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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 

2020.gadā 



Attīstības programmas
īstenošana 2020. gadā
Rīcībpolitiku griezumā 
(Rezultatīvie rādītāji un rīcības)

Arī Liepāju 2020. gadā, tāpat kā pilsētas un valstis pasaulē kopumā, 
skāra Covid-19 pandēmijas sekas. Daudzas aktivitātes nenotika kā bija 
plānotas, tomēr arī šajā laikā pilsētas attīstība neapstājās, un 
neskatoties uz Covid-19 radītajiem sarežģījumiem, pilsētas attīstība 
norisinājās saskaņā ar Latvijā pakāpeniski ieviestajiem 
atvieglojumiem. Lai sekmētu nozaru darbu, Liepājas pilsēta pielietoja 
atsevišķus mehānismus liepājnieku atbalstam.



1.1.      Konkurētspējīga izglītība, prasmju attīstīšana un nodarbinātības    
            iespēju paplašināšana

1.2.     Aktīvi, veseli un sociāli aizsargāti liepājnieki

1.3.      Pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā mūsdienīga un kvalitatīva 
kultūrizglītība, atpazīstami sasniegumi kultūrā, sportā un piederības sajūtas stiprināšanā 

1.4.      Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem

Sasniegšanas 
pakāpe

57%

44%

39%

71%

9 rīcībpolitikas

1.        Liepājnieki un viņu labklājība

2.1.      Videi draudzīga pilsētas saimniekošana un dzīvesveids

2.2.      Iedzīvotājiem un tūristiem interesantas, draudzīgas publiskās   
             telpas infrastruktūras uzlabošana

2.        Dzīves vide Liepājā

3.1.      Pilsētas ekonomikas konkurētspējas uzlabošana tradicionālajās nozarēs 
un vietējai nodarbinātībai svarīgās nozarēs 

3.2.      Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana 

3.        Liepājas ekonomikas attīstība un jaunas darba vietas

4.1.      Liepājas starptautiskā sasniedzamība, pilsētas tēls un atpazīstamība 

4.        Liepājas sasniedzamība un pilsētas atpazīstamība

56%

60%

52%

78%

61%



TŪRISMS 

 87 146 Liepājā nakšņojušo tūristu skaits

 143 683 kopējais Liepājas naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits 

 1,65 naktis vidējais uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs, visvairāk viesu no 
Lietuvas (58,24 %), Igaunijas (9,5 %), Vācijas (7,51 %), Krievijas (3,13 %), 
Somijas (2,94%) un Polijas (2,27 %)

 no 84 pasaules valstīm nakšņojuši viesi 

 3 834 Liepājas lidostā apkalpoti regulāro reisu pasažieri

 175 Liepājas ostā uzņemtās jahtas, visbiežāk ieradušās jahtas no Lietuvas (88), 
Vācijas (30), Polijas (19), Somijas (12) un Zviedrijas (8)

 67 uzņēmumi iesaistījušies Liepājas Dāvanu kartes projektā 

 47 restorāni un kafejnīcas pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī piedāvā 
ēdienus līdzņemšanai vai ar piegādi 

  Liepājas pilsētas reklāmas kampaņa “Liepājas vēstneši” “Pasākumu gadā 
balvā 2019” atzīta par labāko tūrisma pasākumu Latvijā



KULTŪRA

 44 projekti atbalstīti divos kultūras projektu konkursos, kopējais 
atbalsts 110 tūkst. eiro

 10 iekšpaglamu koncerti “Pilsētas serenādes”
dažādos Liepājas rajonos 

 3 dienu pasākums “Izgaismotā Liepājā” − 23 gaismas un 
video objekti un aktivitātes

 10 labākie notikumi un personības saņēmuši Liepājas 
kultūras gada balvu 

 143 koncertzālē “Lielais dzintars” notikušo pasākumu skaits

 no 25 dažādām valstīm vērotas koncertzāles tiešraides 

 30 868 skatītāji skatījušies koncertzāles "Lielais dzintars" 
8 tiešsaistes pasākumus

 < 900 piedalījušies vasaras muzikālajās 
ekskursijās ar LSO mūziķiem 

 87 146 Liepājā nakšņojušo tūristu skaits

 143 683 kopējais Liepājas naktsmītnēs pavadīto nakšu skaits 

 1,65 naktis vidējais uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs, visvairāk viesu no 
Lietuvas (58,24 %), Igaunijas (9,5 %), Vācijas (7,51 %), Krievijas (3,13 %), 
Somijas (2,94%) un Polijas (2,27 %)

 no 84 pasaules valstīm nakšņojuši viesi 

 3 834 Liepājas lidostā apkalpoti regulāro reisu pasažieri

 175 Liepājas ostā uzņemtās jahtas, visbiežāk ieradušās jahtas no Lietuvas (88), 
Vācijas (30), Polijas (19), Somijas (12) un Zviedrijas (8)

 67 uzņēmumi iesaistījušies Liepājas Dāvanu kartes projektā 

 47 restorāni un kafejnīcas pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī piedāvā 
ēdienus līdzņemšanai vai ar piegādi 

  Liepājas pilsētas reklāmas kampaņa “Liepājas vēstneši” “Pasākumu gadā 
balvā 2019” atzīta par labāko tūrisma pasākumu Latvijā



SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

 1 164  personām piešķirts trūcīgā statuss, 4853 personām – 
maznodrošinātā statuss 

 4 371  liepājnieks saņēmis sociālās palīdzības pabalstus 

 90  personām saistībā ar Covid-19 piešķirts krīzes 
pabalsts, t. sk. 39 bērniem

 3  sociālajās iestādēs par 91 358 eiro uzlabota infrastruktūra 

 4  realizācijā esoši projekti, t. sk. DI projekts “Kurzeme visiem”

 40  jaunieši iesaistīti izmēginājumprojektā 
“Mentora atbalsts sociālā riska jauniešiem” 

 9 000  bezmaksas izdalītas valsts piešķirtās sejas aizsargmaskas 

 44 projekti atbalstīti divos kultūras projektu konkursos, kopējais 
atbalsts 110 tūkst. eiro

 10 iekšpaglamu koncerti “Pilsētas serenādes”
dažādos Liepājas rajonos 

 3 dienu pasākums “Izgaismotā Liepājā” − 23 gaismas un 
video objekti un aktivitātes

 10 labākie notikumi un personības saņēmuši Liepājas 
kultūras gada balvu 

 143 koncertzālē “Lielais dzintars” notikušo pasākumu skaits

 no 25 dažādām valstīm vērotas koncertzāles tiešraides 

 30 868 skatītāji skatījušies koncertzāles "Lielais dzintars" 
8 tiešsaistes pasākumus

 < 900 piedalījušies vasaras muzikālajās 
ekskursijās ar LSO mūziķiem 



SPORTS
 318  dažādi ar sportu, aktīvo atpūtu saistīti pasākumi 

 44  projekti atbalstīti projektu konkursā, kopējā atbalsta summa – 284 950 eiro

 556  Liepājas orientēšanās poligonos kopējais pavadītais minūšu skaits:
• Beberliņu atpūtas parka orientēšanās poligonā viens dalībnieks vidēji 

pavadījis 92 minūtes, 
• Liepājas pilsētvides orientēšanās maršrutā – vidēji 247 minūtes, 
• Karostas orientēšanās poligonā – 133 minūtes, 
• Jūrmalas parka orientēšanās poligonā – 84 minūtes

PĀRVALDĪBA
 2 021 176  Liepājas mājaslapas www.liepaja.lv skatījumi

 8  izdoti informatīvie izdevumi “Katram Liepājniekam”, t. sk. viens 
speciālizdevums par Covid-19

 35 000  izplatītas skrejlapas un informatīvie materiāli par Covid-19

 26  izsludināti projektu pieteikumi un sabiedriskās apspriešanas 
pieteikumi.liepaja.lv 

 2 717  notikumu kalendārā kalendars.liepaja.lv kopumā ievietotie pasākumi 
jeb 226 pasākumi mēnesī, 531 624 lapas skatījumi 

 1 164  personām piešķirts trūcīgā statuss, 4853 personām – 
maznodrošinātā statuss 

 4 371  liepājnieks saņēmis sociālās palīdzības pabalstus 

 90  personām saistībā ar Covid-19 piešķirts krīzes 
pabalsts, t. sk. 39 bērniem

 3  sociālajās iestādēs par 91 358 eiro uzlabota infrastruktūra 

 4  realizācijā esoši projekti, t. sk. DI projekts “Kurzeme visiem”

 40  jaunieši iesaistīti izmēginājumprojektā 
“Mentora atbalsts sociālā riska jauniešiem” 

 9 000  bezmaksas izdalītas valsts piešķirtās sejas aizsargmaskas 



TOP 10 valstis no kurām 
apmeklēta www.liepaja.lv

 1. Latvija − 486 907 (92,13 %)

 2. ASV − 10 919 (2,07 %)

 3. Apvienotā Karaliste − 4 851 (0,92 %)

 4. Lietuva − 4 651 (0, 88 %)

 5. Vācija − 2 939 (0,56 %)

2343 mājaslapas apmeklētāju iesaistes 
(jautājums “Vai šī informācija jums bija 
noderīga?”). Pozitīvs novērtējums 99, 9% 
gadījumu. 5 reizes novērtēts ar “Nē”.

IZGLĪTĪBA

 14 pamata un vidējās izglītības iestādes 
(12 pašvaldības, 2 privātās)

    Liepājas skolās no 1. līdz 12. klasei:
• 8592 bērni un jaunieši
• 815 pedagogi (pašvaldības iestādēs)
• 348 tehniskie darbinieki 
   (pašvaldības iestādēs)

 27  skolēni guvuši izcilus panākumus valsts 
mēroga mācību olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos

 3 Liepājas skolās 2020. gadā
(Liepājas 7. vidusskola, Liepājas 
8. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 
15. vidusskola) uzsākta mācību vides 
uzlabošana; plānots apgūt 3,10 miljonus 
eiro, t.sk. 351 tūkstotis eiro IKT un 
346 tūkstoši ergonomiskas 



 14 pamata un vidējās izglītības iestādes 
(12 pašvaldības, 2 privātās)

    Liepājas skolās no 1. līdz 12. klasei:
a. 8592 bērni un jaunieši
b. 815 pedagogi (pašvaldības iestādēs)
c. 348 tehniskie darbinieki (pašvaldības iestādēs)

 27  skolēni guvuši izcilus panākumus valsts mēroga mācību 
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos

 3 Liepājas skolās 2020. gadā (Liepājas 7. vidusskola, 
Liepājas 8. vidusskola, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola) 
uzsākta mācību vides uzlabošana; plānots apgūt 3,10 miljonus 
eiro, t.sk. 351 tūkstotis eiro IKT un 346 tūkstoši ergonomiskas 

UZŅĒMĒJDARBĪBA
 2 795 uzņēmumi 

 227  jauni reģistrēti uzņēmumi

 343,8  milj. eiro − realizētās produkcijas apjoms (2019. g. − 311,5 milj. eiro)

 6,6  milj. tonnu − pārkrautā krava ostā (2019. g. − 7,3 milj. tonnu)

 3  ekspluatācijā nodotas jaunas ražotnes

 6,5%  bezdarba līmenis (palielinājies par 1% punktu; 2019. g. − 5,5%)

 2 629  kopējais bezdarbnieku skaits (palielinājies par 390; 2019. g. − 2239)

 867 eiro − vidējā bruto darba samaksa (palielinājusies par 4,5%; 2019. g. – 830 eiro)

 193 250 eiro −  2020. gadā 2 MVK projektu konkursos piešķirtais līdzfinansējums; 
14 atbalstītie projekti 

 47 ārvalstis investējušas Liepājas uzņēmumu pamatkapitālā 

 < 500 uzņēmumi saņēmuši kādu no valsts atbalsta instrumentiem (dīkstāves pabalsts, 
atbalsts algu subsīdijai, grants apgrozāmiem līdzekļiem)

  Nodibināta biedrība “Digitālo inovāciju parks”

 23 2020. gadā realizētie vai iesāktie dažādie infrastruktūras 
projekti par kopējo summu 15,5 milj. eiro



Pielikums Nr.1

Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Būvvalde 1.4.1.(10.) Veicināt mūsdienu prasībām 

atbilstošu pašvaldības īpašumu 

uzskaites informācijas sistēmu, 

efektīvai un uz attīstību vērstai 

Liepājas pilsētas pašvaldības 

īpašumu pārvaldībai

Jauna koku reģistra datubāze 1 publiski pieejama lietotne 1 Publiski pieejama lietotne 2 darbinieki 2 darbinieki

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 070,00 (tukšs)

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 

(4.kārta)

1 Līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi 1 Līgums par ģeodēziskā tīkla izveidi 52 punkti (mērniekiem) 0 -

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 911,33 Rādītāju izpilde atšķiras no plānotā, jo 2020.gadā ir veikts avansa maksājums. Līguma izpildes termiņš ir 

2021.gads.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Aprīkotas darba vietas un multimediju 

prezentācijas tehnikas iegāde

3 datortehnikas vienības 7 Datortehnikas vienības. 34 darbinieki 34 darbinieki

Izpildīts

15. panta 14.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 971,71 2020.gadā, kā tika plānots no gada sākuma, tika iegādātas 4 datortehnikas vienības - stacionārs dators ar 

operētājsistēmu Windows OEM 1gb.; biroja programmatūra MS Office 1gb.; monitors 1gb. - jaunas darba vietas 

izveidei; planšete 1gb. - Liepājas koku reģistra lietotnes uzturēšanai. Pēc 2020.gada grozījumiem tika iegādātas 

multimediju prezentācijas  tehnikas vienības 3gb. būvvaldes darba nodrošināšanai, pārceļoties uz jaunām telpām 

Peldu ielā 5, Liepājā.

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Liepājas pilsētas pašvaldības 

līdzfinansējums kultūrvēsturisko ēku 

saglabāšanai

1 konkurs 1 konkurss 36 būves 16 būves Izpildīts 15. panta 5.) daļa 2015.gada 14.maija 

Nr.13

(tukšs)  €      162 770,42 2020. gadā konkursam tika iesniegti un līdzfinansējums tika piešķirts 16 projektiem.

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)

5 lokālplānojumi 0 - 18 ha 0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa 2017.gada 

14.septembris Nr.373 

un Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

izpilddirektora 

2019.gada novembra 

vēstule

(tukšs)  €        32 514,88 2020.gadā ir veikti avansa maksājumi par četriem lokālplānojumiem. Līguma izpildes termiņi ir 2021.gads. Nr.4 - 

Ezermalas iela 2A un Ezermalas iela starp Jauno Ostmalu un Zirgu salu lokālplānojums šobrīd ir uzsākšanas 

stadijā, nav piesaistīti finanšu līdzekļi.

2.1.6.(6.) Izveidot atbilstošu 

infrastruktūru mājas (istabas) 

dzīvnieku labturībai pilsētā 

(pastaigu laukumi, dzīvnieku 

patversme un tml.)

Lokālplānojuma izstrāde dzīvnieku 

kapsētas izveidei

1 lokālplānojums 1 lokālplānojums 1 dzīvnieku kapsēta 1 dzīvnieku kapsēta

Izpildīts

15. panta 2.) daļa 2018.gada 

22.novembra Nr.558

(tukšs)  €        13 890,80 (tukšs)

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot 

tūrisma infrastruktūras un 

produktu piedāvājumu

Liepājas pilsētas svētku noformējums 10 iepirkumi 7 5 cenu aptaujas un 2 iepirkumi 7 svētki 7 svētki Izpildīts 15. panta 2.) daļa  - (tukšs)  €      236 802,58 Ziemassvētku noformējumam tika veikts viens iepirkums (apvienotas daļas). Budžeta izpilde ir atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem.

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 0 - 1 skvērs 0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa 2020.gada 

17.septembra 

koalīcijas lēmums

(tukšs)  €                     -   Metu konkurss netika izsludināts un ir pārcelts uz 2021.gadu.

Komunālā 

pārvalde

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Skolnieku nodarbināša 15 darbavietas 13 darbavietas. 45 3 vasaras brīvlaika mēnešus 

nodarbināti pa 15 bērniem mēnesī.

