
1.pielikums

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 

2022.gada 16.jūnija lēmumam Nr.223/10

Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015.-2020. gadam pielikums Nr.2.1. "Rīcību 

plāns 2015.-2020. gadam" (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai)

PĀRSKATS 

par rīcību plāna īstenošanu 2021. gadā



Institūcija Struktūrvienība Rīcība Rīcības nosaukums Darbības objekts

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Darbības rezultāts (mērvienības)

Izpilde 

Darbības 

rezultāts 

(skaits)

Izpilde Darbības rezultāts 

(mērvienības)

Rādītājs 

(skaits)
Rādītājs (mērvienības)

Izpilde 

Rādītājs 

(skaits)

Izpilde Rādītājs (mērvienības) Prioritātes Nr.
Izpildes 

vērtējums

Likumā par 

pašvaldībām 

noteiktā 

funkcija

Domes 

lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

Budžeta izpilde 

no gada sākuma
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Būvvalde Būvvalde 1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām 

atbilstošu pašvaldības īpašumu 

uzskaites informācijas sistēmu, 

efektīvai un uz attīstību vērstai 

Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Liepājas ģeodēziskā tīkla pilnveidošana 

(5.kārta)

2 Līgumi par ģeodēziskā tīkla izveidi 2 Līgumi par ģeodēziskā tīkla izveidi 102 punkti (mērniekiem) 54 punkti (mērniekiem) OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

2015.gada 8.oktobra 

Nr.442
(tukšs)               13 011 € Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotais finansējums atšķiras no 

budžeta izpildes, jo darbs pie ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas turpināsies 

2022.gadā. Līdzekļu atlikums pārcelts uz 2022.gadu.

Būvvalde Būvvalde 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Aprīkotas darba vietas Būvvaldes 

speciālistiem

3 datortehnikas vienības 3 datortehnikas vienības 34 darbinieki 34 darbinieki 1 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 14.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 831 € Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo iepirkuma rezultātā 

datortehnika tika iegādāta par zemāku cenu.

Būvvalde Būvvalde 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Publiski pieejama lietotne (kultūras 

pieminekļiem) un lietotne būvnodevu 

rēķinu sagatavošanai

2 lietotnes 0 - 15 darbinieki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Rezultātu izpilde, rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo netika piešķirts 

finansējums.

Būvvalde Būvvalde 2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Liepājas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējums kultūrvēsturisko ēku 

saglabāšanai

2 konkursi 2 konkursi 53 būves 21 būves OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

2015.gada 14.maija 

Nr.13
(tukšs)            127 600 € Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotais finansējums atšķiras no 

budžeta izpildes, jo darbi netika pabeigti un līgumu izpildes termiņi tika pagarināti 

uz 2022.gadu. Līdzekļu atlikums pārcelts uz 2022.gadu.

Būvvalde Būvvalde 2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Lokālplānojums Nr.1- Krūmu iela 65, 

Krūmu iela 65A, Jūrkalnes iela 2, Krūmu 

iela 74; Lokālplānojums Nr.2 – Raiņa iela 

5; Lokālplānojums Nr.3 -Labraga iela 11, 

Talsu iela 4; Lokālplānojums Nr.4 – 

Ezermalas iela 2A un Ezermalas iela starp 

Jauno Ostmalu un Zirgu salu,Nr.5-

Lokālplānojuma izstrāde Klaipēdas iela 

138e 

4 lokālplānojumi 3 lokālplānojumi 36,6 ha 12 ha OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

2017.gada 

14.septembris 

Nr.373 un Liepājas 

pilsētas pašvaldības 

izpilddirektora 

2019.gada 

novembra vēstule

(tukšs)               29 847 € Rezultātu izpilde, rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotājs 

finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo viens lokālplānojums tiks pabeigts 

2022.gadā. Līdzekļu atlikums pārcelts uz 2022.gadu.

Būvvalde Būvvalde 2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Pērkones ielas 32, Liepājā parka 

attīstības priekšlikums

1 apsekošana, ieteikumi, 

konsultācija (ieteikumu kopums)

0 - 68000 Liepājas iedzīvotāji 0 - Jauna (marts) Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Rezultātu izpilde un rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo netika piešķirts 

finansējums.

Būvvalde Būvvalde 2.1.4.(4.) Uzlabot mikrorajonu vidi, veidot 

zaļās zonas starp dzīvojamām 

zonām un ražošanas vai ostas 

teritorijām

Metu konkurss Klaipēdas iela 138 1 metu konkurss 1 metu konkurss 25 ha 25 ha 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               12 015 € (tukšs)

Būvvalde Būvvalde 2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt 

pilsētas kultūrvēsturisko vidi un 

veicināt tās sociālekonomiskā 

potenciāla izmantošanu

Metu konkurss 1 metu konkurss 0 - 1 ha 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Rezultātu izpilde, rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo netika piešķirts 

finansējums.

Būvvalde Būvvalde 2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas pilsētvides 

attīstību, paplašinot tūrisma 

infrastruktūras un produktu 

piedāvājumu

Liepājas pilsētas svētku noformējums 6 iepirkumi 6 iepirkumi 6 svētki 6 svētki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

- (tukšs)            245 755 € Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo Ziemassvētku demontāžas 

darbi tiek veikti 2022.gadā. Līdzekļu atlikums pārcelts uz 2022.gadu.

Būvvalde Būvvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Skvērs pie LiepU Lielā ielā 14a, metu 

konkurss

1 metu konkurss 1 metu konkurss 3000 kv.m. 3000 kv.m. OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

2020.gada 

17.septembra 

koalīcijas lēmums

(tukšs)                 8 722 € Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, par 1 278 EUR mazāks, jo tika 

samazināts balvu fonds.

Komunālā 

pārvalde

Glābšanas dienests 1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar 

Liepājas apkārtnes pašvaldībām 

kopīgu jautājumu risināšanā, kā 

arī sadarbību ar citām 

pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Kvadraciklu iegāde pludmales Glābšanas 

dienesta vajadzībām

2 gab. jauni kvadracikli Glābšanas 

dienesta funkciju nodrošināšanai.

2 gab. jauni kvadracikli Glābšanas 

dienesta funkciju nodrošināšanai

9 Glābšanas dienesta darbiniekiem 

uzlaboti darba apstākļi

9 Glābšanas dienesta darbiniekiem 

uzlaboti darba apstākļi

Jauna 

(oktobris)

Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Ņemot vērā, ka bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, sākotnēji kvadracikli 

Glābšanas dienesta vajadzībām tika apmaksāti no Komunālās pārvaldes 

pamatbudžeta Vf 04.510 Autotransports 419:Bez projekta sadaļas EUR 11580,00 

apmērā. Oktobra mēneša budžeta grozījumos finansējums EUR 12000 apmērā no 

Vf 04.510 Autotransports tika pārcelts uz Vf 03.200 Ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti 419:Bez projekta. Līdz ar to 

faktiskā izpilde sadaļā Budžeta izpilde no gada sākuma neparādās.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu prasmju 

attīstīšanai

Skolnieku nodarbināšana 15 darbavietas 15 darbavietas 45 3 vasaras brīvlaika mēnešus 

nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī.

45 3 vasaras brīvlaika mēnešus 

nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               28 571 € Pamatojums, par budžeta izpildi - ir izdarīts viss plānotais par mazāku summu, kas 

ir piešķirta un arī par vēlamo summu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar 

Liepājas apkārtnes pašvaldībām 

kopīgu jautājumu risināšanā, kā 

arī sadarbību ar citām 

pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Vieglās pasažieru automašīnas, ar Hibrid 

dzinēju sistēmu iegāde iestādes 

pamatdarbības nodrošināšanai 

1 gab. hibrīda tipa automašīna 0 - 7 darbiniekiem nodrošināts 

autotransports objektu 

apsekošanai, tiešo darba 

pienākumu veikšanai

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Iestādes darbinieku apmācības 49 gab. kursu / semināru apmeklējumi 49 gab. kursu / semināru apmeklējumi 12 darbiniekiem paaugstināta 

kvalifikācija

12 darbiniekiem paaugstināta 

kvalifikācija

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_106                 2 998 € Pamatojums, par budžeta izpildi - ir izdarīts viss plānotais par mazāku summu, kas 

ir piešķirta un arī par vēlamo summu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.2.(1.) Īstenot ilgtspējīgu piekrastes 

zonas un pludmales 

apsaimniekošanu, nodrošinot 

vides kvalitāti Liepājas jūras 

piekrastē

Glābšanas torņa uzstādīšana Liedaga 

zonā pretim esošajai glābšanas stacijai 

Jūrmalas parkā

1 glābšanas tornis 0 - 4 plānotais nelaimes gadījumu 

samazinājumu skaits 4 reizes (4 

gadījumi)

0 - 1 Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Iepirkumu procedūra beidzās bez rezultāta, jo pretendentu piedāvājumi neatbilda 

tehniskajām prasībām un pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas. Finansējums 

atkārtoti piešķirts 2022.gada budžetā.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Atsevišķu LŪ kanalizācijas posmu izbūve 

un meliorācijas sistēmu izbūve 

O.Kalpaka, Tirgus un Radio ielu posmos

6 gab. kanalizācijas kolektoru posmi 1 gab. kanalizācijas kolektoru posmi 360 m 48 m 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 580 € Darbu veikšana aizkavējās projektu izstrādes aizkavēšanās dēļ. Finansējums 

pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Jūrmalas parka sūkņu stacijas 

aprīkošana ar monitoringa iekārtu

1 gab., sūkņu stacijas aprīkošana ar 

monitoringa iekārtu

0 - 1 gab. 0 - Jauna (marts) Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Izpētes gaitā tika atrasti citi tehniskie risinājumi, līdz ar to nebija nepieciešamība 

aprīkot sūkņu staciju ar monitoringa iekārtu. Finansējums netika izlietots un netiek 

pārcelts uz 2022.gadu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Projekts. Baltijas jūras aizsardzības 

projekta realizācija

11 gab., uzmērīti un inventarizēti lietus 

ūdens kanalizācijas baseini

5 gab., uzmērīti un inventarizēti lietus 

ūdens kanalizācijas baseini

1 Uzlabota pilsētas drošība plūdu 

gadījumā

1 daļēji uzlabota pilsētas drošība 

plūdu gadījumā

OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

Nr.145 no 

18.04.2019
(tukšs)                 9 073 € Sakarā ar tehniskās izpētes darbu aizkavēšanos aizkavējās faktiskie projekta 

realizācijas darbi. Finansējums pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Atsevišķu ietvju posmu izbūve un 

atjaunošana

9 gab. ietvju posmi - Dzērves, 

Atmodas bulvāris, Katedrāles, 

Imantas, Alejas, Studentu rotas, 

Salmu,  pie Ganību 106, Tosmares

6 gab. ietvju posmi - Dzērves, 

Imantas, Alejas, Studentu rotas, 

Salmu,  pie Ganību 106

2300 m2 1100 m2 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               78 298 € Darbu veikšana aizkavējās projektu izstrādes aizkavēšanās dēļ. Finansējums 

pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Liepājas pilsētas Attīstības programmas 2015. - 2020. gadam pielikums Nr.2.1. "Rīcību plāns 2015. - 2020.gadam"

Pārskats par rīcību īstenošanu 2021. gadā

Pielikums Nr.1

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 

2022. gada 16.jūnija lēmumam Nr. __/__



Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Ielu apgaismojuma izbūve, atbilstoši 

izstrādātajiem tehniskajiem projektiem. 

Lielās ielas apgaismojuma pārslēgšana 

un apgaismojuma rekonstrukcijas 

projektu realizācija

7 gab. apgaismojumu projektu 

realizācija (atjaunošana).

7 gab. apgaismojumu projektu 

realizācija (atjaunošana)

7 1.	Apgaismojuma izbūve O.Kalpaka 

ielā un atsevišķas ietves posmam 

no Pulvera ielas līdz tiltam; 

2.	Apgaismojuma pārbūve Jaunā 

iela posmā no Zirņu ielas līdz 

Rudbāžu ielai; 3.	Apgaismojuma 

izbūve Rudbāžu ielā; 

4.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Rīgas, Jelgavas un 

Autoru ielu krustojumā; 

5.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Zivju ielā pretī Rožu 

laukumam, Zivju ielas un Andreja 

Pumpura ielas krustojumā; 

6.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Graudu ielā pretī Liepājas 

Universitātei un Graudu iela 44; 

7.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

7 1.	Apgaismojuma izbūve O.Kalpaka 

ielā un atsevišķas ietves posmam 

no Pulvera ielas līdz tiltam; 

2.	Apgaismojuma pārbūve Jaunā 

iela posmā no Zirņu ielas līdz 

Rudbāžu ielai; 3.	Apgaismojuma 

izbūve Rudbāžu ielā; 

4.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Rīgas, Jelgavas un 

Autoru ielu krustojumā; 

5.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Zivju ielā pretī Rožu 

laukumam, Zivju ielas un Andreja 

Pumpura ielas krustojumā; 

6.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

pārejām Graudu ielā pretī Liepājas 

Universitātei un Graudu iela 44; 

7.	Apgaismojuma izbūve gājēju 

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)            127 373 € Pamatojums, par budžeta izpildi - ir izdarīts viss plānotais par mazāku summu, kas 

ir piešķirta un arī par vēlamo summu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Satiksmes infrastruktūras investīciju 

rezerves fonds

17 Pēc nepieciešamības uzstādīti 

drošības spoguļi krustojumos; pēc 

nepieciešamības uzstādīti guļošie 

policisti; pēc nepieciešamības 

nomainītas bojātās luksoforu 

komponentes; pēc 

nepieciešamības nomainīti ielu 

apgaismojuma balsti; pēc 

nepieciešamības nomainīti ielu 

apgaismojuma vadības bloki; pēc 

nepieciešamības uzstādītas 

norobežojošās barjeras; pēc 

nepieciešamības  uzstādītas ceļa 

zīmes.

8 Pēc nepieciešamības uzstādīti 

drošības spoguļi krustojumos; pēc 

nepieciešamības uzstādīti guļošie 

policisti; pēc nepieciešamības 

nomainītas bojātās luksoforu 

komponentes; pēc 

nepieciešamības nomainīti ielu 

apgaismojuma balsti; pēc 

nepieciešamības nomainīti ielu 

apgaismojuma vadības bloki; pēc 

nepieciešamības uzstādītas 

norobežojošās barjeras; pēc 

nepieciešamības  uzstādītas ceļa 

zīmes.

17 Saskaņā ar atsevišķiem Transporta 

infrastruktūras komisijas 

lēmumiem, uzstādīti drošības 

spoguļi krustojumos, uzstādīti 

guļošie policisti, nomainītas bojātās 

luksoforu komponentes, nomainīti 

ielu apgaismojuma balsti, nomainīti 

ielu apgaismojuma vadības bloki, 

uzstādītas norobežojošās barjeras, 

uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi 

neatliekami darbi satikmsmes 

drošības uzlabošanā.

8 Saskaņā ar atsevišķiem Transporta 

infrastruktūras komisijas 

lēmumiem, uzstādīti drošības 

spoguļi krustojumos, uzstādīti 

guļošie policisti, nomainītas bojātās 

luksoforu komponentes, nomainīti 

ielu apgaismojuma balsti, nomainīti 

ielu apgaismojuma vadības bloki, 

uzstādītas norobežojošās barjeras, 

uzstādītas ceļa zīmes un veikti citi 

neatliekami darbi satikmsmes 

drošības uzlabošanā.

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               34 034 € Darbu veikšana aizkavējās projektu izstrādes aizkavēšanās dēļ. Finansējums 

pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Vadības sistēmas kontrolieru iegāde ielu 

apgaismojuma un luksoforu objektu 

darbības nodrošināšanai, atbilstoši 

nepieciešamībai. Kontrolieri tiek nopirkti 

un uzglabāti iestādes noliktavā 

Ezermalas ielā 9b, operatīvai to nomaiņai 

nepieciešamības gadījumā, lai operatīvi 

iespējams atjaunot luksoforu un ielu 

apgaismojuma darbību

1 gab. 0 - 4 satiksmes uzlabojumi 4 vietās (3 

ielās, 1 ielu krustojumos).

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Videonovērošanas sistēmas izbūve 

(izveide) un modernizācija

5 sistēmas 3 sistēmas 8 Kompleksi pasākumi: 1) 

Novecojušo kameru nomaiņa uz IP 

kamerām 8 gab.; 2) Jaunas IP 

kameras uzstādīšana 12. kam 

vietā; 3) Jaunu optisko līniju 

ierīkošana radiopieslēgumu 

aizvietošanai; 4) Uzlabojumi 

operatoru centrā; 5) Auto numura 

zīmju atpazīšanas sistēmas 

uzlabojumi; 6) Kopējā tīkla 

4 Kompleksi pasākumi: 1) 

Novecojušo kameru nomaiņa uz IP 

kamerām 4 gab.; 2) Jaunas IP 

kameras uzstādīšana 5. kam vietā;  

3) Uzlabojumi operatoru centrā; 4) 

Kopējā tīkla attīstība

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               29 038 € Darbu veikšana aizkavējās projektu izstrādes aizkavēšanās dēļ. Finansējums 

pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Grants ielu asfaltēšanas programmas 

īstenošana

3 gab. ielu posmi - 1.	Vidusceļa ielas 

pārbūve posmā no Pļavu ielas līdz 

Ganību ielai; 2.	Pļavu un Miera iela 

no Riepu ielas līdz Rāvas ielai; 

3.	Bārtas iela no Strautu līdz 

Vidusceļa.

3 gab. ielu posmi - 1.	Vidusceļa ielas 

pārbūve posmā no Pļavu ielas līdz 

Ganību ielai; 2.	Pļavu un Miera iela 

no Riepu ielas līdz Rāvas ielai; 

3.	Bārtas iela no Strautu līdz 

Vidusceļa

517 m uzklāts jauns asfalta segums 150 m uzklāts jauns asfalta segums OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               70 193 € Uzsākti darbi objektos un veikti avansa maksājumi. Darbi tiks pabeigti 2022.gadā. 

Finansējums galīgajiem norēķiniem par darbiem pārcelts uz 2022.gadu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Ieceres dokumentāciju (projektu) 

izstrāde, topogrāfiskie uzmērījumi, 

ieceres dokumentācijas (projektu) auditi 

un ekspertīzes. Ieceres dokumentācijas 

(projekta) izstrāde Meldru ielas 

pārbāūvei, posmā no Dūņu ielas līdz 

īpašumašm Meldru ielā 12

59 gab. 31 gab. 59 Izstrādātas un izvērtētas 59 

dokumentu vienības, kvalitatīvākai 

tālākai objektu virzībai. 1) 47 gab. 

ieceres dokumentācijas (projektu) 

izstrāde; 2) 9 gab. topogrāfiskie 

uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 2 gab. 

ieceres dokumentāciju (projektu) 

auditi; 4) 1 gab. ieceres 

dokumentācijas (projektu) 

ekspertīzes.

31 Izstrādātas un izvērtētas 31 

dokumentu vienības, kvalitatīvākai 

tālākai objektu virzībai. 1) 23 gab. 

ieceres dokumentācijas (projektu) 

izstrāde; 2) 7 gab. topogrāfiskie 

uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 1 gab. 

ieceres dokumentācijas (projektu) 

ekspertīzes

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)            107 748 € Projektu izstrāde pilnībā, atbilstoši plānotajam tiks pabeigta 2022.gadā. 

Finansējums pārcelts uz 2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Iekškvartālu asfaltēšanas programmas 

īstenošana

12 gab. ielu posmi - 1.	Gaujas 

prospekts - Daugavas iela 15; 

2.	Klaipēdas iela 104 (no Klaipēdas 

92 līdz tirdziņam); 3.	Piltenes ielas 

3 izbrauktuve (posms starp Šķēdes 

un Piltenes ielu); 4.	Piltenes iela 1 

no Šķēdes ielas 11; 5.	Ģenerāļa 

Baloža iela 2 līdz Studenta rotas 

ielai; 6.	Celmu iela 2; 7.	Posms 

starp Siļķu ielu 16 un 18; 8.	Piltenes 

ielas 12 brauktuves paplašināšana; 

9.	Daugavas ielas posms no 

Vaiņodes ielas līdz M.Ķempes ielai; 

10.	Ed.Tisē iela 19; 11.	Dzintaru iela 

88 (pašvaldības laukums); 

12.	Kārklu ielas 6 piebraucamais 

ceļš.

12 gab. ielu posmi - 1.	Gaujas 

prospekts - Daugavas iela 15; 

2.	Klaipēdas iela 104 (no Klaipēdas 

92 līdz tirdziņam); 3.	Piltenes ielas 

3 izbrauktuve (posms starp Šķēdes 

un Piltenes ielu); 4.	Piltenes iela 1 

no Šķēdes ielas 11; 5.	Ģenerāļa 

Baloža iela 2 līdz Studenta rotas 

ielai; 6.	Celmu iela 2; 7.	Posms 

starp Siļķu ielu 16 un 18; 8.	Piltenes 

ielas 12 brauktuves paplašināšana; 

9.	Daugavas ielas posms no 

Vaiņodes ielas līdz M.Ķempes ielai; 

10.	Ed.Tisē iela 19; 11.	Dzintaru iela 

88 (pašvaldības laukums); 

12.	Kārklu ielas 6 piebraucamais 

ceļš.

2 km noasfaltētas brauktuves 1 km noasfaltētas brauktuves OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               64 113 € Uzsākti darbi objektos un veikti avansa maksājumi. Darbi tiks pabeigti 2022.gadā. 

Finansējums galīgajiem norēķiniem par darbiem pārcelts uz 2022.gadu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Transporta rotācijas apļa izbūve 

Kūrmājas prospekta un Ūliha ielas 

krustojumā

1 gab. 0 - 5 ielās satiksmes plūsmu un 

pārvietošanās drošības uzlabojumi

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_144                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.8.(4.) Nodrošināt tūrisma, vides objektu, 

sabiedrisko teritoriju un 

zaļumsaimniecības regulāru 

apsaimniekošanu.

Gājēju ceļa izbūve Jūrmalas parkā pie 

bērnu rotaļu laukuma

1 1 gab. gājēju celiņš no bērnu rotaļu 

laukuma puses Jūrmalas parkā, 

līdz jaunbūvējamās kafejnīcas 

teritorijai kalniņā.

1 1 gab. gājēju celiņš no bērnu rotaļu 

laukuma puses Jūrmalas parkā, 

līdz jaunbūvējamās kafejnīcas 

teritorijai kalniņā

235 kvadrātmetri (235 m2, izbūvēts 

gājēju celiņš 128 m2 platībā un 

veikti apzaļumošanas darbi 107 

m2 platībā, kopā labiekārtota 

teritorija 235 m2 platībā.)

100 kvadrātmetri (100 m2, izbūvēts 

gājēju celiņš).

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 895 € Darbi ir uzsākti un veikts avansa maksājums. Finansējums pārcelts uz 2022.gada 

budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Ietves un veloceliņa izbūve 14.novembra 

bulvārī posmā no Pulvera ielas līdz 

Grīzupes ielai

500 m, ietve ar veloceliņu 500 m, ietve ar veloceliņu 500 m, ietve ar veloceliņu 500 m, ietve ar veloceliņu 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               57 688 € Pamatojums, par budžeta izpildi - ir izdarīts viss plānotais par mazāku summu, kas 

ir piešķirta un arī par vēlamo summu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Projekts. Palielināt cilvēku drošību 

Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu 

sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē 

(Increasing people safety in the Baltic 

Sea through cross-border cooperation in 

the Western Lithuania and Kurzseme 

(ONLY SAFE) )

2 1. Glābšanas dienesta 

novērošanas torņa izbūve 

pludmalē; 1.komplekts ar 

aprīkojumu; - Specializēta laiva; - 

Glābšanas dēlis ūdenī (2); -Laivas 

piekabe; - Ūdens motocikla 

piekabe; - Automātiskais ārējais 

defibrilators (2); - Informatīvais 

LED displejs; - Norobežojošās 

bojas (40); - Glābšanas dēlis ar 

muguras un galvas balstu (2); - 

Glābšanas ierīce ar virvi (2); _ 

Manekens glābēju apmācībām 

(1.palīdzība); - Baseina manekens 

glābēju apmācībām.

1 Manekens glābēju apmācībām 

(1.palīdzība)

2500 Nodrošināta drošība visiem 

centrālās pilsētas pludmales 

apmeklētājiem

10 Nodrošināta drošība centrālās 

pilsētas pludmales apmeklētājiem

OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 

155/7

Pr_310                    290 € Ir veiktas nepieciešamās iepirkumu procedūras. Finansējums pārcelts uz 

2022.gada budžetu. Visas plānotās aktivitātes un darbības tiks veiktas 2022.gadā.



Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Vienas papildus glābšanas dienesta 

darbinieka štata vietas izveidošana

1 darbinieks 0 - 500 apmeklētāju drošības 

nodrošināšana 500 m plašā zonā, 

pēc pludmales infrastruktūras 

izbūves pludmales izejā pretim 

Roņu ielai

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un tūrisma 

objektu būvniecību

Ēkas Teātra ielā 3 projektēšana 1 projekta dokumentācija 1 projekta dokumentācija 1 akceptēts tehniskais projekts 1 tehniskais projekts izstrādes stadijā Jauna (jūnijs) Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 841 € Veikts avansa maksājums. Finansējums pārcelts uz 2022.gadu galīgā norēķina 

veikšanai.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un tūrisma 

objektu būvniecību

Teātra ielas 3 ēkas būvkonstrukciju 

tehniskā apsekošana

1 apsekojums 1 apsekojums 1 ēka 1 ēka OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 844 € (tukšs)

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Bērnu rotaļu laukumu izbūves Airītes ielā 

un Sila ielā 5 līdzfinansējums, ielu 

apgaismojuma un videonovērošanas 

izbūve

4 gab. 3 gab. 4100 Labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 4100 kvm platībā.

2050 Labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 2050 kvm platībā

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Nr.571/17 no 

12.11.2020
(tukšs)               43 002 € Bērnu rotaļu laukuma izbūve Sila ielā 5 un tai plānotais finansējums pārcelts uz 

2022.gada budžetu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Elektrības pieslēguma izbūve pie Redāna 1 būvprojekts 1 būvprojekts 1 ha platībā plānotai ekspozīcijas 

izgaismošanai, kā arī 

apskaņošanas un citas 

elektrotehnikas pieslēgšanai 

pasākumu laikā.

1 ha platībā plānotai ekspozīcijas 

izgaismošanai, kā arī 

apskaņošanas un citas 

elektrotehnikas pieslēgšanai 

pasākumu laikā

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_184                       -   € Projekts realizēts par uzturēšanas budžeta līdzekļiem. Finansējums netika izlietots 

un netiek pārcelts uz 2022.gadu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Elektrības pieslēgumu izbūve Raiņa 

parkā vasaras tirdzniecības vietu un 

pasākumu pieslēgumu nodrošināšanai

4 gab. pieslēgumu vietas 4 gab. pieslēgumu vietas 4 Elektroapgādes pieslēgumu vietas 

paredzētas vasaras tirdzniecības 

vietām un pasākumiem 

4 Elektroapgādes pieslēgumu vietas 

paredzētas vasaras tirdzniecības 

vietām un pasākumiem

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 493 € (tukšs)

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Jaunu atkritumu urnu uzstādīšana 

pilsētas īpašumā esošās publiskas 

koplietošanas īpašumos - parkos, 

skvēros un laukumos.

100 gab. 100 gab. 5 pašvaldības publiski pieejamo 

teritoriju aprīkošana ar 100 jaunām 

atkritumu urnām tūristu un 

apmeklētāju vajadzībām.

5 pašvaldības publiski pieejamo 

teritoriju aprīkošana ar 100 jaunām 

atkritumu urnām tūristu un 

apmeklētāju vajadzībām

2 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_179                       -   € Tā kā vienas atkritumu urnas izmaksas nepārsniedz EUR 500, tās kā inventārs tika 

iepirktas uzturēšanas budžeta ietvaros.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Projekts. Skolas ielas un 

autostāvlaukuma pārbūve Baznīcas ielā 

7/9

2 gab. 1 gab. 2 Projekta realizācijas rezultātā tiek 

veiktas divas darbības / aktivitātes: 

1. Veikta Skolas ielas pārbūve, 

posmā no K.Zāles laukuma līdz 

Teātra ielai, 219 m garumā; 2. 

Pārbūvēta autostāvvieta 129 

vieglajām automašīnu, 3 autobusu 

un 6 invalīdu transporta līdzekļu 

novietošanai.

1 Projekta realizācijas rezultātā tiek 

veiktas divas darbības / aktivitātes: 

1. Veikta Skolas ielas pārbūve, 

posmā no K.Zāles laukuma līdz 

Teātra ielai, 219 m garumā; 2. 

Pārbūvēta autostāvvieta 129 

vieglajām automašīnām, 3 

autobusu un 6 invalīdu transporta 

līdzekļu novietošanai.

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Domes lēmums 

Nr.341/9 no 

18.06.2020

Pr_150                       -   € Darbi 2021.gadā ir veikti daļēji, turpinās un pilnībā tiks pabeigti 2022.gadā. Projekts, 

ko sākotnēji plānoja apmaksāt no pašvaldības līdzekļiem, tiek apmaksāts no ES 

fondu līdzekļiem, kuri nav iekļauti LPPI "Komunālā pārvalde" budžetā, līdz ar to 

faktis

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Skeitparka projektēšana jūrmalas parkā 1 projekts 1 projekts 1 skeitparks 1 skeitparka tehniskais projekts 

izstrādes stadijā

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 951 € Veikts avansa maksājums. Finansējums pārcelts uz 2022.gadu galīgā norēķina 

veikšanai.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Skvēra labiekārtojums Republikas un 

Kr.Valdemāra ielas krustojumā

1 gab. skvēra labiekārtojums 0 - 982 m2 labiekārtots skvērs, atbilstoši 

tehniskajam projektam

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_184                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Stēlu uzstādīšana Lāčplēša dārzā 

(papildus esošajām)

11 gab. uzstādītas jaunas piemiņas 

stēlas 

11 gab. uzstādītas jaunas piemiņas 

stēlas

500 labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 500 kvm platībā.

44 labiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 44 kvm platībā

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               24 164 € Stēlas uzstādītas. Pieņemts lēmums, par teritorijas labiekārtošanas procesa 

atlikšanu.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Tenisa galdu iegāde un nomaiņa Bērnu 

rotaļu laukumā Jūrmalas parkā

6 gab. 0 - 200 Modernizēta bērnu rotaļu laukuma 

zona 200 kvm platībā

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_184                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Komunālā 

pārvalde

Komunālā pārvalde 2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam 

un atpūtai pie ūdeņiem

Sanitārā mezgla (tualešu) uzstādīšana un 

pieslēgšana komunikācijām

1 tualešu modulis 1 tualešu modulis 2 2,36 ha plašas Beberliņu atpūtas 

vietas labiekārtošanas projekta 

sastāvdaļa ir trīsdaļīga publiskās 

tualetes moduļa uzstādīšana un 

pieslēgšana komunikācijām.

2 2,36 ha plašas Beberliņu atpūtas 

vietas labiekārtošanas projekta 

sastāvdaļa ir trīsdaļīga publiskās 

tualetes moduļa uzstādīšana un 

pieslēgšana komunikācijām

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 256 € Uzstādīts lietots pagaidu tualetes modulis. Finansējums pārcelts uz 2022.gadu, kad 

plānots veikt iepirkumu jauna tualetes moduļa iegādei un uzstādīšanai.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

 E.Līva piemiņas balva (naudas balvas, 

saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 9 apbalvojumi 9 apbalvojumi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 618 € Finansējuma neizpilde: sākotnēji plānotā tāme pēc fakta atšķiras ar izmaksām pēc 

pasākuma., jo tika mainīts pasākuma formāts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

 Lāčplēša dienas pasākums (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 4000 apmeklētāji 1000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 776 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai. Sākotnēji plānotais pilna formāta pasākums nevarēja notikt, 

tā vietā tika realizēts mazāka formāta pasākums.Finansējuma neizpilde: sākotnēji 

plānotā tāme pēc fakta atšķiras ar izmaksām pēc pasākuma.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Atbalsts Krievu kopienas pasākumiem 1 pasākums 1 pasākums 100 dalībnieki 100 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 500 € Formāta maiņa ļauj realizēt pasākumu ar mazāku finansējumu, sasniedzot 

izvirzītos rezultatīvos rādītājus.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Autordarbu veicināšanas programma 

(darbu, radīšana, sagatavošanas 

process, materiālu vākšana, izdošanas 

izmaksas, dalība nacionālās un 

starptautiskās konferencēs, izstādēs 

utml.)

1 programma 1 Programma 10 projekti 7 projekti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               17 375 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai.Finansējuma neizpilde: augstākminēto apstākļu dēļ ir 

finansējuma neizpilde.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Bērnu pasākumi Jūrmalas parkā (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 0 - 50 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Čakstes laukuma kultūras programma 

(saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dzejas dienu pasākumi (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija)

8 pasākums 8 pasākumi 600 apmeklētāji 4500 1500 klātienes apmeklētāji un 

3000 tiešsaistes apmeklētāji

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 679 € Pasākumu bija iespējams realizēt ar mazāku finansējumu, jo sadarbojāmies ar 

NVO, kuri dzejas dienu organizēšanai saņēma finansējumu projektu konkursā. 

Šāda veiksmīga sadarbība, apvienojot spēkus un finanses ļāva realizēt pasākumu 

un sasniegt/pārsniegt rezultatīvos rādītājus.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Ērģeļmūzikas festivāls. Honorāri, 

organizatoriskās izmaksas.

4 festivāls 0 - 800 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Festivāls Via Baltica  noslēguma 

pasākuma Senās uguns nakts(Honorāri, 

tehnika)

1 pasākums 0 - 1000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Goda un gada liepājnieks (Saturs, 

tehnika)

1 pasākums 1 pasākums 800 apmeklētāji 8500 online pasākuma apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               22 710 € Klātienes pasākuma forma tika mainīta uz tiešsaistes pasākuma risinājumu kā 

rezultātā bija vairāk apmeklētāju. Pasākuma formāta maiņa ļauj sasniegt 

rezultatīvos rādītājus ar mazāku finansējumu. Klātienes pasākumam ir ierobežots 

skaits vietu, tiešsaistes formātam nav ierobežojumu. Organizējam pasākumus 

piešķirtā finansējuma robežās, bet tas nenozīmē, ka pasākums gala rezultātā ir 

augstas kvalitātes.



Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas 

programma (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas)

8 programma 1 Programma 10 pasākumi 10 pasākumi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 704 € Darbības neizpilde nav pamatota, jo tās nav 8 programmas- tā ir 1 programma ar 

pasākumu kopumu.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Jaungada dienas pasākums (Saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 15000 apmeklētāji 6000 Apmeklētāji OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 277 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai. Sākotnēji plānotais pilna formāta pasākums nevarēja notikt, 

tā vietā tika realizēts mazāka formāta pasākums-videoprojekcijas.Finansējuma 

neizpilde: pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Koncerta 

vietā tikai video projekcijas. Līdz ar to sākotnēji plānotā tāme pēc fakta atšķiras ar 

izmaksām pēc pasākuma.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Jūras svētki (Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 20000 apmeklētāji 20000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               42 550 € Pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Vienas dienas 

koncerts tika pārkārtots vairākos koncertos un notikumos visā pilsētā visas dienas 

garumā. Lai neveidotos cilvēku pūļi. Formāta maiņa ļauj sasniegt izvirzītos rādītājus 

ar mazāku finansējumu. Tiek aicinātas mazāka līmeņa zvaigznes un izpildītāji, ceļ 

mazāka izmēra skatuves, tiek rīkoti pieticīgāki pasākumi.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Kultūras nozares darbinieku dalība 

konferencēs, semināros, kursos, 

nozīmīgos notikumos u.c.

1 programma 1 Programma 11 darbinieki 11 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 446 € Daļa apmācību bija pieejamas tiešsaistē un bez maksas, kas radīja finanšu 

pārpalikumu

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Kultūras nozares mārketinga un 

komunikāciju programma (Nozares 

publicitāte radio, drukātajā presē)

1 programma 1 Programma 20 kampaņas, aktivizācijas 10 kampaņas, aktivizācijas OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               16 918 € Epidemioloģiskās situācijas dēļ daļa pasākumu nevarēja notikt, tāpēc ir mazāks 

izpildes rādītājs. Finansējums netika piešķirts pilnā apmērā.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Kultūras projektu konkurss (2 konkursi, 7 

žūrijas locekļu atalgojums)

2 konkurss 2 konkursi 40 projekts 36 projekti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               98 714 € Izpildes rādītājs: projektu konkursa komisija lēma atbalstīt 36 projektus ar lielāku 

finansiālu atbalstu, līdz ar to finansējumu saņēma mazāk projektu kā sākotnēji 

plānots.Finansējuma neizpilde: epidemioloģiskās situācijas dēļ viens apstiprinātais 

projekta pieteicējs nenoslēdza līgumu, jo nevarēja notikt pasākums.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Latvijas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas diena 

(Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 400 apmeklētāji 400 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 148 € Pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Koncerta vietā 

interaktīva izstāde 3 dienu garumā. Finansējums pietiek, jo ir formāta maiņa.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

(Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija

1 pasākums 1 pasākums 10000 apmeklētāji 10000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               17 738 € Finansējuma neizpilde: pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. 

Koncerta vietā interaktīva izstāde. Līdz ar to sākotnēji plānotā tāme pēc fakta 

atšķiras ar izmaksām pēc pasākuma.Pasākuma formāts tika mainīts no 1 liela 

koncerta uz izstādi 3 dienu garumā, attiecīgi pielāgojot piešķirto finansējumu. 

Pasākums notika un apmeklētāju skaitu sasniedzām, jo 3 dienas bez laika 

ierobežojuma izstāde bija pieejama pilsētvidē, bez maksas. Tikai un vienīgi formāta 

maiņa ļauj sasniegt rādītājus ar mazāku finansējumu.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Lieldienu pasākumi (Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija

1 pasākums 1 pasākums 600 apmeklētāji 600 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 950 € Pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Pasākums nenotika 

ierastā formātā, tā bija izstāde, pasākuma formāta maiņa ļāva realizēt pasākumu ar 

mazāku finansējumu, tajā pat laikā sasniedzot rezultatīvos rādītājus.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājai nozīmīgi pasākumi un 

starptautiska sadarbība

1 programma 1 Programma 36 pasākumi 6 pasākumi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 467 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai.Daļa plānoto projektu tika atcelti, daļa realizēti ļoti ierobežotā 

apjomā.Finansējuma neizpilde: augstākminēto apstākļu dēļ radās finansējuma 

neizpilde.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas dzimšana dienas pasākumi 

(Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 20000 apmeklētāji 0 - OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                    157 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai. Plānotais pilna formāta pasākums tika atcelts. Tika realizēts 

maza formāta sveiciens un apmeklētāji netika skaitīti. Finansējuma neizpilde: 

sākotnēji plānotais pilna formāta pasākums nevarēja notikt, tā vietā tika realizēts 

mazāka formāta pasākums.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas Kultūras gada balva (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācijaa

1 pasākums 1 ceremonija 10 apbalvojumi 10 apbalvojumi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               29 410 € Finansējuma neizpilde: pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. 

