
a 

€ 808 962 2021 Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa 

5.Kultūra un 
sports aktīvai un 
pilnvērtīgai 
dzīvei 

Cilvēku 
līdzdalība 
kultūras un 
sporta 
aktivitātēs 

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

(362) Sabiedrības 
izglītošana un 
informēšana par 
fizisko aktivitāšu 
iespējām, to 
nozīmi veselības 
veicināšanā un 
kultūras, sporta un 
fizisko aktivitāšu 
lomu personības 
attīstībā, veidojot 
sabiedrisko 
pasūtījumu 
dažādām 
auditorijām, 
attīstot bibliotēku 
pakalpojumus 

▪ Mājsaimnie
cību 
patēriņš 
kultūrai un 
atpūtai no 
mājsaimnie
cību kopējā 
patēriņa 
izdevumiem
. 
 

▪ 15 – 74 
gadu vecu 
iedzīvotāju 
īpatsvars ar 
pietiekamu 
fizisko 
aktivitāti 
vismaz 4–7 
reizes 
nedēļā 30 
min. 
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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 

111
. 

Aktīvās atpūtas 
infrastruktūra. 

Pa salas perimetru 
izbūvēt 
skrituļošanas, 
pastaigu un velo 
celiņu, ir 
būvprojekts. 

Zirgu 
sala 

€ 453 141 2021. Vides, 
veselības un 
sabiedrības 
līdzdalības 
daļa 

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. 

▪ Mājsaimnie
cību 
patēriņš 
kultūrai un 
atpūtai no 
mājsaimnie
cību kopējā 
patēriņa 
izdevumiem
. 
 

▪ 15 – 74 
gadu vecu 
iedzīvotāju 
īpatsvars ar 
pietiekamu 
fizisko 
aktivitāti 
vismaz 4–7 
reizes 
nedēļā 30 
min 

 Slimnīcas 
infrastruktūras 
attīstība: D 
korpusa 
pārbūve 

Veikt telpu pārbūvi 
telpās, kas morāli un 
fiziski nolietojušās - 
TUB nodaļa, 
Narkoloģijas nodaļa, 
Veļas māja, 
siltummezgls 

Slimnīca
s iela 25, 
Liepāja 

€ 5 000 000 2022. Liepājas 
Reģionālā 
slimnīca 

Stipras ģimenes, 
veseli un aktīvi 
cilvēki 

Uz cilvēku 
centrēta 
veselības 
aprūpe 

[54] 
Vienlīdzīgi 
pieejami, 
kvalitatīvi 
veselības 
pakalpojumi 

Valsts apmaksāto 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošana, tai 
skaitā zālēm, 
nodrošinot gan 
finansiālo un 
ģeogrāfisko 
pieejamību, gan 
pilnveidojot 
esošos 
pakalpojumus un 
attīstot jaunus, tai 
skaitā mobilo 

 
 
Veselības 
aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamība 
 

 Slimnīcas 
infrastruktūras 

attīstība: 
Tehnoloģiju 

iegāde 

Angiogrāfijas 
iekārtas iegāde, 
Datortomogrāfijas 
iekārta, 
Ultrasonogrāfijas 
iekārtas, RTG 
iekārta NMP nodaļā, 
Sterilizatora iegāde 

Slimnīca
s iela 25, 
Liepāja 

€ 3 000 000 2024. Liepājas 
Reģionālā 
slimnīca 
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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 

 Slimnīcas 
infrastruktūras 
attīstība: B, C 
D, E korpusu 
siltināšana 

Slimnīcas B, C, D , E 
(trīsstāvu piebūves 
korpusu fasādes un 
jumta pārseguma 
siltināšana) 

Slimnīca
s iela 25, 
Liepāja 

€ 3 000 000 2022. Liepājas 
Reģionālā 
slimnīca 

vienību 
pakalpojumus, 
prioritāri mātes un 
bērna veselības 
aprūpes jomā un 
jomās, kam ir 
būtiska ietekme 
uz priekšlaicīgu 
mirstību un 
darbspēju zudumu 

 Slimnīcas 
ēdināšanas 
bloka 
rekonstrukcija 

Slimnīcas E korpusa 
2., 3. stāvu pārbūve, 
ēdināšanas bloka 
aprīkojuma iegāde 

Slimnīca
s iela 25, 
Liepāja 

€ 3 000 000 2024. Liepājas 
Reģionālā 
slimnīca 

Tiešmaksāju
mi veselības 
aprūpē 
 

 Vienādas 
piekļuves 
nodrošināšana 
primārās 
veselības 
aprūpei, tās 
infrastruktūras 
attīstība 

Veikt VPVAC 
centrālās ēkas 
fasādes renovāciju 
(Republikas ielā 5) 

Republik
as ielā 5, 
Liepāja 

€ 120 595 2021. Vecliepājas 
primārās 
veselības 
aprūpes 
centrs 

Attālināmā/ 
novēršamā 
mirstība uz 
100 000 
iedzīvotāju 

 Veicināt 
energoefektivitā
tes pasākumus 

VPVAC centrālās 
ēkas koka logu ar 
dekoratīvo 
šprosējumu 
nomaiņa 
(Republikas ielā 5) 

Republik
as ielā 5, 
Liepāja 

€ 54 631 2021. Vecliepājas 
primārās 
veselības 
aprūpes 
centrs 

Vidējais 
gaidīšanas 
laiks 
bērniem (līdz 
18 g.v.) uz 
sekundāru 
ambulatoru 
konsultāciju 

 Vienādas 
piekļuves 
nodrošināšana 
primārās 
veselības 
aprūpei, tās 
infrastruktūras 
attīstība 

VPVAC sētas ēkas 
trepju lifta 
ierīkošana 
(Republikas ielā 5) 

Republik
as ielā 5, 
Liepāja 

€ 15 000 2021. Vecliepājas 
primārās 
veselības 
aprūpes 
centrs 

Vidējais 
gaidīšanas 
laiks 
bērniem (līdz 
18 g.v.) uz 
plānveida 
operāciju 
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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 

 Ēkas Aldaru ielā 
20/24, Liepājā, 
fasāses 
vienkāršotā 
renovācija 

Ēkas Aldaru ielā 
20/24, Liepājā, 
fasāses vienkāršotā 
renovācija, 
ventilācijas un 
siltummezgla 
izveide 

Aldaru 
ielā 

20/24, 
Liepāja 

€ 699 332 2021. Jaunliepājas 
primārās 
veselības 
aprūpes 
centrs  

 Rehabilitācijas 
pakalpojumu 
attīstība ēkas 
Aldaru ielā 
20/24 pirmajā 
stāvā 

Rehabilitācijas 
pakalpojumu 
attīstība ēkas Aldaru 
ielā 20/24 pirmajā 
stāvā (bērnu 
rehabilitācijas 
pasākumu izveide 
(ūdens procedūras)) 

Aldaru 
ielā 

20/24, 
Liepāja 

€ 75 000 2021. Jaunliepājas 
primārās 
veselības 
aprūpes 
centrs  

 
 