39 3 vasaras brīvlaika mēnešus 

nodarbināti pa 13 bērniem mēnesī.
Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_94  €        23 458,53 Lai varētu konkurēt NVA izsludinātajā konkursā uz līdzfinansējumu, par diviem cilvēkiem tika samazināts ikmēneša 

nodarbināto bērnu skaits, bet finansējuma starpība pielikta attiecīgi proporcionāli katram no nodarbinātajiem 39 

bērniem pie atalgojuma, tādējādi iegūstot papildus bonusa punktus NVA rīkotajā nodarbinātības konkursā.

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Iestādes darbinieku apmācības 52 gab. kursu / semināru apmeklējumi 52 gab. kursu / semināruapmeklējumi 17 dāartbiniekiem paaugstina 

kvalifikācija

17 darbiniekiem 

paaugstinātakvalifikācija
Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_106  €          4 739,71 (tukšs)

2.1.5.(5.) Turpināt realizēt efektīvu 

apgaismojuma infrastruktūras 

atjaunošanu, īpaši 

iekšpagalmos un pie gājēju 

pārejām

322 LED ielu apgaismojuma gaismekļu 

uzstādīšana uz esošajiem 

apgaismojuma stabiem Jaunliepājā

322 gab. nomainīti gaismekļi 0 - 34 Jaunliepājas ielās - (1905.gada 

(posmā no Rīgas ielas līdz 

Jelgavas ielai); Akmens iela; 

Amatas iela; Augustes iela; Autoru 

iela; Baseina iela; Teodora Breikša 

iela; Drāšu iela; Emīlijas iela; 

Esperanto iela; Ezermalas iela; 

Ferdinada Grīniņa iela; Invalīdu 

iela; Jaunā iela; Jelgavas iela; 

Kaiju iela; Kārļa iela; Kraukļu iela; 

Kroņu iela; Lāčplēša iela; 

Lietuviešu iela; Metalurgu iela; 

Pīlādžu iela; Puķu iela; Šķēdes 

iela; Teodaora iela; Tērauda iela; 

Upmalas iela; Kapsētas iela; 

O.Kalpaka iela posmā no Pulvera 

ielas līdz Karostas tiltam;  Tirgus 

posmā no Brīvības līdz Baseina 

ielai; Tosmares iela; Raiņa iela no 

Kapsētas līdz O.Kalpaka ielai; 

O.Kalapka iela no Kaiju ielas līdz 

Upmalas ielai) modernizēts ielu 

apgaismojums, uzlabojot 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

0 - Neizpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_44  €                     -   2020.gadā tika veikti divi iepirkumi - atklāti konkursi. Tā kā neviena pretendenta piedāvājums neatbilda 

tehniskajām specifikācijām, konkursi tika izbeigti bez rezultāta. Finansējums nav pārcelts uz 2021.gada 

pamatbudžetu, jo nolemts projekta aktivitātes neturpināt.

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.

7 gab. kanalizācijas kolektoru posmi 7 gab. kanalizācijas kolektoru posmi 495 m 495 m

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_46  €        54 624,90 Galīgais norēķins par veicamajiem darbiem un atliktie maksājumi veikti 2021.gadā.

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus 

meliorācijas sistēmas un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un 

remonts

Baltijas jūras aizsardzības projekta 

realizācija

2 gab. AHS (Automātiskās 

Hidroloģiskās Stacija) uzstādīšana - 

Cietokšņa kanālā pie Grīzupes ielas 

un Cietokšņa kanālā pie Lībiešu 

ielas.

2 gab. AHS uzstādīšana 1 Uzlabota pilsētas drošība plūdu 

gadījumā

1 Uzlabota pilsētas drošība plūdu 

gadījumā.

Izpildīts 15. panta 1.) daļa Nr.145 no 18.04.2019 Pr_46  €        46 026,01 Projekta realizācija paredzēta vairāku gadu garumā. 2020.gadā plānotā finansējuma apguve un veicamo 

uzdevumu izpilde ir realizēta, finansējuma starpība pāriet uz 2021.gadu, tālākai projekta aktivitāšu realizācijai.

2.1.6.(4.) Īstenot pasākumus 

meliorācijas sistēmas un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas 

sakārtošanā, tai skaitā esošo 

sistēmu uzturēšana un 

remonts

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora 

izbūve Jūrmalas parkā

1 gab. izbūvēts jauns lietus ūdens 

kolektora posms

1 gab. izbūvēts jauns lietus ūdens 

kolektora posms.

430 1) 430 metri jauns LŪ kolektors 

Jūrmalas parkā posmā no stadiona 

&quot;Daugava&quot; līdz Peldu 

ielai; 2) 86000 kvm platība, kurai 

novēsta applūšana.

430 m Izpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_46  €      227 163,47 Iepirkuma procedūras rezultātā radies finanšu ietaupījums.

Pārskats par Rīcību plāna īstenošanu 2020.gadā

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



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Komunālā 

pārvalde

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Atsevišķu ietvju posmu izbūve un 

atjaunošana

8 gab. ietvju posmi - Dzērves, 

Atmodas bulvāris, E.Tisē, 

Katedrāles, Pulkv.Brieža, Imantas, 

Alejas, Studentu rotas.

8 gab. 1900 m2 1900 m2 Izpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_149  €        71 702,26 Darbi veikti pilnā apjomā, atliktos maksājumus un galīgos norēķinus paredzēts veikt 2021.gadā.

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.

3 gab. apgaismojumu projektu 

realizācija (atjaunošana) M.Ķempes 

laukumā, Rožu laukumā un 

Promenādē.

3 iekārtas 3 1) Izbūvēts jauns ielu 

apgaismojums M.Ķempes 

pieminekļa laukumā. 2) Izbūvēts 

jauns ielu apgaismojums Rožu 

laukumā. 3) Izbūvēts jauns 

apgaismojums Promenādē. 

3 iekārtas.

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      152 847,77 2020.gadā uzsākta apgaismojuma projektu realizācija, galīgais norēķins plānots 2021.gadā.

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Satiksmes infrastruktūras investīciju 

rezerves fonds

1 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.

1 komplekss 6 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.

6 kompleksas darbības. Izpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        89 807,90 Neliela finanšu ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā.

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.

2 gab. 2 gab. 4 satiksmes uzlabojumi 4 ielās, 2 ielu 

krustojumos.

4 Satiksmes uzlabojumi 4 ielās,2 ieku 

krustojumos.

Izpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 384,18 Finansējuma ietaupījums iepirkumu procedūras rezultātā, izvēloties analogus risinājumus.

2.1.7.(1.) Turpināt pilnveidot drošas 

satiksmes organizāciju pilsētā, 

rūpējoties par gājējiem un 

velobraucējiem

Videonovērošanas sistēmas izbūve 

(izveide) un modernizācija

4 sistēmas 2 sistēmas. 1 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 

attīstība.

0,5 Kompleksi pasākumi. (Paveikta 

aptuveni puse no plānotajiem 

darbiem.)

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        22 822,62 Darbi uzsākti 2020.gadā un to pilnīga realizācija tiks pabeigta2021.gadā, ar pārejošo finansējumu EUR 30458.

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

8 gab. ielu posmi - Kalēju, Miera, 

Vidusceļa, A.Klints, J.Asara, 

Kviešu, Skuju, Riņķu.

8 gab. ielu posmi. 1369 m uzklāts jauns asfalta segums 1369 m uzklāts jauns asfalta segums.

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_154  €      192 123,64 Finansējuma starpību veido atliktie maksājumi par darbu izpildi, kas pārcelti uz 2021.gada budžetu.

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.

31 gab. 23 gab. 31 Izstrādātas un izvērtētas 24 

dokumentu vienības, kvalitatīvākai 

tālākai objektu virzībai. 1) 12 gab. 

ieceres dokumentācijas (projektu) 

izstrāde; 2) 9 gab. topogrāfiskie 

uzmērījumi, ģeoloģijas; 3) 1 gab. 

ieceres dokumentāciju (projektu) 

auditi; 4) 2 gab. ieceres 

dokumentācijas (projektu) 

ekspertīzes.

23 izstrādātas un izvērtētas 

dokumentācijas vienības.

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      138 293,01 Vairāku tehnisko projektu izstrāde uzsākta 2020.gadā, bet to pabeigšana, līdz ar to galīgo norēķinu veikšana 

plānota 2021.gadā. Līdz ar to, pārceļamais finansējums uz 2021,gada pamatbudžetu ir EUR 161909.

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 - Kārklu, Slimnīcas, 

Šķēdes, Daugavas, Ģen.Baloža, 

Viršu, Klaipēdas.

12 gab. ielu posmi. 2060 m 2060 m

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      327 003,74 Finansējuma starpību veido atliktie maksājumi par darbu izpildi, kas pārcelti uz 2021.gada budžetu.

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Glābšanas stacijas torņa remonts 1 salabots tornis, novērsta lietus 

ūdens iekļuve iekštelpās

1 salabots tornis, novērsta lietus 

ūdens iekļuve iekštelpās.

11 darbinieki 11 darbinieki.

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 715,15 Iepirkuma procedūras rezultātā izveidojies finansējuma samazinājums attiecībā pret sākotnēji plānoto.

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, 

izmantojot pārrobežu sadarbību 

Rietumu Lietuvā un Kurzemē 

(&quot;Increasing people safety inthe 

Baltic Sea through cross-border 

cooperation in the Western Lithuania 

and Kurzseme&quot; (ONLY 

SAFE!)&quot; )

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 

defibrillators (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 gab. 1 Nodrošināta Drošiba visiem 

centrālās pilsētas pludmales 

apmeklētājiem

1 Nodrošināta Drošība visiem 

centrālās pilsētas pludmales 

apmeklētājiem.

Daļēji izpildīts

15. panta 12.) daļa 2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 155/7

(tukšs)  €                     -   Glābšanas dienesta novērošanas torņa izbūvei veikts iepirkums un 2021.gada maija mēnesī tiks noslēgts līgums ar 

būvuzņēmēju, un veikta Glābšanas torņa izbūve.

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Pērkones ielas ietves un iebrauktuves 

liedagā izbūve

2 gab. iebrauktuve 1 gab. iebrauktuves (Tehnoloģiskā 

pārtraukuma dēļ uz 2021.gadu 

atlikta ietves un velocelīņa 

būvdarbu pabeigšana 14.novembra 

bulvārī.)

749 m ietves izbūve un ielas asfalta 

seguma atjaunošana; iebrauktuves 

izbūve liedaga zonā

249 m ietves izbūve un ielas asfalta 

seguma atjaunošana, iebrauktuves 

izbūve liedaga zonā.

Daļēji izpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      104 668,34 Tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ apvienotās ietves un veloceliņa izbūve 14.novembra bulvārī, posmā no Grīzupes 

līdz Pulvera ielai, tiks pabeigta 2021,gada aprīļa mēnesī. Pārceļamais finansējums no 2020.gada pamatbudžeta 

galīgā norēķina veikšanai ir EUR 83332.

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un 

tūrisma objektu būvniecību

E.Rimbenieka piemiņas vietas 

labiekārtošana

1 gab. labiekārtota piemiņas vieta 1 gab. labiekārtota piemiņas vieta 96 m2 96 m2.

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_184  €        15 609,90 (tukšs)

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 0 - 1 ēka 0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Darbi pārcelti kopā ar finansējumu EUR 2844 apmērā uz 2021.gada pamatbudžetu un paveikti gada pirmajā 

ceturksnī.

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Bērnu rotaļu laukuma izbūve Karostas 

mikrorajonā un bērnu rotaļu laukuma 

paplašināšana un modernizācija 

Jūrmalas parkā

2 gab. 2 gab. 7500 abiekārtota pašvaldības īpašumā 

esoša teritorija 7500 kvm platībā.

7500 m2 labiekārtota pašvaldības 

teritorija.
Izpildīts

15. panta 2.) daļa Nr.388 no 12.10.2017 Pr_109  €      151 194,07 Plānotie darbi veikti pilnā apjomā. Neliela finansējuma ekonomija iepirkumu procedūru rezultātā.

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Elektrības pieslēguma izbūve pie 

Redāna

1 būvprojekts 0 - 1 ha platībā plānotai ekspozīcijas 

izgaismošanai, kā arī 

apskaņošanas un citas 

elektrotehnikas pieslēgšanai 

pasākumu laikā.

0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_184  €                     -   Darbi pārcelti kopā ar finansējumu EUR 7800 apmērā uz 2021.gada pamatbudžetu un tiks paveikti gada pirmajos 

trīs ceturkšņos.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

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

2 gab. 1 gab. 2 uzņēmēji 0 -

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_184  €          1 849,50 Darbi uzsākti 2020.gadā un paveikti daļēji. Pilnīga darbu pabeigšana plānota 2021.gada maija mēnesī. No 

2021.gada pārcelts finansējums pamatbudžetā EUR 28151 apmērā.

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. 4 pašvaldības publiski pieejamo 

teritoriju - Rožu laukuma, Jūrmalas 

parka, Raiņa parka un Jaunās 

ostmalas aprīkošana ar 100 

jaunām atkritumu urnām tūristu un 

apmeklētāju vajadzībām.

4 pašvaldības publiski pieejamo 

teritoriju - Rožu laukuma, Jūrmalas 

parka, Raiņa parka un Jaunās 

ostmalas aprīkošana ar 100 

jaunām atkritumu urnām tūristu un 

apmeklētāju vajadzībām.

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_179  €        20 570,00 Izmaksas samazinājušās attiecībā pret sākotnēji plānotajām iepirkuma procedūras rezultātā.

2.2.3.(4.) Labiekārtot parkus, skvērus un 

veicināt to izmantošanu atpūtai 

un sportiskām aktivitātēm

Skeitparka projektēšana jūrmalas parkā 1 projekts 0 - 1 skeitparks 0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   2020.gadā veikts iepirkums projektēšanas darbiem. Projektēšanas darbi uzsākti 2021.gadā, līdz ar to finansējums 

EUR 25000 apmērā pārcelts uz 2021.gada pamatbudžetu.

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.

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_184  €        26 376,98 2020.gadā ir saņemts Stēlu materiāls, veikts iepirkums gravēšanas darbiem, uzsākta gravēšana un veikts avansa 

maksājums. Stēlu uzstādīšana Lāčplēša dārzā un parka daļas labiekārtošana plānota 2021.gada pirmajā pusgadā. 

No 2020.gada pamatbudžeta pārcelts finansējums EUR 10722 apmērā.

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru ūdenssportam, 

ūdens tūrismam un atpūtai pie 

ūdeņiem

Sanitārā mezgla (tualešu) uzstādīšana 

un pieslēgšana komunikācijām

1 tualešu modulis 0 - 2,36 2,36 ha plašas Beberliņu atpūtas 

vietas labiekārtošanas projekta 

sastāvdaļa ir trīsdaļīga publiskās 

tualetes moduļa uzstādīšana un 

pieslēgšana komunikācijām.

0 - Neizpildīts 15. panta 2.) daļa (tukšs) Pr_162  €                     -   2020.gadā bija nepieciešams veikt tualetes moduļa un tā komunikāciju pieslēgumu izdalīšanu atsevišķā projektā. 

Līdz ar to, izbūves darbi un pamatbudžeta finansējums EUR 20000 apmērā, ir pārcelti uz 2021.gada pirmo 

pusgadu.

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

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          9 932,26 (tukšs)

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 1500 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 668,98 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. 