Ceremonijas vietā tiešsaistes risinājums. Līdz ar to sākotnēji plānotā tāme pēc 

fakta atšķiras ar izmaksām pēc pasākuma.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas NVO darbības atbalsts 1 programma 1 Programma 7 biedrības 15 biedrības OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               30 129 € Finansējuma neizpilde: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi 

kultūras darba organizēšanai.Daļa plānoto projektu tika atcelti, daļa realizēti ļoti 

ierobežotā apjomā. Tāpēc ir finanšu neizpilde.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas pēdas Latvijā (Saturs un tehnika 

pasākuma atklāšanas un noslēguma 

daļai)

1 pasākums 0 - 1300 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēti 3 jubilejas koncerti (Telpu 

īre, honorāri, tehniskās izmaksas

3 koncerts 3 koncerti 4000 apmeklētāji 4000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               30 980 € Pasākumu formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Šis ir finansējums 

jubilejas koncertiem-pasākumu rīkotāji piesaista finansējumu arī no citiem avotiem, 

piem. VKKF vai privāts finansējums. Uz 3 koncertiem piešķirtais finansējums no 

prasītā atšķiras ar vien 3000EUR uz 1 koncertu, tas nav iemesls, lai nesasniegtu 

uzstādīto darbības vai izpildes rādītājus.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēts  Karostas festivāls. 

Organizatoriskās izmaksas

1 festivāls 1 festivāls 2000 apmeklētāji 2000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               15 000 € Pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. Pasākuma formāta 

maiņa ļauj realizēt pasākumu, sasniegt izvirzītos rezultatīvos rādītājus ar mazāku 

finansējumu. Programmu veido ne tik piesātinātu, sadarbība ar NVO.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēts Lāčplēša dārza svētku 

pasākums. Organizatoriskās izmaksas.

1 pasākums 1 pasākums 1000 apmeklētāji 1000 Apmeklētāji Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 000 € (tukšs)

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēts Starptautiskais Pianisma 

zvaigžņu  festivāls. (Kultūras pārvalde - 

honorāri, organizatoriskās izmaksas)

1 festivāls 1 festivāls 2000 apmeklētāji 2000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               30 000 € (tukšs)

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līgo svētki (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 0 - 2000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līvas ciema svētki (Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 0 - 20000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Maskavas teātra Klasiskais balets izrādes 2 izrāde 0 - 800 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais projekts tika atcelts.



Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Mazākumtautību kultūras diena (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 0 - 500 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Māmiņas diena pasākuma organizēšana 

(Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

1 koncerts 0 - 300 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Muzeju nakts pasākums (Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 0 - 8000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Pilsētas Lielās egles atklāšana (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 4000 apmeklētāji 4000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 727 € Finansējuma neizpilde: pasākuma formāts tika pielāgots epidemioloģiskai situācijai. 

Sākotnēji plānotais pilna formāta pasākums nevarēja notikt, tā vietā tika realizēts 

mazāka formāta pasākums. Līdz ar to sākotnēji plānotā tāme pēc fakta atšķiras ar 

izmaksām pēc pasākuma.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Projekta Future DiverCities - Creativity in 

an Urban Context noslēguma atskaites 

apstiprinājums

1 atskaite 1 atskaite 1 naudas pārskaitījums 1 naudas pārskaitījums Jauna 

(oktobris)

Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_50                 8 213 € Gadu pēc projekta noslēguma, Eiropas Komisija izskata atskaiti, apstiprina projekta 

noslēgumu, attiecināmās izmaksas un veic pēdējo maksājumu Kultūras pārvaldei. 

Šeit ir tikai viens pārskaitījums.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Radošo industriju attīstības programma. 

Debates, apspriedes, starptautiskās 

sadarbības veicināšana, atbalsts 

radošām iniciatīvām un aktivitātēm

1 programma 0 - 1 pasākumi 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Sv.Trīsvienības ērģeļu uzturēšana, 

nozīmīgi pētījumi, filmas, ieraksti u.c.

1 programma 1 Programma 5 projekts 4 projekti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               15 327 € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai.1 plānotais projekts tika atcelts.Finansējuma neizpilde: 1 

plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

V. Caunes balva Gada bibliotekārs 

(balvas)

1 pasākums 1 pasākums 2 apbalvojumi 2 apbalvojumi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 423 € (tukšs)

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Vecgada koncerts baznīcā (saturs, 

tehnika)

1 koncerts 0 - 300 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Izpildes rādītājs: epidemioloģiskās situācijas dēļ bija stingri ierobežojumi kultūras 

darba organizēšanai. Plānotais projekts tika atcelts.Finansējuma neizpilde: 

plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Vizuālās mākslas rudens kopizstādes 

balva (saturs, balvas)

1 pasākums 0 - 70 darbi 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais projekts tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Ziemassvētki. Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, komunikācija

1 pasākums 0 - 150 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Epidemioloģiskās situācijas dēļ plānotais pasākums tika atcelts.

Kultūras 

pārvalde

Kultūras pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa 

nodrošināšana  (Līguma slēgšana par 

Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa 

nodrošināšanu ar konsultantu grupu; 

tematisko darba grupu tikšanās ar 

kultūras nozares operatoriem)

3 līgums un tikšanās 3 līgums un tikšanās 20 dalībnieki 20 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

domes sēdes 

2020.gada 

15.oktobra lēmums 

nr. 505/14

(tukšs)            166 558 € Finansējuma neizpilde: epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika klātienē plānotās 

darba grupu tikšanās ar kultūras operatoriem.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī 

kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Interjera muzeja priekšmeti, bērnu istabas 

interjers

41 priekšmets, interjers 41 priekšmets, interjers 50000 potenciālie apmeklētāji gadā 50000 potenciālie apmeklētāji gadā OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)            126 790 € Šajā pozīcijā nav finanšu neizpilde. Pēc veidlapas 2.1.3.3.c piešķirtais finansējums 

ir 123480,- un iztērētais ir 123476,-EUR. Plānotā aktivitāte ir izpildīta pilnībā.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī 

kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Liepājas muzeja organizētie pasākumi 4 izstāde 1 izstāde 60000 apmeklētāju 60000 Apmeklētāji OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_67                 9 989 € Epidemioloģiskās situācijas un piešķirtā finansējuma dēļ varēja realizēt tikai 1 

izstādi.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī 

kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Pastāvigas muzeja ekspozīcijas izveide 1 ekspozīcija 0 - 30000 apmeklētāji 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_67                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Profesionāli izstāžu prožektori un plauktu 

sistēma muzeja fonda priekšmetu 

uzglabāšanai un Interjera muzeja 

publisko telpu aprīkojums

152 vienība 142 vienības 48000 apmeklētāju 48000 apmeklētāju 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               67 155 € Atlikuma summa ir par mazu, lai iegādātos vēl kādu pamatlīdzekli. Aprīkojumu un 

inventāru iegādājās pēc iespējām piešķirtā budžeta ietvaros.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Remontdarbi muzejā 3 pozīcija 1 pozīcija 48000 apmeklētāju 48000 apmeklētāju OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               26 400 € Piešķirtā finansējuma apjoma dēļ remonts tika veikts kritiskākā vietā muzeja 

fasādei, kur bija nobrukums. Tā ir 3 pozīcija, bet tikai neliela daļa.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas Muzejs 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datori muzejam 8 dators 0 - 8 darba vietas 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

Centrālā Zinātniskā 

bibliotēka

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku pieejamību 

un kvalitāti, stiprinot tās kā 

kultūras mantojuma, informācijas 

pakalpojumu un zināšanu resursu 

centrus 

LCZ bibliotēkas programmatūra, 

pakalpojums

2  programmatūra, pakalpojums 2 programmatūra, pakalpojums 92000 apmeklētāji 92000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                    771 € Iepirkuma rezultātā sākotnēji plānotās izmaksas atšķīrās no reālām izmaksām.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

Centrālā Zinātniskā 

bibliotēka

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku pieejamību 

un kvalitāti, stiprinot tās kā 

kultūras mantojuma, informācijas 

pakalpojumu un zināšanu resursu 

centrus 

LCZ bibliotēkas remonts 1 vienība 1 vienība 92000 apmeklētāju 92000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 258 € Sākotnēji plānotā tāme pēc fakta atšķiras ar izmaksām pēc remonta.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

Centrālā Zinātniskā 

bibliotēka

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datori bibliotēkai 15 vienības 3 vienības procesori 15 darba vietas 3 darba vietas 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_66                 2 202 € Neizpilde, jo netika piešķirts finansējums pilnā apmērā.

Kultūras 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

Centrālā Zinātniskā 

bibliotēka

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

LCZ bibliotēkas datorprogrammatūras 

iegāde IT infrastruktūras aizsardzībai

1 vienība 0 - 92000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Finansējums netika piešķirts



Liepājas 

Kapsētu 

pārvalde

Pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus 

pilsētas kapsētu teritorijām un 

īstenot kapsētu teritoriju 

inventarizāciju

Biroja ēkas un teritorijas 

inženierkomunikāciju sakārtošana

16 Jauna ūdensvada un kanalizācijas 

izveide, nekustāmā īpašuma 

sakārtošana (14logu nomaiņa, 

1durvju nomaiņa)

15 14 logu un 1 durvju nomaiņa 101 Kapsētu pārvaldes klienti un 11 

darbinieki, uzlabota 1ēkas 

energoefektivitāte

101 Kapsētu pārvaldes klienti un 11 

darbinieki, uzlabota 1 ēkas 

energoefektivitāte

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 762 € Darbība veikta daļēji un piešķirtais finansējums nav apgūts pilnā apmērā. 

Nepieciešamais finansējums piešķirts 14 logu un 1 durvju nomaiņai, darbība tika 

realizēta. Finansējums netika piešķirts ūdensvada un kanalizācijas pievilkšanai 

pilsētas tīkliem, darbība netika realizēta.

Liepājas 

Kapsētu 

pārvalde

Pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus 

pilsētas kapsētu teritorijām un 

īstenot kapsētu teritoriju 

inventarizāciju

Dienvidu kapsētas žoga projekta izstrāde 

Klaipēdas ielā 150, Liepāja - 14.8ha

1 tehniskais projekts 0 - 1 Žogs (1740 metru garumā) 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_42                       -   € Darbībai netiks piešķirts finansējums.

Liepājas 

Kapsētu 

pārvalde

Pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus 

pilsētas kapsētu teritorijām un 

īstenot kapsētu teritoriju 

inventarizāciju

Garnizona kapsētas kapličas skiču metu 

konkursa izstrāde Ģenerāļa Baloža iela 

37, Liepāja- 3.91ha 

1 konkurss 0 - 1 Tehniskais projekts 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Domes lēmums 

Nr.10, 2014.gada 

30. janvāris

Pr_214                       -   € Darbībai netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

Kapsētu 

pārvalde

Pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus 

pilsētas kapsētu teritorijām un 

īstenot kapsētu teritoriju 

inventarizāciju

Vecās kapsētas Katoļu sektora metāla 

žoga remonts un Vecās kapsētas akmens 

žoga rekonstrukcija

2 Žogs 1 Žogs 1 Nekustamā īpašuma sakārtošana 

norobežojot  apbedījuma sektoru 

ar 944 apbedījumiem

0 - 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 374 € Nepieciešamais finansējums tika piešķirts tikai Vecās kapsētas Katoļu sektora 

metāla žoga remontam, darbība tika realizēta. Finansējums netika piešķirts Vecās 

kapsētas akmens žoga rekonstrukcijai, darbība netika realizēta.

Liepājas 

Kapsētu 

pārvalde

Pārvalde 2.1.6.(7.) Izstrādāt labiekārtojuma projektus 

pilsētas kapsētu teritorijām un 

īstenot kapsētu teritoriju 

inventarizāciju

Ziemeļu kapsētas biroja ēkas 

rekonstrukcija Oskara Kalpaka ielā 87, 

Liepāja-4.56ha

1 Ēka 0 - 30 Darbinieki un Kapsētu pārvaldes 

klienti

0 - OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)               12 272 € Darbība veikta daļēji un piešķirtais finansējums nav apgūts pilnā apmērā, 

aizkavējās ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde. 2021.gadā par piešķirto 

finansējumu izstrādāts projekts un ēkai pievilkts pilsētas ūdensvads un kanalizācija, 

veikta topogrāfiskā uzmērīšana, pasūtīta ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, 

kurš tiks pabeigts 2022.gada martā.

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Dzīvnieku 

patversme

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu infrastruktūru 

mājas (istabas) dzīvnieku 

labturībai pilsētā (pastaigu 

laukumi, dzīvnieku patversme un 

tml.)

Dzīvnieku patversmes izbūve 2.kārta 1 objekts 0 - 348 dzīvnieki 190 dzīvnieki 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) Pr_39                 8 844 € Darbības rezultātā tika plānoti 348 dzīvnieki, bet faktiski tika noķerti 190 dzīvnieki. 

Vēlamā summa Dzīvnieku patversmes būvniecības un energoefektivitātes 

uzlabošanai tika plānota 47000 EUR, piešķirta 8844 EUR. Piešķirtais finansējums 

tika izlietots jumta seguma nomaiņai, lai nodrošinātu Dzīvnieku patversmes 

darbību. Nepiešķirtais finansējums tika pieprasīts 2022.gadā.

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu prasmju 

attīstīšanai

Projekts. Skolēnu nodarbinātība vasarā 

vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem

50 darbavietas 50 darbavietas 100 skolēni 100 skolēni OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Nr.56, 15.02.2018 (tukšs)               77 236 € 2021.gadā apstiprināts finansējuma plāns 80446 EUR, budžeta izpilde sastāda 

77236 EUR. Starpību veido skolēnu darba kavējumi (slimības lapas utt.).

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu prasmju 

attīstīšanai

Skolēnu nodarbinātība vasarā vecumu 

grupā no 13 līdz 14 gadiem

60 darbavietas 60 darbavietas 300 skolēni 300 skolēni OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Nr.56, 15.02.2018 (tukšs)               54 705 € 2021.gadā piešķirts finansējums 54800 EUR, budžeta izpilde sastāda 54705 EUR. 

Starpību veido skolēnu darba kavējumi (slimības lapas utt.).

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.2.4.(1.) Veicināt pēc iespējas ātrāku bez 

darba esoša jaunieša tuvināšu 

darba tirgum, tai skaitā darba 

tirgū konkurētspējīgu prasmju 

apguvi

Projekts. NEET jauniešu iesaiste izglītībā, 

darba tirgū, NVO un jauniešu centru 

darbībā Proti un dari

3 speciālisti 3 speciālisti 45 jaunieši 18 jaunieši OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

Nr.207,15.05.2015 Pr_25               38 716 € Darbības rezultātā rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots iesaistīt 

projektā 45 jauniešus, bet tā, kā jaunieši nav gatavi darboties attālināti, līdz ar to 

projektā tika iesaistīti 18 jaunieši. Apstiprināts plāns ar grozījumiem 2021.gadam 

72916 EUR, budžeta izpilde 38716 EUR. Starpību veido: naudas līdzekļu atlikums 

norēķinu kontā 12290 EUR (garantētais projekta līdzfinansējums iesaistītajiem 

mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām 
Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.2.4.(2.) Atgriezt darba tirgū 

bezdarbniekus, uzlabojot dažādas 

prasmes

ESF projekts. Subsidētās darbavietas 

bezdarbniekiem Nr.9.1.1.1/15/I/001

1080 darbavietas 1080 darbavietas 1080 bezdarbnieki 1125 bezdarbnieki Jauna 

(oktobris)

Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Nr.56, 15.02.2018 (tukšs)            211 714 € Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots iesaistīt projektā 1080 

bezdarbniekus, bet tā kā bezdarbnieki par neattaisnotiem kavējumiem tiek atbrīvoti, 

tad projektā tika iesaistīti 1125 bezdarbnieki. Apstiprinātais plāns ar grozījumiem 

266244 EUR , budžeta izpilde 211714 EUR. Starpību veido bezdarbnieku darba 

kavējumi.

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Nodarbinātības projekti darbinieku 

apmācība

5 kursi/semināri 5 kursi/ semināri 4 darbinieki 4 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

(tukšs) (tukšs)                    448 € (tukšs)

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Pašvaldības teritoriju uzkopšana un 

apsaimniekošana

1 traktora piekabe 1 traktora piekabe 495 hektāri 495 hektāri Jauna (marts) Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 292 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Bāriņtiesa

Liepājas pilsētas 

Bāriņtiesa

1.2.3.(1.) Turpināt attīstīt pilsētā 

starpnozaru un starpprofesionālo 

sadarbības pieeju, veicinot 

kompleksu un efektīvu sociālo 

jautājumu risināšanu, īpašu 

uzmanību veltot ģimenēm ar 

bērniem

Algota psihologa veikta aizbildņu 

kandidātu izvērtēšana

160 Konsultāciju stundas 94 Konsultāciju stundas 20 Aizbildņu kandidāti 20 Aizbildņu kandidāti OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 8.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 525 € Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes un plānotājs finansējums atšķiras no 

piešķirtā finansējuma, jo sakarā ar Covid-19 situāciju tika samazināts kontaktu 

skaits.

Liepājas 

pilsētas 

Bāriņtiesa

Liepājas pilsētas 

Bāriņtiesa

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-

prasmju un svešvalodu apguvi

Mācību semināri,kursi 13 Kursi, semināri 13 Kursi, semināri 13 darbinieki 13 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 8.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 441 € Piešķirtais finansējums ir apgūts

Liepājas 

pilsētas 

Bāriņtiesa

Liepājas pilsētas 

Bāriņtiesa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Biroja tehnika Bāriņtiesai Peldu 5 6 vienības 0 - 1 1 darbinieks un sēžu zāles 

apmeklētāji

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 8.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Plānotais finansējums netika piešķirts. Uz Peldu ielu 5 Iestāde pārcēlās tikai 

2021.gada decembra vidū. Darba vieta grāmatvedim tika izveidota no Liepājas 

pilsētas administrācijas līdzekļiem. Līdzekļi TIX licences iegādei sēžu zālei tika 

pārcelti attīstības budžetā uz 2022.gadu.

Liepājas 

pilsētas 

Bāriņtiesa

Liepājas pilsētas 

Bāriņtiesa

1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības publisko 

pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot "vienas 

pieturas" aģentūras pieeju, 

saskaņā ar Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un Publisko 

pakalpojumu likumprojektu

Mēbeles un inventārs Bāriņtiesai telpu 

iekārtošanai Peldu 5

18 vienības 0 - 16 darbinieki 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 8.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 situāciju, vienas pieturas  aģentūra netika izveidota. Līdzekļi 

mēbeļu un inventāra iegādei netika piešķirti.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Atkarību profilakses 

centrs

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbi Atkarību pofilakses centrā 

Flotes ielā 7

4 remontdarbi 1 remontdarbi 200 klientu 200 klienti OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 663 € 1. 3. Darbības realizāciaji bija nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju. 

2021.gadā tika izsludināta cenu aptauja un tās rezultātā sanitārā mezgla 

remontdarbu realizācija pārcēlās uz 2022.gada sākumu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Bērnu atbalsta 

centrs Dzintari

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbu veikšana Labraga ielā 11 1 remontdarbs 0 - 24 audzēkņi 0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbības realizācijai netika piešķirts finansējums.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Dienas centrs 

personām ar 

garīgās attīstības 

traucējumiem

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Dienas centra personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem apkures sistēmas 

remonts T.Breikša ielā 16/20

1 apkures sistēma 0 - 35 dienas centra klienti 0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 881 € 1. 2. Saistībā ar neatbilstošu ēkas tehnisko dokumentāciju mājas nodošanas brīdī 

Sociālajam dienestam, remontdarbus veikt 2021.gadā nebija iespējams Sākotnēji 

bija jāizstrādāta tehniskā dokumentācija un jāveic darbi, lai izstrādātu ēkas 

kadastrālās uzmērīšanas lietu kas atbilst faktiskai situācijai. Apkures sistēmas 

pārbūves darbi pārcelta uz 2022.gadu. 3. Izlietotais finansējums norādīts kļūdaini 

norādot nepareizo kodu. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādei finansējums 

tika lietots no uzturēšanas budžeta.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Grupu dzīvokļi 

Kuldīgas ielā 34

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Logu maiņa Grupu dzīvokļos Kuldīgas 

iela 34

3 balkona durvju nomaiņa 3 balkona durvju nomaiņa 18 klienti 18 klienti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                    985 € 3. Finansējums apgūts mazākā apjomā kā plānots, jo atkarīgs no pakalpojuma 

veicēja piedāvātās cenas.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Nakts patversme 1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Jaunu mēbeļu iegāde Nakts patversmē 

Flotes ielā 7

1 mēbeļu un inventāra komplekti 1 mēbeļu un inventāra komplets 20 klienti 20 klienti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 071 € 3. Finansējums apgūts mazāk kā plānots, jo atkarīgs no veiktajiem iepirkumiem un 

cenu aptaujām.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Nakts patversme 1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbu veikšana Nakts patversmē 

Flotes ielā 7

1 kosmētiskā remonta komplekts 

ēkas gaiteņos.

1 kosmētiskā remonta komplekts 

ēkas gaiteņos

160 klienti 160 klienti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)               24 438 € 3. Finansējums apgūts mazāk kā plānots, jo atkarīgs no veiktajiem iepirkumiem un 

cenu aptaujām.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Projekts. Sievietes un bērni pasargāti 

savā pilsētā ietvaros uzlabots 

pakalpojums un tā efektivitāte vardarbībā 

un cilvēku tirdzniecībā cietušām 

sievietēm un bērniem Liepājā

1 pakalpojums 1 pakalpojums 80 sievietes un bērni 84 sievietes un bērni OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

18.05.2017. Domes 

lēmums Nr.180
Pr_270                       -   € 3. Finansējums 2021.gadā netika plānots. Norādītā summa bija projekta valsts 

kases kontā esošais finansējums.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un jauniešiem

Aprūpes pakalpojums bērniem Liepājā 1 Aprūpes mājas pakalpojums 

bērniem kuriem nepieciešama 

īpaša kopšana

1 Aprūpes mājās pakalpojums 

bērniem, kuriem nepieciešama 

īpašā kopšana.

55 bērni 27 bērni OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 090 € 2. Pakalpojumu saņēmēju skaits bija atkarīgs no vairākiem faktoriem - bērnu ar FT, 

kuriem pienākas pakalpojums, likumisko pārstāvju aktivitātes prasot pakalpojumu, 

kā arī no sarežģījumiem piesaistīt pakalpojuma sniedzējus. 3. Apgūtā finansējuma 

apjoms ir

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un jauniešiem

Atbalsta pasākumi un pakalpojumi 

dažādu grupu jauniešiem Liepājā

1 Mentora pakalpojums sociālā riska 

jauniešiem

1 Mentora pakalpojums sociālā riska 

jauniešiem

100 jaunieši 57 jaunieši OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)               19 244 € 2. Plānots, ka rezultatīvais rādītājs - 100 jaunieši, kuri saņēmuši pakalpojumu tiks 

sasniegts visa izmēginājumprojekta laikā. Līdz šim 2020.gadā pakalpojumu 

saņēma 24 jaunieši, 2021. gadā 57 jaunieši. Projekts turpinās arī 2022.gadā.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un jauniešiem

Projekts. Individuālā budžeta modeļa 

izmēģināšana un aprobēšana sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanā 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem Liepājā

1 budžeta modelis 1 budžeta modelis 10 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

10 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

18.07.2019. Domes 

lēmums Nr.240
Pr_252               18 290 € 3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo ārkārtas situācijas dēļ klientiem ne 

vienmēr bija iespēja saņemt visus plānotos pakalpojumus pilnā apmērā.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-

prasmju un svešvalodu apguvi

Projekts. Pašvaldības sociālo darbinieku 

supervīzijas Liepājā

3 grupas 3 grupas 30 darbinieki 27 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

21.04.2016. Domes 

lēmums Nr.110
Pr_114                 4 026 € 2. Viena no supervīziju grupām tika veidota tieši Bērnunama darbiniekiem. Ņemot 

vērā, ka supervīzijas tiek nodrošinātas tikai konkrētiem darbiniekiem (amatiem) ar 

atbilstošām izglītībām, tad grupa, kas tika veidota tieši Bērnunama darbiniekiem, 

ņemot vērā darbinieku skaitu institūcijā, bija mazākā nekā plānots.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā e-

prasmju un svešvalodu apguvi

Sociālā dienesta sociālo darbinieku 

kvalifikācijas pilnveide Liepājā

1 gada apmācību cikls 1 gada apmācību cikls 195 darbinieki 195 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

13.06.2017. Mk 

Noteikumi Nr.338 

Prasības sociālo 

pakalpojumu 

sniedzējiem

(tukšs)                 7 360 € 3. Apgūtā finansējuma apjoms ir atkarīgs no piedāvājumiem kādi ir pieejami. Ja ir 

plašs nepieciešamo bezmaksas semināru un kursu piedāvājums, sākotnēji tiek 

izvēlēti šie pasākumi.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Sociālā dienesta darba vietu un darba 

vides pilnveide Ed.Veidenbauma ielā 3

12 mēbeļu komplekti 10 mēbeļu komplekti 12 darbinieki 10 darbinieki OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 965 € 1. 2. Realizējot iepirkuma procedūru secināts, ka finansējums pietiek tikai 10 

mēbeļu komplektiem.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Ventilācijas sistēmas ierīkošana 

Ed.Veidenbauma ielā 3

1 ventilācijas sistēma 0 - 90 darbinieki (+apmeklētāji) 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbības realizācijai finansējums netika piešķirts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālais dienests 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde 

iestādes darbības funkciju 

nodrošināšanai Ed.Veidenbauma ielā 3

10 datorkomplekti 10 datorkomplekti 10 darbinieki 10 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 562 € 3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo atkarīgs no veiktajiem iepirkumiem 

un cenu aptaujām.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Flotes ielā 14

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Būvprojekta izstrāde puspagraba telpu 

pielāgošanai ēkas iedzīvotāju vajadzībām 

Flotes ielā 14

1 būvprojekts 0 - 300 iedzīvotāji 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbībai netika piešķirts finansējums.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Flotes ielā 14

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbu veikšana sociālajā 

dzīvojamām mājā Flotes ielā 14

6 remontdarbi 0 - 170 iedzīvotāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 125 € 1. 2. 3.  Kanalizācijas stāvvadu nomaiņai tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, 

bet iepirkuma rezultātā, darbības realizācija pārcēlās uz 2022. gadu.  Vēl  četru 

darbību realizācijai 2021.gadā tika izsludināts iepirkums un noslēgts līgums 

(koridoru remontu 2 stāvos, koplietojamo virtuvju remontu 2 stāvos un durvju 

nomaiņu 2 stāvos). Valstī ieviestās ārkārtas situācijas dēļ pagarinājās darbu 

veikšanas termiņs un šie 4 būvdarbi tika pabeigti 2022.gada janvārī.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Ģen.Baloža 

ielā 1

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbi sociālajā dzīvojamā māja 

Ģ.Baloža ielā 1

1 elektroskūteru novietne 0 - 100 iedzīvotāji 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbības realizācijai netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Kuldīgas ielā 

34

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Atkritumu konteinera novietnes 

izveidošana pie sociālās dzīvojamās 

mājas Kuldīgas ielā 34

1 atkritumu konteinera novietne 1 atkritumu konteinera novietne 68 iedzīvotāji 68 iedzīvotāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 966 € 3. Izpilde pārsniedz piešķirto finansējuma apjomu, jo vienojoties ar pašvaldības 

vadību un finanšu pārvaldi tika ieņemts lēmums paveikt tās darbības, kuras sociālā 

jomā ir nepieciešamākās neskatoties, ka finansējums tika piešķirts mazākā 

apjomā. Trūkstošais finansējums tika ņemts no citu sociālā dienesta institūciju 

tāmēm attīstības budzēta ietvaros.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Viršu ielā 9/11

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Izstrādāta būvprojekta dokumentācija 

vienam ēkas stāvam dzīvokļu 

apvienošanai Viršu ielā 9/11

1 būvprojekts 1 būvprojekts 40 mājas iedzīvotāji 40 mājas iedzīvotāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 648 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Sociālā dzīvojamā 

māja Viršu ielā 9/11

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Remontdarbi sociālajā dzīvojamā mājā 

Viršu ielā 9/11

5 remontdarbi 3 remontdarbi 141 iedzīvotājs 141 iedzīvotājs OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) (tukšs)            185 716 € 1. Realizētas 3 darbības. Vienas darbības realizācija tika uzsākta, bet noslēgsies 

2022.gadā. Vienai darbībai pietrūka finansējums, jo iepirkumu rezultātā tika 

secināts, ka izmaksas ir strauji augušas. 3. Izpilde pārsniedz piešķirto finansējuma 

apjomu, jo vienojoties ar pašvaldības vadību un finanšu pārvaldi tika pieņemts 

lēmums paveikt tās darbības, kuras sociālā jomā ir nepieciešamākās neskatoties, 

ka finansējums tika piešķirts mazākā apjomā. Trūkstošais finansējums tika ņemts 

no citu sociālā dienesta institūciju tāmēm attīstības budžeta ietvaros.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Veco ļaužu 

dzīvojamā māja

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Būvprojekta izstrāde Rekreācijas centra 

senioriem izveidei Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas apakšstāvā Ganību ielā 135/141

1 būvprojekts 0 - 100 iedzīvotāji 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbības realizācijai netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sociālais 

dienests

Veco ļaužu 

dzīvojamā māja

1.2.3.(7.) Veikt uzlabojumus sociālajā 

infrastruktūrā, attīstot sabiedrībā 

balstītu pakalpojumu sniegšanu 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, personām ar 

invaliditāti, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem un 

citām sociālā riska grupām

Veco ļaužu dzīvojamās mājas 

remontdarbi Ganību ielā 135/141

6 remontdarbi 3 remontdarbi 155 iedzīvotāji 140 iedzīvotāji OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

(tukšs) Pr_287               73 684 € 1. Realizētas trīs no sešām plānotām darbībām, jo 3 darbībām tika piešķirst 

finansējums. 2. Mājā ir samazinājies iedzīvotāju skaits. 3. Finansējums apgūts 

mazāk kā plānots, jo atkarīgs no veiktajiem iepirkumiem un cenu aptaujām.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Futbola 

skola

1.3.4.(2.) Atbalstīt kvalificētu treneru 

piesaisti prioritārajās Liepājas 

sporta jomās (Sporta pārvaldes 

definētie prioritārie pilsētas sporta 

veidi: komandu sportā - futbols, 

basketbols, florbols, bet 

individuālajā sportā - peldēšana, 

vieglatlētika, cīņa, vingrošana, 

teniss)

Sporta pedagogu apmācības 10 Semināri un kvalifikācijas celšanas 

kursi  treneriem

10 Semināri un kvalifikācijas celšanas 

kursi  treneriem

16 treneri 16 treneri OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Futbola 

skola

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Pamatlīdzekļa  - arhīva skapja, ātruma 

testēšanas mērierīces iegāde

1 ātruma testēšanas mērierīca 1 ātruma testēšanas mērierīce 500 audzēkņi 500 audzēkņi OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 402 € Izpildīti plānotie rādītāji, rezultāti, izlietots mazāks finansējums, jo mērierīces 

iegādes izmaksas mazākas nekā plānotās.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Kompleksā 

sporta skola

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Sporta inventāra un pamatlīdzekļu iegāde 1 Sporta vingrošanas paklājs 0 - 144 audzēkņi 0 - OA Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Projekts netika realizēts 2021. gadā, finansējums pārcelts uz 2022. gadu, jo, 

iepirkuma procedūras aptaujas rezultātā, summa sasniedz 55000 EUR. (tai skaitā 

2021. gadā aprēķinot iegādes izdevumus, nebija iekļauts PVN no iegādes ES, 

maksājams budžetā.)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Kompleksā 

sporta skola

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Remonta darbi sporta bāzē Kungu ielā 12 6 telpas 1 telpa 370 120 cīņas sportisti, 250 vingrotāji 370 120 cīņas sportisti, 250 vingrotāji 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 416 € Atšķirības rezultātos, finansējumā. Remondarbu nodrošināšanai netika piešķirta 

vēlamā summa.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Sporta 

spēļu skola

1.3.4.(2.) Atbalstīt kvalificētu treneru 

piesaisti prioritārajās Liepājas 

sporta jomās (Sporta pārvaldes 

definētie prioritārie pilsētas sporta 

veidi: komandu sportā - futbols, 

basketbols, florbols, bet 

individuālajā sportā - peldēšana, 

vieglatlētika, cīņa, vingrošana, 

teniss)

Sporta pedagogu apmācības 10 kursi 8 kursi 43 Pedagogi (37 sporta treneri, 6 

administrācijas darbinieki)

35 Pedagogi ( 30 treneri, 5 

administratīvie darbinieki)

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 453 € Samazināti rādītāji, rezultāti, finansējuma izlietojums. Sakarā ar Covid-19 esošo 

situāciju tika atcelti semināri klātienē.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Sporta 

spēļu skola

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Inventāra iegāde mūsdienīgu mācību 

treniņu procesu nodrošināšanai

5 vienības:1. gremdes aparāts,2.  

ātruma mērierīce, 3.  sportistu 

veiktspējas mērīšanas rīks 4. 

paceļami galdi (2 gab.)

3 vienības (ātruma mērierīce, 

sportistu veiktspējas mērīšanas 

rīks un gremdes aparāts 

volejbolam)

480  160 volejbola nodaļas 

audzēkņi320 basketbola nodaļas 

audzēkņi

480 audzēkņi OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)               29 190 € Samazināti rezultāti, finansējums, 2021. gadā iegādāti , Ātruma mērierīce , 

sportistu veiktspējas mērīšanas rīks un gremdes aparāts volejbolam.Netika iegādāti 

plānotie 2 paceļamie galdi.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Sporta 

spēļu skola

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Apple Macbook datori basketbola spēļu 

analīzei

2 datori 2 datori 100 izanalizētas basketbola spēles 

gadā 

100 izanalizētas basketbola spēles 

gadā

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 141 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Sporta 

spēļu skola

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Dienesta viesnīcas Siļķu ielā 7 ēkas jumta 

renovācija

1 Jumta nomaiņa 700 kvm platībā 0 - 31 dienesta viesnīcas iemītnieki 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Projekts netika realizēts 2021. gadā, finansējums netika piešķirts

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Liepājas Tenisa 

sporta skola

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Remontdarbi tenisa kortos, Jūrmalas 

parks 5 Liepāja

3  Remontējamie objekti 

(1.Asfaltbetona seguma un ēkas 

grīdas nomaiņa , 2.Tenisa kortos 

3m augstā žoga nomaiņai 265 

metru garumā 3. 296 metru 1m 

augstā žoga nomaiņai)         

1 remontējamais objekts (tenisa 

kortu žoga nomaiņa 265m 

garumā)

290 audzēkņi 290 audzēkņi 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                    520 € Neizpildās plānotie rādītāji, jo projektam netika piešķirts finansējums, 

remontdarbiem kortu ēkā tika novirzīti līdzekļi no siltumtaupības projekta.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Airēšanas klubs Atvars līdzfinansēšana 1 pasākums 1 pasākums 50 dalībnieki 40 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 500 € Mazāks  rādītāju skaits, piešķirts finansējums  mazāk, kā sākotnēji plānots, jo 

sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, plānotais pasākums notika mazākā apmērā.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Airēšanas slaloma Liepājas čempionāta 

organizēšana

1 sacensība 1 sacensība 90 dalībnieki 90 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Amatieru hokeja čempionāta Amber Puck 

organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 800 dalībnieki 200 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               15 000 € Mazāki rādītāji un finansējuma izlietojums , jo, ievērojot COVID 19 izplatības 

ierobežojošos noteikumus turnīra norises laiks tika pārcelts 3 reizes, 2022. gada 

janvārī tika atmaksāti neizlietotie līdzekļi 7558.98 EUR.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Atrodi savu sporta veidu programmas 

līdzfinansēšana

15 pasākumi 0 - 80 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, plānotie pasākumi 2021. gadā tika atcelti

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Austrumu cīņas nometnes organizēsana 1 pasākums 0 - 350 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Badmintons Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 70 dalībnieki 45 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 000 € Mazāks  rādītāju skaits, piešķirts finansējums  mazāk, kā sākotnēji plānots, jo 

sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem,  pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku 

skaits.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Baltijas kauss Krosscountry 

organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 230 dalībnieki 230 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Basketbols Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 150 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais turnīrs tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Biedrība Kraukļi senioru basketbols 

līdzfinansēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Bokss Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 40 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Boulings Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 40 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

CTM Kurzemes para pinpongs Biedrības 

līdzfinansēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Džudo Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 40 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Eiropas sporta nedēļas BeActive 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Florbols Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 200 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Hokejs Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīri 0 - 50 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais turnīrs tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

KP6 nometnes Liepājā līdzfinansēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Krosfita sacensību organizēsana 1 pasākums 1 pasākums 80 dalībnieki 92 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 000 € Atšķirība rādītāju skaitā, finansējums pēc faktiskās tāmes un izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Krūmiņa Kauss basketbolā organizēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Latvijas Olimpiskās dienas pasākuma 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Latvijas SUP čempionāta organizēšana 1 sacensība 1 sacensība 60 dalībnieki 60 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Libava sporta kluba līdzfinansēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepava Nedzirdīgo sporta kluba 

līdzfinansēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas atklātie čempionāti KSS 

rīkotajos sporta veidos līdzfinansēšana

3 pasākumi 2 pasākumi 1500 dalībnieki 1100 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 064 € Mazāks rezultātu skaits un samazināts plānotais finansējums, jo sakarā ar Covid-

19 ierobežojumiem nenotika vairāki pasākumi.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas īriens sacensībau organizēšana 1 pasākums 1 pasākums 80 dalībnieki 80 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas Neredzīgo Sporta Biedrība 

Ezerkrasts līdzfinansēšana

10 pasākumi 8 pasākumi 200 dalībnieki 200 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 500 € Mazāks rādītāju skaits un izlietotais finansējums, jo sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem nenotika visi plānotie pasākumi

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas pilsētas peldēšanas apmācības 

programma 2. klasēm

1 pasākums 1 pasākums 750 2. klašu skolnieki 750 2. klašu skolnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               21 000 € Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo, sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem, uz laiku tika slēgti peldbaseini, pasākuma realizācijai bija mazāks 

stundu apjoms.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas riteņbraukšanas kluba 

līdzfinansēšana

4 sacensības 3 sacensības 80 dalībnieki 65 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € Mazāks rezultātu, rādītāju skaits,finansējums izlietots mazākā apmērā, jo sakarā ar 

Covid-19 ierobežojumiem tika atceltas 1 sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas Senioru sporta kluba 

līdzfinansēšana

30 pasākumi 22 pasākumi 60 dalībnieki 50 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 490 € Mazāki rezultāti un  rādītāju skaits, izlietotais finansējums, jo sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem nenotika visi plānotie pasākumi

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Liepājas Svarcelšanas čempionāta 

organizēšana

1 sacensība 1 sacensības 50 dalībnieki 25 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    650 € Atšķirības rādītāju  izpildē, jo pasākums notika mazākā apmērā sakarā ar Covid-19 

esošo situāciju.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Livonijas  Hokeja Līgas līdzfinansēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Loku šaušanas kluba Archery 

līdzfinansēšana

2 pasākums 2 pasākumi 100 dalībnieki 100 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Masu sporta pasākumu programmas 

realizācija

8 pasākumi 0 - 1200 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotie pasākumi netika realizēti.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Medaļas un kausi pilsetas čempionātu 

laureātu apbalvošanai

300 medaļas 100 medaļas 300 sportisti 100 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 898 € Mazāks  rezultātu, rādītāju skaits, izlietotais finansējums pēc faktiskās izpildes  

sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem tika atceltas vairākas sacensības