Pilsētvides noformējums Ziemeļu kapos un Lāčplēša dārzā.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

~7 NVO darbības atbalsts 1 programma 1 programma 7 biedrības 14 biedrības

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        59 620,00 Pasākumu norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelti vai tika organizēti citādāk kā sākotnēji 

plānots. Ierobežojumu dēļ NVO nespēja realizēt plānotās kultūras aktivitātes.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Amatniecības festivāls Līvas ciems 

(Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

1 pasākums 0 - 0 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             181,50 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Atbalsts Krievu kopienas Rudens 

pasākumam

1 pasākums 1 pasākums 100 dalībnieki 100 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 000,00 (tukšs)

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 9 projekti Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          9 402,77 Tika iesniegti mazāk projekti kā plānots - faktiskais rezultāts.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Bērnu pasākumi Jūrmalas parkā 

(saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

12 pasākums 8 pasākumi 600 apmeklētāji 2200 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 800,00 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta jūnijā. Jūlijā un augustā pasākumi tika 

plaši apmeklēti.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Čakstes laukuma kultūras programma 

(saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija)

3 koncerts 2 koncerti 1800 apmeklētāji 3800 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        23 697,09 Pasākuma norise jūnijā un jūlijā Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Koncerti tika noorganizēti 

augustā un septembrī ar vairāk apmeklētājiem kā plānots.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dalība konferencēs, semināros, kursos, 

nozīmīgos notikumos u.c.

1 programma 1 programma 11 darbinieki 6 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 322,58 Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā daļa plānotās mācības nenotika klātienē un nevarēja notikt attālināti.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dzejas dienu pasākumi (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 600 apmeklētāji 600 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 442,38 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Festivāls Summer Sound 

(organizatoriskās izmaksas

1 festivāls 0 - 32000 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        35 000,00 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Finansējums ir pārskaitīts festivāla 

organizētājiem un pasākums tiek pārcelts uz 2021. gadu

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 16 tikai sveikšana izvirzītajiem 

personām/apmeklētāji
Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        13 224,14 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. BEZ 

skatītājiem.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Iedzīvotāju patriotiskās audzināšanas 

programma (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas)

1 programm 1 programma 10 pasākumi 10 pasākumi

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        15 000,00 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Jaungada dienas pasākums (Saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 0 - 15000 apmeklētāji 0 - Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 664,72 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Izdevumi ir saistīti ar maksājumu par 

nenotikušu uguņošanu un komunikāciju ar sabiedrību.

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 20 kampaņas

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        22 386,71 Daudzu pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelti vai tika organizēti citādāk kā 

sākotnēji plānots.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Kultūras projektu konkurss 1 konkurss 2 tika realizēti 2 projektu konkursi 30 projekts 30 projekti Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      109 147,65 Tika organizēts arī vēl otrs konkurss -  NVO kultūras nozares sektora atbalsts, COVID apstākļu dēļ, mainoties 

situācijai valstī un pasaulē.2020.gads bija pirmais, kad tika organizēti divi konkursi.

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 0 - 10000 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Lieldienu pasākumi (Saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija

1 pasākums 0 - 0 apmeklētāji 0 - Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             134,45 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.

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 27 pasākumi

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        49 622,31 Daļa pasākumu norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelti vai tika organizēti citādāk kā 

sākotnēji plānots.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

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 potenciālie apmeklētāji 20000 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        58 913,63 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā  tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. 

Izgaismotā Liepāja.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas Kultūras gada balva (saturs, 

tehnika, organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 10 apbalvojumi 10 apbalvojumi Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        34 830,27 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Liepājas pēdas Latvijā (Saturs, tehnika) 1 pasākums 0 - 1300 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēti 2 jubilejas koncerti. Telpu 

īre, honorāri

2 koncerts 4 koncerti 4000 apmeklētāji 0 - Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        14 000,00 Līdzfinansējumi ir aizskaitīti 4 koncertu organizētājiem, kuru norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā 

tika atcelta un to norise pārcelta uz 2021. gadu.

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

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 850,00 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēts ērģeļmūzikas festivāls. 

Honorāri, organizatoriskās izmaksas.

1 festivāls 1 festivāls 800 apmeklētāji 800 apmeklētāji Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        17 000,00 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līdzfinansēts koncertcikls IEDEDZ 

GAISMU (honorāri, organizatoriskās 

izmaksas)

1 koncertcikls 0 - 1200 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums tika atgriezts atpakaļ.

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 784 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        20 000,00 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā notika ievērojot SPKC prasības, kas nosaka cik 

cilvēku var atrasties telpā. Šo ierobežojumu dēļ samazinās apmeklētāju skaits.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Līgi dienas (saturs, tehnika, 

organizatoriskās izmaksas, 

komunikācija)

1 pasākums 1 pasākums 2000 apmeklētāji 0 - Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        21 964,53 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. 

Pasākums tika realizēts digitālā formātā.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Maskavas teātra &quot;Klasiskais 

balets&quot; izrādes

2 izrāde 2 izrādes 800 apmeklētāji 800 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          6 000,00 (tukšs)

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 -

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums tika atgriezts.

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 - 0 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 837,50 (tukšs)

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

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        22 074,80 Multimediāla performance pilsētvidē 1 mēneša garumā. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas 

laikā  tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Projekta &quot;Future DiverCities-

Creatitity in an Urban Context&quot; 

(nākotnes pilsētu radošums pilsētvides 

kontekstā) īstenošana

1 projekts 1 projekts 4 3 projekta pasākumi ārvalstīs (6 

darbinieku kvalifikācijas celšana) 1 

projekta izvērtēšanas seminārs 

Liepājā (piedaloties 13 projekta 

partneriem)

3 aktivitātes

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa Domes lēm.412 

10.09.2015.

Pr_50  €        10 524,94 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta vai tika organizēta citādāk kā sākotnēji 

plānots.Starptautiskās vizītes tika atceltas un pasākumi, kas bija jārealizē projekta partneriem kopā, tika veidoti 

katrā valstī un pilsētā atsevišķi.

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 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Saturs, tehnika, organizatoriskās 

izmaksas, komunikācija

1 pasākums 1 pasākums 10000 apmeklētāji 4000 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        24 060,15 Valsts svētku noformējums Čakstes laukumā un Rožu laukumā. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās 

situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Starptautiskās mākslas plenērs 

(organizatoriskās izmaksas)

1 plenērs 1 plenērs 2000 apmeklētāji 600 apmeklētāji Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 850,00 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots. Šis ir 

iekļaujošs pasākums Jūras svētku laikā, par cik tie tika atcelti, apmeklētāju skaits ir krities.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Starptautisku ielas teātra mākslinieku 

kultūras programma (Saturs, tehnika)

1 pasākums 0 - 10000 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta un finansējums atgriezts.

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 1 projekts

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 800,00 Daļa projektu norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Teātru festivāls ZELTA MASKA 

(organizatoriskās izmaksas)

1 festivāls 0 - 1100 apmeklētāji 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        15 000,00 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta. Finansējums tika pārskaitīts festivāla 

organizētājiem un pasākums pārcelts uz 2021. gadu.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

V. Caunes balva Gada bibliotekārs 

(saturs, balvas)

1 pasākums 1 pasākums 2 apbalvojumi 2 apbalvojumi

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Vecgada koncerts baznīcā (saturs, 

tehnika)

1 koncerts 1 koncerts 300 apmeklētāji 300 apmeklētāji Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 856,39 Ziemassvētku fona mūzikas atskaņošana pilsētvidē pie 3 baznīcām. Pasākuma norise Covid-19 izraisītās 

ārkārtējās situācijas laikā  tika organizēta citādāk kā sākotnēji plānots.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Vizuālās mākslas rudens kopizstādes 

balva (saturs, balvas)

1 pasākums 1 pasākums 70 darbi 70 darbi Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 170,55 (tukšs)

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 - Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                 1,75 Pasākuma norise Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā tika atcelta.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Kultūras 

pārvalde

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku 

pieejamību un kvalitāti, stiprinot 

tās kā kultūras mantojuma, 

informācijas pakalpojumu un 

zināšanu resursu centrus 

LCZ bibliotēkas inventārs, 

programmatūra, pakalpojums

12 inventārs, programmatūra, 

pakalpojums

21 1 programmatūra, 1 grāmatu 

nodošanas iekārta, 19 inventāra 

vienības

92000 lietotāju 6 1 programmatūra interaktīvam 

displejam ar mēbelēm tika 

iekārtotas 6 darba vietas KAM 

nodaļā
Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        11 103,86 Rādītāju izpilde atšķiras no sākotnēji plānotā, jo bija norādīti lietotāju skaits, bet rezultātā 6 darbinieki ir ieguvuši 

aprīkotas darba vietas. Darbības izpilde (iegādātais aprīkojums) ir vairāk, jo pazeminājās cena.

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku 

pieejamību un kvalitāti, stiprinot 

tās kā kultūras mantojuma, 

informācijas pakalpojumu un 

zināšanu resursu centrus 

LCZ bibliotēkas remontsremonts 1 remonts 1 remonts KAM nodaļā 92000 apmeklētāju 343431 apmeklētāju skaits gadā Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 000,00 (tukšs)

1.3.2.(5.) Paplašināt bibliotēku 

pieejamību un kvalitāti, stiprinot 

tās kā kultūras mantojuma, 

informācijas pakalpojumu un 

zināšanu resursu centrus 

Liepājas centrālās zinātniskās 

bibliotēkas interaktīvais displejs

1 vienība 1 1 interaktīvs displejs izvietots CZB 

Zivju ielas logā, apmeklētāju un 

garāmgājēju informēšanai

30000 apmeklētāju 1500 apmeklētāji, displeju uzstādīja 

decembrī, rādītājs ir tikai par vienu 

mēnesi
Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_66  €          1 330,99 Rādītāja izpilde atšķiras no sākotnēji plānotās izpildes

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā 

arī kultūras un radošo 

industriju resursu attīstību

Interjera muzeja priekšmets 40 priekšmeti 150 interjera muzeja vajadzībām tika 

iegādāti 150 priekšmeti

50000 potenciālie apmeklētāji gadā 0 - Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        57 016,25 Madāmas Hoijeres muzejs vēl tiek restaurēts un apmeklētāji nav iespējami

1.3.2.(7.) Sekmēt muzeja kā kultūras 

tūrisma, muzejpedagoģijas, kā 

arī kultūras un radošo 

industriju resursu attīstību

Izstādes &quot;Simbolisms&quot; 

organizēšana muzejā

4 izstāde 4 izstādes 60000 apmeklētāju 25771 apmeklētāju skaits Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_67  €        20 795,69 Pandēmijas Covid-19 ierobežošanai tika ieviesti ierobežojošie pasākumi, muzejs bija slēgts apmeklētājiem

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Kultūras pārvaldes mēbeles - plaukti 10 mēbeles 0 - 10 darba vietas 0 - Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Finansējums tika atgriezts.

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Semināri muzeja darbiniekiem 2 semināri 3 dalība 2 kursos un 1 muzeju forumā 6 darbinieki 6 darbinieki

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €               35,00 (tukšs)

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Seminārs Liepājas centrālas zinātniskās 

bibliotēkas darbiniekiem

1 seminārs 3 1. profesionāli BIS ALISES kursi 

&quot;Cirkulācija&quot; modulis2. 

modulis 

&quot;Administrēšana&quot;3. 

informatīvs seminārs 

KIBERHIGIĒNA

5 darbinieki 83 1. darbinieki 352. 2 darbinieki3. 46 

darbinieki

Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             676,35 1. Par piešķirto finansējumu bija iespēja apmeklēt vairāk apmācības, jo COVID apstākļu dēļ apmācības tika 

organizētas online platformā un tajos varēja piedalīties ievērojami vairāk darbinieku

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Seminārs Tairas mākslas un kultūras 

centrs

5 semināri 7 4 semināri, 2 konferences, 1 forums 9 darbinieki 9 darbinieki Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             590,30 (tukšs)

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

2 datori, 1 multifunkcionāla iekārta 3 vienības 5 3 portatīvie datori, 1 stac.dators, 1 

multicentrs

11 darbinieki 11 darba vietas Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 415,29 Iepirkuma rezultātā varēja iegādāties vairāk iekārtu. Multifunkcionāla iekārta dod iespēju uzlabot visu darbinieku 

darba vietas.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

2 MS Office 2 datorprogrammatūra 3 Programmatūra 3 datoriem 2 darba vietas 3 darba vietas Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             718,74 Iepirkuma rezultātā par piešķirto finansējumu varēja iegādāties vairāk programmu.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Datorprogramma muzejam 3 vienība 3 Datorprogramma portatīvajam 

datoram

3 darba vietas 3 darba vietas Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_99  €             197,93 (tukšs)

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

DatorsTauras mākslas un kultūras 

centram

1 dators 1 1 portatīvais dators 1 ddarba vieta 1 darba vieta Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             748,99 (tukšs)

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Datortehnika muzejam 5 vienības 5 1 datu glabātuve un 4 portatīvie 

datori

5 darba vietas 5 darba vietas Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 451,18 (tukšs)

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Liepājas centrālās zinātniskās 

bibliotēkas datortehnika

11 vienības 18 4 sistēmbloki ar programmatūru 8 

monitori, 1 video kamera, 5 UPS

10 darba vietas 18 4 DARBA VIETAS8 DARBA 

VIETAs1 DARBA VIETAs5 DARBA 

VIETAs Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_66  €          1 188,22 Bija iespēja iegādāties vairāk tehniku, jo bija cenu izmaiņas.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Programmatūra Tautas mākaslas un 

kultūras centra datoram

1 programmatūra 1 Programmatūra 1 darba vieta 1 darba vieta Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             205,00 (tukšs)

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 tikšanās vizītes un līguma 

saskaņošana ar ārvalstu 

konsultantiem

20 dalībnieki 20 Darba grupā iesaistītie dalībnieki, 

kas strādā pie pieteikuma.

Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        47 269,35 Gala maksājums ārvalstu konsultantam tika pārcelts uz 2021. gadu- skaidrojums par naudas atlikumu, ko pārcēla 

un apmaksāja 2021. gadā.

Liepājas Kapsētu 

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 Apmeklētāji mēnesī 0 -

Neizpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             750,20 2020.g.augustā saņemts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums ar informāciju, ka ēkai ir 95% nolietojums. Veikta 

samaksa par atzinumu EUR 750. Pieņemts lēmums neturpināt rekonstrukciju kā nelietderīgu, neapgūtos līdzekļus 

pārcelt darba turpināšanai 2021.gadā, lemt par jaunu biroja ēku.

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

1.1.2.(11.) Paplašināt iespējas vasaras 

nodarbinātībai un dažādu 

prasmju attīstīšanai

Skolēnu nodarbinātība vasarā vecuma 

grupā no 15 līdz 19 gadiem

50 darbavietas 50 darbavietas 150 skolēni 100 skolēni

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa Nr.56, 15.02.2018 Pr_93  €        65 589,14 Darbības rezultātā tika plānots projektā iesaistīt 150 skolēnus. 2020.gadā pašvaldības līdzfinansējums tika 

piešķirts 100 skolēniem. Apstiprinātais plāns ar grozījumiem 2020.gadā EUR 66066, budžeta izpilde EUR 65589. 

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

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

Izpildīts

15. panta 2.) daļa Nr.56, 15.02.2018 Pr_94  €        44 467,87 2020.gadā piešķirts finansējums EUR 44755, budžeta izpilde sastāda EUR 44468. Starpību veido skolēnu darba 

kavējumi (slimības lapas utt.).

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 &quot; Proti un 

dari&quot; 

3 speciālisti 3 speciālisti 40 jaunieši 21 jaunieši

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nr.207,15.05.2015 Pr_25  €        50 094,49 Darbības rezultātā rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes: tika plānots iesaistīt projektā 40 jauniešus, bet tā, 

kā jaunieši nav gatavi darboties attālināti, līdz ar to projektā tika iesaistīts 21 jaunietis. Apstiprinātais plāns ar 

grozījumiem 2020.gadā EUR 71955, budžeta izpilde EUR 50094. Starpību veido: naudas līdzekļu atlikums 

norēķinu konta EUR 14356 (garantētais projekta līdzfinansējums iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un 

īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām), nesaņemtie valsts budžeta transferti 

EUR 7505 par iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem projektā &quot;Proti un dari&quot;.

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Darbinieku apmācība 5 kursi/semināri 6 kursi/semināri 4 darbinieki 4 darbinieki

Izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             750,00 Darbības rezultātā tika plānoti apmeklēt 5 kursi/semināri, bet tā, kā iegādājāmies semināra abonentu, tad rezultātā 

tika apmeklēti 6 kursi/semināri.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas 

pašvaldības 

aģentūra 

Nodarbinātības 

projekti

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Transportlīdzekļu iegāde Pašvaldības 

teritoriju uzkopšana un 

apsaimniekošana

2 transportlīdzekļi 1 transportlīdzeklis 495 hektāri 495 hektāri

Daļēji izpildīts

15. panta 2.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        35 211,00 Darbības rezultātā tika plānots iegādāties traktoru un piekabi (2 transportlīdzekļus), bet tā, kā tika ievērotas visas 

nepieciešamās iepirkuma procedūras, tad saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. LPP06/11/2020 ar AS &quot; 

Ferrus&quot;  traktora piekabes piegāde paredzēta 2021.gadā. 2020.gadā piešķirts finansējums traktoram un 

traktora piekabei  EUR 40500 no tā traktora iegādei izlietots EUR 35211. Atlikusī summa  EUR 5289 paredzēta 

līgumsaistību izdevumu segšanai 2021.gadā.

Liepājas pilsētas 

Bāriņtiesa

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu 

apguvi

Mācību semināri, kursi, supervīziju 

nodarbības

33 Kursi,semināri, nodarbības 12 Kursi, semināri, nodarbības 13 darbinieki 13 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 8.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 603,00 Rezultātu izpilde atšķirās no plānotās izpildes saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un ieteikumus ierobežot 

cilvēku savstarpējos kontaktus. Līdz ar to netika apgūts piešķirtais finansējums.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

Biroja tehnika           1) 3 darba vietas 

Jelgavas 48              2)sēžu zāles 

aprīkojums Peldu 5

3 vienības 6 vienības 1 darba vieta 2 darba vietas

Izpildīts

15. panta 8.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             990,87 Rezultāta izpilde un rādītāja izpilde atšķiras no plānotā, jo iegādājās aprīkojumu 2 jaunām darba vietām. Līdzekļi 

tika piesaistīti papildus no projekta 219102703 1061.00 euro, jo pieškirtais finansējums kļūdas dēļ daļēji tika 

piesaistīts šim projektam.

1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības 

publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot 

&quot;vienas pieturas&quot; 

aģentūras pieeju, saskaņā ar 

Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un 

Publisko pakalpojumu 

likumprojektu

Mēbeles un inventārs         1)16 darba 

vietas Peldu 5           2) mobilie telefoni 

Jelgavas 48  

1 mobilais telefons 0 - 1 darbinieks 0 -

Neizpildīts

15. panta 8.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 061,27 Rezultāta izpilde un rādītāja izpilde atšķiras no plānotā, jo netika iegādāts 1 mobilais telefons. Projektam  bija 

kļūdaini piesaistīti līdzekļi datortehnikas iegādei, kas arī tika izlietoti projektā 219100503 paredzētās datortehnikas 

iegādei  kopā 1 061.00 euro apmērā.

Liepājas pilsētas 

Domes Sociālais 

dienests

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

Bērna piedzimšanas pabalsta 

paaugstināšana

1 pabalsts 1 pabalsts 850 bērni 690 bērni

Daļēji izpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        42 400,00 2. Piedzimuši mazāk bērni nekā prognozēts.

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

Metodikas dabam ar ģimeni ar bērniem 

aprobēšana

1 metodika 1 metodika 30 klienti 30 klienti

Izpildīts

15. panta 7.) daļa 21.04.2016. Domes 

lēmums Nr.110

Pr_114  €          2 699,76 3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo projektā bija mainīgas pozīcijas -  apmācību ko organizēja 

Labklājības ministrija skaita izmaiņas, uzturēšanās izdevumu izmaksas u.c. pozīcijas.

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Projekta &quot;Sievietes un bērni 

pasargāti savā pilsētā&quot; ietvaros 

uzlabots pakalpojums un tā efektivitāte 

vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā 

cietušām sievietēm un bērniem

1 pakalpojums 1 pakalpojums 80 sievietes un bērni 84 sievietes un bērni

Izpildīts

15. panta 7.) daļa 18.05.2017.Nr.180 Pr_270  €                     -   2. Pakalpojums kopumā tika sniegts lielākam klientu skaitam nekā plānots. 3. Grozījumi tika veikti, jo Lietuvas 

partneris neuzspēja veikt visas aktivitātes. Liepāja savas aktivitātes un rezultātus sasniedsza jau 2019.gadā. 

Finansējums 2020.gada netika plānots. Norādītā summa bija projekta valsts kases kontā esošais finansējums.

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas 

pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Individuālā budžeta modeļa 

izmēģināšana un aprobēšana 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

saņemšanā personām ar garīga 

rakstura traucējumiem

1 budžeta modelis 1 budžeta modelis 10 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

10 personas ar garīga rakstura 

traucējumiem

Izpildīts 15. panta 7.) daļa 18.07.2019.domes 

lēmums Nr.240

(tukšs)  €      102 079,23 3. Finansējums apgūts mazāk, nekā plānots, jo bija tieši atkarīgs no klientiu pieprasījumā un pakalpojumu 

saņemšanas reizēm, kas ir mainīgs.

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas 

pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Sniegti atbalsta pasākumi un 

pakalpojumi dažādu grupu Liepājas 

jauniešiem

2 pakalpojumi 1 pakalpojums 100 jaunieši 24 jaunieši

Daļēji izpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 158,00 1. Sākotnēji tika plānota 2 dažādu pakalpojumu izveide, bet analizējot situāciju pirms pilotprojekta uzsākšanas 

secināts, ka jauniešiem noderīgāks ir mentora pakalpojums. 2. Projekta realizācija saistībā ar epidemioloģisko 

situāciju uzsākās 2020.gada oktobrī. Līdz gada beigām pakalpojumu saņēmuši 24 jaunieši. Izmēģinājumprojekts 

turpinās 2021.gadā.

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu 

apguvi

Pašvaldības sociālo darbinieku 

supervīzijas

2 grupas 2 grupas 24 darbinieki 19 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 7.) daļa 21.04.2016. Domes 

lēmums Nr.110

Pr_114  €                     -   2. Darbinieku iesaisti projektā ietekmēja epidemioloģiskā situācija. Daļa darbinieku saņēmuši iekšējās 

supervīzijas.3. Finansējums kodā nav apgūts, jo apmaksa par supervīzijām veikta no Sociālo darbinieku 

apmācības koda 219102504.

1.2.3.(6.) Nodrošināt sociālā jomā 

strādājošo speciālistu 

kvalifikācijas pilnveidi, tai skaitā 

e-prasmju un svešvalodu 

apguvi

Sociālā dienesta sociālo darbinieku 

kvalifikācijas pilnveide atbilstoši MK 

noteikumiem

1 gada apmācības 1 gada apmācības 195 darbinieki 187 darbinieki

Izpildīts

15. panta 7.) daļa 13.06.2017. Mk 

Noteikumi Nr.338 

&quot;Prasības sociālo 

pakalpojumu 

sniedzējiem&quot;

(tukšs)  €          6 114,11 2. Darbinieku skaits Sociālajā dienestā ir mainīgs, tādēļ to rādītājs atšķiras no plānotā. Kvalifikāciju pilnveidojuši 

visi darbinieki, kuriem tas bija nepieciešams un obligāts.3. Sociālā dienesta kā visas iestādes darbinieku 

apmācībām bija plānoti 11 500 eur. Sociālais dienesta darbinieku apmācībām iztērējis 6114 eur, Atkarību 

profilkases centrs 960 eur un Bērnunams 69 eur. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, ko ietekmēja kā 

epidemioloģiskā situācija, tā arī tas, ka 2020.gadā bija plaši pieejami bezmaksas kursi un semināri, ko Sociālais 

dienests izmantoja.

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

1 apkures sistēma 0 - 35 dienas centra klienti 0 -

Neizpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   1. Saistībā ar neatbilstošu tehnisko dokumentāciju uz mājas nodošanu Sociālajam dienestam remontdarbus nebija 

iespējams uzsākt un paveikt 2020.gadā. Plānots to izdarīt 2021.gadā.

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 tehniskā projekta 

dokumentācija vienam ēkas stāvam 

dzīvokļu apvienošanai

1 tehniskais projekts 0 - 40 mājas iedzīvotāji 0 - Neizpildīts 15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   1. Līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi tika noslēgts kā plānots. Izpildītājs pārkāpa līguma termiņus, tika 

ieturēts līgumsods. Tehniskā projekta izstrāde pabeigta 2021.gada janvārī.

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 Atkarības pofilakses 

centrā

1 remontdarbi 0 - 200 klientu 0 - Neizpildīts 15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   1. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju aizkavējās remontdarbu līguma slēgšana. Līgums tika noslēgts 2020.gadā, 

bet remondarbi pabeigti 2021.gada sākumā.

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 remontdarbi 1 remontdarbs 100 iedzīvotāji 99 iedzīvotāji

Izpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 803,61 2. 2020.gadā sociālā dzīvojamām māja Ģen. Baloža ielā 1 dzīvojuši mazāk iedzīvotāji nekā plānots - 99 

iedzīvotāji.3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo Komunālās pārvaldes speciālisti pēc atkārtotas objekta 

apmeklēšanas ar citiem speciālistiem ieteica citu risinājumu problēmas novēršanā.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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

Remontdarbi sociālajā dzīvojamā mājā 

Viršu ielā 9/11

2 remontdarbi 0 - 141 iedzīvotājs 0 -

Neizpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Epidemioloģiskas situācijas dēļ darbu uzsākšana nenotika kā sākotnēji plānots. Viens remontdarbs uzsākts 

2020.gadā (noslēgts līgums) tiks pabeigts 2021.gadā. Otru remontdarbu nebija iespējams uzsākt 2020.gadā, jo 

tehniskās dokumentācijas izstrāde tam tika pabeigta tikai 2021.gadā. To plānots realizēt 2021.gadā.

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

2 remontadarbi 2 remontdarbi 160 klienti 198 klienti

Izpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        37 134,45 2. Nakts patversmes pakalpojumu saņēmis lielāks skaits klientu - 198 klienti, papildus zemāka līmeņa nakts 

patversmes pakalpojumu saņēmuši 149 klienti.  

3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo atkarīgs no veiktajām cenu aptaujām.

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

3 remontdarbi 3 remontdarbi 170 iedzīvotāji 191 iedzīvotāji Izpildīts 15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        25 224,15 2. 2020. gadā, Sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14 dzīvojis lielāks skaits iedzīvotāju nekā plānots - 191 

iedzīvotājs.3. Finansējums apgūts mazāk nekā plānots, jo atkarīgs no veiktajām cenu aptaujām.

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

Servisa elektroskūtera iegāde 1 elektroskūteris 0 - 7 personas 0 -

Neizpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Līgums par elektroskūtera iegādi tika noslēgts 2020.gadā, bet epidemioloģiskās situācijas dēļ tā piegāde kavējās, 

un elektroskūteris tika piegādāts 2021.gada sākumā.

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

3 remontdarbi 1 remontdarbs 155 iedzīvotāji 178 iedzīvotāji

Daļēji izpildīts

15. panta 7.) daļa (tukšs) Pr_287  €        57 329,52 1. Saistība ar epidemioloģisko situāciju remontdarbu uzsākšana nenotika kā plānots. Viens remondarbs paveikts 

2020.gadā. Viens uzsākts un paveikts 2021.gadā. Viena remontdarba realizācija pārcelta uz 2021.gadu. 2. 

2020.gadā Veco ļaužu dzīvojamā māja pakalpojumu saņēmuši lielāks skaits iedzīvotāju - 178 iedzīvotāji

Liepājas pilsētas 

Domes 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 50 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 000,00 (tukšs)

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 800 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        20 000,00 (tukšs)

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 15 pasākumi 80 dalībnieki 80 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             993,35 (tukšs)

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 cīņau nometnes 

organizēsana

1 pasākums 0 - 350 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   2020. gadā plānotais pasākums atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

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 70 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 900,00 (tukšs)

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 000,00 (tukšs)

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 1 turnīrs 250 dalībnieki 250 dalībnieki (230 sacensību 

dalībnieki, 20 apkalpojošais 

personāls)

Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        11 800,00 (tukšs)

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

1 pasākums 1 pasākums 450 dalībnieki 360 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          9 000,00 Rādītāji un izlietotais finansējums ir mazāki par plānoto, jo sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākumā 

piedalījās mazāks dalībnieku skaits

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 1 turnīrs 40 dalībnieki 40 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             900,00 Finansējuma izlietojums 90 % no plānotā finansējuma, pēc faktiski iesniegtajiem rēķiniem.

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 1 turnīrs 40 dalībnieki 245 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 500,00 Rādītāju skaits lielāks par plānoto, jo turnīrā piedalījās  vairāk dalībnieku.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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

1 sacensība 1 sacensība 40 dalībnieki 12 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             334,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits un izlietotais finansējums  telpu nomai.

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 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

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

1 sacensība 1 sacensība 500 dalībnieki 500 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 000,00 (tukšs)

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 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Nav rezultātu, nav rādītāju, nav izlietots finansējums. Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 

ierobežojumiem

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

Ģimeņu Sporta festivāls pasākuma 

līdzfinansēšana

1 pasākumi 0 - 200 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ.

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

2 turnīri 2 turnīri 80 dalībnieki 80 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 000,00 (tukšs)

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

Ielu vingrošanas sacensību 

organizēšana

1 pasākums 1 pasākums 80 dalībnieki 40 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 000,00 Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits.

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

K. Gudļevska vārtsargu nometnes 

organizēšana

1 pasākums 0 - 120 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   2020. gadā plānotais pasākums atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

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 100 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 000,00 Sacensībās 2020. gadā piedalījās lielāks skaits dalībnieku.

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 diena 1 pasākums 1 pasākums 700 dalībnieki 340 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          6 150,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, plānotais pasākums notika mazākā apmērā.

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

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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 klub līdzfinansēšana 1 sacensības 0 - 150 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Plānotās sacensības tika atceltas sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

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

50 pasākimi 20 pasākumi 1200 dalībnieki 650 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 406,95 Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem 2020. gadā vairākas plānotās sacensības tika atceltas,  

samazinājies rezultātu un rādītāju skaits, mazāks finansējuma izlietojums

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 1 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem 

2020. gadā tika atceltas sacensības

1500 dalībnieki 500 dalībnieki Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 757,73 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem  salīdzinājumā ar plānoto ir samazinājies rezultātu un rādītāju skaits un 

finansējuma izlietojums

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

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 000,00 (tukšs)

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 pasākimi 10 pasākumi 200 dalībnieki 200 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 000,00 (tukšs)

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        38 760,70 Plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes, jo, sakarā ar COVID 19 ierobežojumiem, uz laiku tika slēgti 

peldbaseini, pasākuma realizācijai bija mazāks stundu apjoms.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 4 sacensības 80 dalībnieki 80 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 000,00 (tukšs)

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 pasākimi 30 pasākumi 60 dalībnieki 60 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 000,00 (tukšs)

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 sacensība 50 dalībnieki 30 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             360,00 Atšķirības rādītāju un izlietotā finansējuma izpildē, jo pasākums notika mazākā apmērā sakarā ar COVID 19 esošo 

situāciju,

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 1 turnīrs 1 turnīrs 130 dalībnieki 130 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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

1 pasākums 1 pasākiums 75 dalībnieki 75 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 000,00 (tukšs)

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 8 pasākumi 1200 dalībnieki 1200 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 500,00 (tukšs)

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 190 medaļas 300 sportisti 150 medaļas

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 186,80 2020. gadā, sakarā ar Covid 19, norisinājās mazāks skaits čempionātu.

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

Minigolfs Liepājas pilsētas čempionāta 

organizēšana

1 turnīrs 0 - 25 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Plānotais turnīrs tika atcelts, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem

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 60 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 Turnīrs tika rīkots mazākā apmērā sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.

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

2 pasākumi 2 pasākumi 500 dalībnieki 500 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        18 750,00 Izlietotais finansējums - pēc faktiskās izpildes.

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 aktivitāsu 

līdzfinansēšana

6 pasākumi 4 pasākumi 60 dalībnieki 45 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 926,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits un izlietotais finansējums.