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Novuss Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 100 dalībnieki 36 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    504 € Mazāks  rādītāju skaits, piešķirtais finansējums  mazāks, kā sākotnēji plānots, jo 

sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem,  pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku 

skaits.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Orientēšanās sporta pasākumu 

organizēšana

3 pasākumi 3 pasākumi 500 dalībnieki 500 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 090 € Mazāks izlietotais finansējums -pēc faktiskās izpildes

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Para teikvondo aktivitāšu līdzfinansēšana 6 pasākumi 0 - 60 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētie pasākumi tika atcelti.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Peintbola un Laser TAG turnīru 

organizēšana

1 pasākumi 1 pasākums 250 dalībnieki 250 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Pludmales tenisa sacensību 

organizēšana

8 pasākumi 2 pasākumi 500 dalībnieki 180 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € Atšķirības rezultātu,  rādītāju un izlietotā finansējuma izpildē, jo pasākums notika 

mazākā apmērā sakarā ar Covid-19 esošo situāciju.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Rezerve sporta projektiem 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sieviešu futbols Lučiņina balvas izcīņas 

turnīra organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 250 dalībnieki 108 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 500 € Atšķirības rādītāju izpildē, jo sacensībās piedalījās mazāks skaits dalībnieku  

sakarā ar Covid-19 esošo situāciju,

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Smilšu volejbola laukumu un sniega trašu 

apkalpošanas finansēšana

8 smilšu laukumi, 40 km trases 

blietēšana 

8 smilšu laukumi, 40 km trases 

blietēšana

1000 sporta skolu audzēkņi, amatieru 

sportisti, pilsētas iedzīvotāji

1000 sporta skolu audzēkņi, amatieru 

sportisti, pilsētas iedzīvotāji

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 735 € Izlietotais finansējums - pēc faktiskās izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta kluba FFF jauniešu 

līdzfinansēšana

10 pasākumi 6 pasākumi 300 dalībnieki 200 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 500 € Mazāks rezultātu, rādītāju skaits, piešķirts finansējums mazākā apmērā, jo sakarā 

ar Covid-19 ierobežojumiem, plānotie pasākumi notika mazākā apmērā.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta mārketinga pasākumu 

finansēšana

20 aktivitātes 17 aktivitātes 4 prese,radio,sociālie tīkli,TV 4 prese,radio,sociālie tīkli,TV OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 234 € Mazāks  rezultātu skaits, finansējums piešķirts mazākā apmērā salīdzinājumā ar 

plānoto.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta metodisko pasākumu 

organizēšana

7 pasākumi 7 pasākumi 40 dalībnieki 40 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta pārvaldes un laikraksta Kurzemes 

vārds sadarbības projekta Sporta 

pielikums Kurzemes vārdā finansēšana

6 izdevumi 5 izdevumi 40000 lasītāji 40000 lasītāji OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 904 € Izlietotais finansējums - pēc faktiskās izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta reprezentācijas materiālu iegāde 30 pasākumi 10 pasākumi 1000 suvenīri,piemiņas balvas 280 suvenīri OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € Mazāks rezultātu, rādītāju skaits, piešķirts finansējums mazākā apmērā, jo sakarā 

ar Covid-19 ierobežojumiem, tika atcelti vairāki plānotie pasākumi.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sporta vingrošana Liepājas pilsētas 

čempionāta organizēšana

1 turnīrs 0 - 120 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Sportacentrs.com sporta pasākumu 

atspoguļošanas līdzfinansēšana

20 pasākumi 16 pasākumi 2 Florbola un basketbola sporta klubi 2 Florbola un basketbola klubi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 620 € Mazāks rezultātu skaits un samazināts plānotais finansējums, jo sakarā ar Covid-

19 ierobežojumiem nenotika vairāki pasākumi.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Šahs Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 60 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Šautriņu mešana Liepājas pilsētas 

čempionāta organizēšana

1 turnīrs 0 - 230 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Telpu futbols Liepājas pilsētas 

čempionāta organizēšana

1 turnīrs 0 - 200 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Vasaras ielu basketbola sacensību 

organizēšana

6 pasākumi 6 pasākumi 300 dalībnieki 300 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Vecgada karnevāls pasākuma 

organizēšana

1 pasākums 0 - 50 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem plānotiais pasākums netika realizēti.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Velo dienas sacensību organizēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Velobums, rogainigs pasākumu 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu sporta 

pasākumus, kā arī atbalstīt 

senioru un cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sporta aktivitātes

Volejbols Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 120 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Aura Sporta deju kluba līdzfinansēšana 1 programma 1 Programma 80 audzēķņi 80 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 200 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Bērnu interešu klubs Liepāja Biedrības 

badmintona sportistu līdzfinansēšana

1 programma 1 Programma 35 audzēkņi 35 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    800 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Biedrības bērnu republika audzēkņu 

dažādu sporta veidu līdzfinansēšana

1 programma	 1 Programma 73 audzēķņi 73 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 416 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Boksa klubs Olimp Spors līdzfinansēšana 1 programma 1 Programma 20 audzēkņi 20 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    752 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

FFF sporta kluba  motokrosa sportistu 

līdzfinansēšana 

1 programma 1 Programma 18 audzēkņi 18 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    532 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

FK Kurši Florbola sporta skolas 

līdzfinansēšana

1 programma 1 Programma 215 audzēķņi 215 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               12 876 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

K Sport Liepājas kikboksinga kluba 

līdzfinansēšana

1 programma 1 1 programma 15 audzēķņi 15 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 432 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Klasiskā volejbola popularizēšana 

sieviešu komandas dalība čempionātos

3 pasākumi 0 - 50 sportisti 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    400 € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem projekts netika realizēts, finansējums atgriezts 

budžetā 2022. gada janvārī

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Lesto Liepājas Sporta deju centra 

līdzfinansēšana

1 programma 1 Programma 50 audzēķņi 50 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    200 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

Rietumkrasts Vindsērfinga 

līdzfinansēšana

1 programma 1 Programma 25 audzēkņi 25 audzēkņi OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                    428 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.1.(3.) Atbalstīt sporta biedrību un 

komersantu realizētās interešu 

izglītības sporta programmas, tai 

skaitā veicinot labāko programmu 

pāreju uz profesionālas ievirzes 

sporta izglītības programmām

SIA Spēka māja svarcelšanas  sportistu 

līdzfinasēšana

1 programma 1 Programma 21 audzēkņi 21 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    568 € Samazināts piešķirtā finansējuma apjoms uz 1 audzēkni salīdzinājumā ar 2020. 

gadu.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

A. Sevastovas dalība BILLIE JEAN CUP 

federācijas kauss tenisā

2 pasākumi 1 pasākumi 1 dalībnieks 1 dalīnieks OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 000 € Atšķirība rādītājos un piešķirtā finansējumā. 2021. gadā tika realizēts 1 pasākums.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Airēšana A. Tints, G. Pranks atbalsts 2 sacensības 1 sacensības 2 sportisti 2 sportisti OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    562 € Atšķirības rezultātos, izlietotais finansējums - pēc faktiskā izpildes. Sportisti 2021. 

gadā piedalījās tikai vienās sacensībās Latvijā.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Basketbola kluba Liepāja līdzfinansēšana 3 vīriešu, sieviešu un jauniešu 

komandas

3 vīriešu, sieviešu un jauniešu 

komandas

60 sportisti 60 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)            294 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

BMX Frīstaila sportistu atbalsts 2 sacensība 2 sacensības 2 sportisti 2 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Cīņas sports sportistu atbalsts 5 sacensības 5 sacensības 10 sportisti 10 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 700 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Cīņas sportu labāko sportistu atbalsta 

programmas realizācija

3 sacensības 3 sacensības 4 sportisti 4 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Džudo labāko sportistu atbalsta 

programmas realizācija

3 sacensības 3 sacensības 4 sportisti 4 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Džudo sportistu atbalsts 5 sacensības 5 sacensības 5 sportisti 5 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 267 € Atšķirības rezultātos, jo sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem tika atceltas 1 

sacensības. Izlietotais finansējums - pēc faktiskā izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

FK Liepāja Futbola kluba līdzfinansēšana 1 klubs 1 klubs 30 sportisti 30 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)            140 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Florbola klubs Kurši komandas 

līdzfinansēšana

2 sporta skola,klubs 2 sporta skola,klubs 280 audzekņi, sportisti 280 audzēkņi, sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               77 725 € (tukšs)



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Hokeja kluba Liepāja līdzfinansēšana 1 klubs 1 klubs 45 sportisti 45 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)            200 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Hokejs labāko sportistu atbalsta 

programmas realizācija

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Loku šaušanas sportistu atbalsts 1 sacensības 1 sacensības 1 sportists 1 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    500 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Mākslas vingrošana labāko sportistu 

atbalsta programmas realizācija

2 sacensības 2 sacensības 8 sportisti 8 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Motokross P. Jonass atbalsts 1 sacensība 1 sacensība 1 sportists 1 sportists OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Riteņbraukšanas  sportistu atbalsts 2 1 sacensības, 1 nometne 1 nometne 3 sportisti 3 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    800 € Atšķirības rezultātos, jo sakarā ar Covid-19 sacensības tika pārceltas uz 2022. 

gadu, sportisti piedalījās nometnē. Izlietotais finansējums - pēc faktiskā izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Skvoša sportistes atbalsts I. Mackēviča 4 sacensības 4 sacensības 1 sportiste 1 sportists OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 500 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Sporta vingrošana labāko sportistu 

atbalsta programmas realizācija

3 sacensības 3 sacensības 6 sportisti 6 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 400 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Tenisa sportistu atbalsts 5 sacensības 3 sacensības 3 sportisti 3 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    526 € Atšķirības rezultātos, jo sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem tika atceltas 1 

sacensības. Izlietotais finansējums - pēc faktiskā izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Teniss labāko sportistu atbalsta 

programmas realizācija

6 sacensības 5 sacensības 6 sportisti 5 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 352 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, jo sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem viens 

sportists nepiedalījās sacensības. Izlietotais finansējums - pēc faktiskā izpildes.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Vieglatlētika labāko sportistu atbalsta 

programmas realizācija

2 sacensības 2 sacensības 5 sportisti 5 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 362 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot papildus 

motivāciju sasniegumiem sportā, 

tai skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā un 

ēdināšanai 

Vieglatlētika sportistu atbalsts 6 sacensības 6 sacensības 15 sportisti 15 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 565 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Archery Liepāja SIA dalība starptautiskos 

turnīros

1 sacensības 1 sacensības 10 sportisti 10 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    150 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Kompleksās sporta skolas audzēkņu 

dalība Eiropas un Pasaules līmeņa 

turnīros

12 turnīri 11 turnīri 40 audzēķņi 36 audzēkņi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 9 060 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, piešķirtā finansējumā.Sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Liepājas labāko sportistu Dalība Pasaules 

un Eiropas čempionātos

27 sacensības 24 sacensības 40 sportisti 34 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               13 986 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, izlietotā finansējumā, sakarā ar Covid-19 esošo 

situācija tika atceltas dažas ārvalstu sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Old School Skateboard guys in Liepaja 

Biedrība dalība starptautiskos turnīros

5 sacensības 1 sacensības 40 sportisti 10 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 000 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, piešķirtā finansējumā.Sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Rave team Biedrība dalība starptautiskos 

turnīros

6 sacensības 2 sacensības 60 sportisti 30 sportisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, piešķirtā finansējumā.Sakarā ar Covid-19 

ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Sporta kluba Liepava sportista dalība 

Eiropas čempionāta

2 sacensības 0 - 2 sportisti 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu dalību 

Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Sporta vingrošanas sportistu dalība 

Pasaules un Eiropas čempionātos

4 sacensības 0 - 16 sportisti 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Mēbeles sporta pārvaldes biorojam 4 gab 4 3 biroja krēsli, 1 skapis 7 darbinieki 7 darbinieki Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 398 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Mācību pakalpojumi, darbinieku 

kvalifikācijas celšana, kursi, apmācības

20 kursi 20 kursi 10 10 darbinieki apgūs jaunākās 

sporta likumdošanas izmaiņas, 

grāmatvedības organizēšanas 

aktualitātes, katra konkrētā 

darbinieka kvalifikācijas celšana10 

darbinieki apgūs jaunākās sporta 

likumdošanas izmaiņas, 

grāmatvedības organizēšanas 

aktualitātes, katra konkrētā 

darbinieka kvalifikācijas celšana                                                                   

10 darbinieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    982 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Aura Sporta deju sacensībau 

organizēšana

2 pasākumi 1 pasākums 1000 dalībnieki 394 dalībnieki OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 368 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, finansējumā, sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 

tika organizētas 1 no plānotajām sacensībām.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Ātruma festivāls Kurzeme organizēšana 3 pasākumi 2 pasākumi 150 dalībnieki 150 dalībnieki OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               17 045 € Atšķirības rezultātos, izlietotajā finansējumā pēc faktiskās izpildes. Sākotnēji bija 

plānoti 3 sacensību  posmi, bet 2021. gadā tika sarīkoti 2 posmi: Latvijas kausa 

kausa izcīņas posms mini rallijā Karosta 2021 un Latvijas rallijsprinta kausa izcīņas 

posms  Vecpils2021.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Badmintons Baltijas jauniešu čempionāta 

turnīra organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 250 dalībnieki 250 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 500 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Basketbola spēles Jaunliepāja - 

Vecliepāja organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 300 dalībnieki 300 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Bodibildinga pasākuma organizēšana 1 pasākums 0 - 120 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  2021. gadā plānotās sacensības tika atceltas.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Chalenge Cup bērnu futbola turnīra 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Drosmes skrējiena organizēšana 1 pasākums 1 pasākums 300 dalībnieki 222 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 000 € Atšķirības rādītājos, piešķirtajā finansējumā . sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 

pasākums notika mazākā apmērā

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

ETA Tenisa turnīru organizēšana 4 pasākumi 4 pasākumi 500 dalībnieki 500 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 320 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

FIA European Rally Championship posma 

organizēšana Liepājā

1 pasākums 1 pasākums 200 dalībnieki 200 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

Nr.1 11.07.2019. (tukšs)            120 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Fight night Liepaja turnīra organizēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Futbola turnīrs Dobrecova kauss 

organizēšana

2 pasākumi 2 pasākumi 3000 dalībnieki 3000 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 500 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Inetas Mackēvičas kausa izcīņas skvošā 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 30 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  2021. gadā plānotais turnīrs tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Izaicinājuma (dažādi nelieli šķēršļi) 

skrējiena organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Latvijas čempionāta burāšanā 

organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 100 dalībnieki 100 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               15 000 € Piešķirtais finansējums 2021. gadā par 5000 EUR mazāks par vēlamo 

finansējumu.



Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Liepājas kauss Starptautiskās 

sacensības Vieglatlētikā organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Liepājas pludmales volejbola seriāla un 

atsevišķu turnīru organizēšana

15 pasākumi 13 pasākumi 350 dalībnieki 320 dalībnieki OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 855 € Atšķirības rezultātos, rādītājos, finansējumā - pēc iesniegtām atskaitēm un faktiskā 

naudas izlietojuma tika atgriezts neizlietotais finansējums.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

MAD Liepāja sacensību organizēšana 

skeitparkā

1 pasākums 1 pasākums 250 dalībnieki 200 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 000 € Atšķirības rādītājos, piešķirtajā finansējumā . sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem 

pasākums notika mazākā apmērā

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Motokrosa sacensību un treniņu procesu 

organizēšana

10 pasākumi 10 pasākumi 400 dalībnieki 400 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

NEYBL un EWBL posmu norise Liepājā 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Orientēšanās un atjautības pārgājiena 

organizēšana

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Pludmales volejbola Latvijas čempionāta 

posma rīkošana Liepājā

1 pasākums 1 pasākums 130 dalībnieki 130 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 500 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Pusmaratons Liepāja organizēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Skriešanas pasākuma Liepājas drosmes 

stunda organozēšana

1 pasākums 0 - 240 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  2021. gadā plānotais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Sporta Laureāts Sportistu apbalvošanas 

pasākuma organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 50 dalībnieki 50 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 423 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Starptautiskās sacensības Minigolfā 

organizēsana

1 pasākums 0 - 70 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Šķēršļu skrējiena organizēšana 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Veikparka sacensības Summer jam 

organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 60 dalībnieki 60 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Volejbols Eiropas Zelta līgas spēles 

organizēšana

5 spēles 5 spēles 88 dalībnieki 88 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               18 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

W 15000 Sieviešu tenisa turnīra 

organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 76 dalībnieces 76 dalībnieces OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               18 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Wind Basket Cup organizēšana 1 pasākums 0 - 140 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem  2021. gadā plānotās sacensības tika atceltas.

Liepājas 

pilsētas Domes 

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde 4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Ziemas peldēšanas Latvijas čempionāta 

organizēšana

1 pasākums 0 - 250 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem ziemas peldēšanas sacensības  tika atceltas.



Liepājas 

pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

Liepājas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Stipro ģimeņu godināšana 1 pasākums 0 - 12 ģimenes 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Finansējums Stipro ģimeņu godināšanas pasākumam 2021. gadā nebija piešķirts.

Liepājas 

pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

Liepājas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības publisko 

pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot "vienas 

pieturas" aģentūras pieeju, 

saskaņā ar Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un Publisko 

pakalpojumu likumprojektu

Mūzikas Multi mediju atskaņošanas 

sistēma

1 komplekts 0 - 3500 personas 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 15.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Finansējums mūzikas multi mediju atskaņošanas sistēmai 2021. gadā nebija 

piešķirts.

Liepājas 

pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

Liepājas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Fasādes atjaunošana, jumta remonts, 

ventilācijas sistēmas projektēšana un 

izbūve Lielā iela 1a

728 kvadrātmetri 0 - 1574 apmeklētāji un darbinieki (9 pers.) 0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 15.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 934 € 1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo veikta tikai būvprojekta izstrāde 

ēkas fasādes un jumta atjaunošanas darbiem. 2. Rādītāju izpilde atšķiras no 

plānotās izpildes, jo faktiski 2021. gadā būvdarbi netika uzsākti specifisko materiālu 

trūkuma dēļ. 3. Plānotais finansējums atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo 2021. 

gada nogalē noslēdzās atklātais konkurss būvdarbiem, tā arī neuzsākot būvdarbus 

materiālu trūkuma dēļ. Samaksāts tikai par būvprojekta izstrādi.

Liepājas 

pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

Liepājas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos objektos 

universālā dizaina  (vides 

pieejamības) principus, kura 

risinājumos ņemtas vērā visu 

lietotāju vajadzības

Ēkas pārbūves vides pieejamības 

uzlabošana (jaunu tualešu izbūve 

invalīdu piekļuvei) Lielā ielā 1a

1 remonts 0 - 13500 apmeklētāji un darbinieki (9 pers.) 0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 14.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 042 € 1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo veikta tikai būvprojekta izstrāde 

ēkas WC pārbūvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 2.Rādītāju izpilde atšķiras no 

plānotās izpildes, jo faktiski 2021. gadā WC remonts netika uzsākts. 3.Plānotais 

finansējums atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo 2021. gada nogalē noslēdzās 

atklātais konkurss abiem būvdarbiem vienlaicīgi, tā arī neuzsākot WC remontu 

sakarā ar jumta un fasādes būvdarbu kavēšanos. Samaksāts tikai par būvprojekta 

izstrādi.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Administratīvā 

nodaļa

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Projekts. Vispārējās izglītības iestāžu 

atbalsta sistēmas izveide

7  izglītības iestādes 7 izglītības iestādes 20 Pedagogi 20 pedagogi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_277            184 615 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas apgūt piešķirtos projekta līdzekļus.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Administratīvā 

nodaļa

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstība, 1.etaps

8  izglītības iestādes 8 izglītības iestādes 90 Pedagogi 90 pedagogi Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_277                 9 955 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Administratīvā 

nodaļa

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai, ESF (3. posms)

7 izglītības iestādes 7 iestādes 90 Pedagogi 62 pedagogi OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) VPr_277               71 423 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas apgūt piešķirtos projekta līdzekļus.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Administratīvā 

nodaļa

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un 

jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu pilsētai

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 

organizētais bērnu un jauniešu nometņu 

konkurss 

44 Nometnes 37 nometnes 1538 izglītojamie 1138 izglītojamie 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               76 300 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas apgūt piešķirtos valsts līdzekļus.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Administratīvā 

nodaļa

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un 

pašvaldības popularizēšana

150 pasākumi 0 - 300 cilvēki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes izveide Koku ielā 10, Liepājā

1 izglītības iestāde 1 izglītības iestāde 200 izglītojamie 214 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

DL 157/7, 

23.04.2020.
Pr_309            305 170 € Iepirkumu  procedūras rezultātā (kapitālais remonts) budžeta izpilde ir mazāka kā 

piešķirtais finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo iesaistīšanos 

mācību uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

Projekts. Inovāciju granti Liepājas 

studentiem

0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Ukstiņa ielas kompleksa attīstība, 

pirmsskolas un sākumskolas izveidei, 

Ukstiņa iela 17/23, Liepāja

2 dokumenti (1 projektēšanas 

uzdevums, 1 būvprojekta izstrāde)

2 dokumenti (1 projektēšanas 

uzdevums, 1 būvprojekta izstrāde)

800 izglītojamie 800 izglītojamie 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               11 858 € Finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz faktisko situāciju un saskaņā ar  

2021.gada pašvaldības budžeta iespējām

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Projekts. Liepājas izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana, atjaunojot 

mācību telpas un aprīkojot ar mēbelēm 

un informāciju un komunikāciju 

tehnoloģijām

3 iestādes (Liepājas 7. vidusskola, 

Liepājas 8. vidusskola, Oskara 

Kalpaka Liepājas 15. vidusskola)

3 iestādes (Liepājas 7. vidusskola, 

Liepājas 8. vidusskola, Oskara 

Kalpaka Liepājas 15. vidusskola)

2000 izglītojamie 2000 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

DL Nr. 497, 

19.20.2020.
Pr_28         2 610 481 € Iepirkumu  procedūras rezultātā (kapitālais remonts) budžeta izpilde ir mazāka kā 

piešķirtais finansējums. EUR 5569 budžeta izpilde kļūdaini ievadīta uz Oskara 

Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri)

0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Attīstības un 

projektu nodaļa

1.1.6.(5.) Stiprināt sadarbību ar Latvijas 

profesionālajām tautsaimniecības 

u.c. nozaru asociācijām 

darbaspēka sagatavošanā

Projekts. Uzņēmējdarbības plānošanas 

atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas 

reģionā

1 Jauniešu uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs

0 - 1000 jaunieši 0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_316                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Rīgas iela 50, 

Liepāja

122 vienības (60 datorkomplekti, 60 

programmatūras, 2 projektori)

2 vienības (2 projektori) 840 4.-12. klašu izglītojamie 840 4.-12. klašu izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 251 € Darbības rezultāts sasniegts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Skolas mācību vides uzlabošana, Rīgas 

iela 50, Liepāja

2 remontdarbi (skolas pamatu un 

cokolstāva sienu hidroizolācija un 

siltināšana, t.sk. projekta izstrāde, 

remontdarbi 4 telpās)

2 remontdarbi (1 projekta izstrāde, 

remontdarbi 4 telpās)

1312 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

1312 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               17 826 € Darbības rezultāts sasniegts atbilstoši piešķirtajam finansējumam, līdzekļu 

ekonomija EUR 154 iepirkuma rezultātā. Finansējums skolas pamatu un 

cokolstāva sienu hidroizolācijas un siltināšanas darbiem netika piešķirts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Jauniešu pieredzes apmaiņa, 

klimata pārmaiņas

1 kursi 1 kursi 1214 personas (30 pedagogi, 1184 

izglītojamie)

1214 personas (30 pedagogi, 1184 

izglītojamie)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                    125 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Skolas pedagoģiskā personāla 

mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide

12 darba braucieni 12 darba braucieni 1288 personas (104 pedagogi, 1184 

izglītojamie)

1288 personas (104 pedagogi, 1184 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_359                 9 783 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (ieskaitot 2022.gadu, finansējuma piešķīrēji ieskaita 

80% projekta finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet 

darbības rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri), Uliha iela 36, Liepāja

10 pasākumi (kursi) 1 pasākumi (kursi) 10 darbinieki 1 darbinieks 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                      67 € Darbības rezultāts sasniegts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Informācijas 

tehnoloģiju nodaļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Izglītības iestādes un LIP IKT aprīkojuma 

iegāde

464 Izglītības iestādes - 209 portatīvie 

datori un 209 programmatūras, LIP 

- 4 portatīvie datori, 7 

programmatūras, 3 stacionārie 

datori, 23 monitori, 3 UPS, 1 

serveris ar programmatūru), 

Metodiskais centrs - 1 projektors, 4 

stacionārie telefoni- 

243 Izglītības iestādes - 209 portatīvie 

datori un 209 programmatūras, LIP 

- 4 portatīvie datori, 7 

programmatūras, 3 stacionārie 

datori, 23 monitori, 3 UPS, 1 

serveris ar programmatūru

273 personas (209 izglītojamie un 64 

darbinieki)

243 personas (209 izglītojamie un 50 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)            152 550 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Informācijas 

tehnoloģiju nodaļa

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un 

koordinētu informāciju par 

aktualitātēm pašvaldībā, veidojot 

vienotu Liepājas pašvaldības 

iestāžu mājas lapu tīklojumu un 

citus mūsdienīgus, saistošus 

informācijas sniegšanas veidus

Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāžu bērnu rindas jaunas reģistrācijas 

sistēmas izveidošana

1 reģistrācijas sistēma 0 - 700 bērni 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

J.Čakstes Liepājas 

pilsētas 

10.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Kr. Valdemāra iela 

35/37, Liepāja

69 vienības (15 datori, 15 

programmatūras, 30 planšetes, 9 

projektori)

39 vienības (30 planšetes, 9 

projektori)

400 personas (skolēni un pedagogi) 400 personas (skolēni un pedagogi) 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 786 € Iegādāts aprīkojums pieejamā budžeta apjomā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

J.Čakstes Liepājas 

pilsētas 

10.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

Alejas iela 16, Liepāja 

4 remontdarbi (2 mācību kabineti, 1 

ārsienas pamatu hidroizolācijas 

izveide, kāpņutelpas remonts (3 

stāvi))

3 remontdarbi (2 mācību kabineti, 1 

ārsienu pamatu hidroizolācijas 

izveide)

500 personas (skolēni un pedagogi) 500 personas (skolēni un pedagogi) 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               74 431 € Darbība izpildīta daļēji, jo turpinās 2022. gadā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

J.Čakstes Liepājas 

pilsētas 

10.vidusskola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Profesionālās pilnveides kursi, Alejas iela 

16, Liepāja

1 kursu cikls 1 kursu cikls 29 Pedagogi 29 pedagogi Jauna (jūnijs) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

3.pamatskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma (Interaktīvās tāfeles, 

programmatūras iegāde), Lazaretes iela 

8, Liepāja

23 vienības (2 interaktīvās tāfeles, 21 

prgrammatūra)

21 programmatūra 362 izglītojamie 362 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 031 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

3.pamatskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

Lazaretes iela 8, Liepāja

3 remontdarbi (2 elektroinstalācijas 

sistēma, 1 garderobes remonts)

1 remontdarbi (garderobes remonts) 362 izglītojamie 362 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               12 610 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

3.pamatskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Sporta laukuma labiekārtošana, 

Lazaretes iela 8, Liepāja

1 tehniskais projekts 0 - 362 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

7.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Celmu iela 6, 

Liepāja

20 vienības (6 datori, 6 

programmatūras, 6 monitori, 1 3D 

printeris, 1 interaktīvā tāfele)

0 - 830 personas (760 izglītojamie, 70 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

7.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Inventāra iegāde mācību kabinetiem, 

Celmu iela 6, Liepāja

120 vienības (20 skapīši, 100 žalūzijas) 120 vienības (20 skapīši, 100 žalūzijas) 783 personas (713 izglītojamie, 70 

pedagogi)

783 personas (731 izglītojamie, 70 

pedagogi)

Jauna 

(oktobris)

Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 996 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

7.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Sākumskolas sanitāro mezglu 

atjaunošana, mācību vides 

infrastruktūras uzlabošana, Celmu iela 6, 

Liepāja

7 6 sanitārie mezgli, 1 foajē, 1 

ēdnīcas priekštelpa, 1 koridors

9 remontdarbi (6 sanitārie mezgli, 1 

foajē, 1 ēdnīcas priekštelpa, 1 

koridors)

750 izglītojamie 750 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               34 681 € Precizēta tehniska kļūda darbības rezultātā, saskaitot visas darbības kopā. 

Finansējums tika piešķirts 2021.gada oktobra mēnesī, būvdarbi uzsākti 15.oktobrī. 

Izpildes termiņš 80 dienas (2022.gada 06.janvāris). Sakarā ar ārkārtējo situāciju 

darbu izpildes termiņš tika pagarināts līdz 31.janvārim namīpašuma tehniskās 

pases izstrādei, līgums ar SIA Interbūve, gala maksājums iekļauts 2022.gada 

attīstības budžetā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

7.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Starptautiska pieredzes 

apmaiņa dabas aizsardzības jautājumos

12 projekta aktivitātes (2 darba 

braucieni, 10 izpētes materiāli)

12 projekta aktivitātes (2 darba 

braucieni, 10 izpētes materiāli)

750 personas (700 izglītojamie, 50 

pedagogi)

750 personas (700 izglītojamie, 50 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_363               11 411 € (tukšs)



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

8.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Inventārs atjaunoto kabinetu aprīkošanai, 

Dunikas iela 9/11, Liepāja

39 žalūzijas 39 žalūzijas 883 personas (813 izglītojamie, 70 

pedagogi)

883 personas (813 izglītojamie, 70 

pedagogi)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 900 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

8.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Skolas gaiteņu aprīkošana ar 

ugunsdrošām durvīm, ēkas telpu grupu 

vienkāršotai atjaunošanai (1.stāvs un 

pagrabs), sanitāro mezglu atjaunošana, 

PII izvietošana skolas telpās 

projektēšana, Dunikas iela 9/11, Liepāja

20 vienības (10 durvis, 8 telpas, 

sanitārais mezgls, 1 projekts)

15 vienības (5 durvis, 8 telpas, 1 

sanitārais mezgls, 1 projekts)

986 personas (861 izglītojamie, 125 

darbinieki)

986 personas (861 izglītojamais, 125 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)            128 092 € Darbības rezultāta izpilde atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Piešķirtais 

finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo iepirkuma rezultātā izveidojās līdzekļu 

ekonomija, līdzekļi pārcelti uz 2022.gadu teritorijas labiekārtošanas pasākumam, 

iekļauts attīstības budžetā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

8.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Sporta laukuma izbūves un teritorijas 

labiekārtošanas tehniskā projekta 

izstrāde, teritorijas labiekārtojums 

pirmsskolas izglītības iestādes 

vajadzībām, Dunikas iela 9/11, Liepāja

2 vienības (1 tehniskais projekts, 1 

labiekārtota teritorija)a

0 - 861 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Darbību plānots īstenot 2022. gadā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

8.vidusskola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Izglītības darbinieku apmācības, Dunikas 

iela 9/11, Liepāja

1 pedagogu profesionālās pilnveides 

seminārs

0 - 50 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, plānotā darbība atcelta.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

8.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveide, Liepājas 8. 

vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja

5 kursi 5 kursi 800 personas (5 pedagogi, 795 

izglītojamie)

800 personas (5 pedagogi, 795 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_364                 5 442 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (finansējuma piešķīrēji ieskaita 80% projekta 

finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet darbības 

rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.1.2.(10.) Popularizēt brīvprātīgā darba 

ieguvumus - pieredzes iegūšanā 

un savu spēju apzināšanā, 

stimulējot jauniešus to izmantot

Projekts. Eiropas Solidaritātes korpusa 

brīvprātīgais darbs / Brīvprātīgo 

starptautiskā pieredze

2 brīvprātīgie 0 - 49 Jauniešu mājas apmeklētāju 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Projekta iesniegums netika atbalstīts un sakarā ar to, ka iestāde neinformēja par 

radušos situāciju, budžeta plāns netika samazināts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Mūzikas instrumenti Liepājas BJC un 

LMMDV pūtēju orķestrim Liepāja

1 taustiņinstuments 0 - 3 dalībnieki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Kursi darbiniekiem, jauniešiem, Brīvības 

iela 39, Liepāja

1 kursu cikls 1 kursu cikls 37 darbinieki, jaunieši 37 darbinieki, jaunieši 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 000 € Budžeta izpilde mazāka par piešķirto finansējumu, jo samaksa par kursiem ir 

mazāka nekā sākotnēji plānots, līdzekļu ekonomija.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.3.1.(1.) Dažādot interešu izglītības 

pieejamību pirmsskolas vecuma 

bērniem un skolēniem, izvērtējot 

iespējas to nodrošināt izglītības 

iestādēs

Vides infrastruktūras uzlabošana 1 pakalpojums (6 koka logu 

nomaiņa)

1 pakalpojums (6 koku logu 

nomaiņa)

500 pulciņu apmeklētāji 500 pulciņu apmeklētāji Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 529 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 

tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, 

veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un saglabāšanu

Pavadošā, medicīniskā un drošības 

personāla nodrošināšana jaunatnes 

dziesmu un deju svētku dalībniekiem, 

tautas tērpu izgatavošana

3 pakalpojumi (naktsmītnes, 

ēdināšana, medicīniskā un 

drošības personāla 

nodrošināšana, 132 tērpu 

izgatavošana

1 pakalpojums (132 tērpu 

izgatavošana)

1394 dalībniekiem nodrošināta drošība, 

kārtība un medicīniskā palīdzība

132 dalībnieki OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 028 € Darbība izpildīta atbilstoši pieejamajam finansējumam. Dziesmu un deju svētku 

formāts Covid-19 apstākļos tika mainīts, līdz ar to, atsevišķi pakalpojumi nebija 

nepieciešami.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 

tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, 

veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un saglabāšanu

XII skolu teātru festivāls Valmierā 1 festivāls 0 - 100 dalībnieki 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Ģimenes svētki Liepājā, Kūrmājas 

prospekts, Zvejnieku aleja, stadions 

Dinamo

1 pasākums 0 - 3000 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Strukturētais dialogs: jauniešu 

un jaunatnes politikas veidošana, Kafija 

ar politiķi

1 pasākums 0 - 5 preces sabiedrisko aktivitāšu 

organizēšanai

0 - Jauna (marts) Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, pasākums tika atcelts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

IKT aprīkojuma iegāde, Brīvības iela 39, 

Liepāja

14 vienības (6 robotu komplekti, 8 

datori)

8 vienības (datori) 80 personas (50 audzēkņi, 30 pulciņu 

apmeklētāji)

80 personas (50 audzēkņu, 30 pulciņu 

apmeklētāji)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 403 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centrs

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Festivālu, koncertu un konkursu 

organizēšana un dalība, Brīvība iela 39, 

Liepāja

27 pasākumi (20 braucieni, 4 koncerti, 

3 festivāli)

4 pasākumi (braucieni) 3200 personas (2600 apmeklētāji, 600 

dalībnieki) 

97 dalībnieki 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 078 € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, daudzi plānotie pasākumi tika 

atcelti.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde, 

Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja

60 vienības (30 vienvietīgie galdi, 30 

krēsli)

60 vienības (30 vienvietīgie galdi, 30 

krēsli)

30 izglītojamie 30 izglītojamie Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 540 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Uliha iela 33, 

Toma iela 19, Liepāja

184 vienības (50 portatīvie datori, 50 

programmatūras, 3 projektori, 33 

apple planšetes, 40 Samsung 

planšetes, 1 uzlādes skapis, 1 

uzlādes kaste)

39 vienības (19 portatīvie datori, 19 

programmatūras, 1 Apple 

planšete)

706 personas (574 izglītojamie, 42 

darbinieki, 90 "Matemātika 200" 

izglītojamie)

706 personas (574 izglītojami, 42 

darbinieki, 90 Matemātika 200 

izglītojamie)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               12 998 € Dartbības rezultāta izpilde atbilstoši pieškirtajam finansējumam. Netika pieškirts 

finansējums pilnā pieprasījuma apmērā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Skolas pagalma žoga atjaunošana, 

kabineta remonts, Toma iela 19, Liepāja

2 vienības (1 žoga atjaunošana, 1 

kabineta remonts)

0 - 574 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Profesionālās pilnveides kursi 

pedagogiem, Uliha iela 33, Toma iela 19, 

Liepāja

1 kursi 1 kursi 618 personas (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

618 personas (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    225 € Budžeta izpilde ir mazāka par sākotnēji plānoto un piešķirto finansējumu, jo kursi 

notika Zoom platformā, ņemot vērā Covid-19 epidemioloģisko situāciju valstī, 

līdzekļu ekonomija.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Pedagogu pieredzes apmaiņas 

brauciens - darba vērošana, Centra 

sākumskola, Uliha iela 33, Toma iela 19, 

Liepāja

16 brauciens 16 braucieni 618 personas (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

618 personas (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_351                 4 464 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (finansējuma piešķīrēji ieskaita 80% projekta 

finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet darbības 

rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Centra 

sākumskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Pedagogu profesionālo prasmju 

pilnveide, inovatīvu mācību metožu 

apguve; Pedagogu prasmju pilnveide 

starpdisciplinārās pieejas realizēšanā, 

kompetenču veidošana skolēniem, 

Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela 

33, Toma iela 19, Liepāja 

6 braucieni 6 braucieni 618 personas (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

618 izglītojamie (44 pedagogi, 574 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_352                 4 867 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (finansējuma piešķīrēji ieskaita 80% projekta 

finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet darbības 

rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu 

un pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības 

iestāžu skolēniem

Projekts. Digitālo mācību un metodisko 

līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv 

modernizācijai, Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola, Lauku iela 54, Liepāja

202 digitālo mācību un metodisko 

līdzekļu kopas

202 digitālo mācību un metodisko 

līdzekļu kopas

353 personas (333 izglītojamie, 20 

pedagogi)

353 personas (333 izglītojamie, 20 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_353                 1 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Lauku iela 54, 

Liepāja, Kopētāja iegāde, Lauku iela 54, 

Liepāja

2 vienības (1 uzlādes skapis, 1 

kopētājs)

2 vienības (1 uzlādes skapis, 1 

kopētājs)

367 personas (333 izglītojamie, 34 

pedagogi)

367 personas (333 izglītojamie, 34 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 151 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana 1 ugunsdrošas durvis 1 ugunsdrošās durvis 377 personas (336 izglītojamie, 41 

darbinieks)

377 personas (336 izglītojamie, 41 

darbinieks)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 846 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Saprast citādo - skolotāju prasmju 

pilnveide iekļaujošās izglītības 

īstenošanai, Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola, Lauku iela 54, Liepāja

4 darba braucieni 4 darba braucieni 367 personas (34 pedagogi, 333 

izglītojamie)

367 personas )34 pedagogi, 333 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_354                 4 381 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (finansējuma piešķīrēji ieskaita 80% projekta 

finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet darbības 

rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas J.Raiņa 

6.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Raiņa iela 160, 

Liepāja

14 vienības (7 lieljaudas datori, 7 

programmatūras)

0 - 150 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas J.Raiņa 

6.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Mēbeļu iegāde, Ganību iela 106, Liepāja 330 vienības (99 skolēnu vienvietīgie 

galdi, 99 skolēnu krēsli, 3 

pedagogu galdi ar 3 atvilkņu 

blokiem, 12 dažāda veida skapji, 4 

pedagogu krēsli, 100 garderobes 

skapīši, 10 apkopēju skapji1

99 vienības (99 garderobes skapīši) 113 99 izglītojamie, 4 pedagogi, 10 

apkopējas

99 izglītojamie Jauna (marts) Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 735 € Darbības rezultāts un Rādītāja izpilde norādīta atbilstoši sasniegtajam saistībā ar 

to, ka finansējums piešķirts daļēji.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas J.Raiņa 

6.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Evakuācijas kāpņu remonts atbilstoši 

VUGD (Valsts Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests) un LBN (Latvijas 

Būvnormatīvu) prasībām un galvenās 

ieejas kāpņu renovācija, sanitāro mezglu 

izbūve, informātikas kabineta remonts, 

Ganību iela 106, Liepāja

7 remontdarbi (2 kāpņu telpas, 1 

galvenās ieejas kāpnes, 3 sanitārie 

mezgli, 1 informātikas kabinets)

4 remontdarbi (3 sanitārie mezgli, 1 

informātikas kabinets)

769 izglītojamie 769 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               24 028 € Darbības rezultāta izpilde atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Budžeta izpilde 

atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo daļa 2021.gadā plānoto remontdarbu izpilde 

pārcelta uz 2022.gadu, Covid-19 pandēmijas dēļ.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas J.Raiņa 

6.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Jaunu mācību metožu izstrāde 

un aprobācija

4 metodes 4 metodes 730 personas (30 pedagogi, 700 

izglītojamie)

730 personas (30 pedagogi, 700 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_361               13 805 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (finansējuma piešķīrēji ieskaita 80% projekta 

finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet darbības 

rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas J.Raiņa 

6.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Skolu pedagoģiskā personāla 

mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide

1 darba brauciens 0 - 730 personas (30 pedagogi, 700 

izglītojamie)

0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_360                       -   € Saistībā ar Covid-19 izplatību un piemērotajiem ierobežojumiem, plānotās projekta 

aktivitātes 2021. gadā tika atceltas un pārceltas uz citu laiku.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Katoļu 

pamatskola

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums privātām 

skolām, Peldu iela 17, Liepāja

163 ģimenes 163 ģimenes 163 izglītojamie 163 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               18 523 € Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Kristīgā 

pirmsskolas 

izglītības iestāde

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Celmu iela4, 

Liepāja

12 vienības (6 portatīvie datori, 6 

programmatūras)

0 - 12 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Kristīgā 

pirmsskolas 

izglītības iestāde

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Sporta laukuma (ar skrejceliņu) t.sk. 

projekta izstrāde, elektroinstalācijas 

atjaunošana, Celmu iela 4, Liepāja

2 remontdarbi (1 renovēts sporta 

laukums (750 m2), 1 atjaunota 

elektroinstalācija)

1 remontdarbs (1 atjaunota 

elektroinstalācija grupas koridorā 

un logopēda kabinetā)

200 izglītojamie 200 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 698 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Aprīkojuma iegāde mācību procesa un 

drošas mācību vides nodrošināšanai, 

Liedaga iela 5, Liepāja

11 vienības (10 turniketi ar slēdžiem 

ieejas durvīm, 1 demonstrējumu 

komplekts "Eksperimenti fizikā")

10 vienības (10 turniketi) 1002 izglītojamie 1002 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 291 € Iegādāts aprīkojums atbilstoši pieejamajam finansējumam.