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 pasākums 1 pasākums 500 dalībnieki 500 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 000,00 (tukšs)

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 līgas organizēšana 12 pasākumi 12 pasākumi 1200 dalībnieki 1200 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 000,01 (tukšs)

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 3 pasākumi 2 pasākumi 150 dalībnieki 100 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        12 930,49 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks rezultātu, rādītāju skaits un izlietotais finansējums. No rezerves 

finansēti 2 pasākumi

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 izcīnas 

turnīra organizēšana

1 turnīrs 1 sacensība 180 dalībnieki 100 dalībnieki Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, sacensībās piedalījās mazāks  komandu skaits, līdz ar to arī mazāk dalībnieku.

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

Sniega trašu apkalpošanas 

finansēšana

4 trases blietēšana 2 trases blietēšana 40 km 18 km Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             432,99 Mazāks rezultātu un rādītāju skaits, mazāk izlietots finansējums - pēc faktiskās nepieciešamības sakārtojot 

pludmales laukumus un trases

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 deju kluba EXTRA pasākuma 

līdzfinansēšana

1 pasākums 0 - 150 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem paredzētais pasākums tika atcelts.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 10 pasākumi 300 dalībnieki 300 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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 14 aktivitātes 4 prese,radio,sociālie tīkli,TV 4 prese, radio. soc. tīkli. TV

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        13 805,94 Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem bija mazāks skaits pasākumu.

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

10 pasākumi 6 pasākumi 50 dalībnieki 40 dalībnieki Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 915,21 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem 2020. gadā, tika atcelti vairāki plānotie pasākumi

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 ielikums Kurzemes vārdā 

finansēšana

6 izdevumi 6 izdevumi 40000 lasītāji 40000 lasītāji

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 360,00 Atšķirības izlietotais finansējums mazāks, pēc fakta.

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 21 pasākumi 1000 suvenīri,piemiņas balvas 760 suvenīri, piemiņas balvas

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 235,02 Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju nenotika vairāki plānotie pasākumi.

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 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             310,00 Nav rezultātu, nav rādītāju, plānotais finansējums daļēji izlietots plānotā turnīra balvu iegādei. Balvas glabājas KSS 

noliktavā. Plānotais turnīrs tika atcelts sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem. Turnīrs plānots 2021. gadā.

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 9 pasākumi 2 sporta klubi 2 sporta klubi

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 700,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem samazinājies rezultātu skaits (pasākumi), finansējuma izlietojums mazāks par 

plānoto, jo notika mazāks skaits translāciju no sacensību tiešraidēm.

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 1 turnīrs 60 dalībnieki 60 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             393,50 Mazāks finansējuma izlietojums, jo turnīrs tika rīkots mazākā apmērā, sakarā ar Covid 19 noteiktajiem 

ierobežojumiem.

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 1 turnīrs 230 dalībnieki 230 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 (tukšs)

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 1 turnīrs 200 dalībnieki 120 dalībnirki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 575,50 Turnīrs tika rīkots mazākā apmērā sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.

1.2.1.(3.) Attīstīt un popularizēt tautas 

sportu, organizējot masu 

sporta pasākumus, kā arī 

atbalstīt senioru un cilvēku ar 

īpašām vajadzībām sporta 

aktivitātes

Ūdens motosporta komandas W4R 

līdzfinansēšana

3 pasākumi 3 pasākumi 15 dalībnieki 15 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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 800 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          9 500,00 Bruģa bumbas sacensībās 2020. gadā piedalījās lielāks skaits dalībnieku.

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 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             200,00 Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ. Izlietotais finansējums - kreditoru saistību segšana no 2019. gada 

Vecgada karnevāla rīkošanas (pārceltie līdzekļi).

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

1 sacensība 1 sacensība 500 dalībnieki 500 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             235,22 Plānotais finansējums daļēji izlietots rēķina apmaksai par balvu iegādi 2019. gada sezonas noslēgumam. Plānotais 

turnīrs 2020 gadā tika atcelts sakarā ar Covid 19

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

1 darba vieta, 0.25 štata pusslodze 

vienības (medmāsa

1 darbinieks 0.25 slodzes 1 darbinieks 0.25 slodzes 207 audzēkņi hokejā 207 audzēkņi hokejā

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 323,00 (tukšs)

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 160 audzēkņi Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 768,00 Rādītāju palielinājums - palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 42 audzēkņi Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             963,00 Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā

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 reublika audzēkņu 

dažādu sporta veidu līdzfinansēšana

1 programma	 1 programma 73 audzēķņi 76 audzēkņi Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 960,50 Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā

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 Spor 1 programma 1 programma 20 audzēkņi 38 audzēkņi Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             990,00 Rādītāju palielinājums: palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.

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 līdzfinansēšanai 1 programma 1 programma 18 audzēkņi 23 audzēkņi Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 495,00 Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        19 318,50 (tukšs)

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 programma 15 audzēķņi 88 audzēkņi Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 740,00 Rādītāju palielinājums -palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā.

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 46 audzēkņi

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 036,50 Nedaudz samazinājies rādītāju skaits, un izlietotais finansējums 2. pusgadā - pēc fakta.

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

Rezerve sporta profes 1 biedrības 0 - 1 programmas 0 - Daļēji izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             512,00 No rezerves izmaksāts  bērnu jauniešu programmām saistībā ar audzēkņu skaita palielinājumu 2. pusgadā (no 1. 

septembra)/

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

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             660,00 (tukšs)

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 30 audzēkņi Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             555,00 Rādītāju palielinājums : palielinājies audzēkņu skaits 2. pusgadā

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

A.Sevastova dalība FED Cup 

līdzfinansēšana

1 pasākums 1 pasākums 1 dalībnieks 1 dalībniece

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 000,00 (tukšs)

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 2 sacensības 2 sportisti 2 Sportisti Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 995,92 (tukšs)

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Basketbola klubs Liepāja 

līdzfinansēšana

2 vīriešu un 2 komandas (vīriešu un sieviešu) 40 sportisti 40 Sportisti Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      270 600,00 Līdzfinansējums 4400 EUR starptautiskā turnīra EWBL 3. posma  norisei pārcelts uz 2021. gada februāri

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

BMX Frīstails 2 sacensība 2 sacensības 2 sportisti 2 Sportisti Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 900,00 (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 1 sacensības 10 sportisti 6 Sportisti

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 994,61 Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem, samazināts sacensību un dalībnieku skaits.

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 1 sacensības 5 sportisti 5 Sportisti Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 450,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem atceltas sacensības.

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 klub 

līdzfinansēšana

1 klubs 1 klubs 30 sportisti 30 Sportisti

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      140 000,00 (tukšs)

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      112 000,00 Mazāks izlietotais finansējums, jo, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, vairākas sacensības pārceltas uz 2021. 

gadu

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Hokeja klubs Liepāja līdzfinansēšana 1 klubs 1 komanda 45 sportisti 45 Sportisti Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      183 000,00 (tukšs)

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

1 sacensība 0 - 2 sportisti 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākums nenotika.

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 0 - 1 sportists 0 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Sakarā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem atceltas sacensības.

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 1 sacensības 8 sportisti 8 Sportisti

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 Atšķirības rezultātos, rādītājos, sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem tika atceltas 1 sacensības, no ieekonomētajiem 

līdzekļiem  iegādāts sporta inventārs jauno talantu programmas sportistiem mākslas vingrošanā, lai nodrošinātu 

gatavošanos 2021. gada sacensībām.

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 000,00 (tukšs)

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 2 1 sacensība, 1 nometne 3 sportisti 3 Sportisti

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 (tukšs)

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Skvošs 4 sacensības 4 sacensības 1 sportiste 1 sportiste Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 500,00 (tukšs)

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 Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 990,35 (tukšs)

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Teniss 5 sacensības 5 sacensības 3 sportisti 2 Sportisti

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 999,64 Elites programmā ir apstiprinātas 2 sportistes - pēc fakta.

1.3.4.(1.) Paplašināt labāko sportistu 

atbalsta sistēmu, radot 

papildus motivāciju 

sasniegumiem sportā, tai 

skaitā kvalitatīviem sadzīves 

apstākļiem dienesta viesnīcā 

un ēdināšanai 

Vieglatlētika 3 sacensības 3 sacensības 15 15 2 Sportisti Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          6 109,63 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits.Plānotais finansējums izlietots 94 % - pēc fakts.

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

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 589,88 (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 

Teniss labāko sportist

6 sacensības 6 sacensības 6 sportisti 6 Sportisti Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 024,80 Piešķirtais finansējums izlietots 86 % - pēc fakta.

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 4 Kvalifikācijas celšanas kursi 4 

treneriem

4 kvalifikācijas celšanas kursi  

treneriem

8 treneri 8 treneri Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 050,00 (tukšs)

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 7 kursi 25 pedagogi 25 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             896,00 Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju tika atcelti semināri klātienē.

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu 

dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Archery Liepāja SIA dalība 

starptautiskos turnīros

4 sacensības 1 sacensības 30 sportisti 10 Sportisti Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             850,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu 

dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Liepājas labāko sportistu Dalība 

Pasaules un Eiropas čempionātos

20 sacensības 5 sacensības 30 sportisti 8 Sportisti Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 341,48 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem daudzi plānotie čempionāti atcelti.

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 Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, tika atcelti čempionāti un sacensības.

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu 

dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Rave team Biedrība dalība 

starptautiskos turnīros

6 sacensības 1 sacensības 60 sportisti 10 Sportisti Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības.

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu 

dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Sporta kluba Liepava sportista dalība 

Eiropas čempionāta

1 sacensība 0 - 1 sportists 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākums nenotika.

1.3.4.(3.) Turpināt atbalstīt sportistu 

dalību Pasaules un Eiropas 

čempionātos

Sporta vingrošanas sportistu dalība 

Pasules un Eiropas čempionātos

4 sacensības 2 sacensības 16 sportisti 5 Sportisti

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 890,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem  tika atcelti čempionāti un sacensības, atgriezti finansējumi.

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 nodro

2 gab 1 pamatlzeklis 200 basketbola nodaļas audzēkņi 200 basketbola nodaļas audzēkņi Daļēji izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          9 740,50 2020. gadā iegādāts basketbola metienu trenažieris. Plānotā video kamera 2020. gadā netika iegādāta.

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

Jauna transportlīdzekļa iegāde Sporta 

pārvaldes pamatfunkciju 

nodrošināšanai

2 autobuss un piekabe 2 Autobuss un piekabe 2500 audzēkņi 2500 audzēkņi

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        86 823,01 Iepirkuma procedūras rezultātā, finansējums izlietots mazāk kā plānots.

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

Mēbeļu iegāde Sporta pārvaldes birojā 5 gab 3 gabali 7 darbinieki 4 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 292,66 Sakarā ar Covid 19 esošo situāciju, kavējās mēbeļu iegādes procedūra, neizlietotais finansējums pārcelts uz 2021. 

gadu.

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

2 gab 2 gabali 800 audzēkņi 800 audzēkņi

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 151,00 (tukšs)

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Mācību pakalpojumi, darbinieku 

kvalifikācijas celšana, kursi, apmācības

30 kursi 3 kursi 10  10 darbinieki apgūs jaunākās 

sporta likumdošanas izmaiņas, 

grāmatvedības organizēšanas 

aktualitātes, katra konkrētā 

darbinieka kvalifikācijas celšana                                                                   

3 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             244,63 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, plānotie klātienes semināri tika atcelti

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības 

nodrošināšanai

Lietvedis Tenisa sporta skolā 0.7 

slodzes ar matalgu slodzei 700EUR

1 cilv 1 Cilvēks 1 darbinieks uz 0.7 slodzii 1 darbinieks uz 0.7 slodzes

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 195,02 (tukšs)

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Liepājas Sporta spēļu skolas dienesta 

viesnīcas Siļķu ielā 7 remonta

5 remontdarbi 5 remontdarbi 37 sportisti 37 Sportisti

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        18 965,02 (tukšs)

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Remonta darbi un iekštelpu pārbūves  

būvniecības ieceres dokumentācijas 

sagatavošana  sporta bāzē Kungu ielā 

12, jumta remonts virs ieejas un 

ģērbtuves, dušas, boileris un 

siltummezgla izbūve. Sporta centrā 

&quot;Ezerkrasts&quot; Dunikas 9/11    

siltummezgla mezgla izbūve un pirts 

telpas remonts  remonts un pārbūve 

telpas 

8 Remontdarbi (7 telpas, 1 

būniecības ieceres 

dokumentācija)ja

7 Remontdarbi -7 telpas 770 Sportisti (120 Cīņas sportisti, 

450peldētāji, 250 vingrotāji)

770 Sportisti (120 cīņas sportisti, 250 

vingrotāji, 400 peldētāji)

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        24 104,72 Atšķirības rezultātu izpildē, un finansējuma izlietojumā, jo plānotā būvniecības ieceres dokumentācijas realizācija 

pārcelta uz 2021. gadu.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Tenisa kortos 3m augstā žoga nomaiņai 

265 metru garumā un 296 metru 1m 

augstā žoga nomaiņai

1 projekta izstrāde 0 - 1 remontējamie objekti 0 -

Neizpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Projekts netika realizēts 2020. gadā, darbi pārcelti uz 2021.gadu.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 100 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 092,00 Covid 19 pandēmijas dēļ tika atceltas plānotās sacensības.

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 3 pasākumi 150 dalībnieki 260 dalībnieki Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        20 000,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, mazāks dalībnieku skaits.

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 0 - 250 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākums atcelts, saistībā ar Covid 19 noteiktajiem ierobežojumiem.

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 6 pasākumi 0 - 120 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ.

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

1 pasākums 0 - 350 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 000,00 Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ. Finansējums izlietots plānoto sacensību sagatavošanai, saskaņā 

ar noslēgtajiem līgumiem.

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 300 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 000,00 (tukšs)

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 2 pasākumi, 500 dalībnieki 250 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 146,08 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, ETA turnīrs rīkotie pasākumi bija mazāķ, nekā plānots.

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

Izpildīts

15. panta 6.) daļa Nr.1 11.07.2019. (tukšs)  €      120 000,00 (tukšs)

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 1 pasākums 3360 dalībnieki 1700 daībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 500,00 Sakarā ar Covid 19 pandēmiju, nenotika viens plānotais pasākums.

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

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        20 000,00 (tukšs)

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

1 pasākums 1 pasākums 300 dalībnieki 200 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             983,00 Mazāks rādītāju skaits, mazāks izlietotais finansējums - pēc faktiskajiem uzskaites datiem.

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 labāko sportistu apbalvošana 1 pasākums 1 pasākums 50 dalībnieki 50 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        28 667,50 (tukšs)

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Miera skrējiens pasakuma 

organizēšana

1 pasākums 0 - 200 dalībnieki 0 -

Neizpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Pasākums tika atcelts Covid 19 pandēmijas dēļ.

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

2 pasākumi 2 pasākumi 190 dalībnieki 150 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        13 902,02 Pasākumam pieteicās mazāk dalībnieku, kā plānots.

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Pasaules čempionāts florbolā 

kvalifikācijas turnīra organizēšana

1 turnīrs 1 turnīrs 250 dalībnieki 250 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        26 000,00 (tukšs)

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 250 dalībnieki 250 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        35 000,00 (tukšs)

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 1 pasākums 70 dalībnieki 70 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 500,00 (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Domes 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 80 dalībnieki 38 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 000,00 Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem, pasākumā piedalījās mazāks dalībnieku skaits.

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 pasākums 76 dalībnieces 76 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 6.) daļa Nr.17 12.09.2019. (tukšs)  €        15 000,00 (tukšs)

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 pasākumi 1 pasākums 80 dalībnieki 80 dalībnieki Izpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 023,36 Mazāks finansējuma izlietojums saskaņā ar noslēgto līgumu un sacensību izdevumu tāmi.

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 1 pasākumi 250 dalībnieki 450 dalībnieki Izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 000,00 Pasākumam pieteicās lielāks dalībnieku skaits, kā sākotnēji plānots.

Liepājas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Stipro ģimeņu godināšana 1 pasākums 0 - 20 ģimenēm 0 -

Neizpildīts

15. panta 5.) daļa Nav (tukšs)  €             563,97 Sakarā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 valstī, tika pieņemts lēmums par pasākuma atcelšanu senioriem.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Fasādes atjaunošana, jumta remonts 

Lielā iela 1a

728 kvadrātmetri 0 - 1574 cilvēki 0 - Neizpildīts 15. panta 15.) daļa Nav (tukšs)  €          3 558,96 2020. gadā SIA KPB.Projektētājs.LV izstrādājis ieceres dokumentāciju un autoruzraudzību objektam. 2021. gadā 

pēc Komunālās pārvaldes izsludinātā konkursa tiks veikti būvniecības darbi ēkai Lielā ielā 1a.

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 cilvēki 0 - Neizpildīts 15. panta 14.) daļa Nav (tukšs)  €             510,62 2020. gadā SIA KPB.Projektētājs.LV izstrādājis ieceres dokumentāciju un autoruzraudzību objektam. 2021. gadā 

pēc Komunālās pārvaldes izsludinātā konkursa tiks veikti būvniecības darbi ēkai Lielā ielā 1a.

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

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.

 Bēniņu telpas jumta koku konstrukcijas 

apstrāde ar pretaizdeguma līdzekli, 

Pulveža Brieža iela 10a,Liepāja

1 1 apstrādāta koku konstrukcija 1.51 

m3

2 2 ventilāciju sistēmas (tīrīšana) 190 156 izglītojamie,34 darbinieki 190 156 izglītojamie;34 darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 500,00 (tukšs)

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 nomaiņa Dzintaru 

iela 90,Liepāja

1 ēkā nomainītas elektroinstalācijas 

nomaiņa

0 - 270 220 izglītojamie un 50 darbinieki 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        49 965,20 Darbi uzsākti 2020. gadā un veikti atsevišķās grupās, būvdarbi noslēgsies 2021. gadā.

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.

23 bērnu garderobes skapīšu un 18 

bērnu krēsliņu iegāde

41 skapīši un krēsliņi 23 garderobes skapīši 41 izglītojamie 23 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nav (tukšs)  €          1 444,59 Nav iegādāti 18 krēsliņi nepietiekamā finansējuma dēļ.

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.

2-stāvu gultu nomaiņa 6. 

grupā,Izgaismotu evakuācijas zīmju 

uzstādīšana,,

11 11 izgaismotas evakuācijas zīmes 11 izgaismotas evakuācijas zīmes 148 22 izglītojamie izmanto gultas 

diendusā,120 izglītojamie un 28 

darbiniekiem ugunsdrošības 

prasībām sakārtota vide

148 izglītojamie un darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 957,00 (tukšs)

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.

6 datorkomplekti ar programmām 12 6 datori un 6 programmas 12 6 datori;6 programmas 13 pedagogi 13 pedagogi Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          4 864,20 Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultātiem.

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.

6 Gultu kompl. iegāde mazbērnu 

grupai,Garderobes skapīšu 

iegāde,virtuves skapīši Muitas iela 

3,Liepāja,

4 4 grupas garderobes skapīši 6 2 garderobes skapji;4 virtuves 

skapīši

90 90 izglītojamie 4 grupu garderobes 

skapīšu iegādei

50 44 izglītojamie;4 pedagogi;2 aukles

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nav (tukšs)  €             839,00 Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ netika iegādāti garderobes skapīši visām grupām un gultu komplekti mazo bērnu 

grupai

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 ievilkšana saimniecības ēkā, 

dabīgās ventilācijas tīrīšana, Ganību 

iela 122/128, Liepāja

1 pasākums 1 pasākums - nosiltināti griesti 403 373 bērni, 30 darbinieki 403 373 izglītojamie;30 darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 650,00 Saimniecības ēkā netika ievilkta apkure, bet nosiltināti griesti, paaugstinot energoefektivitāti.

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 detektors,regulējami bērnu krēsliņi, 

O.Kalpaka iela 58, Liepāja

2 āra detektors 2 gb. 2 āra detektori 140 120 izglītojamie, 20 darbinieki 140 120 izglītojamie;20 darbinieki Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 009,29 (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

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.

Bērnu galdi,bērnu krēsli,bērnu gulta-

skapis Strazdu iela 6, Liepāja

36 12 gab.galdi,24 gab.krēsli 36 12 gabali galdi;24 gabali krēsli 24 24 izglītojamie -bērnu galdi 12 

gab.,24 izglītojamie - bērnu krēsli 

24 gab.

24 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 563,39 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

bērnu laukuma aprīkojum,pultis 

mikrafoniems

2 mikrofonu pultis 2 2 galvas mikrofoni ar pultīm 234 izglītojamie 234 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             500,80 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Datora nodrošināšana 

lietvedim,pedagogiem

4 4 datori ar programmu 2 2 datori ar programmu 27 1 darba vieta lietvedim,2 

pedagogiem iespēja dažādot 

pedagoģisko procesu 24 

izglītojamiem, strādāt ar 

programmu Eliis

26 24 izglītojamie;2 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          1 347,94 2 Datori ar programmu iegādāti 2019. gada decembrī. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

dators ar programmām 3 1 gab.dators, 2 gab.programmas 3 1 dators2 programmas 202 izglītojamie 202 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             719,95 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Dators ar programmu 2 1 gb.dators, 1 gb.programma 2 1 dators;1 programma 120 izglītojamie 120 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €             683,65 Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultāta.

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.

Datortehnikas un licenču iegāde: 

projektors BenQ MW 529; MS Office 

2016 Standard (Academic) OLP; 

portatīvais dators (i3, 4GB, 120GB).

11 4 portatīvie datori,4 licences,3 

projektori

11 4 portatīvie datori;4 licences;3 

projektori

123 117 izglītojamie,5 pedagogi,1 

vadītajas vietniece

123 117 izglītojamie;5 pedagogi;1 

vadītājas vietniece

Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          3 951,86 (tukšs)

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.

Durvju nomaiņa uz 4 grupām, 

Ugunsdrošības pasākumi Siļķu iela 

16A, Liepāja

2 el.teh.mērījumi,signalizācija un 

izejas zīmes

1 signalizācijas izejas zīmes 108 88 izglītojamie un 20 darbinieki 108 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 106,18 Elektrotehniskie mērījumi tika pārcelti uz citu gadu, uzstādītas tikai zīmes.

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 un 

jaunu gaismekļu iegāde grupas 

&quot;Zaķēni&quot;guļamistabā   

filiāles &quot;Ķipars&quot; 2.stāvā 

(Toma ielā 59)  ar griestu 

remontu,1.grupas kosmētiskais remonts 

garderobē, grupā, guļamistabā. ( Bāriņu 

ielā 35a),5.grupas kosmētiskais 

remonts garderobē, grupā, guļamistabā  

(Bāriņu ielā 35a), ūdensavada un 

kanalizācijas pievada izbūve

1 ūdensvada un kanalizācijas 

pievada izbūve

1 ūdensvada un kanalizācijas 

pievada izbūve

250 220 bērni, 30 darbinieki 250 220 izglītojamie;30 darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        11 471,21 (tukšs)

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,kāpņu 

telpu remonts, Stārķu iela 30, Liepājā, 

LV-3405

2 1 ēka-atjaunota elektroinstalācija 1 tehniskais projekts 241 241 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 916,82 2020. gadā veikta tikai tehniskās dokumentācijas izstrāde, būvdarbi uzsākti 2021. gadā.

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 nomaiņa,Tualešu un 

trauku mazgātuvju 

atjaunošana,Iestādes žoga 

nomaiņa,Elizabetes iela 4, Liepāja 

1 1 ēkas elektroinstalācijas nomaiņa 

2332 m2

1 elektroinstalācijas nomaiņa 2332 

kvm

250 izglītojamie 250 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        98 502,08 (tukšs)

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.

Energoefektivitātes paaugstināšana 

izglītības iestādē - Elektroinstalācijas 

nomaiņa un evakuācijas zīmju 

izgaismošana,Sanitāro mezglu 

atjaunošana Dunikas iela 17, Liepāja

1 1 ēka -elektroinstalācijas nomaiņa 

un evakuācijas zīmju izgaismošana

1 ēka 269 269 izglītojamie-ēkas 

elektroinstalācijas nomaiņa

269 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      126 535,68 Finansējuma izlietojums pēc iepirkuma rezultāta.

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.

Grīdas seguma nomaiņa vienā grupas 

telpā  75m2,Iestādes žoga, 

saimniecības (iebraucamo) vārtu un 

ieejas vārtu nomaiņa Bāriņu iela 

32A,Liepāja,

1 1 grupa grīdas segums (75m2) 1 1 grupas grīdas segums (75 kvm) 22  22 izglītojamie un darbinieku 

traumatisma mazināšana, 

higiēnisko pasākumu un noteikumu 

ievērošana

22 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa Nav Pr_29  €             363,00 (tukšs)

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 ieejas seguma pacelšana 

Dārza iela 42, Liepāja, sanmezglu un 

trauku mazgātavu atjaunošana - 

projekta izstrāde

2 1 ieeja, 1 projekts 1 ieeja 150 124 izglītojamie, 26 darbinieki 150 124 izglītojamie, 26 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_29  €          2 966,71 Projekta izstrāde uzsākta 2020. gadā, izstrādes noslēgums un samaksa tiek veikta 2021. gadā.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

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.

Lietvedības darbinieka darba vietas 

iekārtošana (galds, krēsls, skapis)

2 1 galds, 1 krēsls 2 1 galds;1 krēsls 1 darba vieta darbiniekam 1 darba vieta darbiniekam

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             297,98 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Mīkstais inventārs (matrači, segas) 266 266 gab.-segas 266 segas 266 izglītojamie 266 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 474,00 (tukšs)

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.

multifunkcionālā  iekārta ( printeris, 

skeneris, kopētājs),portatīvie datori ar 

programmām

7 1 gb. multifunkcionālā iekārta,3 gb. 

portatīvie datori, 3 gb. programmas

7 1 multifunkcionāla iekārta;3 

portatīvie datori;3 programmas

15 11 grupu pedagogiem,logopēdiem 

u.c.darbiniekiem-multifunkcionālā 

iekārta,4 grupu pedagogiem -

portatīvie datori ar programmām

15 11 grupu pedagogiem - 

multifunkcionālā iekārta;4 grupu 

pedagogiem datori ar programmu

Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          2 918,52 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

aprīkojums, inventārs, mēbeles

7 bērnu gultas 6 bērnu gultas 21 izglītojamie 18 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 792,00 Tika iegādātas 6 bērnu gultas, jo telpas izmēru ierobežojuma dēļ nebija iespējas ievietot 7 gultas.

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.

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

remontadarbi un būvdarbi

1 tehniskais projekts 1 tehniskais projekts 

elektroinstalācijas nomaiņai

294 234 izglītojamie un 60 iestādes 

darbinieki

294 234 izglītojamie;60 darbnieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_29  €          4 235,00 Finansējuma izlietojums pēc cenu aptaujas rezultāta.

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.

Planšetes 1 gab. 1 planšete 44 41 izglītojamie,2 logopēdi,1 

spec.pedagogs

47 42 izglītojamie;3 skolotāji - 

logopēdi;1 speciālais pedagogs;1 

vadītāja

Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €             140,00 Precizēts rādītāju skaits. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Planšetes 30 gab. 27 planšetes 2 grupas 2 grupas

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          6 001,35 Par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāts maksimāli iespējamais planšetu skaits. Budžeta izpilde pēc fakta.

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.

Portatīvais dators ar MS Office 

programmu, printeris

3 1 gb.portatīvais dators ar 1 

programm0, 1 pinterisu

3 1 portatīvais dators;1 programma;1 

printeris

111 15 pedagogi,96 izglītojamie 111 15 pedagogi;96 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             788,92 (tukšs)

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.

Portatīvais dators ar programmu 4 2 gab.portatīvie datori, 2 

gab.programmas

4 2 portatīvie datori;2 programmas 8 pedagogi 8 pedagogi Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          1 294,70 (tukšs)

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.

Portatīvā datora iegāde ar programmu 

MS Office

1 dators ar programmu 1 dators ar programmu 8 pedagogi 1 lietvede

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €             688,49 Darba kabineta maiņas dēļ, bija nepieciešamība datoru nodrošināt lietvedim. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Portatīvie datori ar programmām 6 6 datori ar 6 programmām 6 6 datori ar programmām 132 120 izglītojamie un 12 pedagogi 132 120 izglītojamie;12 pedagogi

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          4 130,94 (tukšs)

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.

Portatīvie datori ar programmām 8 5 datori un 3 programmas 6 3 datori3 prgorammas 135 izglītojamie 116 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €          2 065,47 Datori iegādāti atbilstoši pieejamajam finansējumam, precizēts Rādītāja skaits atbilstoši Darbības rezultātam.

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.

Portatīvo datoru iegāde Dārza iela 42, 

Liepāja

1 dators ar programmu 1 dators ar programmu 2 pedagogi 2 pedagogi

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_31  €             647,35 Finansējuma izlietojums pēc fakta.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

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

1 tehniskais projekts 1 tehniskais projekts 201 izglītojamie 201 izglītojamais

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        10 406,00 (tukšs)

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 mazgātuvju 

atjaunošana 2. daļa, projekta izstrāde 

elektrotroinstalācijas atjaunošanai, 

Apšu iela 6, Liepāja

5 3 grupas Sanitāro mezglu un trauku 

mazgātuvju atjaunošana 2. daļa,1 

projekts    

7 3 grupu sanitāro mezglu 

atjaunošana3 grupu trauku 

mazgātuvju atjaunošana 2. daļa,1 

projekts

62 62 izglītojamie 71 62 izglītojamie;9 darbinieki Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        83 076,72 Precizēts Darbības rezultāts un rādītājs. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Sanmezglu renovācija,Grupu 

kosmētiskā atjaunošana, Muitas iela 3, 

Liepāja 

2 2 sanmezgli 2 sanitārie mezgli 133 44 izglītojamie sānmezglu 

renovācija,81 izglītojamais,4 

pedagogi,4 aukles -4 grupu 

kosmētiskā atjaunošana

50 44 izglītojamie;4 pedagogi;2 aukles

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nav (tukšs)  €        49 674,00 Izmaiņas rādītāju skaitā, jo grupu kosmētiskai atjaunošanai finansējums netika piešķirts

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.

Sanmezglu un trauku mazgātuvju 

atjaunošana  Miera 40/42, Liepāja

1 sanitārais mezgls 0 - 126 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          6 050,00 Netika piešķirts finansējums

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.

Septiņas trīsvietīgas saliekamās gultas 7 saliekamās gultas 1 grupai 7 7 saliekamās gultas 1 grupai 21 izglītojamie 21 izglītojamais

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 365,00 (tukšs)

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.

Ugunsdrošibas pasākumi 2020.g. 1 1 ēka- el.teh.mērījumi 1 ēka: elektrotehniskie mērījumi 87 izglītojamie 87 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             605,00 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Ugunsdrošibas pasākumi 2020.g. 1 ēka- El.teh.mērījumi,signalizācija 

un izejas zīmes

1 signalizācijas izejas zīmes 40 izglītojamie 42 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             301,28 Elektrotehniskie mērījumi tika veikti 2019. gada beigās. 2020. gadā veikta signalizācijas zīmju uzstādīšana. 

Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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.

Ugunsdrošibas pasākumi 2020.g. 1 ēka- Signalizācija un izejas zīmes 1 ēka: signalizācija un izejas zīmes 120 izglītojamie 120 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             935,00 (tukšs)

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.

Vienas ārdurvju nomaiņa Ziemeļu 

korpusā,Sporta zāles elektroinstalācijas 

nomaiņa un remonts,Elektroinstalācijas 

nomaiņa  Grupas telpā, kāpņu telpas 

remonts,Celmu iela 4,Liepāja

2 1 ārdurvju nomaiņa Ziemeļu 

korpusā, 1 Elektroinstalācijas 

nomaiņa  Grupas telpā

2 1 ārdurvju nomaiņa Ziemeļu 

korpusā, 1 Elektroinstalācijas 

nomaiņa Grupas telpā

227 197 izglītojamie, 30 darbinieki 227 197 izglītojamie, 30 darbinieki Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        12 786,19 (tukšs)

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.