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Liedaga iela 5, 

Liepāja

8 vienības (4 interaktīvie ekrāni, 4 

mobilie stendi)

0 - 1002 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Drošas un atbilstošas mācību vides 

nodrošināšana, Liedaga iela 5, Liepāja

4 remontdarbi (1 šautuves telpas 

atjaunošana, 1 projekta izstrāde, 2 

lieveņu izbūve)

0 - 1002 izglītojamie 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

kursi

1 kursi 1 kursi 1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

Jauna 

(oktobris)

Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    100 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Izglītības un mācību sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

1 darba brauciens 1 darba brauciens 1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 211 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (ieskaitot 2022.gadu, finansējuma piešķīrēji ieskaita 

80% projekta finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet 

darbības rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Liedaga 

vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Skolu pedagoģiskā personāla 

mācību mobilitāte, profesionālā pilnveide

8 darba braucieni 8 darba braucieni 1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

1095 personas (1000 izglītojamie, 95 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_356               42 333 € Piešķirtais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo budžets tiek plānots visam 

projekta īstenošanas periodam (ieskaitot 2022.gadu, finansējuma piešķīrēji ieskaita 

80% projekta finansējuma uzsākot projekta aktivitātes, projekta periods 3 gadi), bet 

darbības rezultāti un rādītāji konkrētam gadam (2021.gads).

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Līvupes 

pamatskola - 

attīstības centrs

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Uliha iela 56, 

Ezera iela 53/55, Klaipēdas iela 94, 

Liepāja

14 vienības (5 portatīvie datori, 5 

programmatūras, 3 interaktīvie 

ekrāni, 1 krāsainais kopētājs)

4 vienības (3 interaktīvie ekrāni, 1 

krāsainais kopētājs)

120 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

120 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 750 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam. Budžeta 

izpilde atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo nebija iespējams iegādāties sākotnēji 

plānotos 5 portatīvos datorus un 5 programmatūras, preces nebija pieejamas pie 

tirgotāja.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Līvupes 

pamatskola - 

attīstības centrs

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana 

un drošības paaugstināšana, Klaipēdas 

iela 94, Ezera iela 53/55, Liepāja

3 vienības (1 izziņošanas sistēma, 1 

žogs (150 metri), 1 izstrādāts 

projekts)

1 vienība (1 izstrādāts projekts) 180 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

180 personas (izglītojamie un 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 299 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši pieejamajam finansējumam. Budžeta izpilde 

atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo žoga izbūves darbi pārcelti uz 2022.gadu, 

iekļauts attīstības budžetā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Līvupes 

pamatskola - 

attīstības centrs

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Darbinieku kvalifikācijas celšana, Uliha 

iela 56, Ezera iela 53/55, Klaipēdas iela 94, 

Liepāja

3 kursu cikls 3 kursu cikls 192 personas ( 100 darbinieki, 92 citu 

izglītības iestāžu pedagogi)

192 personas (100 darbinieki, 92 citu 

izglītības iestāžu pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 989 € Budžeta izpilde atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo kursu cikla atsevišķas 

aktivitātes notika Zoom platformā, līdzekļu ekonomija.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Līvupes 

pamatskola - 

attīstības centrs

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Jauniešu un jaunatnes mobilitāte Mūzika-

māksla-iekļaušana, pieredzes apmaiņa

1 projekta aktivitāte (Portugāles 

delegācijas uzņemšana)

0 - 30 personas (2 projekta līderi no 

Portugāles, 2 projekta līderi no 

Latvijas, 10 jaunieši un 3 pedagogi 

no Portugāles, 10 jaunieši un 3 

pedagogi no Latvijas)

0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 568 € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, plānotā projekta aktivitāte tika 

atcelta un projektā piešķirtais finansējums pārskaitīts atpakaļ finansējuma 

piešķīrējam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

2.mūzikas skola

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde 10 1 skapis dokumentu un mācību 

līdzekļu uzglabāšanai, 3 biroja 

krēsli, 3 biroja galdi, 3 digitālās 

klavieres

10 vienības (1 dokumentu skapis, 3 

biroja krēsli, 3 biroja galdi, 3 

digitālās klavieres)

22 Pedagogi 22 pedagogi Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 857 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

2.mūzikas skola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, Imantas iela 8, 

Liepāja

22 aprīkojuma vienības (11 datori, 11 

programmatūras)

0 - 191 persona (170 izglītojamie,  21 

pedagogs)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

2.mūzikas skola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Skolas ēkas energoefekivitātes 

paaugstināšana, Imantas iela 8, Liepāja

1 ēkas energoefektivitātes pasākumu 

komplekss (projekts un renovācija)

0 - 200 personas (170 izglītojamie, 30 

darbinieki)

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

2.mūzikas skola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi, 

Imantas iela 8, Liepāja

11 kursi 11 kursi 21 Pedagogi 21 pedagogs 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    427 € Budžeta izpilde mazāka par piešķirto finansējumu, jo samaksa par kursiem ir 

mazāka nekā sākotnēji plānots, līdzekļu ekonomija.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Delfīns"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Elizabetes iela 4, 

Liepāja

4 vienības (3 datori, 1 interaktīvais 

ekrāns)

0 - 130 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Delfīns"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

Elizabetes iela 4, Liepāja

2 remontdarbi (1 projekts, 1 mācību 

telpa)

1 mācību telpas remontdarbi 242 personas (230 izglītojamie, 12 

darbinieki)

50 personas (44 izglītojamie, 6 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 358 € Precizēts rādītāju skaits, kas tieši gūst labumu no veiktajām darbībām. Darbības 

izpildītas atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Dzintariņš"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojums, inventāra un aprīkojuma 

iegāde

15 vienības (4 žalūzijas, 11 bērnu 

galdiņi)

14 vienības (4 žalūzijas, 10 bērnu 

galdiņi)

85 personas (76 bērni, 9 darbinieki) 85 personas (76 bērni, 9 darbinieki) Jauna (marts) Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 392 € Darbība izpildīta atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Dzintariņš"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Dzintaru iela 90, 

Liepāja

14 vienības (6 portatīvie datori, 1 

stacionārais dators, 7 

programmatūras)

15 vienības (8 portatīvie datori, 7 

programmatūras)

13 personas (12 pedagogi, 1 

administrācijas darbinieks)

13 personas (12 pedagogi, 1 

administrācijas darbinieks)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 492 € Pieejamā finansējuma apmērā tika iegādāti 8 portatīvie datori, tai skaitā stacionāro 

datoru aizstājot ar portatīvo datoru).



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Dzintariņš"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

Dzintara iela 90, Liepāja

3 remontdarbi (1 elektroinstalācijas 

sistēma, 12 sanitārie mezgli, 1 

durvju bloka nomaiņa uz 

ugunsdrošām durvīm)

2 remontdarbi (1 elektroinstalācijas 

sistēma, 1 durvju bloka nomaiņa 

uz ugunsdrošām durvīm).

227 izglītojamie 227 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               78 649 € Darbības rezultāti izpildīti atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Gailītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojums, inventāra un mēbeļu iegāde 1 skapis ar plauktiem 2 vienības (1 sekcija, 1 plaukts) 20 personas (17 izglītojamie, 3 

darbinieki)

20 personas (17 izglītojamie, 3 

darbinieki)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                    420 € Darbības rezultāts ir mainījies, jo sākotnēji plānotajai darbībai - skapja iegādei bija 

palielinājušās izmaksas, kā rezultātā iestāde iegādājās divas vienības preču 

pieejamā budžeta ietvaros.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Gailītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Jauna žoga būvniecība, Muitas iela 3, 

Liepāja

45,99 m 0 - 80 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Gulbītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Elektroinstalācijas atjaunošana, t. sk. 

projekta izstrāde, fasādes daļēja 

atjaunošana, Evalda Rimbenieka iela 1, 

Liepāja

2 vienības (1 elektroinstalācija, 1 

fasāde)

1 vienība (fasāde) 84 izglītojamie 84 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 049 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Gulbītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Evalda 

Rimbenieka iela 1, Liepāja

2 vienības (1 "All in one" dators, 1 

programmatūra)

2 vienības (1 dators All in one, 1 

programmatūra)

9 personas (1 metodiķis, 8 pedagogi) 9 personas (1 metodiķis, 8 pedagogi) 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 137 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Kāpēcītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde, 

Miera iela 40/42, Liepāja

33 (30 krēsli, 1 galds, 2 speciālie 

krēsli bērniem)

33 vienības (30 krēsli, 1 galds, 2 

speciālie krēsli bērniem)

213 personas (115 izglītojamo vecāki, 

27 darbinieki, 1 logopēds, 70 

izglītojamie))

213 personas (115 izglītojamo vecāki, 

27 darbinieki, 1 logopēds, 70 

izglītojamie)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 063 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Kāpēcītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Miera iela 40/42, 

Liepāja

3 vienības (1 interaktīvais ekrāns, 1 

portatīvais dators, 1 

programmatūra)

0 - 133 personas (118 izglītojamie, 15 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Kāpēcītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Sanitāro mezglu un trauku mazgātavu 

vienkāršota atjaunošana, Miera iela 40/42, 

Liepāja

12 telpu remontdarbi (12 telpas - 6 

trauku mazgātavas, 6 sanitārie 

mezgli)

0 - 84 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Kriksītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, E. Veidenbauma 

iela 16, Liepāja

1 interaktīvais ekrāns 0 - 151 persona (42 izglītojamie, pedagogi, 

vecāki)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Kriksītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Rotaļlaukuma aprīkojuma iegāde, skapīšu 

un datorkrēslu iegāde, E. Veidenbauma 

iela 16, Liepāja

6 vienības (1 laukuma aprīkojums 

(rotaļu elements), 1 skapītis, 4 

datorkrēsli)

5 vienības (1 skapītis, 4 datorkrēsli) 47 personas (42 izglītojamie, 5 

pedagogi)

5 personas (5 pedagogi) 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                    402 € Darbības rezultāts izpildīts atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam. Atbilstoši 

darbības rezultātam precizēti rādītāji.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liepiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde Bāriņu iela 35a, 

Toma iela 59, Liepāja

20 vienības (10 projektori, 10 ekrāni) 0 - 200 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liepiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Sporta laukuma renovācija Bāriņu iela 

35a, Liepāja, elektroinstalācijas 

atjaunošana grupas Zaķēni guļamtelpā 

Toma iela 59, Liepāja

2 pakalpojumi (renovēts sporta 

laukums (150 m2), 

elektroinstalācijas atjaunošana)

1 remontdarbi (1 elektroinstalācijas 

atjaunošana)

184 izglītojamie 75 personas (60 izglītojamie, 15 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 649 € Finansējums tika piešķirts tikai daļai no plānotajām darbībām, kā rezultātā tika 

atjaunota elektroinstalācijas. Rādītāju iznākums atbilstoši veiktajām darbībām.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liepiņa"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide, Bāriņu 

iela 35a, Toma iela 59, Liepāja

1 kursu cikls 0 - 30 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Nepietiekams finansējums ieņēmumos no maksas pakalpojumiem, līdz ar to nebija 

iespējams organizēt kursu ciklu pedagogu apmācībām.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liesmiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Apkures sistēmas projekta izstrāde un 

atjaunošana, Strazdu iela 6, Liepāja

1 apkures sistēma 0 - 157 personas (127 izglītojamie, 30 

darbinieki)

0 - 2 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Piešķirtais finansējums un izpilde (182 EUR) kļūdaini ievadīts uz pasākumu Nr. 

21912606. Finansējums izlietots tehniskās dokumentācijas izstrādei.



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liesmiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde 3 virtuvju skapīši 3 virtuves skapji 70 personas (60 izglītojamie, 10 

darbinieki)

70 personas (60 izglītojamie, 10 

darbinieki)

Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                    783 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Liesmiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Strazdu iela 6, 

Liepāja

4 vienības (2 portatīvie datori, 2 

programmatūras)

0 - 15 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Margrietiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Siļķu iela 16a, 

Liepāja

6 vienības (3 portatīvie datori, 3 

programmatūras, 1 projektors)

8 vienības (4 portatīvie datori, 3 

programmatūras, 1 projektors)

72 personas (6 pedagogi, 66 

izglītojamie)

96 personas (8 pedagogi, 88 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 614 € Piešķirtā finansējuma apjomā bija iespēja iegādāties papildus vienību, tādā veidā 

palielinot darbības rezultātu un rādītāju.Budžeta izpilde (39 EUR) kļūdaini ievadīta 

uz pasākumu Nr. 219100501

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Margrietiņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana 2 1 nojumes grīdas atjaunošana; 1 

ugunsdrošo durvju nomaiņu 

iestādes kāpņu telpā uz 4.grupu un 

5.grupu

2 remontdarbi (1 nojumes grīdas 

atjaunošan, 1 ugunsdroši durvju 

nomaiņa iestādes kāpņu telpā uz 

4. grupu un 5. grupu)

142 izglītojamie 142 izglītojamie Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 521 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Margrietiņa"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Mācību, kursu organizēšana PII 

pedagogiem, Siļķu iela 16 A, Liepāja

12 stundas vienam pedagogam 6 stundas vienam pedagogam 16 Pedagogi 16 pedagogi 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    399 € Darbības rezultātu izpilde atbilstoši piešķirtajam budžetam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Mazulītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde 42 vienības (24 krēsli, 12 galdi, 3 

planšetdatori, 1 projektors, 1 

eksperimentu komplekts, 1 

monitors))

42 vienības (25 krēsli, 12 galdi, 3 

planšetdatori, 1 projektors, 1 

monitors)

180 (142 izglītojamie, 37 pedagogi, 1 

lietvedis)

180 personas (142 izglītojamie, 37 

pedagogi, 1 lietvedis)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 845 € Precizēts darbības rezultātu mērvienības - eksperimentu komplekta 

sadārdzinājuma dēļ, tas netika iegādāts, tā vietā, budžeta ietvaros iegādāts 

papildus krēsls.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Mazulītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Dunikas iela 17, 

Liepāja

20 vienības (7 portatīvie datori, 7 

programmatūras, papildus 5 

portatīvie datori, 1 stacionārais 

dators, 6 programmatūras papildus 

grupām Dunikas ielā 9/11, Liepāja)

26 vienības (7 portatīvie datori, 7 

programmatūras, papildus 6 

portatīvie datori, 6 

programmatūras)

221 personas (196 izglītojamie, 25 

pedagogi)

221 personas (196 izglītojamie, 25 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 724 € Precizēts vienību skaits. Viena stacionārā datora vietā iegādāts portatīvais dators.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Mazulītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Sanitāro mezglu projektu izstrāde, 

Dunikas iela 17, Liepāja

7 sanitārie mezgli 0 - 154 izglītojamie 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pasaciņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Āra lapenes iegāde 6.b grupas laukumam, 

Klaipēdas iela 65/67, Liepāja

1 āra lapene 1 āra lapene 22 izglītojamie 22 izglītojamie 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 095 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pasaciņa"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību iestādes infrastruktūras 

uzlabošana, Klaipēdas iela 65/67, Liepāja

1 remontdarbs (1 elektroinstalācijas 

sistēma)

0 - 320 personas (240 izglītojamie, 50 

darbinieki, 30 pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pasaciņa"

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai skaitā 

fiziskām aktivitātēm piemērotu 

vidi

Žoga atjaunošana, Klaipēdas iela 65/67, 

Liepāja

1 žoga atjaunošana (506 žoga 

tekošie metri)

1 žogs (506 metri) 320 personas (240 izglītojamie, 50 

darbinieki, 30 pedagogi)

320 personas (240 izglītojamie, 50 

darbinieki, 30 pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 035 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pasaciņa"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Profesionālā kompetences pilnveide, 

Klaipēdas iela 65/67, Liepāja

1 lekciju cikls 0 - 30 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pienenīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde mācību vides 

pilnveidošanai, Pulkveža Brieža iela 10a, 

Liepāja

1 interaktīvais ekrāns ar mobilo 

stendu

0 - 96 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pienenīte"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide, 

Pulkveža Brieža iela 10a, Liepāja

8 profesionālās pilnveides stundas 0 - 16 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pūcīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Bāriņu iela 32a, 

Liepāja

16 vienības (8 portatīvie datori, 8 

programmatūras)

0 - 139 personas (14 pedagogi, 125 

izglītojamie un viņu vecāki)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pūcīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Rotaļu laukuma bojāto betona flīžu un 

bedraino asfalta celiņu seguma nomaiņa 

iestādes teritorijā, Bāriņu iela 32a, Liepāja

441 m2 189 m2 155 personas (125 izglītojamie, 30 

darbinieki)

155 personas (125 izglītojamie, 30 

darbinieki)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 323 € Darbības rezultāta izpilde atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Pūcīte"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Kursi pedagogu profesionālai pilnveidei, 

Bāriņu iela 32a, Liepāja

1 kursu cikls 1 kursu cikls 16 Pedagogi 16 pedaogi 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    175 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Rūķītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojums, inventāra un mēbeļu iegāde 30 garderobes skapīši 12 garderobes skapīši 30 izglītojamie 44 izglītojamie Jauna (marts) Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 319 € Darbības rezultāts izpildīts pieejamā finansējuma apjomā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Rūķītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Iestādes pirmā stāva elektroinstalācijas 

nomaiņa, Apšu iela 6, Liepāja

1 elektroinstalācijas sistēma (460 

m2)

0 - 114 izglītojamie 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Rūķītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Apšu iela 6, 

Liepāja

6 vienības (3 portatīvie datori, 3 

programmatūras)

0 - 66 personas (60 izglītojamie, 6 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Sauleszaķis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde 32 krēsli 32 krēsli 32 izglītojamie 32 izglītojamie Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 294 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Sauleszaķis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Oskara Kalpaka 

iela 58, Liepāja

1 interaktīvais ekrāns (ar 

pārvietojamu statīvu)

1 interaktīvais ekrāns (ar 

pārvietojamo statīvu)

135 personas (120 izglītojamie, 15 

pedagogi)

135 personas (120 izglītojamie, 15 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 589 € Iepirkuma rezultātā cena bija zemāka kā plānots.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Sauleszaķis"

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu 

un pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības 

iestāžu skolēniem

Projekts. Digitālo mācību un metodisko 

līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas 

izglītības programmu nodrošināšanai

9 digitālas programmas 9 digitālās programmas 6 Pedagogi 6 pedagogi 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_368                 2 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Saulīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Iestādes infrastruktūras uzlabošana, 

Gnību iela 122/128, Liepāja

3 remontdarbi (žoga atjaunošana 18 

m2, kāpņu telpu sienu remonts 

108 m2, saimniecības ēkas 

siltināšana 9 m2) 

2 remontdarbi (žoga atjaunošana, 

ēkas siltināšana)

373 izglītojamie 373 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 6 865 € Bija plānots veikt daļēju remontu kāpņu telpā, tomēr uzņēmuma darbinieki saslima 

ar Covid-19, līdz ar to līdz gada beigām remontu nebija iespējams veikt.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Saulīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Ganību iela 

122/128, Liepāja

29 vienības (24 planšetdatori, 5 

portatīvie datori)

16 vienības (4 portatīvie datori, 1 

stacionārais dators, 11 planšetes)

29 personas (24 izglītojamie, 5 

pedagogi)

16 personas (11 izglītojamie, 4 

pedagogi, 1 lietvede)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 196 € Darbības rezultāts un rādītāji izpildīti atbilstoši pieejamajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Saulīte"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību līdzekļu iegāde kompetenču 

satura apguvei, Ganību iela 122/128, 

Liepāja

40 gabali  (galda spēles, didaktiskās 

spēles, attīstošās spēles)

0 - 373 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Finansējums netika piešķirts

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Saulīte"

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Profesionālā kompetences pilnveide, 

Ganību iela122/128, Liepāja

1 kursu cikls 0 - 373 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 situāciju (izmaiņām sertifikācijas jautājumos un slimošanu) 

netika apgūti līdzekļi.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Sprīdītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Dārza iela 42, 

Liepāja

2 vienības (1 portatīvais dators, 1 

programmatūra)

0 - 2 Pedagogi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Sprīdītis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

Dārza iela 42, Liepāja

5 remontdarbi (4 sanitārie mezgli, 1 

ugunsdrošības signalizācija)

0 - 151 personas (122 izglītojamie, 29 

darbinieki)

0 - 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 385 € Par piešķirtajiem līdzekļiem, tika izstrādāts sanitāro mezglu atjaunošanas projekts.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Stārķis"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Elektroinstalācijas atjaunošana, nojumju 

grīdu un jumtu atjaunošana, kāpņu telpas 

remonts, Stārķu iela 30, Liepāja

3 remontdarbi (1 elektroinstalācijas 

sistēma, 1 nojumju grīdu un jumtu 

atjaunošana, 1 kāpņu telpas 

remonts)

2 remontdarbi (1 elektroinstalācijas 

sistēma (daļa), 1 nojumju grīdu un 

jumtu atjaunošana)

236 izglītojamie 120 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               94 297 € Precizēts rādītju skaits, kas tieši gūst labumu no veiktajām darbībām. Darbības 

izpildītas atbilstoši piešķirtajam finansējumam.



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Zīļuks"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde 3 āra šūpoles 3 vienības (2 bērnu rotaļlaukumi, 1 

rotaļu namiņš)

208 izglītojamie 208 izglītojamie Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 681 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Zīļuks"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

IKT aprīkojuma iegāde, Grīzupes iela 29, 

Liepāja

8 vienības (4 portatīvie datori, 4 

programmatūras)

0 - 49 personas (40 izglītojamie, 9 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Zīļuks"

1.1.1.(1.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestādes ar mūsdienīgu 

mācību aprīkojumu un mācību 

līdzekļiem, lai veicinātu vecuma 

posmam atbilstošu prasmju 

apgūšanu, sagatavošanos pārejai 

uz pamatskolu.

Sanitāro mezglu atjaunošana, Grīzupes 

iela 29, Liepāja

105,6 m2 0 - 204 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Mācību aprīkojuma iegāde STEM (dabas 

zinības, tehnoloģijas, matemātikas 

mācību jomu priekšmetos

64 vienības (18 binokulārie 

mikroskopi, 3 kompl. (15 gab.) 

datu reģistrēšanas ierīces fizikā, 30 

mikroskopi, 1 klavieres)

17 vienības (16 binokulārie 

mikroskopi, 1 klavieres)

683 izglītojamie 683 izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 947 € Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo pieejamie budžeta līdzekļi bija 

mazāki, kā pieprasījumā iesniegtie.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana 1 remonts (koka grīdu atjaunošana) 1 remonts (koka grīdu atjaunošana) 683 izglītojamie 683 izglītojamie Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas metodiskā 

centra metodiskā darba organizēšana, 

Ausekļa iela 9, Liepājas

10 kursi 10 kursi 300 personas (250 pedagogi 

(profesionālā pilnveide), 50 

izglītojamie)

300 personas (250 pedagogi 

(profesionālā pilnveide), 50 

izglītojamie)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 191 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo izveidojās līdzekļu 

ekonomija sakarā ar Covid-19 epidemioloģisko situāciju valstī, kursi tika organizēti 

arī attālinātā formātā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Erasmus+ programmas 

2.pamatdarbības skolu apmaiņas 

partnerības projekts, Ausekļa iela 9

2 skolu apmaiņas partnerības 

aktivitātes

0 - 16 personas (12 izglītojamie, 4 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_355                       -   € Sakarā ar Covid-19 situāciju valstī, plānotās projekta aktivitātes tika atceltas un 

pārceltas uz citu laiku.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA 1)  Personu 

mobilitātes mācību nolūkos skolu sektora 

KA121 projekts. Ausekļa iela 9, Liepāja"

18 mobilitātes mācību nolūkos 1 mobilitāte 18 Pedagogi 4 pedagogi Jauna 

(oktobris)

Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 081 € Projekts iekļauts budžeta grozījumos 2021. gada oktobrī, projekta īstenošana 

turpinās 2022. gadā, līdz ar to projekta darbības rezultāts un rādītājs nav apgūts 

pilnā apjomā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

IKT aprīkojuma iegāde, O. Kalpaka iela 

96, Liepāja

31 planšete 0 - 370 izglītojamie 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Mācību līdzekļu iegāde jaunā mācību 

satura nodrošināšanai, inventāra iegāde 

mācību kabinetiem, O. Kalpaka iela 96, 

Liepāja

281 vienības (10 mēbeles, 195 mācību 

līdzekļu komplekti, 1 laiva, 

23.žalūzijas, 26 plaukti, 26 skapīši)

75 vienības (23 žalūzijas, 26 plaukti, 

26 skapīši)

1051 personas (971 izglītojamais, 20 

aizsardzības mācību izglītojamie, 

60 jaunsargi)

971 izglītojamais 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 593 € Darbības rezultāta un rādītāja izpilde atbilstoši piešķirtajam finansējumam. 

Finansējums netika piešķirts pilnā apmērā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana, 

O. Kalpaka iela 96, Liepāja

6 vienības (1 garderobes, 1 kāpnes, 

1 sākumskolas klašu garderobju 

tehniskais projekts, 1 nesošo 

konstrukciju pastiprināšana, 2 

koridoru remontam)

2 remontdarbi (1 garderobe, 1 

nesošo kontrukciju pastiprināšana)

1165 personas (1081 izglītojamie, 84 

pedagogi)

1165 personas (1081 izglītojammais, 84 

pedagogi)

1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               99 456 € Darbības rezultāts sasniegts atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam. 

Finansējuma apjoms netika piešķirts pilnā pieprasījuma apjomā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.1.4.(2.) Nodrošināt Liepājas izglītības 

iestādēm sporta aktivitātēm 

nepieciešamo infrastruktūru un 

inventāru (sporta zāles, sporta 

inventāru, sporta laukumus)

NATO šķēršlu joslas/ skolas stadiona 

būvniecība, O. Kalpaka iela 96, Liepāja

1 šķēršļu joslas projekta 

aktualizācija

1 šķēršļu joslas projekta 

aktualizācija

971 izglītojamie 971 izglītojamais 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_283                 4 780 € Budžeta izpilde atšķiras no piešķirtā finansējuma, jo 2021.gadā, veicot 

projektēšanas darbus, tika konstatēti papildus apjomi un projekts tika sadalīts 

vairākās kārtās, līgums ar SIA WS. 2022.gadā plānots pabeigt projektēšanas 

darbus, iekļauts attīstības budžetā.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide, O. 

Kalpaka iela 96, Liepāja

4 kursi 4 kursi 1061 personas (971 izglītojamie, 90 

pedagogi)

1061 persona (971 izglītojamais, 90 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 678 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Izglītības un apmācības 

sistēmas attīstība, inovatīvu metožu 

ieviešana, O. Kalpaka iela 96, Liepāja

8 darba braucieni 1 darba brauciens 1061 personas (971 izglītojamie, 90 

pedagogi)

1 pedagogs 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                    225 € Saistībā ar Covid-19 izplatību un ierobežojumiem, projekta aktivitātes pilnā apjomā 

īstenot nebija iespējams, neizpildītās aktivitātes pārceltas uz citu periodu.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Oskara Kalpaka 

Liepājas 

15.vidusskola

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas pasākumus 

potenciālajiem ārvalstu 

studentiem, skolēniem u.c. 

interešu grupām

Projekts. Skolas personāla profesionālā 

pilnveide, O. Kalpaka iela 96, Liepāja

1 darba brauciens 0 - 1061 personas (971 izglītojamie, 90 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Saistībā ar Covid-19 izpaltību un ierobežojumiem, plānotās projekta aktivitātes 

2021. gadā tika atceltas un pārceltas uz citu laika periodu.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums Aukļu 

dienestam

191 ģimenes 195 ģimenes 191 izglītojamie 195 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)            191 099 € (tukšs)



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu 

un pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības 

iestāžu skolēniem

Projekts. Atbalsta pasākumu (pusdienu, 

transporta pakalpojumu, individuālā 

pedagoģiskā) sniegšana skolēniem

12 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 1020 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

781 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_278            506 862 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas apgūt piešķirtos projekta līdzekļus.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju apgūšanu 

un pielietošanu (digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) Liepājas 

vispārizglītojošos izglītības 

iestāžu skolēniem

Projekts. Profesionālās pilnveides 

apmācības un mācību satura aprobācijas 

semināri

6 darba braucieni 0 - 13322 personas (12 000 Liepājas pilsētas 

izglītojamie, 1322 pedagogi)

0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € Covid-19 pandēmijas dēļ projekta aktivitātes atceltas.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Konkursu un olimpiāžu organizēšana 12 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 2000 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

1760 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               18 424 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, saistībā ar Covid-19 

ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu skaits.Budžeta izpilde 

un piešķirtais finansējums kļūdaini ievadīts uz Administratīvo nodaļu EUR 989, uz 

Liepājas Valsts 1.ģimnāziju EUR 157 un uz Iekļaujošās izglītības atbalsta centru 

EUR 46.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Projekta Sporto visa klase īstenošana 12 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 2600 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

6700 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 349 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas apgūt piešķirtos projekta līdzekļus. Izglītojamo skaits ir palielināts 

sakāra ar mācību aktivitātes un pasākumos organizēšanu  ar Zoom platformas 

palīdzību.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu spēju 

attīstībā pilsētas mērogā

Zinātniski pētniecisko darbu 

organizēšana

11 izglītības iestādes 0 - 500 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs un stimulēt skolēnus 

iepazīties ar dažādām profesijām 

un plānot savu karjeru

Projekts. Karjeras plānošanas pasākumi 

izglītojamajiem

12 izglītības iestādes 9 izglītības iestādes 8288 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

3176 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_26               74 702 € Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu 

skaits.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo iesaistīšanos 

mācību uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

Atbalsts Skolēnu mācību uzņēmumu 

darbībai Junior Achievements 

programmā

12 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 4200 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

4200 personas (izglītojamie un 

pedagogi)

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 025 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.3.(1.) "Sakārtot un reorganizēt 

vispārizglītojošo skolu tīklu, 

veicinot konkurētspējīgu skolu 

darbību

Izglītības attīstībai koncepcijas izstrāde 1 Izglītības attīstības koncepcija 1 Izglītības attīstības koncepcija 14176 personas (11944 izglītojamie, 2232 

pedagogi un darbinieki)

14176 personas (11944 izglītojamie, 2232 

pedagogi un darbinieki)

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 883 € Pašvaldības finansējums konsorcija izstrādei, kas ir daļa no izglītības attīstības 

koncepcijas, tika plānots ar mērķi izveidot vienotu pārvaldību, tostarp vienu padomi, 

vienotu attīstības stratēģiju Liepājas, Daugavpils un Jelgavas universitātēm, nav 

realizēts. Līdzekļu atlikums novirzīts 2022. gadam izglītības koncepcijas tālākai 

izstrādei

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Nodrošināt Liepājas vispārizglītojošās 

skolās mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes un 

matemātika)

6 Izglītības iestādes - skolēnu 

pašpārvaldes

6 Izglītības iestādes - skolēnu 

pašpārvaldes

2228 Dažāda rakstura pasākumi 4.-

12.klašu skolēniem

2228 Dažāda rakstura pasākumi 4.-

12.klašu skolēniem

Jauns 

(oktobris)

Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 909 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas 

prestiža paaugstināšanu un 

veicināt motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Skolotāju dienas pasākumu cikla 

organizēšanās

3 pasākumi 1 pasākumi 800 Pedagogi 98 pedagogi 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 988 € Darbības rezultāts sasniegts atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Konferenču organizēšana vecāku 

izglītošanai un pedagogu profesionālajai 

pilnveidei

0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri, apmācības)

32 pasākumu kopumi (vairāku ciklu 

lekcijas, semināri, apmācības)

24 pasākumu kopumi (vairāku ciklu 

lekcijas, semināri, apmācības)

1466 Pedagogi 1300 pedagogi 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)               16 274 € Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, skolās samazināts klātienē organizēto kursu  

skaits pedagogiem.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide kursi 

(matemātika 200)

5 4 kursi, 1 pakalpojums (datu 

analīze)

5 4 kursi, 1 pakalpojums (datu 

analīze)

815 45 pedagogi, 770 izglītojamie 800 45 pedagogi, 775 izglītojamie 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide 

metodiskajā darbā

9 pasākumi (semināri, kursi, 

materiāli)

9 pasākumi (semināri, kursi, 

materiāli)

950 Pedagogi 945 pedagogi 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 733 € Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu 

skaits.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.8.(1.) Attīstīt kvalitatīvu mūžizglītības 

jeb pieaugušo izglītības 

piedāvājumu Liepājā atbilstoši 

pieprasījumam darba tirgū, tai 

skaitā veicot nepieciešamo izpēti

Projekts. Mūžizglītības koordinēšana 1 pasākumu kopums (3 

informēšanas pasākumi, 50 

konsultācijas)

1 pasākuma kopums (1 

informēšanas pasākums, 30 

konsultācijas)

850 iedzīvotāji 250 iedzīvotāji OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_91                    218 € Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem,  samazināts konsultāciju skaits iedzīvotājiem.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.1.8.(2.) Izvērtēt nepieciešamību izveidot 

mūžizglītības koordinācijas 

centru, kas veiktu koordinējošas 

funkcijas un pilnveidotu 

sadarbību starp izglītības 

iestādēm, apmācāmajiem un 

Latviešu valodas kursi Liepājā 3 izglītības iestādes 0 - 60 Liepājas iedzīvotāji 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Pedagoģiskā nodaļa 1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Projekta Latvijas skolas soma sadarbības 

nodrošināšana

300 pasākumi 234 pasākumi 8525 skolēni 6645 skolēni OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) Pr_23            107 023 € Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu 

skaits.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Privātā pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Pikucis

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums privātajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Salmu 

iela 27/31

90 ģimenes 90 ģimenes 90 izglītojamie 90 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)            191 748 € Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Privātā pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Sirsniņskola

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums privātajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Pasta 

iela 11, Liepāja 

30 ģimenes 30 ģimenes 30 izglītojamie 30 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               59 459 € Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Privātsākumskola 

Varavīksne

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums privātajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm, 

Republikas iela 23, Liepāja

44 ģimenes 44 ģimenes 44 izglītojamie 44 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               92 038 € Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.



Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Privātsākumskola 

Varavīksne

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Alternatīvie atbalsta pasākumi ģimenēm: 

pašvaldības līdzfinansējums privātajām 

skolām, Republikas iela 23, Liepāja

35 ģimenes 35 ģimenes 35 izglītojamie 35 izglītojamie OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 067 € Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Tehniskā nodaļa 1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri), Uliha iela 36, Liepāja

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) 0 (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika)

Izglītības tehnoloģiju iegāde izglītības 

darbinieku apmācību nodrošināšanai, 

Autoru iela 4/6, Liepāja

3 komplekti (robotu konstruktori, 

elektronikas komponentes)

3 komplekti (robotu konstruktori, 

elektronikas komponenti)

40 Pedagogi 0 - 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 4 998 € 2021.gadā finansējums netika piešķirts pilnā apmērā. No piešķirtā finansējuma tika 

iegādāti robotu konstruktori un elektronikas komponentes. Atcelti darbinieku 

apmācības kursi nepietiekamā finansējuma dēļ un tāpēc rādītāju izpilde nav 

sasniegta.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot plašāku 

izglītojamo loku eksakto zināšanu 

jomā (tehnoloģijas, 

Mācību vides nodrošināšana Zinātnes un 

izglītības inovāciju centram, Autoru iela 

4/6, Zirgu sala 2, Liepāja

12 mēbeļu vienības (5 krēsli, 2 letes, 2 

plauktu sistēmas, 3 galdi)

0 - 10 darbinieki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

 Ventilācijas sistēmas izbūve, Autoru ielā 

4/6

1 ventilācijas sistēma 0 - 20000 apmeklētāji gadā 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu mācību 

metožu, materiālu izmantošanu

Izglītības darbinieku profesionālā 

pilnveide, Autoru iela 4/6, Liepāja

43 pasākumi (kursi) 1 pasākumi (kursi) 47 personas (7 ZIIC darbinieki, 40 

skolas pedagogi)

1 persona (ZIIC darbinieks) 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) (tukšs)                      75 € 2021.gadā netika piešķirts finansējums pilnā apmērā. Darbības rezultāts ir daļēji 

sasniegts  , atcelti darbinieku apmācības kursi.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto zināšanu 

apguvē, izveidojot ‘interaktīvu 

zinātnes centru’

Interneta tīkla ierīkošana Dabas mājā, 

Zirgu salā 2

1 interneta pieslēguma tīkls 1 interneta pieslēguma tīkls 10000 apmeklētāji gadā 3500 apmeklētāji gadā OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

17.10.2019.Nr.375 Pr_34               10 819 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto zināšanu 

apguvē, izveidojot ‘interaktīvu 

zinātnes centru’

Projekts. Mācību programmu izstrāde 

STEM jomās

3 mācību programmas 3 mācību programmas 10000 Latvijas un Liepājas izglītojamie 3500 Latvijas un Liepājas izglītojamie 1 Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

(tukšs) Pr_34            244 453 € Budžeta izpilde ir mazāka par ienākumiem jo iepirkumu  procedūras rezultātā  

projekta realizācijas laika grafiks tika pārcelts uz sešiem mēnešiem

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto zināšanu 

apguvē, izveidojot ‘interaktīvu 

zinātnes centru’

Transporta pakalpojuma nodrošinājums, 

Liepāja

175 transporta pakalpojumi 93 transporta pakalpojumi 8407 izglītojamie 4458 izglītojamie 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 760 € Budžeta izpilde ir mazāka par piešķirto finansējumu, jo Covid-19 pandēmijas dēļ 

nebija iespējas nodrošināt mācību procesu izglītojamiem pilnā apmērā un apgūt 

piešķirtos līdzekļus.

Liepājas 

pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

Zinātnes un 

izglītības inovāciju 

centrs

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar 

Liepājas apkārtnes pašvaldībām 

kopīgu jautājumu risināšanā, kā 

arī sadarbību ar citām 

pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Transportlīdzekļa iegāde izglītības, 

Autoru iela 4/6, Liepāja

1 transporta (elektroautomobilis) 

līdzeklis

0 - 11000 izglītojamie (tukšs) - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)                       -   € 2021.gadā netika piešķirts finansējums

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administratīvā daļa 1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības publisko 

pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot "vienas 

pieturas" aģentūras pieeju, 

saskaņā ar Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un Publisko 

pakalpojumu likumprojektu

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Peldu 5 

4.stāvam

3 iestādes, struktūrvienības 3 iestādes, struktūrvienības 30 darbinieki (Minimālo darba 

apstākļu nodrošinājums iestādēm, 

struktūrvienībām)

27 darbinieki (Minimālo darba 

apstākļu nodrošinājums iestādēm, 

struktūrvienībām)

OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)               93 310 € Minimālie darba apstākļi realizēti 27 darba vietām 2021.gadā , atlikusī summa 

pārcelta uz 2022.gada budžetu , lai turpinātu aprīkot 3 darba vietas.  Summas 

atšķirās ar projektā atvēlēto finansējumu - apgrūtināto piegāžu dēļ ,kas saistītas ar 

Covid -19 situāciju- attiecas gan uz rādītāju, gan finansējumu, jo bija veikta 

iepirkuma procedūra.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administratīvā daļa 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Logu nomaiņa (Rožu iela 6) 2.,3. un 4. 

kārta

82 logu nomaiņa 81 logu nomaiņa 100 darbiniekiem (un apmeklētājiem - 

lielā zāle) uzlaboti darba apstākļi

81 darbiniekiem (un apmeklētājiem - 

lielā zāle) uzlaboti darba apstākļi

OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)            127 415 € Projekta realizācija 2021. gadā tika realizēta par 35% - neparedzēto projekta 

izmaiņu un piegāžu ķēžu realizācijas dēļ. Projekts ar atliktajiem darbiem par 65% 

tiks realizēts 2022. gada 1.ceturksnī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administratīvā daļa 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Pašvaldības un sabiedrisko ēku 

energoefektivitāte

1 projekts 0 - 100 darbinieki un apmeklētāji uzlaboti 

darba apstākļi

0 - 1 Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € No iepirkumu līgumu 3 sadaļām tikai 1 izdevās realizēt dokumentācijas izstrādi. 

Izvēlētais pretendents nespēja realizēt līgumā nodefinētās prasības, līdz ar to 

2022.gadā tiks izsludināts jauns iepirkums - summa ir pārcelta uz 2022.gada 

budžetu.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administratīvā daļa 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Remontdarbu nodrošināšana Rožu ielā 

6,Liepājā

1 projekts (turniketu ierīkošana) 0 - 4 turniketi 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administratīvā daļa 2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un popularizēt 

pilsētas kultūrvēsturisko vidi un 

veicināt tās sociālekonomiskā 

potenciāla izmantošanu

Kabinetu remonts Rožu ielas 6 ēkā un 

1.stāva vestibils

8 kabineti un administratīvas ēkas 

telpu grupas pārplānojums, 

darbinieki (apmeklētāji) uzlaboti 

darba apstākļi 

5 kabineti un administratīvās ēkas 

telpu grupas pārplānojums, 

darbinieki (apmeklētāji) uzlaboti 

darba apstākļi

10 darba vides uzlabošana, 2 

darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi un aizsardzība, kā arī 30 

klientu dienā  apkalpošana

1 darba vides uzlabošana, 5 

darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi un aizsardzība, kā arī 30 

klientu dienā  apkalpošana

1 Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                 5 445 € Esošais pārplānojums netika veikts , bet gan darbinieku pārvietošana notika 

esošajos pieejamos kabinetos maksimāli cenšoties izsēdināt darbiniekus ar 

izolācijas iespēju, kuri nevarēja strādāt tikai attālināti, kā arī vakcinētie un 

nevakcinētie, pārvietošanas shēma notika pa daļām realizējot logu nomaiņas 

procesu. Realizētā summa uzrādīta par 1 no projekta tehnisko izstrādi ar vēl aktīvu 

projekta dokumentāciju un kontroltāmi - līdz ar to daļēji nerealizētie līdzekļi ir 

pārcelti uz 2022.gadu .

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administrācija 1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Sabiedriskās saskaņas komisijas 

atbalstītie pasākumi

1 pasākums 1 pasākums 100 dalībnieki 100 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                    511 € Epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Rakstīšanas svētki tika rīkoti tiešsaistē 

kopā ar Vispasaules diktātu latviešu valodā. Diktātu rakstīja ~ 85 liepājnieki un 

diktātu labošanā piedalījās ~15 brīvprātīgie skolotāji. Piešķirtas 15 balvas 

labākajiem rakstītājiem (liepājniekiem) un 15 piemiņas suvenīri brīvprātīgajiem 

skolotājiem, kuri piedalījās darbu labošanā.Pasākuma rīkošana tiešsaistē ietekmē 

izmaksas un tās bija mazākas nekā plānojot pasākumus klātienē.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administrācija 1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku 

sasniegumus dažādās jomās
Ekumēniskie dievkalpojumi, adventa laika 

ieskaņas pasākumi

4 pasākumi 3 pasākumi 500 dalībnieki 150 dalībnieki OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 580 € Epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Ekumēniskie dievkalpojumi 2021.gadā 

Liepājā nenotika.Notika 3 adventa laika ieskaņas pasākumi, kuros, ievērojot 

noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumu ierobežojumus, drīkstēja piedalīties 

mazāks skaits cilvēku nekā plānots.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administrācija 1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Pašvaldības pārvaldības IS izstrāde un 

ieviešana

1 informācijas sistēma 0 - 50 lietotāji 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

nolikuma 

29.1.punkts

(tukšs)                       -   € Netika piesķirts finansējums. Uzsākts darbs pie tirgū esošo pārvaldības sistēmu 

piedāvājuma izpētes, kā arī plānots veikt auditu un informācijas apkopojumu par 

pašvaldībā šobrīd esošajām IS, lietotajām programmām un datu plūsmām.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administrācija 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Peldu ielas 5 ceturtā stāva izbūve 

(turpinājums no 2020.gada)

1 stāvs 1 stāvs 30 darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi

33 darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)            483 598 € Peldu ielas 5 ceturtajā stāvā 2021.gadā ir pabeigta būvniecība un ar mēbelēm 

aprīkotas biroja telpas Kapsētu pārvaldei, Bāriņtiesai (ieskaitot sēžu zāli) un 

Izglītības pārvaldes Metodiskajam centram, kā arī izveidota kopēja sapulču zāle. 

No finansējuma starpības 237 280 euro, 2022.gada sākumā veikts gala 

maksājums par mēbelēm ~ 86 000 euro. 2022.gadā plānots turpināt biroju ēkas 

Peldu ielā 5 attīstību.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Administrācija 3.2.4.(1.) Atbalstīt informāciju un 

komunikācijas pakalpojumu 

nozares uzņēmumu darbību 

pilsētā un augstas pievienotās 

vērtības produktu ražošanu

IT konferences (piemēram, IT diena 

Liepājā skolēniem un studentiem)

2 konferences 2 konferences 900 dalībnieki 5700 dalībnieki OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

Izpilddirektora biroja 

reglamenta 

4.10.punkts

(tukšs)                 4 921 € Notika 2 tiešsaistes konferences:- 31.martā IT diena Liepājā - nākotnes karjera 

mākslīgajā intelektā (~ 3320 dalībnieki on-line);- 30.novembris - 3.decembris IT 

nedēļa Liepājā - inženierijas pasaulē (tiešsaistes meistarklases vairāku dienu 

garumā un konference, ~2460 dalībnieki on-line).Pasākuma rīkošana tiešsaistē 

ietekmē izmaksas un tās bija mazākas nekā plānojot pasākumus klātienē.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Attīstības pārvalde 1.4.2.(5.) Izmantot mūsdienīgas 

sabiedrisko diskusiju formas 

pašvaldības un iedzīvotāju 

viedokļu apmaiņai, tai skaitā 

organizēt regulārus radošu 

priekšlikumu forumus, veikt 

ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.

Izdevumi, kas saistīti ar Liepājas un 

Dienvidkurzemes ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizāciju 

un attīstības programmas līdz 27.gadam 

izstrādes nodrošināšanu

1 komplekts (piemēram, informācijas 

apkopošanai, datu analīzei, 

vizualizācijām, novērtējumiem, 

konsultācijām, darba grupu, 

ekspertu diskusiju organizēšanai, 

u.c)

1 komplekts (piemēram, informācijas 

apkopošanai, datu analīzei, 

vizualizācijām, novērtējumiem, 

konsultācijām, darba grupu, 

ekspertu diskusiju organizēšanai, 

u.c)

50000 iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā)

54371 pilsētas iedzīvotāji, uzņēmēji 

iesaistīti un informēti par attīstības 

plānošanas dokumentu izstrādi

OA Izpildīts (tukšs) 19.09.2019 Domes 

lēmums Nr.345 (ar 

grozījumiem 2020.g. 

augustā).

(tukšs)               18 060 € Iedzīvotāju skaits (vidēji 80%) norādīts ņemot vērā 2020.gada datus. 

2021.gadā, pēc plāna, bija paredzēts izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu 

1.redakciju un virzīt to uz sabiedrisko apspriešanu. Piešķirtā budžeta finansējums 

nav pilnībā apgūts, jo publiskā apspriešana notika Covid-19 apstākļos, nodrošinot 

sapulces tiešsaistē, līdz ar to nebija nepieciešami plānotie drukas darbi, klātienes 

tikšanās organizēšana u.c. Atlikušais finansējums nepieciešams 2022.gadā, lai 

nodrošinātu pilnīgu attīstības plānošanas dokumentu gala redakciju izstrādi.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Attīstības pārvalde 3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas 

jomas komersantus ieguldīt 

uzņēmumu modernizācijā, 

paaugstinot konkurētspēju un 

eksportu

Atbalsts uzņēmējiem (MVK konkurss) 1 konkurss 1 konkurss 6 atbalstīto tūrisma nozares 

uzņēmumu skaits

11 atbalstīto tūrisma nozares 

uzņēmumu skaits

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

Oktobra Domes 

lēmums par 

konkursa noteikumu 

apstiprināšanu

(tukšs)               71 962 € Apstiprināti 15 komersantu projekti, kas varēja saņemt līdzfinansējumu. Realizēti 

11 projekti, 4 projekti nerealizēti, jo komersanti atteikušies no līdzfinansējuma.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Aviasabiedrība 

Liepāja SIA

4.1.1.(1.) Nodrošināt regulārus 

starptautiskus un iekšzemes 

reisus, attīstot Liepājas lidostas 

infrastruktūru, atbilstoši 

starptautiskas nozīmes lidostai, 

tai skaitā, panākot reģionālas 

nozīmes pievadceļa līdz Liepājas 

lidostai (P 134) rekonstrukciju

Jauna energoefektīva pasažieru termināla 

un saistītās infrastruktūras būvprojekta 

iztrāde.

Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas 

pagasts, Grobiņas novads, Latvija

1 būvprojekts 0 - 1600 termināla ēka 1600m2 platībā 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) Pr_85  (tukšs) Darbība nav īstenota, jo netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

1.Modulis ar elektroniskajiem ceļu 

infrastruktūras elementiem (luksofori, 

signālgalvas, videokameras, kontrolieri) 

2.Ceļa zīmju reģistrs, 3.Ietvju un 

veloceliņu iekļaušana ielu reģistrā

3 ĢIS moduļi 0 - 20 pašvaldības darbinieki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums, nav izsludināts iepirkums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

SIA ZZ DATS izstrādātās Bāriņtiesas 

informācijas sistēma BARIS ieviešana

1 risinājums 0 - 10 pašvaldības darbinieki 10 pašvaldības darbinieki 1 Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Decembra mēnesī uzsākta ieviešana, piešķirtas tiesības 10 darbiniekiem, darbu 

plānotais pabeigšanas termiņš 29.04.2022.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas 

izmantot vienotas datu bāzes

1. Prezentāciju/videokonferenču 

risinājuma pārveidošana E-istabā 2. 

Prezentāciju/videokonferenču risinājuma 

ieviešana U.Seska kabinetā 

2 risinājumi 2 risinājumi 200 pašvaldības darbinieki un viesi 200 pašvaldības darbinieki un viesi OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                 9 075 € Risinājumi uzstādīti Peldu ielā divās 4.stāva apspriežu zālēs - kopējā un Bāriņtiesas 

zālēs. Kopējās risinājumu izmaksas ir 36 172.47,  summas starpība apmaksāta no 

uzturēšanas budžeta ekonomijas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas 

izmantot vienotas datu bāzes

Civilās aizsardzības objektu reģistrs ĢIS 

sistēmā

1 ĢIS modulis 0 - 10 civilās aizsardzības speciālisti 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums 2021.gadā. Darbība iekļauta 2022.gada uzturēšanas 

budžetā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas 

izmantot vienotas datu bāzes

Vienota drošības servisu pārvaldības un 

kontroles par personu datiem risinājuma 

izvēle un ieviešana

1 risinājums 0 - 700 iedzīvotāji un pilsētas viesi 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības publisko 

pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot "vienas 

pieturas" aģentūras pieeju, 

saskaņā ar Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un Publisko 

Brīvās piekļuves datorizēto darbavieru 

izveide Rožu ielā 6 un Peldu ielā 5

4 darbavietas 0 - 2000 iedzīvotāji un pilsētas viesi 0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums, plānots 2022.gadā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Informācijas 

tehnoloģiju daļa

1.4.2.(4.) Sniegt iedzīvotājiem aktuālu un 

koordinētu informāciju par 

aktualitātēm pašvaldībā, veidojot 

vienotu Liepājas pašvaldības 

iestāžu mājas lapu tīklojumu un 

citus mūsdienīgus, saistošus 

informācijas sniegšanas veidus

Pašvaldības iedzīvotāju informēšanas un 

iesaistes veicināšanas rīka izstrāde

1 risinājums 1 risinājums 700 iedzīvotāji un pilsētas viesi 1900 iedzīvotāji un pilsētas viesi 1 Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)               60 548 € Aplikācijā Liepājas pilsēta darbojas 4 moduļi - paziņojumu modulis, sabedriskā 

transporta maršruti, pasākumu kalendārs, ierosinājumu iesūtīšana. Attīstība 

turpinās 2022.gadā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Jaunliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Piesaistīt veselības aprūpes speciālistus 1 ārsts speciālists (endokrinologs) 1 ārsts speciālists (endokrinologs) 1500 pacienti 1047 pacienti OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_171                 1 500 € Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 234. punkts: 

veselības aprūpes pakalpojumus sniedz personai, kurai ir vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts,kas ietekmēja pacientu plūsmu pie speciālistiem 

2021.gada 4.ceturksnī

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Jaunliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija 

Aldaru ielā 20/24

1 ēkas renovācija (1269 m2) 0 - 62485 Uzlabosies darba un vides apstākļi 

45 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Jaunliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Lietus ūdens novadīšana no ēkas un 

teritorijas Aldaru ielā 20/24

1 ēka (250 m lietus kanalizācijas 

tīkli)

0 - 62485

Uzlabosies darba un vides apstākļi 

45 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Jaunliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Pagrabstāva hidroizolācijas risinājums 

Aldaru ielā 20/24

1 telpu grupa (pagrabstāvs 224.7m2) 0 - 62485 Uzlabosies darba un vides apstākļi 

45 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Jaunliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Vides pieejamība (ieejas mezgla 

sakārtošanai tehniskā projekta izstrāde)

1 tehniskais projekts 0 - 62400 Nodrošināta vides pieejamība 

pacientiem

0 - OA Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Kapitālsabiedrību 

pārvaldības 

uzraudzības un 

revīzijas daļa

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, efektīvākas 

pārvaldības nodrošināšanai

Kapitālsabiedrību kapitāla daļu 

pārdošanas sākotnējās vērtības 

noteikšana

2 vērtējumi 1 vērtējums 2 Pašvaldībai piederošo kapitāla 

daļu vērtības noteikšanai 

1 Pašvaldībai piederošo kapitāla 

daļu vērtības noteikšana

Jauna (jūnijs) Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Tiesības

21.01.2021. domes 

lēmums Nr. 9/1. 

08.07.2021. 

izpilddirektora 

rīkojums Nr. 

1473/2.1.4; ieirkums 

Nr. LVP 2021/121, 

14.10.2021.iepirkum

a līgums Nr. 

198/2.8.10

(tukšs)               11 919 € Rezultāti, rādītāji un finansējuma izlietojums atšķiras, jo:                                                                                      

-2021.gadā tika izpildīts 2021.gada 28.jūnija līgums  un ar PNA pašvaldībai nodots 

viens vērtējums, līguma izpildes summa - Eur 11918.50. ar PVN;                                     

-2021.gada 13.oktobra līgumam tika noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarinājumu un izpilde notika 2022.gada 28.janvārī.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Lielais Dzintars SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Koncertzāles digitālo reklāmas nesēju 

pilnveide

2 digitālie nesēji

1. Koncertzāles "Lielais Dzintars" 

jaunas mājas lapas 

www.lielaisdzintars.lv izstrāde un 

tehniskā programmēšana. 

2. Digitālā LED ekrāna 

uzstādīšana pie koncertzāles 

galvenās ieejas

1 Koncertzāles "Lielais Dzintars" 

jaunas mājas lapas 

www.lielaisdzintars.lv izstrāde un 

tehniskā programmēšana (vēl 

izstrādes procesā)

220000 apmeklētāju skaits

100 000 mājas lapas apmeklātāji

Papildus rādītāji:

-Tiešsaistes biļešu pirkumu skaita 

pieaugums par 5%; 

- Mājaslapas skatījumu skaita; 

pieaugums par 50%;

- SEO rādītāju iegūšana - kopējais 

lapas apmeklējumu skaita 

pieaugums par 50%, biļešu 

pirkumu skaita pieaugums par 5%; 

apmeklējuma apjoma pieaugums 

no sociāliem medijiem par 20%. 

- Regulāro e-pasta jaunumu 

saņēmēju skaita pieaugums līdz 

1000;

0 - 2 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Ņemot vērā, ka attīstības budžets šajai pozīcijai netika piešķirts, SIA Lielais 

Dzintars mājas lapas izstrādi veic par SIA budžeta līdzekļiem.

2. Mājas lapa vēl ir izstrādes procesā, tās darbība tiks uzsākta 2022. gadā un līdz 

ar to vēl 2021. gadā nav nodrošinājusi plānotos rādītājus.

3.Finansējums netika piešķirts attīstības budžeta ietvaros, bet gan realizēts no SIA 

pamatbudžeta naudas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Lielais Dzintars SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Nodrošināt kultūras programmas izveidi 

un realizāciju

53 pasākumi

2021. gada mākslas programmas 

nodrošināšanas pasākumi 

koncertzālē:

- 8 sērijas Personīgi koncerti;

- 5 koncerti Pasaule Lielajā 

Dzintarā;

- 6 koncerti Jam session sadarbībā 

ar LDMMV;

- 10 bērnu, jauniešu koncerti;

- 5 izstādes;

- Liepājas Mākslas forums 9 

pasākumi;

- Tematiskie koncerti (Valsts svētku 

koncerts, jubilejas koncerts, kino, 

u.c.) 10 programmas

47 pasākumi 

2021. gada mākslas programmas 

nodrošināšanas pasākumi 

koncertzālē: 

- 6 sērijas Personīgi koncerti; 

- 4 koncerti Pasaule Lielajā 

Dzintarā; 

- 4 izglītojošās lekcijas sadarbībā 

ar JVLMA; 

- 5 bērnu, jauniešu koncerti; 

- 3 izstādes; 

- Liepājas Mākslas forums 15 

pasākumi; 

- Tematiskie koncerti (Valsts svētku 

koncerts, jubilejas koncerts, kino, 

u.c.) 10 programmas

131 000 apmeklētāju skaits 68531 apmeklētāju skaits OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)            122 776 € 1.REZULTĀTU izpilde atšķiras no plānotās, jo 2021.gadā koncertzāle bija slēgta 

viarāk kā 7 mēnešus epidemioloģiskās situācijas dēļ un attiecīgi vairāki pasākumi 

tika pārplānoti - atcelti vai pārcelti. 

2.RĀDĪTĀJU izpilde atšķiras no plānotā, jo 2021.gadā koncertzāle bija slēgta viarāk 

kā 7 mēnešus epidemioloģiskās situācijas dēļ un attiecīgi vairāki pasākumi tika 

pārplānoti - atcelti vai pārcelti. Līdz ar to apmeklētāju tajā laikā klātienē nebija, taču 

bija daži digitāli apmeklētāji. 

3.FINANSĒJUMA izpilde nedaudz atšķias no vēlamā un plānotā vairāku atceltu vai 

pārceltu pasākumu dēļ, kā arī tika lietots 2020.gada neizmantotais (atlikušais) 

finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Lielais Dzintars SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Nodrošināt koncertzāli Lielais dzintars ar 

kvalitatīvu un energoefektīvu gaismas un 

skaņas tehniku

1 Gaismas un skaņas tehnikas 

komplekts

1. Kustīgo LED Wash un Spot 

gaismu iegāde Lielajā zālē (4 

gab.);

2. Pakāpeniska pamatgaismu 

nomaiņa Lielajā zālē uz LED 

energoefektīviem prožektoriem (7 

gab.);

3. Prožektoru nomaiņa Kamerzālē 

uz LED ergoefektīviem 

prožektoriem (4 gab.);

4. Gaismas tehnikas iegāde ETC 

Source Four 25 - 50 grādu 

profilējamais zooms (10 gab.);

5. Augstas kvalitātes vokāla 

mikrofonu Neumann KMS 104 (2 

gab.) un Neumann KMS 105 (2 

gab.) iegāde;

0 Daļēji izpildīts rezultāts.

4. Gaismas tehnikas iegāde ETC 

Source Four 25 - 50 grādu 

profilējamais zooms (10 gab.); 

5. Augstas kvalitātes vokāla 

mikrofonu Neumann KMS 105 (2 

gab.) iegāde. 

75 000 apmeklētāji

290 pasākumi 

Nodrošināti līdz 230 pasākumiem 

(koncerti, LSO mēģinājumi, 

korporatīvie pasākumi u.c.) Lielajā 

zālē gadā;

- Nodrošināti līdz 60 pasākumiem 

(koncerti, LSO mēģinājumi, 

korporatīvie pasākumi u.c.) 

Kamerzālē gadā

34 260 apmeklētāji

124 pasākumi 

(koncerti, LSO mēģinājumi, 

korporatīvie pasākumi u.c.) Lielajā 

zālē gadā

1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Ņemot vērā, ka attīstības budžets šajai pozīcijai netika piešķirts, SIA Lielais 

Dzintars daļu tehnikas iegādājša par SIA budžeta līdzekļiem.

2. Iegādātā tehnika nenodrošinās plānotos rādītājus, jo iepirkta tikai daļa tehnikas, 

kas paredzēta tikai Lielai zālei.

3.Finansējums netika piešķirts attīstības budžeta ietvaros, bet gan realizēts no SIA 

pamatbudžeta naudas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Lielais Dzintars SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Uzlabot koncertzāles Lielais dzintars 

drošību un kontroli

1 Drošības un kontroles pasākumu 

plāns

1. Koncertzāles galveno un 

dienesta ieejas durvju nomaiņa;

2. Ziemeļu ieejas margu un 

plākšņu montāža;

3. Mobilās podestūras margu 

iegāde, 2m moduļi 6 gab, 1m 

moduļi 4 gab;

4. Drošības projektu izstrāde 

Lielajā zālē - drošības trošu 

ierīkošanai virs zāles tilta 

(skywalk), VIP balkonā

0 Daļēji izpildīts rezultāts.

3. Mobilās podestūras margu 

iegāde, 2m moduļi 6 gab, 1m 

moduļi 4 gab;

220 000 apmeklētāji

200 pasākumi

68531 apmeklētāji

157 pasākumi

2 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Ņemot vērā, ka attīstības budžets šajai pozīcijai netika piešķirts, SIA Lielais 

Dzintars daļu inventāru iegādājās par SIA budžeta līdzekļiem 2021. gada nogalē. 

2. Rādītāji būtiski samazinājušies 2021. gadā, jo pandēmijas ietekmē koncertzāle 

bija slēgta vairākus mēnešus, līdz ar to apmeklētāju un pasākumu skaits būtiski 

samazinājies. 

3.Finansējums netika piešķirts attīstības budžeta ietvaros, bet gan realizēts no SIA 

pamatbudžeta naudas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Lielais Dzintars SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Uzlabot un pilnveidot ēkas materiāli 

tehnisko bāzi un infrastruktūru

1 Plāns materiāli tehniskās bāzes un 

infrastruktūras uzlabošanai

- Nodrošināt translāciju producentu 

daļas darba kabinetā no Lielās 

zāles;

- Virpuļdurvju nomaiņa 3. stāvā (uz 

rampu);

- Veikt koncertzāles āra rampas 

klāja remontu 80 kv.m;

- Labiekārtot koncertzāli, 

nodrošinot apmeklētājus ar 

mēbelēm publiskajā zonā ( 8 gab. 

pufi, 3 gab. modulārie dīvāni), 

uzlabot interjeru ar telpaugiem (19 

gab.), noformēt galveno ieeju ar 

puķupodiem un zaļumaugiem (2 

gab.)

0 - Daļēji veikts koncertzāles āra 

rampas klāja remontu 80 kv.m;

- Daļēji labiekārtota koncertzāle, 

nodrošinot apmeklētājus ar 

mēbelēm publiskajā zonā ( 4 gab. 

pufi, 1 gab. modulārie dīvāni).

220 000 apmeklētāji

200 pasākumi

68531 apmeklētāji

157 pasākumi

2 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Ņemot vērā, ka attīstības budžets šajai pozīcijai netika piešķirts, SIA Lielais 

Dzintars daļu remontus un inventāru iegādājās par SIA budžeta līdzekļiem .

2. Rādītāji būtiski samazinājušies 2021. gadā, jo pandēmijas ietekmē koncertzāle 

bija slēgta vairākus mēnešus, līdz ar to apmeklētāju un pasākumu skaits būtiski 

samazinājies.

3.Finansējums netika piešķirts attīstības budžeta ietvaros, bet gan realizēts no SIA 

pamatbudžeta naudas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dzīvnieku izstāde 1 izstāde 0 - 2500 apmeklētāji 0 - OA Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Pasākums atcelts Covid-19 radīto ierobežojumu un aizliegumu dēļ pasākumu 

organizēšanā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Ziedu izstādes 6 izstādes 4 izstādes 4000 apmeklētāji 5000 Apmeklētāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 581 € 1.Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ, tika īstenotas 4 izstādes no sešām.

2.Izstādes tika plašāk apmeklētas kā plānots.

3.Izdevumi ir nedaudz mazāk kā plānots, un ietaupītie finanšu līdzekļi, ar 

izpilddirektora saskaņojumu, pārvirzīti koncertdārza "Pūt, vējiņi!" uzturēšanai.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus 

pilsētas kultūras mantojuma 

izpētē, saglabāšanā un veicināt tā 

pieejamību plašākai sabiedrībai

Vēsturiskās, nacionālpatriotiskās un 

mākslas izstādes

4 izstādes 4 izstādes 4000 apmeklētāji 800 Apmeklētāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 831 € 1. Apmeklētāji ir bijuši mazāk kā plānots, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ tika atcelts 

plānotais multimediālais priekšnesums ""Biedrības nama gaismas stāsts"", un 

Biedrības nama ēka publiskiem apmeklējumiem tika atvērta tikai 2021.gada 

15.jūnijā.

2.Izdevumi bijuši mazāk kā bija plānots. Ietaupītie finanšu līdzekļi, ar izpilddirektora 

saskaņojumu, pārvirzīti koncertdārza ""Pūt, vējiņi!"" uzturēšanai.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Gaismas un skaņas tehnikas iegāde 4 gaismas komplekti 0 - 200 pasākumi 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Nav piešķirts finansējums.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Koncertdārza Pūt, vējiņi! iekštelpu un 

dārza dizaina koncepta īstenošana

1 Īstenots 1 koncepts.

1) interjers un mēbeles iekštelpās 

(spogiļi, dīvāni),

2)videokameras 2 gab., monitori 2 

gab. aizskatuvē,

3) wc konteineri ar aprīkojumu 2 

gab. koncertdārzā,

4) mazās arhitektoniskās dizaina 

1 Daļēji īstenots koncepts.

1) interjers un mēbeles iekštelpām 

(spoguļi, grima galdi, plastmasas 

galdi, drēbju statīvi, kafijas galdiņi, 

biroja galds, biroja skapis, skapis, 

stāvgaldi+pārvalki),

2) kāpas objekta un 

reprezentācijas zīmju izveide un 

21000 apmeklētāju skaits (vidēji gadā pēc 

projekta realizēšanas)

0 - Jauna, marts Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               47 155 € 1.Īstenots daļēji, jo objekta nodošana ekspluatācijā notika tikai 23.12.2021., nevis 

augustā kā tika plānots, līdz ar to iekavējusies ir arī koncepta īstenošana.

2.Objekts 2021.gadā vēl netika atvērts publiskiem pasākumiem.

3. Objektu nodeva ekspluatācijā tikai 23.12.2021., līdz ar to aizkavējās arī koncepta 

īstenošana, bet 2021. gadā tika veikti vairāki iepirkumi, citi no tiem tika izsludināti 

vairākkārt, jo nebija pieteicies neviens pretendents, kas arī iekavēja darbus, bet 

koncepts ir īstenots daļēji, un papildus ir veikts maksājums SIA "Biļešu paradīze" 

par pasākuma ieejas biļešu pārdošanas datiem, un arī avansa maksājumi SIA 
Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Latviešu 

biedrības nams SIA

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Krēslu un tehniskā aprīkojuma iegāde un 

montāža koncertestrādei Pūt, vējiņi

2 Krēslu un tehniskā aprīkojuma 

komplekti (krēsli (800 gab. + 

transportēšana), piekares 

sistēmas, piekares sistēmu 

projekts un uzstādīšana, svītrkodu 

skeneri (2gab.), krēslu glabāšanas 

statnes (10gab.).)

2 Daļēji īstenots - krēslu un tehniskā 

aprīkojuma komplekti (750 krēli + 

transportēšana), piekaru sistēmu 

projekts, svītrkodu skeneris 1 gab., 

norobežojošās barjeras.

21000 apmeklētāju skaits (vidēji gadā pēc 

projekta realizēšanas)

0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)            109 707 € 1.Īstenots daļēji, jo objekta nodošana ekspluatācijā notika tikai 23.12.2021. nevis 

augustā kā tika plānots, līdz ar to arī tehniskā aprīkojuma iegāde uzsākta vēlāk un 

turpinās 2022.gadā.

2.Objekts 2021.gadā netika atvērts publiskiem pasākumiem.

3.Finansējums izlietots daļēji, jo objektu nodeva ekspluatācijā tikai 23.12.2021., līdz 

ar to aizkavējās arī tehniskā aprīkojuma iegāde, kas turpinās 2022. gadā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas leļļu teātris 

SIA

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Deleģēšanas līgumā noteikto 

4Jauniestudējumu veidošana

4 Jauniestudējumi 4 Jauniestudējumi 8000 Skatītāji 9740 Skatītāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)               45 149 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Olimpiskais 

centrs SIA

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Apgaismojuma maiņa uz LED lampām 

LOC Ledus hallē

1 Kvalitatīvs un atbilstoša līmeņa (lx) 

ledus laukuma apgaismojuma 

komplekts

1 Kvalitatīvs un atbilstoša līmeņa (lx) 

ledus laukuma apgaismojuma 

komplekts

150000 LOC ledus halles apmekētāju 

skaits gadā 

(3200 Iznomātās ledus laukuma 

stundas gadā)

150000 LOC ledus halles apmekētāju 

skaits gadā 

(3200 Iznomātās ledus laukuma 

stundas gadā)

2 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība īstenota par sabiedrības līdzekļiem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Olimpiskais 

centrs SIA

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

AVK (apkures – ventilācijas – 

kondicionēšanas) sistēmas 

inženiertehnisko risinājumu maiņa uz 

energoefektīvāku risinājumu LOC Ledus 

hallē

1 Jauna energoefektīva apkures - 

ventilācijas - kondicionēšanas 

sistēma LOC Ledus hallē

0 - 150000 LOC ledus halles apmekētāju 

skaits gadā 

(3200 Iznomātās ledus laukuma 

stundas gadā)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Līdzfinansējums netika piešķirts. Mērķis nav izpildīts no pašu līdzekļiem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas 

prestiža paaugstināšanu un 

veicināt motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Izglītības pasākumu nodrošināšana 1 pasākums 0 - 1000 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

Domes 20.02.2020. 

lēmums Nr.45/3 Par 

konferenču, 

semināru un 

starnozaru 

pasākumu 

līdzfinansēšanu

(tukšs)                       -   € Covid-19 pandēmijas apstākļos nav rīkoti īpaši pulcēšanās pasākumi, tai skaitā 

izglītībā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu profesijas 

prestiža paaugstināšanu un 

veicināt motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Stipendiju piešķiršana studentam vai 

rezidentam, pedagogi izglītībā

9 stipendijas 1 stipendija 9 Pedagogi 1 pedagogs OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

Nr.352, 19.09.2019. 

Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm

(tukšs)                 6 000 € Ar stipendijām atbalstāmās specialitātes noteiktas ar Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumu Nr.338/11 un atbalstāmos pretendentus 

konkursa kārtībā izraugās pašvaldības izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija, 

atkarībā no pretendentu skaita un atbilstības.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.1.7.(1.) Veicināt Liepājas augstāko 

izglītības iestāžu starptautisko 

konkurētspēju, sasniedzot 

augstus studiju kvalitātes 

rādītājus un attīstot zinātnisko 

darbību

Gada balva zinātnē 1 pasākums 0 - 5 laureāti 0 - 2 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

Domes 

04.08.2011.Lēmums 

Nr. 264 

(tukšs)                       -   € Ievērojot Liepājas pilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas lēmuma 

pieņemšanas grafiku, Gada balvas zinātnē par 2021.gadu pasniegšana organizēta 

2022. gada 8. februārī, nevis iepriekšējā gada nogalē (kā ierasti).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.1.7.(4.) Attīstīt studiju programmas un 

jauno speciālistu sagatavošanu 

perspektīvajās Liepājas 

tautsaimniecības jomās 

(kurortoloģijā, radošo industriju 

jomā - jauno mediju māksla, 

dizains, foto māksla u.c.)

Stipendiju piešķiršana studentam vai 

rezidentam (aviācija)

1 stipendija 0 - 1 aviācijas tehniķis 0 - OA Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

Nr.352, 19.09.2019. 

Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm

(tukšs)                       -   € Ar stipendijām atbalstāmās specialitātes noteiktas ar Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumu Nr.338/11 un atbalstāmos pretendentus 

konkursa kārtībā izraugās pašvaldības izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija, 

atkarībā no pretendentu skaita un atbilstības.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Stipendiju piešķiršana studentam vai 

rezidentam (mediķi)

31 stipendijas 23 stipendijas 31 mediķi (izņemot ģimenes ārsts)  23 mediķi OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

Nr.352, 19.09.2019. 

Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm

(tukšs)            101 125 € Ar stipendijām atbalstāmās specialitātes noteiktas ar Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumu Nr.338/11 un atbalstāmos pretendentus 

konkursa kārtībā izraugās pašvaldības izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija, 

atkarībā no pretendentu skaita un atbilstības.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko organizāciju 

darbību sociālo jautājumu 

risināšanā

Sociālās iekļaušanas projektu konkurss 1 konkurss 1 konkurss 5 projekti 4 projekti OA Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)               91 708 € Rādītāja un budžeta izpilde mazāka nekā plānots, jo vairākus projektus nevarēja 

pilnvērtīgi īstenot Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumu dēļ. Attiecīgi netika 

apgūts viss finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Orientēšanās spēļu Liepājas pēdas 

Latvijā organizēšana

1 pasākums 0 - 1100 dalībnieku 0 - 1 Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

2020.gada 

15.janvāra Liepājas 

pilsētas pašvaldības 

izpilddirektora 

rīkojums Nr.8/2.1.1 

Par orientēšanās 

spēles komandām 

Liepājas pēdas 

Latvijā organizēšanu 

(tukšs)                       -   € Covid-19 pandēmijas apstākļos nav rīkoti īpaši pulcēšanās pasākumi, tai skaitā 

pieņemts lēmums pasākumu Liepājas pēdas Latvijā organizēt 2022.gada 4.maijā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un 

jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu pilsētai

Dažādi pasākumi, kurus organizē 

priekšsēdētāja birojs

15 pasākumi 2 pasākumi 1000 dalībnieki 2500 dalībnieki 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 324 € Covid-19 pandēmijas apstākļos nav rīkoti īpaši pulcēšanās pasākumi (mēra 

pieņemšana u.c.), bet to vietā rīkotas videotikšanās ar iedzīvotājiem, lai pārrunātu 

pilsētas aktualitātes un pašvaldības darbu. Domes priekšsēdētāja tikšanās ar 

iedzīvotājiem Facebook platformā pārraidīta tiešraidē 21.12.2021. un tā sasniegusi 

2,5 tūkstošu skatījumu. Tāpat gada nogalē domes priekšsēdētāja vietnieks 

organizējis tikšanās ar kultūras un sporta nozares pārstāvjiem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

1.4.2.(6.) Veicināt pensionēto speciālistu un 

aktīvo iedzīvotāju brīvprātīgu 

iesaistīšanos sabiedriskajās 

aktivitātēs, popularizējot 

brīvprātīgā darba iniciatīvas

Nevalstisko organizāciju projektu 

konkurss

1 konkurss 1 konkurss 25 projekti 16 projekti OA Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)               27 880 € Rādītāja un budžeta izpilde mazāka nekā plānots, jo vairākus projektus nevarēja 

pilnvērtīgi īstenot Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumu dēļ. Attiecīgi netika 

apgūts viss finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs 

teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde 

BIM vidē  (būves informatīvās 

modelēšanas sistēma - 3D)

1 detālplānojums attīstības 

koncepcija

1 attīstības koncepcija 1 nākotnē attīrīta teritorija (veikti 

sanācijas darbi)

1 nākotnē attīstīta teritorija 1 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 13.punkts

23.08.2018. 