Virtuvju 1.stāvā atjaunošana,Grīdas 

seguma nomaiņa vienā grupā, Strazdu 

iela 6, Liepāja

1 1 telpa grupā -grīdas seguma 

nomaiņa

1 1 telpas grupā - grīdas seguma 

nomaiņa

27 24 izglītojamie,2 audzinātāji un 1 

aukle - grīdas seguma nomaiņa 1 

grupā

27 24 izglītojamie;2 pedagogi;1 aukle Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 649,52 (tukšs)

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

30  ģimenes 30 ģimenes 30  izglītojamie 30 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        61 343,44 Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

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

42  ģimenes 42 ģimenes 42  izglītojamie 42 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 482,84 (tukšs)

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

46  ģimenes 46 ģimenes 46  izglītojamie 46 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        89 271,01 Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

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

98  ģimenes 98 ģimenes 98  izglītojamie 98 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      207 910,20 Finansējuma izlietojums pēc fakta - bērnu apmeklējums.

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

146  ģimenes 152 ģimenes 146  izglītojamie 152 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        17 388,16 Izglītojamo skaita pieaugums. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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

193 ģimenes 195 ģimenes 193 izglītojamie 200 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      188 025,33 Gadā kopā vairāk noslēgto līgumu, kā sākotnēji plānots

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

plānots izveidot jaunu pašvaldības 

bērnudārzu Koku ielā 10, Liepājā

1 pirmsskolas izglītības iestāde 0 - 200 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €   1 305 320,66 Iestādes izveidošana uzsākta 2020. gadā, turpinās 2021. gadā, iestādes atvēršana 2021. gadā

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

sakarā ar pašvaldības pII Koku ielā 10 

plānoto atvēršanu

1 amata vienība 1 amata vienība 1 darbinieks 1 darbinieks

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 180,80 Finansējuma izlietojums pēc fakta. Darbinieks strādāja nepilnu gadu.

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai 

skaitā fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

Āra laukumu labiekārtošana : 1)sporta 

laukums renovēšana, 2)izveidot un 

aprīkot rotaļu laukumu 2 gadīgiem 

bērniem - žodziņš, smilšu kaste, rotaļu 

iekārtas , 3)atjaunot laukumu segumu-

nolīdzināt, iesēt zālāju un izveidot 

gumijas segumu ap iekārtām. (Bāriņu 

iela 35a).

1 atjaunota daļa no seguma teritorijā. 1 Atjaunots rotaļu laukums 220 bērni 220 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_29  €          3 349,19 Aprīkots rotaļu laukums - uzstādīta līdzsvaru taka un divas āra tāfeles, iesēts zālājs. Interaktīvais pulkstenis un 

bērnu soliņš ar galdiņu Gliemezis. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai 

skaitā fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

Āra teritorijas un laukumu 

rekonstrukcija vai labiekārtošana 

izglītojamo motivāciju veicinošas vides 

nodrošināšanai, žoga vienkāršotā 

atjaunošana Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādē &quot;Pasaciņa&quot; 

Klaipēdas ielā 65/67.

1 tehniskais projekts 1 tehniskais projekts un nomainīts 

žogs

264 234 izglītojamie un 30 pedagogi 264 234 izglītojamie;30 pedagogi Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_29  €        33 618,43 Tika uzsākta žoga nomaiņa, darbi paveikti 2020. gadā, pēdējie maksājumi 2021. gadā.

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai 

skaitā fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

Bērnu pastaigu laukumu labiekārtošana 

( šūpoles, nojumes, konstrukcijas 

u.c.),Grīzupes iela 29, Liepāja

1 laukums 1 laukums 201 izglītojamie 201 izglītojamais

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_29  €          1 115,93 (tukšs)

1.1.1.(3.) Nodrošināt Liepājas pirmskolas 

izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošanu, tai 

skaitā fiziskām aktivitātēm 

piemērotu vidi

Jauna teritorijas nožogojuma izveide 

Muitas iela 3, Liepāja, žoga 

atjaunošanas projekta izstrāde

1 1 projekts 1 projekts 106 81 izglītojamais, 12 pedagogi, 13 

tehniskie darbinieki

107 82 izglītojamie;12 pedagogi;13 

tehniskie darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa Nav Pr_29  €          2 311,10 Precizēts rādītāja skaits atbilstoši faktam. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.2.(1.) Īstenot aktuālo prasmju 

apgūšanu un pielietošanu 

(digitālo, radošo, 

inženierzinātnisko u.tml.) 

Liepājas vispārizglītojošos 

izglītības iestāžu skolēniem

Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 

intervences pasākumus 

12  izglītības iestādes 9 izglītības iestādes 670 izglītojamie un pedagogi 780 izglītojamie un pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_278  €      324 128,35 Projektā ir iesaistītas 9 izglītības iestādes, nevis 12, iespēja sniegt atbalstu ir lielākam skaitam, kā sākotnēji 

novērtēts. Izglītojamo apmācība notika arī attālināti. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

konkursu un olimpiāžu organizēšana 13 izglītības iestādes 14 izglītības iestādes 1500  izglītojamie 1500 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_276  €        13 095,76 Konkursos un olimpiādēs piedalās pašvaldības 12 vispārizglītojošās skolas un 2 privātās skolas. Finansējuma 

izlietojums pēc fakta.

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Liektās flautas iegāde 1 flauta 1 ģitāra 1 izglītojamie 1 izglītojamais Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_33  €             500,01 Ņemot vērā to, ka izglītojamais bija iegādājies flautu par personīgajiem līdzekļiem, 2. mūzikas skolai flautas 

nepieciešamība nebija aktuāla, tika iegādāta ģitāra.

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

pētniecisko prasmju attīstīšana 13 izglītības iestādes 8 izglītības iestādes 150  izglītojamie 60 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_276  €             464,40 Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, skolās mācības notiek attālināti, kā rezultātā arī ZPD lasījumos piedalījās 

mazāks skaits dalībnieku, kā plānots.

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Skolēnu sporta sacensības, projekts 

Sporto visa klase

13 izglītības iestādes 13 izglītības iestādes 5287 skolēni un pedagogi 5287 skolēni un pedagogi

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 426,49 EUR 1000 izdevumi par sporta inventāra iegādi ieplānots uz Pedagoģijas nodaļu, izdevumi sadalīti pa skolām (P: 

2098016 Sporta pasākumi izglītojamiem) pēc Sporta metodiskās apvienības pieņemtā lēmuma.

1.1.2.(2.) Attīstīt pieeju darbam ar 

talantīgiem jauniešiem viņu 

spēju attīstībā pilsētas mērogā

Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta 

sistēmas izveide

12  izglītības iestādes 7 izglītības iestādes 88 pedagogi 120 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_277  €      280 859,12 Projektā precizēts darbības skaits un rezultāts pēc faktiskā.

1.1.2.(7.) Ieviest karjeras konsultantus 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs un stimulēt skolēnus 

iepazīties ar dažādām 

profesijām un plānot savu 

karjeru

Karjeras plānošanas pasākumi 

izglītojamajiem

12  izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 5320 izglītojamie un pedagogi 5320 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_26  €      122 841,57 Saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem, skolās samazināts aktivitāšu un pasākumu skaits.

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo 

iesaistīšanos mācību 

uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

skolēnu mācību uzņēmumi 12 izglītības iestādes 12 izglītības iestādes 250  izglītojamie 250 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 700,00 Finansējuma izlietojums pēc fakta. Nenotika plānotais brauciens uz Rīgu.

1.1.2.(8.) Veicināt izglītojamo 

iesaistīšanos mācību 

uzņēmumu veidošanā un 

biznesa iemaņu iegūšanā

Skolēnu mācību uzņēmumu dalība 

kopējās nodarbībībās Kuldīgā un 

Talsos 

2 nodarbības 0 - 30 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_276  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizētas nodarbības.

1.1.3.(1.) "Sakārtot un reorganizēt 

vispārizglītojošo skolu tīklu, 

veicinot konkurētspējīgu skolu 

darbību

Izglītības attīstības koncepcijas izstrāde 1 Izglītības attīstības koncepcija 0 - 1 Liepājas pilsētai 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        47 768,86 Koncepcijas izstrāde ir uzsākta, bet turpinās 2021. gadā.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde 20 15 stacionārie datori, 5 projektori 20 15 stacionārie datori;5 projektori 390 izglītojamie 300 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €        12 263,23 Iepirkuma rezultātā mazākas izmaksas.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Dažādu kompetenču realizēšana 

mācību procesos. Izglītojumo 

izglītošana mūsdienīgai pieejai, 

Liedaga ielā 5

2 1 dators un monitors vienā korpusā, 

1 interaktīvā tāfele

2 2 datori un monitori vienā korpusā 1048 izglītojamie 1048 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €          3 400,10 COVID-19 radītās ietekmes dēļ, radusies nepieciešam'ba iegādāties vairāk datorus, lai nodrošinātu attālināto 

mācību procesu. Rezultātā netika iegādāta interaktīvā tāfele.

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 procesa 

individualizācijas nodrošināšanai

32 16 galdi, 16 krēsli 13 4 galdi, 1 dokumentu skapis, 8 

krēsli

720 izglītojamie 683 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nav Pr_23  €          4 297,00 Darbības rezultāts vadoties pēc pieejamā finansējuma.Rezultatīvie rādītāji - vadoties pēc reālā skolēnu skaita. 

Plānotais rezultāts tika norādīts balstoties uz maksimāli iespējamo izglītojamo skaitu iestādē.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Lieljaudas krāsu kopētāja iegāde 1 kopētājs 1 kopētājs 698 628 izglītojamie, 70 darbinieki 698 628 izglītojamie;70 darbinieki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_21  €             477,55 Kopētājs iegādāts no uzturēšanas budžeta, jo vecais kopētājs nomainīts uz jaunu.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības datortehnikas un 

biroja tehnikas iegāde

3 1 kopētājs, 2 projektori 4 1 kopētājs;3 projektori 714 izglītojamie 714 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €          1 400,00 Darbības rādītāju izmaiņas saistītas ar to, ka par plānoto finansējumu bija iespējams iegādāties 3 projektorus. 

Iepirkuma rezultātā samazinājušās izmaksas par iegādātām precēm.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības datortehnikas un 

biroja tehnikas iegāde

23 4 stacionārie datori, 15 

datorprogrammas, 2 projektori, 1 

interaktīvs projektors, 1 dokumentu 

kamera

31 6 stacionārie datori;20 

datorprogrammas;3 projektori;1 

interaktīvais projektors;1 

dokumentu kamera

1172 izglītojamie 1184 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €          9 556,44 Par plānoto finansējumu bija iespēja iegādāties lielāku skaitu datorus un citu tehniku. Izglītojamo skaits norādīts 

pēc fakta. Budžeta izlietoja atšķirība - samaksa veikta pēc fakta par maksimāli iespējamo skaitu, ko iegādāties, 

aprīkojuma. Lielāka aprīkojuma skaita iegādei piešķirtie līdzekļi nebūtu pietiekami.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

aprīkojuma, inventāra un mēbeļu 

iegāde

20 10 videonovērošanas kameras, 3 

plaukti bibliotēkā, 1 fotoaparāts, 1 

zāles timmeris-pļaujmašīna, 2 

radiomikrafonu sistēmas, 3 baltās 

tāfeles

13 4 videonovērošanas kameras un 1 

iekārta;3 plaukti bibliotēkā;1 

fotoaparāts;1 zāles trimmeris-

pļaujmašīna;3 baltās tāfeles

1048 izglītojamie 1048 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 403,42 Videonovēršanas sistēma bojāta, tās atjaunošana nebija iespējama, tādēl tika iegādātas 4 kameras un 

videonovērošanas sistēmu, plānoto 10 kameru vietā.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

aprīkojuma, inventāra un mēbeļu 

iegāde

mācību telpas 16 mācību telpas 633 izglītojamie 633 izglītojamie Daļēji izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_28  €          6 156,11 Aprīkotas mazāk telpu, jo mēbeļu izmaksas pārsniedza plānotās.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

aprīkojuma, inventāra un mēbeļu 

iegāde Alejas 16 un Kr. Valdemāra 

35/37

2 1 CNC frēzes, 1 ploteris 1 ploteris 350 izglītojamie 50 izglītojamie Daļēji izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €             914,00 Nepietiekama finansējuma dēļ, vēlamā summa samazināta, iegādājoties tikai daļu no plānotā aprīkojuma;Precizēts 

izglītojamo skaits darbības rezultātā

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

aprīkojuma, inventāra un mēbeļu 

iegāde Toma ielā 19

8 gabali 4 1 rūteris, 3 piekļuves punkti 566 izglītojamie 316 izglītojamie Daļēji izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          1 091,71 6 piekļuves punkti iegādāti no maksas pakalpojumu budžeta; Izglītojamo skaits pēc fakta. Izdevumi pēc fakta.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu atbalsta 

sistēmas izveide

8 izglītības iestādes 7 izglītības iestādes 90 pedagogi 90 pedagogi Daļēji izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_277  €        24 035,49 Projektā precizēts darbības skaits pēc faktiskā.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

datortehnikas in biroja tehnikas iegāde

2 2 projektori 2 projektori 581 izglītojamie 581 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €             931,70 Iepirkumu procedūras rezultātā samazināti izdevumi.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

datortehnikas un biroja tehnikas iegāde

45 15 stacionārie datori, 30 

planšetdatori

45 15 stacionārie, 30 datori 336 izglītojamie 336 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa Nav Pr_23  €        20 648,65 Izdevumi pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.

1.1.3.(3.) Nodrošināt Liepājas 

vispārizglītojošās skolās 

mūsdienīgu mācību vidi un 

aprīkojumu, ieinteresējot 

plašāku izglītojamo loku 

eksakto zināšanu jomā 

(tehnoloģijas, inženierzinātnes 

un matemātika)

Vispārējās izglītības iestāžu 

datortehnikas un biroja tehnikas iegāde 

Toma ielā 19

35 30 planšetdatori, 1 interaktīvais 

ekrāns, 4 datu kameras

70 20 stacionārie datori, 20 

programmas, 30 planšetdatori

608 600 izglītojamie, 8 pedagogi 564 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €        19 965,00 Izglītojamo skaits pēc fakta. Izdevumi pēc iepirkumu procedūrām.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Liepājas izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana

3  izglītības iestādes 0 - 2000 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_28  €      426 957,90 2020. gadā darbības rezultātus un rādītājus nav sasniegti, jo projekta īstenošana uzsākta 2020. gada oktobrī, 

būvdarbi izglītības iestādēs uzsākti novembrī.Budžeta izpildē atspoguļojas veiktie maksājumi par avansu un 2020. 

gadā izpildīto darba apjomu novembra mēnesī.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Liepājas vispārizglītojošo skolu 

modernizācija

5  izglītības iestādes 5 izglītības iestādes 3500 izglītojamie 3500 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa Nr. 409 no 08.12.2016. Pr_21  €                     -   Projekta īstenošana un būvdarbi tika pabeigti 2019. gadā, taču turpinājās projekta administratīvais noslēgums. 

2020. gada februārī tika saņemts CFLA lēmums par noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Ugunsdrošības pasākumi 2 El.teh.mērījums, signalizācija un 

izejas zīmes

2 El. te. mērījums, signalizācijas un 

izejas zīmes

1 ēka 1 ēka Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 600,00 (tukšs)

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Ugunsdrošības pasākumi, 

energoefektivitātes paaugstināšana

2 El.teh.mērījumi, pamatu un 

cokolstāva sienu siltināšana, 

hidroizolācija

0 - 1314 1184 izglītojamie, 130 darbinieki 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   2020. gadā uzsākta dokumentu sagatavošana un projekta izstrāde, remontdarbi pārcelti uz 2021. gadu.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi

1 izglītības iestāde 1 izglītības iestāde 714 izglītojamie 714 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 082,00 2020.gadā plānotie darbi izpildīti, izdevumi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, atlikušie līdzekļi novirzīti 

citu objektu kapitāliem remontiem, projektu izstrādei.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi

1 garderobes bloks 0 - 964 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_28  €          8 908,49 Garderobes bloka remontdarbi izpildes procesā, noslēgums 2021. gadā.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi

projekts 0 - 390 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Līgums par tehniskā projekta izstrādi elektrotīkliem noslēgts 2020. gadā, projektēšana uzsākta 2021. gadā

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi

7 6 tualetes, 1 projekts 7 6 tualetes;1 projekts. 292 izglītojamie 292 izglītojamie

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_28  €      114 986,51 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi Ezera ielā 

53/55

1 lifts 1 lifts 45 izglītojamie 45 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        45 318,94 Izdevumi pēc iepirkumu procedūras rezultātiem.