Nodomu protokols 
(tukšs)                       -   € 2020.gada 14.aprīlī noslēgts līgums par koncepcijas izstrādi BIM vidē. 2020.gada 

21.decembrī darbs ir pabeigts, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2021.gadā finansējums nav bijis nepieciešams.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs 

teritorijas perspektīvās attīstības 

programmas realizācija

1 darbību komplekss 	1. Izstrādāts 

lokālplānojums; 2. Izstrādāts un 

apstiprināts piesārņoto vietu 

sanācijas plāns (pa kārtām); 

3.Izstrādāti un apstiprināti būvvaldē 

4 - 6 tehniskie projekti publiskās 

lietošanas infrastruktūras (ielas un 

komunikācijas) izbūvei (pa 

kārtām); 4.Ekonomiskās 

programmas īstenošanai 

nepieciešamo sākotnējo 

priekšnosacījumu izpilde (zemes 

gabalu iegāde); 5.Pamatojoties uz 

apstiprināto lokālplānojumu, 

izveidoti vairāk kā 10 jauni zemes 

gabali, izdalot atsevišķi publiskās 

lietošanas ielu izbūvei 

nepieciešamos zemes gabalus, un 

industriālajai apbūvei paredzētos 

zemes gabalus.; 6.Nojauktas 3 

ēkas; 7.Noslēgti 10-15 ilgtermiņa 

nomas līgumi par industriālo 

objektu (rūpnīcas, loģistikas 

kompleksi, u.c.) būvniecību, veikta 

1 darbību komplekss (daļēji izpildīts) 1000 darba vietas (10 gadu periodā) 69 darba vietas Jauna (jūnijs) Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 3.punkts

23.08.2018. 

Nodomu protokols 
(tukšs)         3 000 000 € Darba vietu skaits LM teritorijā 2021.gadā ir pieaudzis par 69 vietām.1. Noslēgts 

līgums par lokālplānojuma izstrādi; samaksāts avanss un starpmaksājums. Ir 

izstrādāta lokāplānojuma pirmā redakcija un 2022. gada 17. februāra Domes sēdē 

pieņemts lēmums par tās pilnveidi. Lokāplānojumu plānots pilnveidot līdz 

2022.gada gada 22. aprīlim un apstiprināt jūlija Domes sēdē.2. 2022.gada gada 

martā veikta cenu aptauja, kuras laikā nav iesniegts neviens piedāvājums. 

Izsludināts atkārtots iepirkums EIS 2022.gada gada 4.aprīlī. 3. izstrādāts 

projektēšanas uzdevums būvprojektu izstrādei, noslēdzot 2022.gadā līgumu. 

Līguma izpilde plānota 2022.gada aprīlī.4. 2019.gadā noslēgts nekustamo 

īpašumu pirkuma līgums. 2021.gada 9.jūlijā noslēgta Starpresoru vienošanās starp 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 

un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un šīs vienošanās ietvaros 

veikts pārskaitījums, kas izmantots pirmpirkuma tiesību īstenošanai nekustamo 

īpašumu iegādei LM teritorijā. 

5.-7. punkts – izstrādē.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

3.1.1.(1.) Veicināt iedzīvotāju 

uzņēmējdarbības iniciatīvas un 

jaunu uzņēmumu veidošanos 

Liepājā, atbalstot biznesa 

inkubatora darbības turpināšanu 

pilsētā

Uzņēmējdarbības ideju konkursu 

/pasākumu/ konferenču organizēšana 

(sadarbība ar LiepU; LTRK, LIAA Liepājas 

biznesa inkubatoru un Kurzemes biznesa 

inkubatoru) 

3 pasākumi 3 pasākumi 300 dalībnieki 300 dalībnieki 2 Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € 08.-09. aprīlis LTRK IESPĒJU FESTIVĀLS KURZEMĒ Biznesa forums 

RŪPNIECĪBA UN INOVĀCIJAS KURZEMES ATTĪSTĪBAI02.06.2021. LTRK 

BIZNESA KLUBS ATTĀLINĀTI LIEPĀJĀ DARBINIEKU PRASMJU UN ZINĀŠANU 

ATBILSTĪBA DARBA TIRGUS PRASĪBĀM01.12. LTRK KURZEMES BIZNESA 

KLUBA PASĀKUMĀ. Tēma: ES fondu līdzekļi Latvijā nākamam periodam: kā 

ieguldīt, nevis apgūt?Pasākumu norise apmaksāta no cita budžeta koda.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Kultūras pasākumu nodrošināšana 2 pasākums 0 - 2000 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

Domes 20.02.2020. 

lēmums Nr.45/3 "Par 

konferenču, 

semināru un 

starnozaru 

pasākumu 

līdzfinansēšanu

(tukšs)                       -   € Covid-19 pandēmijas apstākļos nav rīkoti īpaši pulcēšanās pasākumi, tai skaitā 

kultūrā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Sporta pasākumu nodrošināšana 1 pasākums 0 - 1000 dalībnieki 0 - OA Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

Domes 20.02.2020. 

lēmums Nr.45/3 "Par 

konferenču, 

semināru un 

starnozaru 

pasākumu 

līdzfinansēšanu

(tukšs)                       -   € Covid-19 pandēmijas apstākļos nav rīkoti īpaši pulcēšanās pasākumi, tai skaitā 

sportā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

2.1.8.(1.) Regulāri aktualizēt un papildināt 

informatīvās norādes pilsētvidē 

un informāciju pie konkrētiem 

tūrisma objektiem pilsētā

LVC standarta norādes zīme (tukšs) (tukšs) 1 norādes zīme (tukšs) (tukšs) 79195 Nakšņojošo viesu skaits 

naktsmītnēs 2021. gadā 

(tukšs) Izpildīts (tukšs) (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Esošā budžeta ietvaros veicām finansējuma novirzīšanu no rīcībai 4.1.2.(6.) 

paredzētā budžeta LVC standarta baltās norādes zīmes nomaiņai. 2021. gada 

sākumā tika izstrādāts Liepājas navigācijas zīmju stratēģiskais plāns, kas paredz, 

ka pirmajā darba stadijā standarta ceļa zīmju ietvaros navigācijas uzlabošanai tiek 

sakārtota autobraucēju plūsmu novirzīšana pareizajos virzienos, nokļūšanai 

nepieciešamajā pilsētas daļā, kā arī galveno virzienu norādīšana izkļūšanai no 

pilsētas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma informācijas 

biroja darbību, uzlabot 

aprīkojumu, izveidot preču un 

pakalpojumu klāstu, lai celtu 

tūristu apkalpošanas kvalitāti

Bagāžas uzglabāšanas skapīši (tukšs) (tukšs) 9 bagāžas uzglabāšanas skapīši (tukšs) (tukšs) 0 - (tukšs) Daļēji izpildīts (tukšs) (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Esošā budžeta ietvaros veicām finansējuma novirzīšanu no rīcībai 4.1.2.(6.) 

paredzētā budžeta šī projekta realizācijas uzsākšanai, tā kā tas ir norādīts LRTIB 

jauno telpu iekārtojuma plānošanas laikā kā potenciāli nākotnē sniedzams papildus 

pakalpojums, kam Kurzemē un Zemgalē nav alternatīvas, jo tuvākā bagāžas 

glabātuve ir Rīgas lidostā un Rīgas autoostā. 

LRTIB 2021. gadā ieguva "Gājējiem draudzīgs uzņēmējs" zīmi, bija nepieciešams 

risināt arī gājēju (pārgājienu maršrutu veicēju) bagāžas novietošanas iespējas, lai 

viņi varētu atpūsties un apskatīt pilsētu bez smagās bagāžās. 9 bagāzas 

uzglabāšanas skapīši tikai uzstādīti 2021. gadā, bet rezultatīvais rādītājs nav 

norādāms, jo to iznomāšana klientiem tiks uzsākta 2022. gada aktīvajā tūrisma 

sezonas sākumā - potenciāli maijā, kad pēc šī pakalpojumu sāktos pieprasījums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Drukas un reklāmas darbu sagatavošana 1 visu darbu kvalitatīva 

sagatavošana

1 visu darbu kvalitatīva 

sagatavošana

69716 Nakšņojošo skaits Liepājā 

naktsmītnēs 2020. gadā pēc 

oficiālās statistikas bija 87 146, kas 

ir par 17% mazāk kā 2019. gadā. 

Ieilgstot pandēmijai, prognozējam, 

ka viesu skaits varētu būt par 20% 

mazāks kā 2020. gadā.

79195 Nakšņojošo viesu skaits 

naktsmītnēs 2021. gadā 

pārsniedzis plānoto rādītāju par 

9479 nakšņotājiem (par 13,6%)

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) (tukšs)               14 661 € Rezultatīvais rādītājs pārsniegts sakarā ar to, ka 2020. gadā veidojot 2021. gada 

budžetu bija ļoti piesardzīgas prognozes. Paredzēt ierobežojumu intensitāti 

pandēmijas laikā, kā arī tūrisma plūsmu bija teju neiespējami, jo nav iepriekšējas 

pieredzes ar šāda veida tūrisma nozares bloķētāju kā vīrusa izraisītu starptautisku 

pandēmiju. 

Iepriekš neplānoto reklāmas kampaņu apjomu un atjaunojot pasākumu bukletu 

"Šonedēļ, Liepājā!" palielinājās darbu sagatavošanas izmaksas, daļu no dalības 

pasākumos un projektos paredzētajiem līdzekļiem novirzot uz šo aktivitāti

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Pilsētas reklāmas kampaņas medijos 4 kampaņas 4 kampaņas 69716 Nakšņojošo skaits Liepājā 

naktsmītnēs 2020. gadā pēc 

oficiālās statistikas bija 87 146, kas 

ir par 17% mazāk kā 2019. gadā. 

Ieilgstot pandēmijai, prognozējam, 

ka viesu skaits varētu būt par 20% 

mazāks kā 2020. gadā.

79195 Nakšņojošo viesu skaits 

naktsmītnēs 2021. gadā 

pārsniedzis plānoto rādītāju par 

9479 nakšņotājiem (par 13,6%)

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) (tukšs)               84 761 € Rezultatīvais rādītājs pārsniegts sakarā ar to, ka 2020. gadā veidojot 2021. gada 

budžetu bija ļoti piesardzīgas prognozes. Paredzēt ierobežojumu intensitāti 

pandēmijas laikā, kā arī tūrisma plūsmu bija teju neiespējami, jo nav iepriekšējas 

pieredzes ar šāda veida tūrisma nozares bloķētāju kā vīrusa izraisītu starptautisku 

pandēmiju. Operatīvi plānojot potenciālo tūristu plūsmu un sekojot līdzi Latvijā un 

Baltijās valstīs kā arī Eiropā notiekošajam, LRTIB pielāgojās reklāmas kampaņu 

izveidē, tādējādi daļu no dalības pasākumos un projektos paredzētajiem līdzekļiem 

novirzot digitālajām, audio-vizuālajām un drukas reklāmām kā vietējos tā ārvalstu 

medijos gada nogalē, aicinot baudīt Liepājas Ziemas rotājumu burvību decembra 

beigās un janvārī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Tūrisma drukas darbu nodrošināšana 150000 eksemplāri 22400 eksemplāri 1,67 Uzturēšanās ilgums Liepājā 

(diennakts). Paildzināt tūristu 

uzturēšanos Liepājā par 0,02 

procenta punktiem (2020. gadā 

pret 2019. gadu 0,00% pieaugums, 

2020. gadam pret 2018. gadu 

0,07% pieaugums). Ņemot vērā 

pandēmijas ieilgšanu, uzturēšanās 

ilgums varētu pieaugt par 0.02 

procenta punktiem.

1,74 Uzturēšanās ilgums (diennakts). 

Rezultāts pārsniedzis plānoto 

rādītāju par 0,09 naktīm (par 5,4%)

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) (tukšs)               15 368 € Rezultatīvais rādītājs pārsniegts sakarā ar to, ka 2020. gadā veidojot 2021. gada 

budžetu bija ļoti piesardzīgas prognozes rezultatīvajos sasniedzamajos rādītājos. 

Paredzēt ierobežojumu intensitāti pandēmijas laikā, kā arī tūrisma plūsmu bija teju 

neiespējami, jo nav iepriekšējas pieredzes ar šāda veida tūrisma nozares bloķētāju 

kā vīrusa izraisītu starptautisku pandēmiju. 

Sakarā ar vīrusa Covid 19 pandēmijas ietekmi arī uz 2021. gada tūrisma nozarei, 

2019. gada un 2020. gada drukas materiālu bāze noliktavā bija pieejama arī 2021. 

gadā, jaunus drukas materiālus vajadzēja nodrukāt tikai nelielā skaitā novembrī. 

Savukārt ierobežojumu mīkstināšanas periodā sākot no 2021. gada jūlija, 

atjaunojās kultūras un sporta pasākumi, kā rezultātā LRTIB atjaunoja iknedēļas 

pasākumu apkopojuma materiāla "Šonedēļ Liepājā!" druku, kas neplānotus 

izdevumus nesa pašā gada izskaņā ar paplašinātā izdevuma nepieciešamību, 

pasākumu apjoma dēļ, drukājot decembra nobeigumā. Esošā budžeta ietvaros 

veicām finansējuma novirzīšanu no rīcībai 4.1.2.(6.) paredzētā budžeta.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Dalība pasākumos un projektos 25 pasākumi un projekti 32 dalība pasākumos un projektos 69716 Nakšņojošo skaits Liepājā 

naktsmītnēs 2020. gadā pēc 

oficiālās statistikas bija 87 146, kas 

ir par 17% mazāk kā 2019. gadā. 

Ieilgstot pandēmijai, prognozējam, 

ka viesu skaits varētu būt par 20% 

mazāks kā 2020. gadā.

79195 Nakšņojošo viesu skaits 

naktsmītnēs 2021. gadā 

pārsniedzis plānoto rādītāju par 

9479 nakšņotājiem (par 13,6%)

1 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) (tukšs)               74 591 € Rezultatīvais rādītājs pārsniegts sakarā ar to, ka 2020. gadā veidojot 2021. gada 

budžetu bija ļoti piesardzīgas prognozes. Paredzēt ierobežojumu intensitāti 

pandēmijas laikā, kā arī tūrisma plūsmu bija teju neiespējami, jo nav iepriekšējas 

pieredzes ar šāda veida tūrisma nozares bloķētāju kā vīrusa izraisītu starptautisku 

pandēmiju. 

Joprojām pandēmijas dēļ atceļas klātienē plānotās izstādes un kontaktbiržas, 

pārējot digitalajā vidē. Digitālajā vidē notiekošie pasākumi ir ar mazākām 

izmaksām, jo jāsedz tikai dalības maksas, bet nav ne transporta, ne nakšņošanas 

izdevumu. Izmantojot situāciju, LRTIB pieteica dalību vairāk starptautiskās 

kontaktbiržās, kā bija plānots iepriekš. Savukārt vasaras periodā, kad ierobežojumi 

atceļas, LRTIB uzņēma kontaktbiržās iepazīto sadarbības partneru inspekcijas 

vizītes Liepājā un Dienvidkurzemes novadā. Līdzekļi, kas netika apgūti šajā darbībā 

tika novirzīti uz pārējām darbībām.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Reģiona 

tūrisma informācijas 

birojs SIA

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Komandējumi 6 komandējumi 3 komandējumi 69716 Nakšņojošo skaits Liepājā 

naktsmītnēs 2020. gadā pēc 

oficiālās statistikas bija 87 146, kas 

ir par 17% mazāk kā 2019. gadā. 

Ieilgstot pandēmijai, prognozējam, 

ka viesu skaits varētu būt par 20% 

mazāks kā 2020. gadā.

79195 Nakšņojošo viesu skaits 

naktsmītnēs 2021. gadā 

pārsniedzis plānoto rādītāju par 

9479 nakšņotājiem (par 13,6%)

1 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

(tukšs) (tukšs)                      32 € Rezultatīvais rādītājs pārsniegts sakarā ar to, ka 2020. gadā veidojot 2021. gada 

budžetu bija ļoti piesardzīgas prognozes. Paredzēt ierobežojumu intensitāti 

pandēmijas laikā, kā arī tūrisma plūsmu bija teju neiespējami, jo nav iepriekšējas 

pieredzes ar šāda veida tūrisma nozares bloķētāju kā vīrusa izraisītu starptautisku 

pandēmiju. 

Sakarā ar pandēmijas ietekmi uz klātienes pasākumu norisi un pāreju uz 

digitālajiem pasākumiem, samazinās nepieciešamība segt transporta un 

nakšņošanas pakalpojumus.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas reģionālā 

slimnīca SIA

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Cilvēkresursu programma veselības 

aprūpē SIA Liepājas reģionālā slimnīca. 

Medicīnas speciālistu piesaiste (dzīvokļu 

īrei, transportam)

1 programma 1 Programma 32 Speciālisti, t.sk., 

1.Speciālistu skaits, kam izīrē 

dzīvokļus - 10 speciālisti 

2.Speciālistu skaits, kam sedz 

transporta izdevumus - 20 

speciālisti 

3.Medicīnas māsas, kam sedz 

mācību maksu - 2 speciālisti

43 Speciālisti, t.sk., 

1.Speciālistu skaits, kam izīrē 

dzīvokļus - 17 speciālisti

2.Speciālistu skaits, kam sedz 

transporta izdevumus - 24 

speciālisti

3.Medicīnas māsas, kam sedz 

mācību maksu - 2 speciālisti

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

Nr. 494 (05.11.2005) 

ar pēd.groz. 

16.05.2019 Nr. 163

Pr_177               50 280 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas reģionālā 

slimnīca SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

SIA Liepājas reģionālā slimnīca 

infrastruktūras attīstība

2 Labiekārtota teritorija - 2 zonas 

(paplašināta apmeklētāju 

autostāvvieta + 80 stāvvietas un 

labiekārtota Z daļa "meža pusē" + 

35 stāvvietas personālam)

1 Labiekārtota teritorija (apmeklētāju 

stāvlaukums ar papildus 86 

autostāvvietām)

121 Izbūvētās auto stāvvietas (papildus 

86 apmeklētāju, t.sk. 6 cilvēkiem ar 

kustības traucējumiem, auto 

stāvvietas, kā ari 35 personāla 

stāvvietas

86 Izbūvētās auto stāvvietas (papildus 

86 apmeklētāju, t.sk. 6 cilvēkiem ar 

kustības traucējumiem

OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

Nr. 412 

(17.10.2019.)
(tukšs)            123 500 € 1. Darbības izpildes rezultāts ir 1 nevis plānotais 2, jo labiekārtošanas teritorijas 

Nr.2 - Z daļa "meža pusē" tika veiktas izmaiņas būvprojektā, būtiski palielinot 

labiekārtošanas apjomu, kā arī veicot apakšzemes komunikāciju nomaiņu. Līdz ar 

to visi labiekārtošanas darbi netika paveikti 2021., bet tos pabeigs 2022.gadā.

 2. Izpildes radītājs no 121 ir tikai 86, jo nav īstenotas abas labiekārtošanas 

teritorijas zonas.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Autotransports valdes darba 

nodrošināšanai

1 transporta vienība 0 - 2 Valdes locekļi 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_70  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Liepājas teātra 2021.gada 

jauniestudējumu plāna realizēšana

10 Jauniestudējumi 12 Jauniestudējumi 18000 Skatītāji 21174 Skatītāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)            226 637 € Sākotnēji neplānotas diplomdarba izrādes un tiešsaistes izrādes uzņemšana 

repertuārā. Izrādes tiešsaistē iespējams rādīt arī publisku klātienes pasākumu 

aizlieguma laikā, aks vairoja skatītāju skaitu. Pašvaldība piešķīra mazu 

nepieciešamā budžeta daļu, vēlāk trūkstošais finansējums daļēji kompensēts no 

valsts (172 710 EUR). Budžeta izpilde ir nebūtiski mazāka, tie ir izdevumi par 

jaunuzvedumu ražošanu (ne izrāžu rādīšanu). Galvenokārt tāpēc, ka 2021.gada 

sākumā teātrim nebija informācijas par pieejamo jaunuzvedumu budžetu un teātris 

repertuāru plānoja piesardzīgi, veidojot programmu ar mazākām izmaksām. 

Starpība tika ieguldīta 2022.gada pirmā jaunuzveduma sagatavošanā (kas arī 

atspoguļots ir ar Kultūras ministriju saskaņotajā valsts finansējuma izlietojuma 

tāmē).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Teātra darbinieku atalgojuma 

pielīdzināšanas nozares atalgojumam 

atbilstoši KM noteiktajam (aktieris EUR 

1100, teātra speciālists EUR 930), 

vienlaikus nodrošinot kopējo atalgojuma 

struktūru organizācijā

930 Teātra darbinieku vidējais 

atalgojums, eur

0 - 80 darbinieki 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Teātra trupas papildināšana (uzņemot 

trupā Liepājas Universitātes bakalaura 

studiju programmas Aktiermāksla 

2021.gada absolventus)

9 Aktieri (9) 9 Aktieri (9) 18000 Skatītāji 21174 Skatītāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

2017.gada 

19.janvāra domes 

lēmums Nr.15 "Par 

studiju programmas 

līdzfinansēšanu"

(tukšs)               39 687 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Atsevišķu skatuves prožektoru (stage 

light) nomaiņa

2 prožektori 0 - 200 Izrādes 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ēkas videonovērošanas sistēmas 

atjaunošana

16 15 videokameras, 1 sistēma 0 - 65000 Skatītāji, darbinieki, citi teātra 

apmeklētāji, personas teātra 

apkārtnē

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_70  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Lielās zāles aprīkošana ar augstas 

izšķirtspējas videoprojektoru

1 Videoprojektors (videoprojektoru 

komplekts)

0 - 100 Izrādes 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Lielās zāles aprīkošana ar energoefektīvu 

skatuves apgaismojumu (3.kārta)

1 priekšgaismu komplekts (8 

prožekroti, 1 stanga)

0 - 200 Izrādes 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Orķestra bedres podestu nomaiņa 10 podesti 0 - 50 darbinieki 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas teātris SIA 1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Videokameras iegāde 1 videokamera 0 - 10 Iestudējumi 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 5.punkts

(tukšs) Pr_71  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas tramvajs 

SIA

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības institūcijās

Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas kompleksa rekonstrukcija

6 Zemās grīdas tramvaja vagoni 6 zemās grīdas tramvaja vagoni 3069400 Pārvadāto pasažieru skaits. 

Pieaugums 3%, salīdzinājumā ar 

2015.gadu. Rādītājs sasniedzams 

2023.gadā.  CO2 ekvivalenta t 

samazinājums par 27 t. Rādītājs 

sasniedzams piecu gadu laikā pēc 

projekta īstenošanas.

1368990 pārvadāto pasažieru skaits OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 9.punkts

LPD lēmums 

13.10.2016., LPD 

lēmums 13.06.2019. 

Nr.208 Nr.352, MK 

noteikumi 

28.07.2020. Nr. 467

Pr_145         1 566 158 € 2. Plānotais rādītājs sasniedzams 2023.gadā.  

2021.gada pasažieru skaita samazinājums skaidrojams ar ieviestajiem 

ierobežojumiem pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu. 2021.gada 

oktobrī un novembrī sakarā ar reisu samazinājumu komandantstundu dēļ neveikti 

550 reisi.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Universitāte 1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības 

eksportspēju, piesaistot 

studējošos un akadēmisko 

personālu no ārvalstīm

Akadēmiskā personāla piesaiste studiju 

kvalitātes nodrošināšanai

14 lektori 25 lektori 14 lektori 25 lektori 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               39 882 € 2021. gadā piesaistīti 25 lektori, tai skaitā 16 humanitāro zinātņu un mākslas jomā, 

12 Datorzinātņu, inženierzinātņu un vides aizsardzības jomā, 3 Uzņēmējdarbības 

un administrēšanas jomā, 1 Izglītības zinātnēs.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Universitāte 1.1.7.(3.) Veicināt augstākās izglītības 

eksportspēju, piesaistot 

studējošos un akadēmisko 

personālu no ārvalstīm

Liepājas Universitātes mārketinga 

aktivitātes

11 1 video reklāma;10 publicitāte 

interneta portālos

1 reklāmas kampaņa 100 Studentu skaita pieaugums 104 studentu skaita pieaugums Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 21.punkts

2020.gada 

17.decembra Domes  

lēmums Nr.637/19

(tukšs)               10 000 € Sagatavoti četru studiju programmu reklāmas video, to demonstrēšanu LED 

ekrānos Rīgā 13 vietās (14 dienas), reklāma portālā jauns.lv (14 dienas), vides 

reklāmas izgatavošana un izvietošana Liepājā, Saldū, Talsos un Kuldīgā, kā arī 

audio reklāmu Radio SWH un Radio SWH ROCK (53 reizes 5 dienu laikā). 

Kopējais LiepU studentu skaita pieaugums no 414 reflektantiem 2020. gada 

1.septembrī pieaudzis par 34%, sasniedzot 554 reflektantus 2021. gada 

1.septembrī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas Universitāte 1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un 

konkurētspējīgas profesionālās 

kultūrizglītības attīstību Liepājā 

un talantīgu profesionāļu 

izaugsmi – pilnveidojot izglītības 

kvalitāti un sekmējot 

nepieciešamos ieguldījumus

Līdzfinansējums studiju programmai 

Aktiermāksla Liepājas Universitātei

1 programmas nodrošināšanai 1 programmas nodrošināšana 12 aktieri 10 aktieri OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 4.punkts

(tukšs) (tukšs)               29 212 € Studiju programmu Aktiermāksla 2021. gada 16.jūlijā absolvēja 10 jaunie aktieri, no 

kuriem 9 turpina darbu Liepājas teātrī, savukārt viena absolvente – Liepājas Leļļu 

teātrī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Liepājas ūdens SIA 2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un modernizēt 

Liepājas pilsētas ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklus, nodrošināt 

pēc iespējas visiem pilsētas 

mājokļiem pieslēgumu iespējas 

centralizētajiem tīkliem

SIA Liepājas ūdens kanalizācijas nozares 

pārvietošana uz Alsungas ielu 30 un 

Ventas ielu 11/17

2 Labiekārtošanas projekti (Abās 

vietās jāizstrādā labiekārtošanas 

projekti. 

Alsungas ielā 30 jāizveido sanitārā 

zona ap ūdens rezervuāriem , 

jāizprojektē un jāralizē objekta 

siltināšana, darbi varētu ietvert 

jumta uzlabošanu, logo nomaiņu, 

fasādes siltināšanu u.c. )

0 - 1 struktūrvienība

(22 darbinieki,

11 transporta vienības)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbības īstenošanai netika piešķirts finansējums.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos uzlabojumus 

Liepājas vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās komunikācijas, 

klašu labiekārtojums, 

apgaismojums, u.c.)

Stadiona Daugava (Jūrmalas parks 3, 

Liepāja) Rietumu tribīņu jumta 

konstrukciju nostiprināšana

1 Nostiprināta 1 jumta konstrukcija 0 - 3000 Uzlabota drošība 3000 

apmeklētājiem

0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               20 057 € Daļēji īstenota darbība no 2020. gada budžeta atlikuma. Pabeigti darbi pie tribīņu 

defektācijas akta sagatošanas (SIA "Contruction55), noslēgts līgums par tehniskā 

projekta izstrādes. Plānots, ka tehniskais projekts tiks saskaņots Būvvaldē 2022. 

gada pirmajā pusgadā, faktiskie būvniecības darbi varētu uzsākties ~ 2022. gada 

septembrī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Apgaismojuma daļēja atjaunošana 

stadiona Daugava rezerves laukumā

28 Atjaunots mākslīgais 

apgaismojums, nomainīti 28 

prožektori, sakārtoti kabeļi 4 

apgaismes mastiem

11 Uzstādīti 3 (trīs) jauni 

apgaismojuma masti KP 

basketbola un futbola laukumiem. 

Papildus atjaunots apgaismojums 

stadionā "Daugava" ap 

vieglatlētikas skrejceliņu.

500 Uzlaboti apstākļi 500 

treniņu/sacensību apmeklētājiem 

un samazināti elektroenerģijas 

izdevumi par ~ 20%, salīdzinājumā 

ar 2019.gada izdevumiem

0 - 2 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 8 502 € Daļēji īstenota darbība no 2021. gada budžeta atlikuma. Apgaismojuma nomaiņa 

un papildināšana LED, KP basketbola laukums, vieglatlētikas sektors stadionā 

"Daugava" (8 gab.).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Apgaismojuma pakāpeniska atjaunošana 

Daugavas sporta zālē (Skolas iela 9, 

Liepāja)

15 Atjaunots apgaismojums (15 esošo 

spuldžu nomaiņa pret LED 

lampām), samazināts 

elektroenerģijas patēriņš par ~ 

50% salīdzinājumā ar 2019./2020. 

gadu

11 Nomainīts zālē esošais 

apgaismojums. Atbilstoši 

veiktajiem telpas apgaismojuma 

aprēķiniem, uzstādītas 11 

(vienpadsmit) jaunas LED lampas, 

kas pilnībā nodrošina 

treniņprocesu/ sacensību 

aizvadīšanu šajā zālē. Plānojot 

elektroenerģijas patēriņa 

samazinājumu ~ 35%

350 Uzlaboti ~ 350 apmeklētāju treniņu 

apstākļi un samazināti 

elektroenerģijas izdevumi par ~ 

25% salīdzinot ar 2019./2020. 

gadu

350 Uzlaboti ~ 350 apmeklētāju treniņu 

apstākļi un samazināti 

elektroenerģijas izdevumi par ~ 

25% salīdzinot ar 2019./2020. 

gadu

2 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 3 546 € Darbība īstenota no 2021.gada budžeta atlikuma.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Daugavas sporta zāles (Skolas iela 9, 

Liepāja) ēkas fasādes atjaunošanas 

būvprojekta izstrāde

1 Izstrādāts būvprojekts 0 - 1 Atjaunota ēkas 1 fasādes daļa 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

Dzīvojamā korpusa kapitālais remonts 

atpūtas kompleksā Draudzība (Bernāti, 

Nīcas novads, Nīcas pagasts)

144,2 Izremontētas telpas 144,2 m2 

platībā

~50 Izremontētas telpas 50 m2 platībā 270 Uzlaboti sadzīves apstākļi ~270 

klientiem, tādējādi iespējams 

palielināt nometņu skaitu par 2-3 

nometnēm (salīdzinot ar 

2020.gadu)

0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_140                 5 685 € Daļēji īstenota darbība no 2021.gada budžeta atlikuma. WC un dušas kapitālais 

remonts. Darbi tiks pilnībā pabeigti 2022. gada pavasarī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Ēdamzāles jumta nomaiņa, t.sk., ēkas 

fasādes atjaunošana atpūtas kompleksā 

Draudzība (Bernāti, Nīcas novads, Nīcas 

pagasts)

580 Nomainīts ēdamzāles ēkas jumts 

580 m2 platībā

0 - 500 Uzlaboti apstākļi 500 klientiem 

(uzlabots nekustamā īpašuma 

stāvoklis un vizuālais izskats)

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_140  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Futbola zālāja nomaiņa stadionā Daugava 

(Jūrmalas parks 3, Liepāja)

1 Nomainīts futbola laukuma 

segums 7753 m2 platībā (t.sk., 

jauna zāliena ieklāšana (paklāja), 

jaunas drenāžas ierīkošana, 

laistīšanas sistēmas ierīkošana)

0 - 6 Infrastruktūras noslodzes 

palielināšanās par 6 spēlēm gadā 

(salīdzinot ar 2020.gadu)

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_133  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Inženiertīklu sakārtošana (apkures katla/ 

ventilācijas sistēmas) nomaiņa stadionā 

Daugava (Jūrmalas parks 3, Liepāja)

1 Inženiertīklu sakārtošana 

(nomainīti 2 (divi) apkures katli un 

atjaunota ventilācijas sistēma 

stadiona kluba ēkā)

0 - 1500 Uzlaboti apstākļi1500 

apmeklētājiem, kā arī 

samazināsies ikdienas 

uzturēšanas izmaksas 

(elektroenerģija) par ~ 5-7% 

salīdzinot ar 2019.gadu

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Izstrādāt garāžas ēkas būvprojektu un 

vizualizāciju (Skolas iela 9, Liepāja)

1 Izstrādāts būvprojekts 1 Izstrādāts būvprojekts 36 Atjaunota ēka 36 m2 platībā 36 Atjaunota ēka 36 m2 platībā 2 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 7 522 € Darbība īstenota no 2021. gada budžeta atlikuma.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Mākslīgā futbola seguma nomaiņa 

stadiona Daugava, rezerves laukumā 

(Jūrmalas parks 4, Liepāja)

1 Nomainīts futbola laukuma 

mākslīgais segums (6500m2 

platībā)

0 - 4100 stundas gadā (palielināsies treniņu 

procesu/ sacensību apjoms līdz 

10%, salīdzinot ar 2020.gadu)

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

Projekts. Piepūšamās futbola halles 

izveidošana stadionā Olimpija

1 Izveidota piepūšamā futbola halle 

(120 m x 80 m)

0 - 1000 Apmeklētāji (kā arī palielināsies 

treniņu apjoms par ~ 25% 

salīdzinot ar 2019.gadu)

0 - OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)            650 000 € Darbība daļēji īstenota. Pabeigta tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošana, 

izsludināts iepirkums. Plānots, ka projekts tiks īstenots līdz 2022. gada beigām.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Sportistu ģērbtuves atjaunošana 

stadionā Olimpija (Zvejnieku aleja 2/4, 

Liepāja)

60 Izremontētas telpas 60 m2 platībā 0 - 400 Uzlaboti apstākļi 400 sportistiem 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Sportistu ģērbtuves atjaunošana 

stadionā Velnciems (Darbnīcu iela 10, 

Liepāja)

50 Izremontētas telpas 50 m2 platībā 0 - 150 Uzlaboti apstākļi 150 sportistiem 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_136  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Sportistu ģērbtuvju, t.sk., dušu un WC 

pakāpeniska atjaunošana stadionā 

Daugava (Jūrmalas parks 3, Liepāja)

155 Izremontētas, t.sk., aprīkotas 

telpas 155 m2 platībā (3 

ģērtbuves, 3 wc un dušas telpas)

0 - 325 Uzlaboti apstākļi 325 sportistiem 

(apmeklētājiem), izpildot Veselības 

inspekcijas norādījumus, kā 

palielinot infrastruktūras noslodzi 

par ~ 5% no esošā apjoma

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_133  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Stadiona Daugava (Jūrmalas parks 3, 

Liepāja) Austrumu tribīņu atjaunošana 

stadionā Daugava

871 Sakārtots stadiona "Daugava" 

Austrumu tribīņu tehniskais 

stāvoklis un nomainīti 871 skatītāju 

krēsli

0 - 871 Uzlabota drošība 871 skatītājiem 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Stadiona Daugava (Jūrmalas parks 3, 

Liepāja) esošā žoga nomaiņa 

(turpināšana)

245 Nomainīts žogs 245 metru garumā 69 Uzsākta žoga nomaiņa stadiona 

"Daugava" austrumu pusē. 

Plānots, ka tiks nomainīts žogs ~ 

142 metru garumā

4000 Uzlabota drošība 4000 

apmeklētājiem

0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)               10 896 € Darbība daļēji īstenota. Ar LPD 2021. gada oktobra lēmumu, SIA "OC Liepāja" 

piešķirts finansējums 30000 EUR apmērā ar mērķi - turpināt žoga nomaiņu 

stadionā "Daugava". Iepirkuma procedūras rezultātā, daļēji darbi uzsākti novembra 

un decembra mēnešos. Līdz 2021. gada 31. decembrim daļēji pabeigta žoga 

nomaiņa (69 metri), pārējie darbi tiks pabeigti 2022. gadā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Stadiona Olimpija tribīņu labiekārtošana 

(Zvejnieku aleja 2/4, Liepāja)

500 Sakārtots stadiona "Olimpija" 

tribīņu tehniskais stāvoklis un 

nomainīti ~ 500 skatītāju krēsli.

0 - 500 Uzlabota 500 apmeklētāju drošība, 

palielinot infrastruktūras noslodzi 

par ~ 5% no esošā apjoma

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Vieglatlētikas skrejceļa atjaunošana 

stadionā Daugava (Jūrmalas parks 3, 

Liepāja)

1 Atjaunots vieglatlētikas skrejceļš S 

7070 m2 (nomainīts segums - 

ūdens necaurlaidīgs, 13mm)

0 - > 500 Apmeklētāju skaita pieaugums 

~500 gadā. Palielināsies sacensību 

apjoms par ~ 3 - 5 gadā salīdzinot 

ar 2020.gadu

0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_133  (tukšs) Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Žoga nomaiņa stadiona Olimpija (Roņu 

ielas pusē)

150 Nomainīts žogs 150 metru garumā 150 Nomainīts žogs 150 metru 

garumā, kā arī iebraucamie vārti

4000 Uzlabota drošība 4000 sportistiem 

(apmeklētājiem), kā arī uzlabots 

īpašuma vizuālais izskats

0 - 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 253 € Daļēji īstenota darbība no 2021. gada budžeta atlikuma. Noslēgts līgums par jauna 

žoga būvniecību un samaksāts avanss - 5253 EUR apmērā. Darbi tiks pabeigti līdz 

2022. gada pavasarim.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

OC Liepāja SIA 1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Žoga nomaiņa, t.sk., ieejas mezgla 

izveidošana stadionā Raiņa parks 

(Zemnieku iela 29, Liepāja)

1 Nomainīts žogs 334 metru 

garumā, kā arī izbūvēti jauni 

iebraukšanas vārti.

1 335 metri, izbūvēti 2 (divi) jauni 

iebraukšanas vārti (tehnoloģisko 

procesu nodrošināšanai)

>500 apmeklētāji (uzlabota apmeklētāju 

drošība, kā arī samazināts līdz 

minimumam risks par futbola 

bumbu nokļūšanu uz braucamās 

daļas)

500 apmeklētāji (uzlabota apmeklētāju 

drošība, kā arī samazināts līdz 

minimumam risks par futbola 

bumbu nokļūšanu uz braucamās 

daļas)

2 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_130               50 312 € Darbība īstenota no 2020.gada budžeta atlikuma. Īstenojot konkrēto projektu, tika 

izsludināts publiskias iepirkums, kā rezultātā tika ieekonomēti finanšu līdzekļi.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

0.0.0.(0.) RĪCĪBU KOPUMS ES projektu priekšfinansēšana un 

līdzfinansēšana

5 4 būvprojekti; 1 TEP; 1 būvdarbu 

līgums (uzsākti būvdarbi)

1 būvprojekts 5 teritorijas/objekti, kuriem 

nodrošināta iespēja uzsākt 

projektu/piesaistīt finansējumu

1 teritorijas/objekti, kuriem 

nodrošināta iespēja uzsākt 

projektu/piesaistīt finansējumu

OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

Attiecas uz projektos 

minētajiem 

lēmumiem

(tukšs)            320 628 € No plānotajiem 4 būvprojektiem 2021. gadā izstrādāts būvprojekts Berči laukuma 

pārbūvei. Izpildītais finansējums atšķiras no piešķirtā un plānotā, jo 2021. gadā nav 

pabeigta plānoto būvprojektu un 1 TEP izstrāde. Projektēšanas stadijā termiņi 

kavējušies dažādu apstākļu dēļ (projektēšana līgumu grozījumi, tehnisko 

noteikumu saņemšanas ieilgums, vienotu risinājumu saskaņošana, utt.).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.1.1.(2.) Nodrošināt pilsētā deklarētos 

bērnus ar vietu pirmskolas 

izglītības iestādēs no pusotra 

gada vecuma vai līdzvērtīgu 

alternatīvu pakalpojumu, tai 

skaitā atbalstīt privāto pirmskolas 

izglītības iestāžu darbību

Pirmskolas izglītības iestādes ēkas 

būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(decembris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.1.(1.) Informēt un organizēt veselības 

veicināšanas pasākumus 

atbilstoši mērķa grupu interesēm 

un aktualitātēm veselības jomā, 

tai skaitā atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību šajā jomā

Projekts. Baltijas pilsētu rīcība 

dzīvesveida izraisītu saslimšanu 

mazināšanā - inovatīva profilakses 

intervences modeļa izveide, iesaistot 

sabiedrības veselības pārvaldes iestādes 

Baltijas jūras reģionā 

(BaltCityPrevention)

1 Gala maksājums 1 gala maksājums 1 Pilnībā realizēts projekts 1 pilnībā realizēts projekts Jauna (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

2017.gada 19. 

janvāra Liepājas 

pilsētas domes 

lēmums Nr.24

Pr_305            107 777 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.1.(1.) Informēt un organizēt veselības 

veicināšanas pasākumus 

atbilstoši mērķa grupu interesēm 

un aktualitātēm veselības jomā, 

tai skaitā atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību šajā jomā

Projekts. Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs 10 darbības virzienos īstenoti 

veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi (4 

prioritārajās veselības jomas)

10 darbības virzienos īstenoti 

veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi (4 

prioritārajās veselības jomas)

2500 iesaistīti unikālie dalībnieki (tiešā 

mērķauditorija), netiešā 

mērķauditorija - visi Liepājas 

iedzīvotāji

756 nodarbības OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

2016.gada 18. 

augusta lēmums 

Nr.267

Pr_174               52 901 € No 2021.gada tiek uzskaitīts īstenoto nodarbību skaits, nevis dalībnieku skaits. 

Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ notikuši mazāk pasākumu. Budžeta izpilde 

2021.gadā ir mazāka, jo notikuši mazāk pasākumu. Pasākumi tiks īstenoti 2022.un 

2023.gadā, jo projekta izpilde turpinās.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.1.(1.) Informēt un organizēt veselības 

veicināšanas pasākumus 

atbilstoši mērķa grupu interesēm 

un aktualitātēm veselības jomā, 

tai skaitā atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību šajā jomā

Projekts. Senioru sociālā iekļaušana 

Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, 

uzlabojot pieejamību sociālām un 

fiziskām akivitātēm

4 Darbības virzienos 1) uzlaboti 

sociālie pakalpojumi senioriem, 2) 

uzstādīts pacēlājs Veco ļaužu 

dzīvojamā mājā Ganību ielā 

135/141, 3) izveidots Brīvdabas 

senioru vingrošanas laukums 

Ganību ielā 135/141, 4) īstenota 

pieredzes apmaiņa senioru, sociālo 

darbinieku un citu speciālistu 

kapacitātes stiprināšanai.

3 Darbības virzienos 1) uzlaboti 

sociālie pakalpojumi senioriem, 2) 

uzstādīts pacēlājs Veco ļaužu 

dzīvojamā mājā Ganību ielā 

135/141, 3) izveidots Brīvdabas 

senioru vingrošanas laukums 

Ganību ielā 135/141

1500 Iesaistītie dalībnieki - seniori, 

sociālie darbinieki, pašvaldības 

darbinieki, Liepājas iedzīvotāji

1500 iesaistīti dalībnieki - seniori, sociālie 

darbinieki, pašvaldības darbinieki, 

Liepājas iedzīvotāji

OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

152/7, 23.04.2020. Pr_312               93 130 € Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumu dēļ daļa pasākumu tiks īstenoti 

2022.gadā, līdz ar to arī budžeta izpilde atšķiras no piešķirtā finansējuma.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi par 

sociāli mazaizsargātajām pilsētas 

iedzīvotāju grupām, aktualizējot 

sociālā atbalsta sistēmu

Projekts. Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide DI plāna 

realizēšanai

4 4 objekti, lai nodrošinātu 

sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus, 

deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai.

0 - 56 12 personām jauniešu māja Reiņa 

meža ielā 12

0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

24.09.2015. Nr.436 

15.03.2018. Nr 8 

18.04.2019. Nr.139 

19.03.2020. 

Nr.143/4

Pr_112            786 980 € Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi 

saskaņā ar sākotnējo gada plānu, t.sk. apturēti darbi un no projekta izslēgts objekts 

Reiņu meža iela 12.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un jauniešiem

Attīstības platformas YOU+ projekts 

Jauniešu atbalsta tīkls

1 projekts 1 projekts 120 jaunieši vecumā no 13- 25 

saņēmuši psihoemocionālo 

atbalstu un palīdzību  Covid-19 

radītās krīzes pārvarēšanai.

135 jaunieši vecumā no 13- 25 

saņēmuši psihoemocionālo 

atbalstu un palīdzību  Covid-19 

radītās krīzes pārvarēšanai

Jauna (jūnijs) Izpildīts 14.pants 

Pienākums

LPD Nr. 132/5, 

22.04.2021.
(tukšs)                       -   € Projekts īstenots no 01.03.2021.-20.08.2021.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas pakalpojumus, 

īpaši ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un jauniešiem

Projekts. Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšana, speciālistu 

apmācības

1 realizēts projekts Kurzeme visiem 0 - 116 klienti 81 - 4 personas ar GRT; - 67 unikālie 

bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem (sociālā 

rehabilitācijas pakalpojums (45), 

aprūpes pakalpojums (8), atelpas 

brīdis (35)); - 10 sociālās 

rehbilitācijas pakalpojumi 

likumiskajiem pārstāvjiem

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 7.punkts

436,24.09.2015. Pr_119            138 311 € Piešķirtais finansējums atšķiras no izpildes, jo:1. Pakalpojumu saņēmēju 

pieprasījums ir mainīgs un atkarīgs no personīgajiem iemesliem (veselības apstākļi 

u.c. faktori).2. Pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar pandēmijas noteiktajiem 

ierobežojumiem bija ierobežotas iespējas sniegt pakalpojumu.3. Saistībā ar 

infrastruktūras izveides būvniecības termiņu pagarinājumu 2021.gadā plānotie jauni 

sociālie pakalpojumi (grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas personām ar garīga 

rakstura traucējumiem) nebija iespējas realizēt.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī 

kultūras un radošo industriju 

resursu attīstību

Projekts. Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā 

(K.Ukstiņa iela 7/9)

1 1 ēkas pārbūve 0 - 28808 28 808 kWh/gadā primārās 

enerģijas gada patēriņa 

samazinājums

0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

LPD lēmums Nr.567-

17, 12.11.2020.
Pr_60               43 371 € Darbi uzsākti 2021. gada 23. augustā. Rezultātu plānots sasniegt 2022. gada 

rudenī. Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi 

saskaņā ar sākotnējo gada plānu.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm atbilstošu 

un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā (K.Ukstiņa 

iela 7/9)

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.3.3.(4.) Sekmēt pēctecīgas un 

konkurētspējīgas profesionālās 

kultūrizglītības attīstību Liepājā 

un talantīgu profesionāļu 

izaugsmi – pilnveidojot izglītības 

kvalitāti un sekmējot 

nepieciešamos ieguldījumus

Līdzfinansējums studiju programmai 

Aktiermāksla Liepājas Universitātei

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Projekts. Liepājas vieglatlētikas manēža 

Rīgas ielā 50, Liepājā

6141 m2 apbūves laukums visa projekta 

istenošanas laikā. Kopējā ēkas 

platība - 8 910,34 m2.

6141 m2 apbūves laukums visa projekta 

istenošanas laikā. Kopējā ēkas 

platība - 8 910,34 m2

1 vieglatlētikas komplekss. 

•Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis 

ar 4 skrejceļiem; •Pludmales 

volejbola ,lodes grūšanas sektors; 

•Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas 

sektori ; •Šķēpa un diska mešanas 

sektors; •Augstlēkšanas un 

kārtslēkšanas sektori

1 vieglatlētikas komplekss. 

•Vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis 

ar 4 skrejceļiem; •Pludmales 

volejbola ,lodes grūšanas sektors; 

•Tāllekšanai un trīssoļu lekšanas 

sektori ; •Šķēpa un diska mešanas 

sektors; •Augstlēkšanas un 

kārtslēkšanas sektori

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

21.08.2014. Nr.247 

16.06.2016. Nr.186 

04.08.2016. Nr.265

(tukšs)               90 718 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.3.4.(4.) Turpināt attīstīt atbilstošu sporta 

infrastruktūru pilsētā 

(daudzfunkcionāla sporta 

kompleksa izveide, ūdens sporta 

bāzes modernizācija, tenisa kortu 

rekonstrukcija, sporta bāze 

“Draudzība”) un sporta inventāra, 

aprīkojuma iegāde

Projekts. Slēgtie tenisa korti un teritorijas 

labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā

4900 m2 apbūves laukums. Kopējā telpu 

platība - 6 012,39m2

4900 m2 apbūves laukums. Kopējā telpu 

platība - 6 012,39m2

16 16 Laukumi -5 slēgti tenisa 

laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 

āra pludmales tenisa laukumi; -

skolas sporta laukums.

16 16 Laukumi -5 slēgti tenisa 

laukumi; -4 āra tenisa laukumi; -6 

āra pludmales tenisa laukumi; -

skolas sporta laukums

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

25.02.2016. Nr.50 

15.02.2018. Nr.49
(tukšs)            105 186 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību ar 

Liepājas apkārtnes pašvaldībām 

kopīgu jautājumu risināšanā, kā 

arī sadarbību ar citām 

pašvaldībām Latvijā un ārpus tās

Projekts. Liepājas valstspilsētas un 

Dienvidkurzemes novada kopīgo 

attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde

1 dokumentu komplekts nodots 

publiskajā apspriešanā (attīstības 

programma, ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija, stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējums)

1 dokumentu komplekts nodots 

publiskajā apspriešanā (attīstības 

programma, ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija, stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējums)

50000 iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā)

54371 iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā)

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

Liepājas pilsētas 

domes lēmums 

19.09.2019 Nr.345 

(ar grozījumiem 

20.08.2020. 

Nr.423/12). 

Administratīvo 

teritoriju un 

apdzīvoto vietu 

likuma pārejas 

noteikumu 9. un 25. 

punkts. Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr. 631 

“Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas 

dokumentu projektu 

valsts 

līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtība”

(tukšs)               37 602 € Iedzīvotāju skaits (80%) aprēķināts pēc 2020.gada datiem.Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes 11.11.21. lēmumu nr. 406/15 apstiprināta jaunās attīstības 

programmas pirmā redakcija un nodota publiskajā apspriešanā.  Konkursa 

rezultātā tika noslēgts līgums par kopējo summu 62 670,74 euro (ieskaitot PVN). 

2021.gadā veikti divi maksājumi par kopējo summu 37602,44 euro, Pēc pilnas 

līguma izpildes 2022.gadā tiks veikts noslēdzošais maksājums 25 068,30 euro 

apmērā. Atlikušais budžeta finansējums nepieciešams spēkā esošās attīstības 

programmas gala izvērtējuma ārpakalpojuma iepirkumam, kas plānots 2022.gada 

4.ceturksnī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, valsts 

iestāžu vidū un pēc iespējas 

izmantot vienotas datu bāzes

Projekts. Tehniskā palīdzība integrēto 

teritoriju investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanai Liepājā 2.kārta

3 Portatīvo datoru iegāde 3 portatīvo datoru iegāde 3 Darbinieku darba nodrošināšani 

gan attālināti, gan uz vietas

3 Darbinieku darba nodrošināšani 

gan attālināti, gan uz vietas

Jauna (marts) Izpildīts 14.pants 

Pienākums

Nr. 465, 11.10.2018. (tukšs)                 8 638 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas 

aktualizēšana un īstenošana
Projekts. Gaisa kvalitātes mērījumu 

veikšana, piesārņojuma izkliedes 

modelēšana un teritoriālo zonu karšu 

izstrāde, pasākumu izvēle gaisa 

kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze 

1 Ziņojums (Gaisa kvalitātes 

mērījumu veikšana, piesārņojuma 

izkliedes modelēšana un teritoriālo 

zonu karšu izstrāde, pasākumu 

izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, 

1 ziņojums 68535 Liepājas pilsētas iedzīvotāji 67964 Liepājas pilsētas iedzīvotāji OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

PD 2020.gada 

12.novembra 

lēmumsm Nr.570/17

Pr_320               61 733 € Iedzīvotāju skaits norādīts ņemot vērā 2020.gada datus.Budžeta izpilde atšķiras no 

piešķirtā finansējuma, jo apmaksa 2021.gadā veikta saskaņā ar rēķiniem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas 

aktualizēšana un īstenošana
Projekts. Mājsaimniecībās izmantoto 

apkures iekārtu apzināšana un risinājumu 

izstrāde informācijas uzkrāšanai

1 Ziņojums 1 ziņojums 68535 Liepājas pilsētas iedzīvotāji 67964 Liepājas pilsētas iedzīvotāji OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

VRA protokols Nr.7 

no 18.06.2020.
(tukšs)               35 574 € Iedzīvotāju skaits norādīts ņemot vērā 2020.gada datus.Budžeta izpilde atšķiras no 

piešķirtā finansējuma, jo apmaksa 2021.gadā veikta saskaņā ar rēķiniem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Projekts. Energoefektivitātes 

paaugstināšana Liepājas pilsētas 

pašvaldības ēkā Peldu ielā 5, Liepājā, Nr. 

4.2.2.0/18/I/064, (Peldu iela 5, Liepāja).

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus 

pilsētas ziemeļu daļā pie Liepājas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Projekts. Būnas izbūve Baltijas 

jūrā/5.1.1.0 /17/I/003

225 m garumā izbūvēta Būna visa 

projekta īstenošanas laikā.

120 m garumā izbūvēta Būna visa 

projekta īstenošanas laikā

75977 iedzīvotāju 0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

2017.gada 14. 

septembra Domes 

lēmums nr.353

Pr_181         2 142 189 € 2021. gada sezonu noslēdzot, izbūvēti pirmie 120m būnas ķermeņa. Piešķirtais 

finansējums atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi saskaņā ar 

sākotnējo gada plānu (ziemas mēnešos bija plānots saražot vairāk betona kubu).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas procesus 

pilsētas ziemeļu daļā pie Liepājas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Projekts. Krasta nostiprinājumu izbūve 

gar Baltijas jūras krastu

400 m garš krasta nostiprinājums 0 - 75977 iedzīvotāji 0 - Jauna (marts) Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

Nr.464/13 

(17.09.2020.) 

Nr.45/2 

(18.02.2021.)

(tukšs)               24 200 € Plānotais finansējums atsķiras no izpildes, jo 2021. gadā nav notikusi pēc plānotā 

laika grafika būvprojekta izstrāde. Radušos sarežģījumu dēļ ar Valsts vides 

dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, būvprojekta izstrāde tika apturēta uz 

nepilniem 5 mēnešiem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Projekts "Ūdenstilpņu attīsrīšanas 

tehnikas iegāde"

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus meliorācijas 

sistēmas un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un remonts

Projekts. Ūdenstilpņu attīrīšanas tehnikas 

iegāde

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(decembris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības institūcijās

Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas kompleksa pārbūve, 2.kārta

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) Pr_318                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības institūcijās

Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas kompleksa rekonstrukcija

0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 (tukšs) (tukšs) (tukšs) Dzēsta 

(oktobris)

(tukšs) (tukšs) (tukšs) (tukšs)                       -   € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības institūcijās

Projekts. Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas pārbūve 4.kārta

1 pārbūves kompl.  (1,55 km 

pārbūvēti sliežu ceļi, iegādāti 3 

tramvaja vagoni)

0 - 602600 pasažieru pārvadājumu drošības 

uzlabošanai.

0 - Jauna (jūnijs) Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

Nr.86/3 18.03.2021. Pr_319                       -   € Vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgta 22.12.2021.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Projekts. Degradēto teritoriju 

revitalizācija un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 

zonā Liepājā, II kārta. Objekta adrese - 

Roņu iela.

687 m Roņu ielas pārbūve visa projekta 

īstenošanas laikā.

0 - 17 17 darba vietas 1,35 ha atjaunota 

platība 850 000 euro komersantu 

ieguldījums nefinanšu investīcijās

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

14.11.2019. Nr.428 Pr_235.2            767 311 € Lai gan objekts ir nodots ekspluatācijā 06.12.2021., 2021. gadā rezultāts nav 

uzskatāms par sasniegtu. Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo 

projektā vēl nav apstiprināts noslēdzošais gala maksājums, ar ko projekta izpilde 

tiek apstiprināta. Finansējuma izpilde atšķirās, jo atlikumā ir neizņemtais kredīts.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Projekts. Pamatinfrastruktūras 

nodrošināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanai, revitalizējot degradēto 

teritoriju Liepājā II kārta. Objekta adrese - 

Cukura iela

905 m garumā Cukura ielas pārbūve 

līdz projekta īstenošanas termiņa 

beigām.

0 - 21 darba vietas 19,39 ha atjaunota 

platība 2 652 975 euro komersantu 

ieguldījums nefinanšu investīcijās

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

21.03.2019. Nr.97 (tukšs)                       -   € Lai gan objekts ir nodots ekspluatācijā 22.12.2020., 2021. gadā rezultāts nav 

uzskatāms par sasniegtu. Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo 

projekta noslēdzošais gala maksājums, ar ko projekta izpilde tiek apstiprināta, ir 

veikts 28.02.2022.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un tūrisma 

objektu būvniecību

Projekts. Dienvidkurzemes piekrastes 

mantojums cauri gadsimtiem, 

Nr.5.5.1.0/17/I/009 Liepājas partnera 

objekts - Liepājas Sv. Trīsvienības 

katedrāle

2  objekti 0 - 30100 ameklējumu skaits 0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

13.07.2017. Nr.243 (tukšs)         2 567 328 € Projekts ietver 3 objektus: Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli (ekspluatācijā 

21.08.2020.), Hoijeres kundzes viesnīca (ekspluatācijā 30.07.2021.) un 

koncertdārzs Pūt, Vējiņi! (ekspluatācijā 23.12.2021.) Lai gan objekti ir nodoti 

ekspluatācijā, rezultāts nav uzskatāms par sasniegtu. Rezultātu un rādītāju izpilde 

atšķiras no plānotā, jo projektā vēl nav apstiprināts noslēdzošais gala maksājums, 

ar ko projekta izpilde tiek apstiprināta. Pie rādītājiem 9923 apmeklētāji norādīti par 

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli par 2021. gadu. Piešķirtais finansējums atšķiras 

no izpildītā, jo 2021. netika veikts gala maksajums par Pūt, Vējiņi! kā plānots.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas pilsētvides 

attīstību, paplašinot tūrisma 

infrastruktūras un produktu 

piedāvājumu

Projekts. Brīvdabas sporta un aktīvās 

atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta

4 ha teritorijas labiekārtošana 4 ha teritorijas labiekārtošana 500 apmeklētājiem pieaudzis skaits 

Zirgu salā gadā

500 apmeklētājiem pieaudzis skaits 

Zirgu salā gadā

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

Nr.376 (17.10.2019) Pr_141            170 000 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību, 

labiekārtojot pilsētas kanālmalas, 

ezermalas saskaņā ar Liepājas 

pilsētas teritorijas plānojumu

Projekts. Laivu ielaišanas vietas 

atjaunošana Ezermalas ielā, Liepājā

1 Atjaunota laivu piestātne 0 - 300 m2 0 - Jauna (jūnijs) Neizpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

Nr.6/1, 21.01.2021. Pr_344                       -   € Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo projektā aizkavējusies būvprojekta 

izstrāde sakarā ar sarežģījumiem ar Valsts vides dienestu. Būvprojektu tika plānots 

pabeigt un par projektēšanu samaksāt 2021. gada ietvaros.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.3.(1.) Uzlabot ūdensmalu pieejamību, 

labiekārtojot pilsētas kanālmalas, 

ezermalas saskaņā ar Liepājas 

pilsētas teritorijas plānojumu

Projekts. Publiskās ārtelpas 

infrastruktūras attīstība Zirgu salā

1 kompl. (594 m  iebrauktuves 

izbūve, 1 caurteka, 1529 m 

apgaismojums, 41220 m2 

apzaļumotas teritorijas)

0 - 41220 m2 labiekārtotas teritorijas 0 - Jauna (marts) Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

Nr. 4/1 2021.gada 

21. janvāris
(tukšs)                       -   € Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo būvdarbi projektā uzsakušies vēlāk 

nekā sākotnēji plānots ieilgušas būvdarbu iepirkuma procedūras dēļ. Būvobjekts 

nodots būvniekam 21.01.2022.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam 

un atpūtai pie ūdeņiem

Projekts. Pilnveidot publisko 

infrastruktūru ūdenssportam, ūdens 

tūrismam un atpūtai pie ūdeņiem

1 izejas izbūve uz pludmali Roņu 

ielas gā

0 - 1 pakalpojuma izveide pludmales 

apmeklētājiem

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

2020.gada 23.maija 

domes 

lēmumprojekts

(tukšs)            284 382 € Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo projektā radies ietaupījums. Lai gan 

objekts nodots ekspluatācijā 06.12.2021., 2021. gadā rezultāts nav uzskatāms par 

sasniegtu. Rezultātu un rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo projektā vēl nav 

apstiprināts noslēdzošais gala maksājums, ar ko projekta izpilde tiek apstiprināta.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku izveidošanu 

un augu, putnu vērošanas 

pasākumu attīstību pilsētas 

aizsargājamās dabas teritorijās

Projekts. Izeju izbūve pie Pūt vējiņi!, 

glābšanas stacijas un Kūrmajas 

prospekta uz 7.līnijas pusi pludmalē (t.sk. 

inženiertīklu izbūve) visa projekta 

īstenošanas laikā.

3 3 izeju izbūve visa projekta 

īstenošanas laikā.

0 - 1 pakalpojuma izveide pludmales 

apmeklētājiem

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

20.08.2020.Nr.424/1

; 

21.05.2020.Nr.217/8

(tukšs)            675 596 € Piešķirtais finansējums atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi 

saskaņā ar sākotnējo gada plānu. Darbus tika plānots pabeigt 2021. gadā, taču 

Covid-19 krīzes dēļ darbi ieilguši.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

5.kārta

258 m pārbūvēta iela 0 - 1 kpl. (15 jaunas darba vietas un 

piesasaistītas investīcijas 

uzņēmumu attīstības 300 000 EUR 

apjomā)

0 - Jauna (jūnijs) Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) Pr_339                       -   € Liedaga ielas 6A pārbūve. Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo nav uzsākta 

projekta realizācija.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

6.kārta

2 krustojumu pārbūve 0 - 1 kpl. (35 jaunas darba vietas un 

piesasaistītas investīcijas 

uzņēmumu attīstības 495 000 EUR 

apjomā)

0 - Jauna (jūnijs) Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) Pr_168.1                       -   € Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo nav uzsākta projekta realizācija.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

7.kārta

640 m pārbūvēta iela 0 - 1 kpl. (38 jaunas darba vietas un 

piesasaistītas investīcijas 

uzņēmumu attīstības 348 709 EUR 

apjomā)

0 - Jauna (jūnijs) Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) Pr_340                       -   € Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo nav uzsākta projekta realizācija.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Projekts. Degradēto teritoriju 

revitalizācija un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide, Liepājā 

3.kārta (K.Zāles laukums)

510 m garumā pārbūvētas ielas visā 

projekta īstenošanas laikā

0 - 149 149 darba vietas 1,27 ha atjaunota 

platība 13 940 000  euro 

komersantu ieguldījums nefinanšu 

investīcijās

0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

19.12.2019. Nr.469 

18.06.2020. 

Nr.342/9

(tukšs)            400 000 € Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo projekts ir realizācijā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Projekts. Pamatinfrastruktūras 

nodrošināšana uzņēmējdarbības 

eicināšanai, revitalizējot degradēto 

teritoriju Liepājā 3.kārta (Ezermalas ielas 

un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār 

Tirdzniecības kanālu Liepājā)

1100 m garumā pārbūvēta Ezermalas 

iela visā projekta īstenošanas 

laikā; 0.1155km garumā pārbūvēts 

gājēju un velosipēdistu tilts visā 

projekta īstenošanas laikā

0 - 32 32 darba vietas 8,15 ha atjaunota 

platība, 1 240 000 euro 

komersantu ieguldījums nefinanšu 

investīcijās

0 - OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

20.02.2020. Nr.38/3 (tukšs)         2 143 615 € Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo projekts ir realizācijā. Piešķirtais finansējums 

atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi saskaņā ar sākotnējo gada 

plānu, būvdarbus bija plānots pabeigt ātrāk.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

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

Projekts. Uzņēmējdarbības vides attīstība 

Liepājā, 3.kārta (Skolas iela)

219 m pārbūvēta iela 0 - 1 kpl. (6 labumu guvuši komersanti, 

774 707 euro piesaistītas 

investīcijas, 20 izveidotas jaunas 

darba vietas)

0 - Jauna (jūnijs) Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

Nr.37/3 20.02.2020. 

Nr.341/9 

18.06.2020.

Pr_167            418 051 € Rezultāti un rādītāji nav sasniegti, jo projekts ir realizācijā. Piešķirtais finansējums 

atsķiras no izpildes, jo būvdarbu izpilde nav notikusi saskaņā ar sākotnējo gada 

plānu, būvdarbus bija plānots pabeigt ātrāk.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti 

kurortoloģijas attīstības pamata 

infrastruktūrai un SPA centra, 

sanatorijas, rehabilitācijas centra 

izveidei Liepājā un jaunu 

darbavietu radīšanai

Projekts .Degradēto teritoriju 

revitalizācija un uzņēmējdarbības 

pamatinfrastruktūras izveide kūrorta 

zonā Liepājā, 1. kārta Peldu iela

470 m pārbūvēta Peldu iela visā 

projekta īstenošanas laikā.

470 m pārbūvēta Peldu iela visā 

projekta īstenošanas laikā

7 7 darba vietas 0,93 ha atjaunota 

platība 1 000 000 euro komersantu 

ieguldījums nefinanšu investīcijās

7 darba vietas, 0,93 ha atjaunota 

platība 1 000 000 euro komersantu 

ieguldījums nefinanšu investīcijās

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

12.07.2018. Nr.237 (tukšs)                       -   € Projekta rezultāts un rādītāji sasniegti, 19.06.2021. CFLA veicis gala maksājumu, 

ar ko apstiprināta projekta pabeigšana.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju 

uzņēmējdarbības attīstību Liepājā 

un nodrošināt nepieciešamo 

infrastruktūru radošo kvartālu 

izveidei

Projekts. Degradētas teritorijas 

atjaunošana, radošo industriju attīstībai 

Dārza ielā, Liepājā

1 Pilnībā realizēts projekts 1 Pilnībā realizēts projekts 1 Gala maksājums 1 Gala maksājums 1 Izpildīts 14.pants 

Pienākums

13.06.2019. Nr.207 Pr_110.1            150 000 € Projekta rezultāts un rādītāji sasniegti, 13.08.2021. CFLA veicis gala maksājumu, 

ar ko apstiprināta projekta pabeigšana. Projektā ietaupījums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Projekts. Remigrācijas pasākumu 

sekmēšana Liepājas pilsētā

1 Gala maksājums 1 gala maksājums 1 Pilnībā realizēts projekts 1 pilnībā realizēts projekts Jauna (marts) Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 10.punkts

- (tukšs)                    295 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā ostas pilsēta ar labu investīciju 

vidi jaunu ražotņu, noliktavu un 

darījumu centru būvniecību

Projekts . Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana (identifikācijas Nr.3.2.1.2. 

/16/I/001)

4 izstādēs gadā. Tūrisma izstādes 

ārvalstīs (vidēji 4 izstādēs gadā, 

skaits var mainīties pēc 

pieprasījuma)

0 - 4 Liepāja mārketēta starptautiskos 

galamērķos

0 - 1 Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

LPD lēmums Nr.180, 

16.06.2016
(tukšs)                       -   € Atlikums no 2019. gada, 2020.gadā un 2021.gadā projekta aktivitātes nenotika, 

ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju pasaulē, kā arī Ministru kabineta 

noteiktumu izmaiņu dēļ. Līdz ar to izveidojās konta atlikums, kurš tiek pārcelts uz 

2021.gadu.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Pašvaldības 

budžeta uzskaites 

daļa

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību 

kā unikālas atpūtas, veselības 

atjaunošanas un tūrisma pilsētu

Projekts. Latvijas starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana tūrismā 

(identifikācijas Nr. 3.2.1.2./16/I/002)

4 izstādēs gadā. Tūrisma izstādes 

ārvalstīs (vidēji 4 izstādēs gadā, 

skaits var mainīties pēc 

pieprasījuma)

0 - 4 Liepāja mārketēta starptautiskos 

galamērķos

0 - 1 Neizpildīts 14.pants 

Pienākums

LPD lēmums Nr.180, 

16.06.2016
(tukšs)                       -   € Atlikums no 2019. gada, 2020.gadā un 2021.gadā projekta aktivitātes nenotika, 

ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju pasaulē, kā arī Ministru kabineta 

noteiktumu izmaiņu dēļ. Līdz ar to izveidojās konta atlikums, kurš tiek pārcelts uz 

2021.gadu.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Personāla daļa 1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības darbinieku 

dažādu kompetenču uzlabošanu 

(svešvalodu apmācība, e-

prasmes u.c.)

Veicināt pašvaldības darbinieku dažādu 

kompetenču uzlabošanu

50 kursi un semināri 37 kursi un semināri 100 darbinieki 106 darbinieki OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                 4 515 € 1. Sakarā Covid-19 epidemioloģisko situāciju valstī, netika organizētas kopējās 

apmācības darbiniekiem klātienē. 

3.Sakarā Covid-19 pandēmiju darbinieki vairāk klausījās kursus un seminārus 

attālināti, kuru izmaksas ir zemākas kā klātienes mācībām. 2021.gadā tika 

organizētas arī IT  drošības apmācības, kurās obligāti bija jāpiedalās visiem 

darbiniekiem (izņemot tehniskos darbiniekus, t.i., apkopējus, automobiļa vadītājus 

u.c.).

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

1.4.2.(5.) Izmantot mūsdienīgas 

sabiedrisko diskusiju formas 

pašvaldības un iedzīvotāju 

viedokļu apmaiņai, tai skaitā 

organizēt regulārus radošu 

priekšlikumu forumus, veikt 

ikgadēju iedzīvotāju aptauju utt.

Sabiedrības iesaiste attīstības 

programmas izstrādē un sabiedriskās 

domas aptaujas veikšana par dzīvi pilsētā

6 1 socioloģiskā  aptauja, 5 

sabiedrības iesaistes diskusijas 

13 1 socioliģiskā aptauja, 12 

sabiedrības iesaistes diskusijas

55156 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

54371 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr. 

345 Par Liepājas 

pilsētas attīstības 

programmas 2021.-

2027.gadam 

izstrādes un Liepājas 

(tukšs)               19 500 € Iedzīvotāju skaits (80%) aprēķināts ņemot vērā 2020.gada datus.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Dažādu prezentmateriālu un suvenīru 

izgatavošana pilsētas reklāmas kampaņu 

veiksmīgai nodrošināšanai un tēla 

veidošanai

10 Radīti dažādi prezentmateriāli 

pilsētas reklāmas kampaņu 

veikšanai un veiksmīgai pilsētas 

tēla radīšanai

55 Radīti dažādi prezentmateriāli 

pilsētas reklāmas kampaņu 

veikšanai un veiksmīgai pilsētas 

tēla radīšanai

900 sasniegtā auditorija, unikālie 

lietotāji

750 sasniegtā auditorija, unikālie 

lietotāji

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)               32 000 € 1. 2021.gadā tika radīti 55 dažādu veidu prezentmateriāli.  2. Saistībā ar Covid-19 

situāciju, tika samazinātas klātienes vizītes un tika atcelti pasākumi. 3. Saistībā ar 

Covid-19 situāciju un attālinātā darba apstākļiem, tika samazinātas klātienes vizītes, 

līdz ar to arī bija nepieciešams mazāks prezentmateriālu skaits.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Mārketinga un komunikācijas atbalsts 

nodaļu rīkotajiem pasākumiem

10 Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības rīkotajiem 

pasākumiem

10 Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļas 

rīkotajiem pasākumiem

55156 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

54371 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

1 Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)                       -   € Tika veiktas aktivitātes no cita budžeta koda, Plaša Covid-19 kampaņa. 

Iedzīvotāju skaits (80%) aprēķināts ņemot vērā 2020.gada datus.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Reklāmas materiālu (video, reklāmas 

maketi, foto, infografiki u.c.)  izveidošana 

pilsētas reklamēšanas kampaņas 

nodrošināšanai, pilsētas ārējā tēla 

veidošanai. Atbalsts pilsētā 

notiekošajiem pasākumiem. Mārketinga 

komunikācijas plāna 2021. - 2027. gadam 

izstrāde, ar uzsvaru uz iekšējo 

komunikāciju

2110 24 video, 36 vides reklāmas 

maketi, 80 drukas maketi, 

nofotogrāfētas 2000 jaunas 

fotogrāfijas.Mārketinga 

komunikācijas plāns 2021. - 2027. 

gadam

2720 20 video, 100 vides reklāmas 

maketi, 100 drukas materiāli, 2500 

jaunas fotogrāfijas

55156 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

54371 Vidēji 80 % no visiem iedzīvotājiem 

būs informēti ar pašvaldības 

darbībām konkrētajā jomā

OA Daļēji izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)               60 728 € Saistībā ar Covid-19 situāciju tika izveidoti mazāk video, bet vairāk drukas materiāli. 

 

Saistībā ar to, ka aizkavējās Attīstības programmas jaunā posma plāna 

apstiprināšana, arī Mārketinga komunikācias plāns 2021.-2027. gadam tika 

pagarināts, iesākts veidot, bet tiks apstiprināts pēc Attīstības programmas 

apstiprināšanas. 

Iedzīvotāju skaits (80%) aprēķināts ņemot vērā 2020.gada datus.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Sabiedrisko attiecību 

un mārketinga daļa

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas atpazīstamību 

kā lielu un iecienītu kultūras 

pasākumu, augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Digitālā reklāmas kampaņas realizācija 

interneta vidē, izmantojot Programmatic 

sistēmu. Pilsētas atpazīstamības 

veicināšana, izvietojot informāciju 

populārākajos interneta resursos un 

presē

15 Dažādas reklāmas kampaņas 

Latvijā un ārvalstīs

2 Dažādas reklāmas kampaņas 

Latvijā un ārvalstīs

5000000 Auditorija - iedzīvotāji ne tikai 

Latvijā, bet arī Eiropā

1000000 Auditorija - iedzīvotāji ne tikai 

Latvijā, bet arī Eiropā

OA Izpildīts 14.pants 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)               13 780 € Saistībā ar Covid-19 situāciju tika atcelti avioreisi Liepāja-Rīga, aizliegti ceļojumi, 

līdz ar to, starptautiskās kampaņas netika realizētas plānotajā apmērā.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vecliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Cilvēkresursu piesaistes programma 

veselības aprūpē Liepājā

2 Piesaistīti 2 speciālisti oftolmologs 

un dermotologs, venerologs

1 Piesaistīts viens speciālists-

oftolmologs

2 Palielināts piedāvāto pakalpojumu 

klāsts salīdzinot ar 2020.gadu

1 palielināts piedāvāto pakalpojumu 

skaits

OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    279 € Piesaistītajam speciālistam dermatologam, nebija rentabls darbs Liepājā 

salīdzinājumā ar Rīgu

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vecliepājas 

primārās veselības 

aprūpes centrs SIA

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Lifta šahtas izbūves un lifta kabīnes 

būvniecībai pēc LBN noteikumiem, 

Republikas ielā 5

2 Izbūvēta lifta šahta un iemontēta 

lifta kabīne

2 Iemontēta lifta kabīne un izbūvēta 

lifta šahta

1100 Paaugstināts apkalpoto klientu 

skaits līdz 1100 pacientiem dienā 

salīdzinot ar 2020.gadu

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_20               60 000 € Lifta šahta tiks nodota ekspluatācijā 2022.gada augustā, kad būs iespējams mērīt 

apkalpoto klientu skaita pieaugumu

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.2.1.(1.) Informēt un organizēt veselības 

veicināšanas pasākumus 

atbilstoši mērķa grupu interesēm 

un aktualitātēm veselības jomā, 

tai skaitā atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību šajā jomā

1) Veselības veicināšanas pasākumi, 2) 

publicitātes pasākumi sabiedrības 

līdzdalības veicināšanai

24 8 veselības veicināšanas 

pasākumi, 2) publicitātes atbalsts 

16 pasākumiemi

18 1) 5 veselības veicināšanas 

pasākumi, 2) publicitātes atbalsts 

13 pasākumiem

55400 1) 650 dalībnieki 2) mērķauditorija 

55340, t.sk., 80% liepājnieki

54621 1) 250 dalībnieki 2) mērķauditorija 

54371 - 80% liepājnieku

1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) Pr_173                 3 921 € Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ notikuši mazāk pasākumu.Iedzīvotāju 

skaits (80%) aprēķināts pēc 2020.gada datiem.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.2.1.(1.) Informēt un organizēt veselības 

veicināšanas pasākumus 

atbilstoši mērķa grupu interesēm 

un aktualitātēm veselības jomā, 

tai skaitā atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību šajā jomā

Krāsojamā grāmatiņa 1.klašu audzēkņiem 1 grāmatiņa 1 grāmatiņa 1000 eksemplāri 1000 eksemplāri OA Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)                 1 650 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

1) Jauno mediķu profesionālās ievirzes 

dienas 2) Ģimenes ārstu - rezidentu 

izbraukuma seminārs Liepājā

2 pasākumi 0 - 50 dalībnieki 0 - 1 Neizpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 5 000 € Covid-19 izplatības mazināšanas ierobežojumu dēļ pasākumi nenotika, 

finansējums novirzīts Covid-19 vakcinācijas centra darbībai 2021.gada oktobrī-

decembrī.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un iestāžu 

infrastruktūru

Atbalsts tuberkulozes pacientu 

ārstēšanai

140 vidēji apmaksātas transporta 

biļetes mēnesī

120 vidēji apmaksātas transporta 

biļetes mēnesī

20 pacienti vidēji mēnesī 15 pacienti vidēji mēnesī OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                 2 198 € Mazinājies pacientu skaits, kuriem nepieciešama transporta biļešu kompensācija.



Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.2.2.(3.) Pilnveidot veselības aprūpes 

pieejamību, uzlabot informācijas 

apmaiņu starp iedzīvotājiem, 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzējiem un Vides, veselības 

un sabiedrības līdzdalības daļu, 

tai skaitā e-veselības iespēju 

izmantošanu

Semināri veselības aprūpes iestādēm un 

Liepājas ģimenes ārstiem

2 semināri 1 seminārs 50 ģimenes ārstu prakses 8 ģimenes ārstu prakses 1 Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 6.punkts

(tukšs) (tukšs)                    650 € Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ noticis 1 seminārs un mazāka rādītāja 

izpilde.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

1.4.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju, nevalstisko 

organizāciju, uzņēmēju līdzdalību 

lēmumu pieņemšanas procesā un 

sabiedriskajās diskusijās

NVO, brīvprātīgo, cilvēktirdzniecības un 

reemigrācijas pasākumi

8 pasākumi 6 pasākumi 800 iedzīvotāji 300 iedzīvotāji OA Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)                 8 049 € Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ notikuši mazāk pasākumu un mazāks 

dalībnieku skaits.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

2.1.1.(1.) Informēt un izglītot Liepājas 

iedzīvotājus par videi draudzīgu, 

“zaļu” dzīvesveidu un saistību ar 

vides kvalitāti

Vides akciju organizēšana 4 pasākumi 4 pasākumi 600 dalībnieki; visi pilsētas iedzīvotāji 400 dalībnieki; visi pilsētas iedzīvotāji OA Izpildīts 12. pants. 03.11.2009.MK 

noteikumi Nr. 1290 

Noteikumi par gaisa 

kvalitāti 24.punkts, 

Gaisa piesārņojuma 

samazināšanas 

rīcības plāns 2019-

2030.gadam 

(tukšs)                 9 500 € Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ dalībnieku skaits pasākumos bija mazāks 

un attiecīgi arī izdevumi mazāki.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Jaundzimušo liepājnieku dāvanu 

komplektu sagatavošana

1000 komplekti 1000 komplekti 1000 ģimenes 1000 ģimenes OA Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)               25 660 € (tukšs)

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

Vides, veselības un 

sabiedrības 

līdzdalības daļa

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Zīdīšanas telpu izveide Liepājas 

mikrorajonos

2 telpas 0 - 60 jaunās mammas 0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

12. pants. (tukšs) (tukšs)                       -   € Netika piešķirts finansējums.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra 

Liepājas 

Sabiedriskais 

transports

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra Liepājas 

Sabiedriskais 

transports

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas pašvaldības 

informāciju un komunikāciju 

infrastruktūrā un veicināt 

efektīvāku e-pārvaldību

Datortehnikas un programmatūras iegāde 2 komplekts 

(dators+programmatūra)

2 komplekts 

(dators+programmatūra)

2 darbinieki 2 darbinieki Jauns (marts) Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 19.punkts

(tukšs) (tukšs)                 1 712 € Budžeta izpilde atšķiras no plānotā finansējuma, jo cenu aptaujas rezultātā 

datortehnikas un programmatūras komplekti tika iegādāti par zemāku cenu.

Liepājas 

pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra 

Liepājas 

Sabiedriskais 

transports

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra Liepājas 

Sabiedriskais 

transports

2.1.7.(4.) Turpināt uzlabot sabiedriskā 

transporta kustību, tai skaitā 

ieviest efektīvu pasažieru 

uzskaites sistēmu

Izsludināts iepirkums elektronisko 

norēķinu uzskaites sistēmai

1 iepirkums 1 iepirkums 1 sistēma 0 - OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 19.punkts

21.02.2013 Liepājas 

pilsētas domes 

lēmums Nr.24 un  

11.06.2020 Liepājas 

pilsētas domes 

patstāvīgās Pilsētas 

attīstības komitejas 

lēmums

(tukšs)               13 310 € Rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo 2021.gadā izsludinātā iepirkuma rezultātā 

tika izstrādāta elektroniskās uzskaites un norēķinu sistēmas arhitektūras modelis un 

tehniskā specifikācija. Elektroniskās norēķinu uzskaites un transporta pārvaldības 

sistēmas izstrāde turpināsies 2022. un 2023.gadā. 2021.gadā neiztērētais līdzekļu 

atlikums pārcelts uz 2022.gadu.

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

Nekustamā 

īpašuma pārvalde

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības 

dzīvojamo fondu, tai skaitā 

veicināt ekonomisku īres dzīvokļu 

piedāvājumu

Pašvaldibas dzīvokļu atjaunošana 7 dzīvokļi 13 Dzīvokļi 7 Kvalificēti speciālisti 13 Kvalificēti speciālisti OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 9.punkts

LPD 2017.gada 

9.novembra lēmums 

Nr.428

(tukšs)            103 720 € Atjaunoti dzīvokļi speciālistu piesaistei, ņemot vērā nepieciešamos dzīvokļu 

atjaunošanas būvniecības darbus atbilstoši speciālista kategorijai.

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

Nekustamā 

īpašuma pārvalde

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības 

dzīvojamo fondu, tai skaitā 

veicināt ekonomisku īres dzīvokļu 

piedāvājumu

Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana 15 dzīvokļi 30 Dzīvokļi 25 Tiks uzlaboti dzīves apstākļi 

potenciālajiem īrniekiem 

30 Tika uzlaboti dzīves apstākļi 

īrniekiem.

OA Izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 9.punkts

LPPI Nekustamā 

īpašuma pārvaldes 

2013.gada 4.janvāra 

Iekšējie noteikumi 

"Liepājas pilsētas 

pašvaldības dzīvokļu 

apsekošanas un 

atjaunošanas kārtība 

dzīvošanai derīgā 

stāvoklī"

(tukšs)            153 793 € Tika atjaunoti dzīvošanai derīgi pašvaldības dzīvokļi. 

Dzīvokļu atjaunošana notiek, pamatojoties uz sertificēta būvinženiera sniegto 

atzinumu būvdarbu apjomam un nepieciešamībai. Piešķirtais pašvaldības 

līdzfinansējums Pašvaldības tukšo dzīvokļu remontiem 2021.gadā sastādīja 188 

800 euro. Izpilde sastāda 153 793.48 euro.

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

Nekustamā 

īpašuma pārvalde

2.1.4.(3.) Veicināt iedzīvotājus iesaistīties 

un īstenot kvalitatīvus 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iekšpagalmu labiekārtojuma 

projektos, ņemot vērā dažādu 

grupu intereses un vajadzības

Sakārtotas iekšpagalmu teritorijas 1 konkurss 1 konkurss 12 Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi 

(12 gab.) 2) uz nomas līguma 

pamata - zemesgabalu daļas 

(pašvaldības, 4 gab.)

13 Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi 

(10 gab.) 2) uz nomas līguma 

pamata - zemesgabalu daļas 

(pašvaldības, 3 gab.)

OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts

2012.gada 

20.decembra 

saistošie noteikumi 

Nr.29

Pr_45            616 657 € 2021.gadā Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu 

mājām piegulošo zemesgabalu  labiekārtošanai tika piešķirti 977 461 euro. Tika 

iesniegti 12 projektu pieteikumi, kuros paredzēts labiekārtot 22 dzīvojamo māju 

pagalmus un 5 nomāj

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

Nekustamā 

īpašuma pārvalde

2.1.5.(2.) Veicināt dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu, īpaši dzīvojamās 

mājās ar nelielu īpašnieku skaitu

Energoefektīva dzīvojamā māja 1 konkurss 1 konkurss 2 Projekti. Projektu realizācijas 

rezultātā ieguvēji ir daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju iedzīvotāji. 

3 Realizēti un izpildīti projekti, kur 

ieguvēji ir daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju iedzīvotāji.

OA Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

2017.gada 

19.janvāra saistošie 

noteikumi Nr.2

(tukšs)               13 941 € Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums 15 000 EUR; Tika iesniegti 3 pieteikumi, 

izmaksātais pašvaldības līdzfinansējums sastāda 13 940,90 EUR; Neizlietotais 

atlikums 1059,10 EUR.

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

Nekustamā 

īpašuma pārvalde

2.1.6.(5.) Ieviest Liepājā dalīto atkritumu 

savākšanu, pārstrādi un 

nodrošināt bīstamo sadzīves 

atkritumu savākšanu

Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus 1 konkurss 1 konkurss 5 Atkritumu novietnes 3 Atkritumu novietnes OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 1.punkts

2019.gada 

21.februāra LPD 

nolikums Nr.8

Pr_45                 2 400 € Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu 

izveidei 2021.gadā 4 000 euro. No iesniegtajiem 6 projektu ieteikumiem: atbalstīti 5 

projektu pieteikumi, bet 1 projekta pieteikums tika noraidīts, jo neatbilda nolikuma 

prasībām. Gala rezultātā projekta līguma nosacījumi tika izpildīti 3 projektos un 

izmaksātās pašvaldības līdzfinansējums sastāda 2400 euro. Kā neizpildes 

pamatojums šiem projektiem ir ēku apsaimniekotāja darbu kavēšana.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

Projekta izstrāde Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijas ēkai, Jelgavas iela 

48

1 projekts 0 - 119 darbinieki + 15 apmeklētāji dienā 0 - 1 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) Pr_104                       -   € Netika piešķirts finansējums. Tiks izpildīts 2022.gadā.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Projekts CBSS PSF Jaunatne drošākai 

jaunatnei

1 Neizlietotā finansējuma atmaksa 

finansu devējam

1 Neizlietotā finansējuma atmaksa 

finansu devējam

1 Īstenots projekts - 8 valstu pētījums 

par Baltijas jūras reģiona 

jauniešiem

1 Īstenots projekts - 8 valstu pētījums 

par Baltijas jūras reģiona 

jauniešiem

Jauna (marts) Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

Lēmums Nr.430 no 

2019.gada 

14.novembra

Pr_102               30 125 € Izpildīts atbilstoši plānam.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

PROJEKTS DG ECHO UCPM 826518 

CASCADE (Community Safety Action for 

Supporting Climate Adaptation and 

Development) Jelgavas 48

1 Projekts (mācību materiāli) 1 Projekts (mācību materiāli) 100 speciālisti Baltijas jūras reģionā 100 speciālisti Baltijas jūras reģionā OA Daļēji izpildīts 15.panta pirmās 

daļas 18.punkts

Lēmums Nr.429 no 

2019.gada 

14.novembra

Pr_102                       -   € Projekts noslēdzies. 2021.gadā finansētājam nav atgriezts projekta finansējuma 

atlikums, jo nav saņemts gala atskaites apstiprinājums no finansētāja. Finansējuma 

atlikumu plānots atgriezt 2022.gadā.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Projekts Nr.LLI-441 Palielināt cilvēku 

drošību Baltijas jūrā, izmantojot 

pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un 

Kurzemē (Increasing people safety inthe 

Baltic Sea through cross-border 

cooperation in the Western Lithuania and 

Kurzseme (ONLY SAFE!) )

6 vienības 1 vienības 100 darbinieki 100 darbinieki OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 

154/

Pr_310               52 249 € Projekta realizācija turpināsies līdz 2022.gada 31.jūlijam. Projekta ietvaros 

2022.gadā paredzēts iegādāties aprīkojumu Pašvaldības policijas vajadzībām. 

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju klātienē nav notikušas plānotās partneru 

sanāksmes. 2021.gadā tika iegādāta 1 apvidus automašīna, savukārt, vairākkārtīgi 

tika veikta cenu aptauja par 5 specializēto glābšanas komplektu iegādi, kas tiks 

paveikts 2022.gadā.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas 

biroja un datortīkla aprīkojuma 

modernizācija

21 Tehnikas vienības 2 Tehnikas vienības 119 darbiniekiem + 15 apmeklētāji 

dienā

119 darbinieki + 15 apmeklētāji dienā 1 Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) Pr_104                 1 658 € Izpilde veikta piešķirtā finansējuma ietvaros. Datortehnikas iegādei faktiski izlietotie 

finanšu līdzekļi ir mazāki par ieplānotajiem.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Projekts LLI-269 SCAPE (Ar sabiedrības 

drošību saistīto pakalpojumu attīstība, 

stiprinot komunikāciju un sadarbību starp 

pašvaldībām un policiju

1 gala maksājums no finanšu devēja 1 gala maksājums no finanšu devēja 1 īstenots projekts 1 īstenots projekts Jauna (marts) Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

Lēmums Nr.77 no 

2017.gada 18.maija
Pr_292            123 277 € Saņemta atmaksa no finanšu devēja.



Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Projekts Nr.LLI-451 SCAPE 2 (Drošības 

dienestu attīstība, stiprinot 

komunikācijas un sadarbības spējas 

starp pašvaldībām un policijas iestādēm) 

Jelgavas 48

84 vienības 50 vienības 100 darbinieki 100 darbinieki OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 

155/7

Pr_311               31 041 € Liela summa no projekta paredzēta rāciju iegādei. Rezultātu izpilde mazāka par 

plānoto izpildi sakarā ar to, ka iepirkums jau otro reizi ir pārtraukts bez rezultātiem 

un tiek gatavots jauns iepirkums, šīs izmaksas pārceļas uz 2022.gadu. Tā kā 

projekta beigu termiņš ir 2022.gada 31.maijs, šajā periodā tiks veikta arī citu 

plānoto finanšu līdzekļu apguve.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Trīs operatīvo transportlīdzekļu un 

darbinieku ekipējuma iegāde

61 vienības (trīs operatīvie 

transportlīdzekļi, 50 uzkabes jostas 

un 8 kaujas ieroči

0 - 70000 Drošības nodrošināšanai Liepājas 

iedzīvotāji un viesi

0 - 2 Neizpildīts, jo 

netika piešķirts 

finansējums

15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) Pr_104                       -   € Nav piešķirts finansējums

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku 

profesionālo pilnveidošanu 

Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijā

Apmācības pašvaldības policijas 

darbiniekiem un speciālistiem

5 5 semināri 10 semināri 100 Vismaz 100 apmācīti darbinieki 100 Vismaz 100 apmācīti darbinieki 1 Izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

(tukšs) Pr_106                       -   € Apmācības apmaksātas no citiem finanšu līdzekļiem, kā arī izmantotas bezmaksas 

apmācību iespējas.

Pašvaldības 

policija

Pašvaldības policija 2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku 

profesionālo pilnveidošanu 

Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijā

Projekts Erasmus+ Vajadzībās balstīta 

izglītība un pētījumi sabiedrības drošībai 

(NEEDS - The needs-based education 

and studies in societal security)

9 Sabiedrības drošības izglītības 

pasākumu galvenās aktivitātes

3 Sabiedrības drošības izglītības 

pasākumu galvenās aktivitātes

1 Izstrādāta tiešsaistes apmācību 

programma par sabiedrības 

drošību

0 - OA Daļēji izpildīts 15. panta pirmās 

daļas 12.punkts

2020.gada 

15.oktobris 

Nr.503/14

Pr_322                 5 693 € Vēl joprojām noris projekta realizācija, kura ietvaros gala rezultāti tiks sasniegti 

2023.gadā. 2021.gada laikā izpildītas (pēc plāna) 3 galvenās aktivitātes.



RP 

Nr.

Rīcību politikas 

nosaukums

Rezultatīvie rādītāji 

Id Nr.
Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Vērtējums 

(pret 

iepriekšējo 

gadu)

Piezīmes, ja tendence nav ievērota
Faktiskā tendence no 2013. 

gada

1.1. RP.1.1.(Rez.r.1) Dzimušo skaits skaits Pieaug 743 833 838 836 808 769 807 677 712

RP.1.1.(Rez.r.2) Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas 

apmeklē PII (t.sk. privātās PII)

skaits Pieaug 3 522 3 406 3 410 3 532 3 606 3 549 3 615 3 537 3 678

RP.1.1.(Rez.r.3) Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri 

reģistrējušies rindā uz PII

skaits Samazinās 1 329 1 507 1 461 1 480 1 714 1 758 1 848 1 780 1 441

RP.1.1.(Rez.r.4) Izglītojamie, kuri pēc 9.klases beigšanas 

iegūst apliecību par pamatizglītību,

% 100% 96,3 97,9 97,8 98,5 98,2 98 97 98 99,2

RP.1.1.(Rez.r.5) Integrēto izglītojamo skaita ar 

speciālajām vajadzībām īpatsvars 

vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 

kopējā izglītojamo skaita

% Pieaug 5,2 2,1 5,8 5,6 2,6 2,4 3,2 2,5 7,4

RP.1.1.(Rez.r.6) Obligātās izglītības vecumā esošo 

bērnu, kuri nav reģistrēti nevienā 

izglītības iestādē īpatsvars

% Samazinās 0,25 0,25 0,24 0,3 0,3 0,25 0,12 0,1 0

RP.1.1.(Rez.r.7) Obligāto stundu skaits nedēļā mācību 

priekšmetā ‘Sports’ pamatizglītības 

iestādēs

skaits Pieaug 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Atbilstoši normatīvajiem aktiem par mācību priekšmeta 

"Sports" stundu skaitu nedēļā.

RP.1.1.(Rez.r.8) Renovēto, rekonstruēto Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta bāžu skaits

skaits Pieaug 0 0 0 0 0 3 1 0 1

RP.1.1.(Rez.r.9) PIKC Liepājas Valsts tehnikums 

audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba 

vidē balstītas mācības un 1. un 2.kursā 

izgājuši mācību praksi uzņēmumā 

sadarbības līguma ar uzņēmumu 

% Pieaug 36,4 1 2 9 10 17 12 8 4 Negatīvs tendences rādītājs saistīts ar Covid-19 

pandēmijas ierobežojumiem (uzņēmumos un mācību 

procesā).

RP.1.1.(Rez.r.10) PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

sākotnējā profesionālajā izglītībā 

iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies 

mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no 

visiem audzēkņiem

% Pieaug 5 2 0,5 5 4 0,5 2 1,36 0,58 Saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, 

izglītojamo mobilitāte vairākos projektos tika pārcelta vai 

atcelta.

RP.1.1.(Rez.r.11) PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% Pieaug 31 2 1 5 4 15 28 15 17,5

RP.1.1.(Rez.r.12) Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars 

no kopējā akadēmiskā personāla skaita 

Liepājas Universitātē

% Pieaug 3,4 3,4 2 5 8 10 13,7 16,8 18,8

RP.1.1.(Rez.r.13) Studentu skaits Liepājas universitātē skaits Pieaug 1 604 1 516 1 441 1 342 1 356 1 373 1 300 1 218 1 287

RP.1.1.(Rez.r.14) Ārvalstu studentu skaits Liepājas 

universitātē

skaits Pieaug 6 26 25 35 55 76 56 36 58

RP.1.1.(Rez.r.15) Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā 

iesaistīto personu skaits

skaits Pieaug 2 777 3 112 3 955 3 771 3 772 3 779 539 461 498

RP.1.2.(Rez.r.1) Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits Pieaug 3,1 3 3 3 2,8 2,9 ** 3,0 **

RP.1.2.(Rez.r.2) Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits Samazinās 12 1,3 3,7 5 1,3 4 ** ** **

RP.1.2.(Rez.r.3) Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits Pieaug 4 4 3 1 3 4 7 6 6

RP.1.2.(Rez.r.4) Iedzīvotāju vērtējums par veselības 

aprūpes kvalitāti pilsētā

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu 61% 

novērtējuši 

negatīvi vai 

drīzāk negatīvi

53% Aptauja nav 

veikta

Pārskats par rezultatīvajiem rādītājiem 2021. gadā 

Konkurētspējīga 

izglītība, prasmju 

attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplašināšana

Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

1.2.



RP.1.2.(Rez.r.5) Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības 

stāvokli

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk labs - Nav datu Nav datu Nav datu Nav datu

RP.1.2.(Rez.r.6) Īstenoto informatīvi izglītojošo kampaņu 

un pasākumu par fizisko aktivitāšu 

nozīmi veselības saglabāšanā un 

veicināšanā skaits

skaits Pieaug Veselības 

mēneša 

aktivitātes un 2 

citi pasākumi

Veselības 

mēneša 

pasākumi (61); 

13 pasākumi; 

39 lekcijas 

skolās

23 atbalstīti 

projekti, 14 

pasākumi; 38 

lekcijas skolās

22 atbalstīti 

projekti, 26 

pasākumi, 47 

lekcijas skolās

18 atbalstīti 

prpjekti, 17 

līgumi par 

veselības 

veicināšanas un 

slimību 

profilakses 

pasākumu 

ieviešanu, 46 

lekcijas skolās, 

382 aktivitātes 

projekta 

"Liepāja. Aktīvs. 

Vesels. 

14 atbalstīti 

projekti, 41 

līgums par 

veselības 

veicināšanas un 

slimību 

profilakses 

pasākumu 

ieviešanu, 44 

lekcijas skolās

0 atbalstīti 

projekti, 54 līgumi 

par veselības 

veicināšanas un 

slimību 

profilakses 

pasākumu 

īstenošanu, 46 

lekcijas skolas

17 līgumi par 

veselības 

veicināšanas 

pasākumu 

īstenošanu, 6 

lekcijas 

skolās

756 nodarbības 

(12 līgumi par 

fiziskās 

veselības 

veicināšanas 

pasākumiem)

Negatīva tendence Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

ietekmē.

RP.1.2.(Rez.r.7) Iedzīvotāju īpatsvars, kas nodarbojas ar 

fiziskām vai sportiskām aktivitātēm 

vienu vai divas reizes nedēļā un biežāk

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu 0,5 - Nav datu Nav datu Nav datu Nav datu

RP.1.2.(Rez.r.8) Publisko sporta pasākumu skaits 

Liepājā

skaits Pieaug 537 581 622 672 705 1134 473 229 189 Pasākumu skaits samazinājies sakarā ar Covid-19 

pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem un ārkārtas 

situāciju valstī.

RP.1.2.(Rez.r.9) Publisko sporta pasākumos iesaistīto 

personu skaits

skaits Pieaug 202 550 221 050 276 660 293 260 310 855 34 020 Nav datu Nav datu Nav datu

RP.1.2.(Rez.r.10) Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars 

kopējā iedzīvotāju skaitā

% Samazinās 16,4 11,1 11 10,7 10,1 8,6 7,6 6,4 5,3

RP.1.2.(Rez.r.11) Sadarbības līgumu ar NVO skaits 

(atbalstot NVO aktivitātes)

skaits Pieaug 26 27 52 59 44 44 27 25 20 Negatīva tendence Covid-19 pandēmijas ierobežojumu 

ietekmē.

RP.1.2.(Rez.r.12) Iedzīvotājiem pieejamie sociālie 

pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem 

noteikumiem)

skaits Pieaug 19 19 23 24 25 26 26 26 27

RP.1.2.(Rez.r.13) Sociālā dienesta darbinieku 

kvalifikācijas celšana

skaits Pieaug 47 78 24 53 55 94 94 64 99

RP.1.2.(Rez.r.14) Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 9,5 9,8 8,7 8,1 8 6,3 6,1 7,6 6,9

RP.1.2.(Rez.r.15) Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 21,7 35 29,9 31,5 29,9 23 18 23,5 24,3 Skaitliski samazinājies gan kopējais bezdarbnieku skaits, 

gan ilgstošo bezdarbnieku skaits, tādēļ īpatsvars ir 

nedaudz palielinājies.

RP.1.2.(Rez.r.16) Iedzīvotāju vērtējums par sociālo 

palīdzību un pakalpojumiem

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu 67% 

novērtējuši 

negatīvi vai 

grūti pateikt

58% 

vērtējuši 

negatīvi

Aptauja nav 

veikta

RP.1.2.(Rez.r.17) Realizētie projektu konkursi sporta 

pasākumu organizēšanai

skaits Pieaug 1 - - - 0 0 1 1 1 Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto 

nolikumu projektu konkurss tiek organizēts vienu reizi 

gadā.

RP.1.3.(Rez.r.1) Interešu izglītībā, tai skaitā sporta 

programmās, iesaistīto bērnu skaits

skaits Pieaug 5 058 4 207 2 080 9 641 3 583 4 069 4 082 3 032 3 143

RP.1.3.(Rez.r.2) Pašvaldības finansējums kultūrai uz 

vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts 

mērķdotāciju)

eiro Pieaug 58,96 43,99 241,9 71,6 78,2 52 110 116 139

RP.1.3.(Rez.r.3) Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits Pieaug 780 780 711 710 710 701 689 665 565 Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.4) Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto 

pasākumu apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 616 755 748 699 769 592 858 592 1 086 271 698 081 508 106 Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.5) Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas 

teātris un Leļļu teātris)

skaits Pieaug 81 829 88 289 83 624 65 239 70 391 78 100 80 853 35 011 31 184 Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.6) LSO apmeklētāju skaits skaits Pieaug Nav datu Nav datu 44 847 38 714 25 090 2 713 15 147 1 099 4 153 Norādīti apmeklētāji tikai pašvaldības līdzfinansētiem 

pasākumiem. No tiem 3287 apmeklējums tiešsaistē.

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 

tai skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva 

kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 

kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas 

stiprināšanā

Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

1.2.



RP.1.3.(Rez.r.7) Koncertzāles "Lielais dzintars" 

pasākumu skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 37 193 204 232 252 138 157

RP.1.3.(Rez.r.8) Koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 35 240 220 760 243 773 259 209 282 527 139 376 133 081 Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.9) Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits Pieaug 241 124 252 731 177 748 177 915 173 147 168 492 215 012 343 431 157 757 Covid-19 pandēmijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.10) Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits Pieaug 14 282 14 297 14 595 14 847 14 735 14 263 14 750 12 627 10 720 Covid-19 pandēmijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.11) Iedzīvotāju vērtējums par kultūras 

pasākumiem Liepājā

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu 86% novērtē 

pozitīvi vai 

drīzāk pozitīvi

79% Aptauja nav 

veikta

RP.1.3.(Rez.r.12) Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits Pieaug 46 356 34 029 41 969 45 432 39 969 48 008 48 071 25 771 13 666 Covid-19 pandēmijas un vakcinācijas ierobežojumi.

RP.1.3.(Rez.r.13) Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā 

kvartālā

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 8 3 114 45 Nav datu 0 0 Nenotiek pasākumi.

RP.1.3.(Rez.r.14) Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Pieaug Nav datu Nav datu 17 53 83 84 54 28 17 Covid-19 pandēmijas ierobežojumi un sētas remontdarbi.

RP.1.3.(Rez.r.15) Profesionālās ievirzes sporta 

programmās iesaistīto bērnu, jauniešu 

skaits

skaits Pieaug 1 783 2 845 3 164 3 312 3 063 3 069 3 069 3 105 2 942 Audzēkņu skaits ir mainīgs, īpaši saistībā ar Covid-19 

pandēmijas ierobežojumiem vecāki izvēlējās audzēkņus 

no sporta skolas izņemt.

RP.1.3.(Rez.r.16) Eiropas un pasaules līmeņa 

starptautiskās sporta sacensības, kurās 

piedalās Liepāju pārstāvošie sportisti 

(gadā)

skaits Pieaug 403 418 453 528 539 548 563 42 32 Sacensību skaits, kurās 2021.gadā bija iespēja 

piedalīties Liepājas sportistiem, bija ļoti samazināts dēļ 

Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem.

RP.1.3.(Rez.r.17) Liepājā sarīkoto starptautisko sporta 

sacensību skaits (gadā)

skaits Pieaug 68 74 81 120 131 55 46 41 29 Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika ierobežota 

iespēja organizēt sacensības.

RP.1.3.(Rez.r.18) Iedzīvotāju vērtējums par sporta 

aktivitātēm Liepājā

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu 87% vērtē 

pozitīvi

83% Aptauja nav 

veikta

RP.1.4.(Rez.r.1) Pašvaldības administrācijas darbinieku 

apmeklēto kursu skaits (gadā)

skaits Pieaug 46 157 - - 328 375 426 35 37

RP.1.4.(Rez.r.2) Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu 

skaits

skaits Pieaug 7 10 68 81 91 115 140 141 139 Sociālais dienests slēdza 2 pakalpojumus kā tādus - 

atbalsta dzīvoklis un pabalsts ūdensskaitītāju 

uzstādīšanai.

RP.1.4.(Rez.r.3) Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību 

vēlēšanās

% Pieaug 44,08 Nav datu Nav datu Nav datu 50,86 Nav datu Nav datu Nav datu 28,84 Vēlētāju aktivitāte bija zema visās pašvaldībās.

RP.1.4.(Rez.r.4) Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības 

darbu

aptauja / % Uzlabojas 63 Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Vairāk nekā 

divas trešdaļas 

liepājnieku 

devuši pozitīvu 

vērtējumu

Gandrīz 

visu 

Liepājas 

dzīves jomu 

attīstība tika 

Aptauja nav 

veikta

2.1. RP.2.1.(Rez.r.1) Informēšanas pasākumu un kampaņu 

skaits par videi draudzīgu dzīvesveidu 

un tā sasaisti ar vides kvalitāti

skaits Pieaug 4 3 4 5 5 5 5 3 3

RP.2.1.(Rez.r.2) Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits Uzlabojas 2 peldvietās 

izcila 

kvalitāte, 1 

peldvietā laba 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

Visās 

peldvietās 

izcila ūdens 

kvalitāte

RP.2.1.(Rez.r.3) Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami 

pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)

reizes Samazinās 13 19 11 9 6 8 11 7 12 Gaisa programmas izstrādes ietvaros konstatēts, ka 

februārī novērotas augstākas koncentrācijas, detalizēta 

analīze liecina, ka tās saistītas ar Sahāras tuksneša 

putekļu reģionālo pārnesi un paaugstināta piesārņojuma 

epizodi februāra beigās.

RP.2.1.(Rez.r.4) Rekreācijai piemērotas teritorijas 

Liepājas ezera piekrastē

ha Pieaug 0,55 1 2 2 10,4 12,4 13,4 18,2 18,2 2021.gadā nav pieņemts ekspluatācijā neviens objekts.

Efektīva pilsētas 

pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem

1.4.

Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un 

dzīvesveids

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 

tai skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva 

kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 

kultūrā, sportā un 

piederības sajūtas 

stiprināšanā



RP.2.1.(Rez.r.5) Elektroenerģijas patēriņš ielu 

apgaismojumam

kWh/

gadā

Samazinās 5 262 977 4 543 925 4 656 361 4 334 499 4 024 970 3 981 794 3 954 408 3 935 712 3 952 882 Pieaugums saistīts ar jaunu līniju izbūvi un papildus 

gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi.

RP.2.1.(Rez.r.6) Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu 

apsaimniekošanu

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu 67% aptaujas 

dalībnieki 

novērtē pozitīvi

74% Aptauja nav 

veikta

RP.2.1.(Rez.r.7) Dalītās atkritumu vākšanas punktu 

skaits

skaits Pieaug 114 221 230 230 390 394 414 590 667

RP.2.1.(Rez.r.8) Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu 

stāvokli

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Vairāk pozitīvi 

(69% 

respondentu)

69% Aptauja nav 

veikta

RP.2.1.(Rez.r.9) Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko 

transportu pilsētā

aptauja Uzlabojas Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk pozitīvi - Nav datu Vairāk pozitīvi 

(61% 

respondentu)

76% Aptauja nav 

veikta

RP.2.1.(Rez.r.10) Veloceliņi km Pieaug 40 40 42 42 38,2 50 54,4 55,6 57,2 Roņu iela un 14.novembra bulvāris posmā no Grīzupes 

ielas līdz Brīvības ielai.

RP.2.1.(Rez.r.11) Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits Pieaug 1 1 1 3 3 3 3 3 3

RP.2.1.(Rez.r.12) Energoefektivitātes pasākumi 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

skaits Pieaug 22 ēkās 

pabeigts; 84 

ēkās noslēgti 

līgumi

90 110 110 110 111 117 119 134

RP.2.1.(Rez.r.13) Pilsētas sabiedriskajā transportā 

pārvadāto pasažieru skaits

skaits Pieaug 12 428 581 15 806 326 14 098 027 13 243 814 13 025 924 13 050 828 13 565 047 9 564 887 7 329 292 Pasažieru skaita samazināšanās ir saistīta ar Covid-19 

pandēmijas ierobežojošajiem pasākumiem.

RP.2.2.(Rez.r.1) Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits Pieaug 69 070 73 044 68 958 87 068 90 170 99 228 105 325 87 146 79 195 Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu ietekme.

RP.2.2.(Rez.r.2) Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas Pieaug 1,6 1,7 1,8 1,6 1,55 1,58 1,64 1,65 1,74 Pieaugums saistīts ar Covid-19 pandēmijas ietekmi uz 

cilvēku vēlmi ilgāku laiku pavadīt ārpus ierastās vides un 

mājas.

RP.2.2.(Rez.r.3) Liepājas tūrisma informācijas biroja 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug 19 783 16 077 17 094 19 798 21 570 20 407 22 751 13 424 7 160 Covid-19 pandēmija tūristiem ir piespiedusi apgūt 

attālinātu ceļojumu plānošanu, tādējādi LRTIB personāls 

operatīvi pielāgojās informācijas sniegšanai attālināti - pa 

tālruni, ar e-pasta starpniecību un 24/7 atjaunojot LRTIB 

vietnē www.liepaja.travel iegūstamo informāciju ceļojumu 

plānošanai.

RP.2.2.(Rez.r.4) Gultas vietu skaits Liepājas tūristu 

mītnēs

skaits Pieaug 1 094 951 942 1 093 1 042 1 292 1 149 1 325 1 466

RP.2.2.(Rez.r.5) Noziegumu skaits skaits Samazinās 1 126 1 050 1 240 971 989 1 002 1 021 909 892

RP.2.2.(Rez.r.6) Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits Samazinās 400 449 462 493 501 518 507 404 412

3.1. RP.3.1.(Rez.r.1) No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits 

(gada laikā)

skaits Pieaug 348 327 330 264 304 273 271 227 242

RP.3.1.(Rez.r.2) Bezdarba līmenis % Samazinās 13 12,5 11,6 11,2 6,2 6 5,5 6,5 5,3

RP.3.1.(Rez.r.3) Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits Pieaug 2 426 2 465 2 640 2 725 2 697 2 745 2 795 2 737 **

RP.3.1.(Rez.r.4) Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar 

nepieciešamo infrastruktūru

ha Pieaug 460 460 522 530 1 408 1 408 1 412 1 424,5 1 425 Roņu iela

RP.3.1.(Rez.r.5) Piesaistītās ārvalstu investīcijas t.sk. milj.eiro Pieaug 289,8 328,6 339,54 359,1 440,3 421 463,8 503,3 501,2 Samazinājums saistīts ar ārvalstu investīciju apjoma 

samazināšanos uzņēmumu pamatkapitālā.

Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas 

uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs 

un vietējai 

nodarbinātībai svarīgās 

nozarēs

Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un 

dzīvesveids

Iedzīvotājiem un 

tūristiem interesantas, 

draudzīgas publiskās 

infrastruktūras 

uzlabošana

2.2.



RP.3.1.(Rez.r.6) Ārvalstu investīcijas uzņēmumu 

pamatkapitālā

milj.eiro Pieaug 73,8 107,6 115,6 102,7 167,4 132,9 144,7 157,6 137,1 Daļu ārvalstu investīciju pārpirkuši Latvijas rezidenti. Ir 

uzņēmumi, kam samazināts pamatkapitāls.

RP.3.1.(Rez.r.7) SEZ uzņēmumu piesaistītās investīcijas milj.eiro Pieaug 216 221 223,94 256,4 272,9 288 319,1 347,3 361,1

RP.3.1.(Rez.r.8) Ostas kravu apgrozījums milj. t Pieaug 4,8 5,3 5,6 5,7 6,6 7,5 7,3 6,6 7,1

RP.3.1.(Rez.r.9) Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro Pieaug 285 206,20 255,50 218 271,7 282,4 311,5 338,3 411,3

RP.3.1.(Rez.r.10) Strādājošo skaits rūpniecībā skaits Pieaug 6 300 6 229 6 083 6 028 6 321 6 229 6 333 6 344 **

RP.3.1.(Rez.r.11) Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits Pieaug 290 294 278 318 304 305 325 321 310*

RP.3.2.(Rez.r.1) Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaitā

% Pieaug 5,4 5,6 5,3 5,6 5,6 6 6,7 6,5 7,6

RP.3.2.(Rez.r.2) Radošo industriju nozares uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaitā

% Pieaug 3,5 3,5 6,7 7,1 7,1 7,7 7,6 6,8 6,8 Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekme.

RP.3.2.(Rez.r.3) Radošo industriju nozarēs strādājošo 

īpatsvars

% Pieaug 3,6 3,2 3,6 4,1 3,8 4,3 3,9 3,4 2,7 Covid-19 pandēmijas ierobežojošo pasākumu ietekme.

RP.3.2.(Rez.r.4) Enerģētikas nozares uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaitā

% Pieaug 1,2 0,5 1 1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,7

RP.3.2.(Rez.r.5) IT nozares uzņēmumu īpatsvars 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā

% Pieaug 1,2 1,7 1,6 2,4 2,5 3 2,4 2,6 2,4

RP.4.1.(Rez.r.1) Starptautiskie avioreisi skaits Pieaug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Covid-19 pandēmijas ietekmē pasažieru potenciāls nav 

pietiekams regulāro starptautisko pasažieru 

pārvadājumu uzsākšanai.

RP.4.1.(Rez.r.2) Prāmju reisu skaits skaits Pieaug 2 2 2 2 1 1 1 1 1

RP.4.1.(Rez.r.3) Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits skaits Pieaug 9 521 7 374 6 597 7 155 7 430 8 399 11 875 -12,9% 6,6%

RP.4.1.(Rez.r.4) Autokravu apgrozījums milj. t Pieaug 5,3 4,1 4,9 5,6 3,8 4,1 3,4 3,4 **

RP.4.1.(Rez.r.5) LRTIB dalība starptautiskās tūrisma 

izstādēs

skaits Pieaug 12 11 10 14 8 8 3 5 10 Covid-19 pandēmijas ietekmē tika atceltas klātienes 

izstādes un kontaktbiržas, bet tas savukārt veicināja 

iespēju papildus piedalīties vairākās kontaktbiržās, ko 

iepriekš lielo attālumu un nelielā laika starpības dēļ būtu 

grūti realizēt apmeklējot tās klātienē.

Apzīmējumi

* Provizorisks

Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas 

uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs 

un vietējai 

nodarbinātībai svarīgās 

nozarēs

3.2. Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un 

to potenciāla attīstīšana

Liepājas starptautiskā 

sasniedzamība, pilsētas 

tēls un atpazīstamība

4.1.

**  Dati uz doto brīdi vēl nav pieejami