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi Toma ielā 19

1 ēka 1 ēka 310 izglītojamie 316 izglītojamie Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        36 866,78 Aktualizēts izglītojamo skaits

1.1.3.(4.) Veikt nepieciešamos 

uzlabojumus Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu infrastruktūrā 

(inženiertehniskās 

komunikācijas, klašu 

labiekārtojums, apgaismojums, 

u.c.)

Vispārējās izglītības iestāžu 

remontdarbi un būvdarbi, 

energoefektivitātes paaugstināšana

4 2 mācību kabineti, 1 ārdurvis, 1 

projekts

1 ārdurvis 882 832 izglītojamie, 50 darbinieki 519 469 izglītojamie, 50 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Tehniskā projekta izstrāde uzsākta, turpinās 2021. gadā, ņemot vērā, ka netika uzsākts īstenot tehniskais projekts, 

netika atjaunoti divi mācību kabineti.

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 3 pasākumi 640 pedagogi 640 pedagogi

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €        13 223,71 (tukšs)

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Darbinieku apmācība, pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides 

seminārs (kursi)

11 kursi 5 kursi 500 260 izglītojamie, 140 darbinieki, 

100 pedagogi

360 260 izglītojamie, 100 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          3 273,78 COVID-19 ietekeme - tehniskajiem darbiniekiem kursi netika organizēti.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri, apmācības) 

9 pasākumi (kursi) 3 pasākumi (kursi) 3 darbinieki 3 darbinieki Daļēji izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             153,69 COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apjomā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Darbinieku profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri, apmācības) 

10 pasākumi (kursi) 2 pasākumi (kursi) 10 darbinieki 2 darbinieki Daļēji izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             193,35 COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apjomā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

kompetenču izglītības seminārs 1 seminārs 1 seminārs 2 pedagogi 2 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             379,00 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Kompetenču izglītības 

seminārs,uzvedība lv.seminārs

2 semināri 2 semināri 7 pedagogi 7 pedagogi Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             269,20 Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izdevumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

kursi - profesionālai kompetences 

pilnveidošanai  audzināšanas 

jautājumos,kursi - pirmās palīdzības 

sniegšanā,,

2 kursi 2 kursi 50 30 izglītojamie -kursi profesionālās 

kompetences pilnveidošanai,20 

iestādes darbinieki-kursi pirmās 

palīdzības sniegšana 

50 30 pedagogi profesionālās 

kompetences pilnveidošanai;20 

iestādes darbinieki pirmās 

palīdzības sniegšanā

Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             927,31 (tukšs)

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Kursi skolas medicīnas māsai 1 kursi 1 kursi 1 darbinieks 1 darbinieks Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €               55,00 Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Kursu apmeklējums 4 kursi 7 nodarbības 125 darbinieki 44 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             350,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.Atbilstoši situācijai, organizētas nodarbības.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Kursu organizēšana pedagogiem 12 stundas 12 stundas 16 pedagogi 22 pedagogi un skolotāju palīgi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             398,08 Radītāju skaits - pēc faktiskā.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

mācību izdevumi-semināri 1 seminārs 0 - 2 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

mācību pakalpojumi 1 seminārs 1 seminārs 10 pedagogi 10 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             480,00 Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izdevumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

mācību semināri 1 kursi 0 - 7 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €               25,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

mācību semināri 2 seminārs 1 mācību seminārs 10 pedagogi 30 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             179,00 Plānots tika 1 seminārs, tehniska neprecizitāte plānotajā budžetā;Seminārs nodrošināts lielākam skaitam 

pedagogu

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Mācību semināri un kursi metodiķiem, 

pedagogiem

10 4 mācību semināri, 6 kursi 5 kursi 55 darbinieki 32 8 darbinieki25 jaunieši

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             544,23 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Meistarklases 30 meistarklases 14 meistarklases 60 30 pedagogi, 30 izglītojamie 14 pedagogi Daļēji izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             197,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi tādā apjomā, kā plānots budžeta sastādīšanas brīdī.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu kompetences mācību 

seminārs

1 mācību seminārs 0 - 75 pedagoģiskais  personāls 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu prof. pilnveidošanas kursi 

STEM jomā

2 kursi 3 kursi 60 pedagogi 54 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_34  €        13 906,27 Apmācības tika sadalītas daļās, organizējot 3 kursus, precizēts rādītāja skaits atbilstoši reālajam dalībnieku 

skaitam.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide 2 mācību semināri 2 mācību semināri 60 pedagogi 60 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             800,00 (tukšs)

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide 

(konferences)

3  konferences 1 konference 405 pedagogi 200 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_23  €          6 348,56 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide (kursi, 

semināri, apmācības)  (tai skaitā 

projekti)

36 izglītības iestādes 36 izglītības iestādes 1793 pedagogi 1793 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €        20 042,77 Covid-19 ietekmē daudzi kursi tika organizēti Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās iepriekš plānotie izdevumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide kursi 1 pasākums 0 - 15 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             372,27 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālā pilnveide 

metodiskajā darbā

36 izglītības iestādes 36 izglītības iestādes 1760  izglītojamie 1760 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          2 538,55 Daudzi pasākumi tika organizēti ZOOM platformā. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilveide

16 līgumi 16 līgumi 500 pedagogi 564 pedagogi Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €        12 808,72 Iespēja sniegt profesionālās pilnveides programmu vairāk pedagogiem, kā sākotnēji plānots. Daļa kursu notika 

Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu profesionālās kompetences 

pilveides kursi     ( Apšu iela 6,Liepāja)

16 pedagogi 16 pedagogi 16 pedagogi 16 pedagogi Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             293,60 (tukšs)

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pedagogu tālākizglītība 1 kursi 1 kursi/apmācības 50 pedagogi 50 pedagogi Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €               30,00 Kursi notika Zoom platformā, kā rezultātā samazinājās izmaksas.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Pirmās palīdzības kursi 1 kursi 1 kursi 12 pedagogi 14 darbinieki Izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             140,00 Iespēja kursu nodarbību nodrošināt vairāk darbiniekiem, kā sākotnēji plānots. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

profesionālās pilnveides kursi 1 kursi 0 - 10 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.1.5.(2.) Nodrošināt pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un mūsdienīgu 

mācību metožu, materiālu 

izmantošanu

Vispārējās izglītības iestāžu darbinieku 

profesionālā pilveide

2 kursi 2 kursi 30 pedagogi 30 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             690,00 Plānotie kursi notika ZOOM platformā, kā rezultātā samazinājušies izdevumi.

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto 

zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Interneta tīkla ierīkošana un 

novērošanas tehnikas iegāde 

&quot;Dabas māja&quot;, ventilācijas 

izbūve Autoru ielā Makerspace

3 pasākumi 1 pasākums 2 ēkas 1 ēka

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa 17.10.2019. Nr. 375 Pr_34  €          8 920,91 Iegādāta novērošanas tehnika.Būvdarbu aizkavēšanās dēļ, interneta ierīkošana turpinās 2021. gadā

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto 

zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Izglītības kvalitātes paaugstināšana 2 amatu vienības 2 amatu vienības 2 darbavietas 2 darba vietas

Izpildīts

15. panta 4.) daļa 17.10.2019. Nr. 375 Pr_34  €                     -   Samaksa tika veikta no uzturēšanas budžeta.

1.3.1.(2.) Veicināt interesi eksakto 

zināšanu apguvē, izveidojot 

‘interaktīvu zinātnes centru’

Izglītības kvalitātes paaugstināšana 3 mācību programmas 0 - 10000 Latvijas un Liepājas izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa 17.10.2019. Nr. 375 Pr_34  €        61 049,72 2020. gadā programmas netika izstrādātas, tiks uzsāktas 2021. gadā

1.3.2.(1.) Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 

tautas mākslas un 

amatiermākslas nodarbēs, 

veicinot kultūras mantojuma 

popularizēšanu un 

saglabāšanu

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki

1 pasākums 0 - 2316 88 pavadošās personas, 651 tērpi, 

1577 dalībnieki

695 tērpi Neizpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_59  €        27 865,90 2020. gadā uzšūti tērpi, izņemot deju studijai EXTRA, jo sākās COVID-19.Dziesmu un deju svētki plānoti 2021. 

gadā, 2020. gadā tika atcelti

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

&quot;Ģimenes svētki Liepājā&quot; 1 pasākums 1 pasākumi 4220 300 koristi, 800 dejotāji, 120 pūtēji, 

3000 apmeklētāji

4220 dalībnieki

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_59  €          9 750,89 Svētki tika pārcelti uz septembra mēnesi COVID-19 ierobežojumu dēļ. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Nodrošināt iespēju Liepājas skolēniem 

iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas 

norisēm

200 pasākumi 200 pasākumi 6200 skolēni 6200 skolēni Izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        67 610,39 Daudzi pasākumi tika organizēti ZOOM platformā. Finansējuma izlietojums pēc fakta.

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un 

jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu 

pilsētai

LIP organizētais Bērnu un jauniešu 

nometņu projektu konkurss

22 nometnes 18 Nometnes 900  izglītojamie 736 izglītojamie

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) Pr_26  €        31 773,08 COVID-19 ietekme uz pasākumu īstenošanu, izsludinātā konkursa laikā par nometņu organizēšanu saņemts 

mazāks pieteikumu skaits nekā sākotnēji tika plānots.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

1 darba braucieni 0 - 8 1 pedagogs, 7 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          2 962,16 COVID-19 ietkeme un ierobežojumi. Projekta īstenošana pagarināta līdz 2021. gada 30. jūnijam.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

klase 1 klase 20 krēsli izglītojamiem 20 krēsli izglītojamiem

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             260,00 (tukšs)

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

pasākums 0 - 5 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

2 darba braucieni 0 - 5 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          1 988,58 COVID-19 ietekme un ierobežojumi. Mācību mobilitātes pārceltas uz 2021. gadu.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

3 2 darba braucieni, 1 portatīvais 

dators

1 projekta plānošanas seminārs 8 pedagogi 30 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             585,00 COVID-19 ietekme un ierobežojumi, veikta projekta īstenošanas organizācija, pielāgojoties ierobežojumiem.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

darba brauciens 0 - 18 12 izglītojamie, 6 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          2 183,03 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Izglītības un apmācības sistēmas 

attīstība, inovatīvu metožu ieviešana

4 pasākumi 4 pasākumi 10 preces iestādes sabiedrisko 

aktivitāšu īstenošanai

10 preces iestādes sabiedrisko 

aktivitāšu īstenošanai
Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €               62,05 (tukšs)

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Jauniešu pieredzes apmaiņa, klimata 

pārmaiņas

6 pasākumi-priekšnesumi 0 - 105 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          8 420,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ, pasākumi netiek organizēti.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Jauniešu un jaunatnes  mobilitāte 

&quot;Mūzika-māksla-iekļaušana&quot;

1 pasākums - Portugāles delegācijas 

uzņemšana

0 - 26 dalībnieki 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             150,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

Izglītības 

pārvalde

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

jaunu mācību metožu izstrāde un 

aprobācija

4 metode 4 metodes 60 pedagogi un izglītojamie 0 - Daļēji izpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          1 228,55 Metožu izstrāde ir uzsākta, COVID-19 ietekmes un ierobežojumu dēļ nav pilnībā veicama projekta īstenošana, 

projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

mācīšanās metožu izstrāde un 

aprobācija

2 metodes 0 - 336 izglītojamie 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          4 060,72 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Pedagogu profesionālās meistarības 

pilnveide

5 profesionālās pilnveides kursi 0 - 5 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €             200,00 COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Projekta Erasmus+K2 aktivitātes 

īstenošana - izglītības un apmācības 

sistēmas attīstība, inovatīvu metožu 

ieviešana 

2 darba braucieni 1 darba brauciens 16 pedagogi 8 Pedaogi un skolēni

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          9 784,84 COVID-19 ietekme uz projekta pasākumu īstenošanu. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. 

augustam

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide

5 darba braucieni 26 1 kursi;23 kursu nodarbības;1 

darba brauciens;1 portatīvais dators

7 pedagogi 45 44 pedagogi

Izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €          7 607,80 COVID-19 ietekme un ierobežojumi. Projekta īstenošana pielāgota ierobežojumiem un darba braucienu vietā 

organizēta projekta īstenošana tiešsaistē un kursu izteiksmē

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide

19 darba braucieni 9 pedagoģiskā personāla mācību 

moblitātes, profesionālā pilnveide

19 pedagogi 9 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €        13 947,34 COVID-19 ietekmes un ierobežojumu dēļ nenotiek mobilitātes. Daļa plānoto aktivitāšu tiek pārorientētas un 

veidotas attālināti. Budžeta izpilde par profesionālās pilnveides daļu.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide 

1 darba brauciens 0 - 2 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ietekme un ierobežojumu, daļa mobilitātes braucienu pārceltu, īstenošanas termiņš pagarināts

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide 

22 20 izglītojamie, 2 pedagogi 0 - Neizpildīts 15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €                     -   COVID-19 ierobežojumu dēļ netiek organizēti pasākumi.

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Skolu pedagoģiskā personāla mācību 

mobilitāte, profesionālā pilnveide 

8 darba braucieni 2 darba braucieni 19 dalībnieki 5 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 21.) daļa (tukšs) Pr_23  €        12 001,63 COVID-19 ietekme, ierobežojumi braucieniem un pulcēšanās ierobežojumi

1.3.5.(6.) Pilnveidot integrācijas 

pasākumus potenciālajiem 

ārvalstu studentiem, skolēniem 

u.c. interešu grupām

Strukturētais dialogs: jauniešu un 

jaunatnes politikas veidošana, 

&quot;Kafija ar politiķi&quot;

2 1 dīvāns, 1 skapītis 1 dīvāns 750 &quot;Jauniešu mājas&quot; 

apmeklētāji

475 jaunieši Daļēji izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             249,00 1 skapītim nepietika finansējums;Rādītāju rezultāti zemāk, jo aktivitāte bija zemāka, kā plānots

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

tiks atjaunota datortehnika 17 1 serveris, 6 stacionārie datori, 9 

monitori, 1 projektos

28 monitori 68 lietotājiem 16 lietotāji

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          5 965,98 Attīstības budžetā sākotnēji netika apstiprināts finansējums plānotajām darbībām, budžetu grozījumu rezultātā tika 

iegādāti monitori.

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 jauno reģistra 

sistēmas izveidošanasko reģistra 

sistēmas izveidošana

1 reģistrācijas sistēma 0 - 1000 vecākiem 0 - Neizpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 220,35 Reģistrācijas sistēmas izveide tika uzsākta, taču Valsts izglītības informācijas sistēma, kas uztur rindu un sniedz 

datus LIP reģistram, un kam ir jāveic programmēšanas pasākumi, lai varētu pielāgot jauno sistēmu, paziņoja, ka 

saistībā ar to, ka 2021. gadā rindu reģistru pārņems VARAM, izsludinās jaunus MK noteikumus, šobrīd nekādus 

programmēšanas darbus neveiks. Līdz ar to tiek gaidīti jauni paziņojumi, lai turpinātu reģistra izveidi.

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Izstrādāt aptauju par jauniešu drošibu 

gan fiziskajā gan virtuālajā vidē

1 aptauja 1 aptauja 9317 jaunieši 4281 jaunieši

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Finansējums tika piešķirts Pašvaldības policijai, kura organizēja visas ieplānotās aktivitātes. Nauda netika ieskaitīta 

LIP kontā. No Liepājas Bērnu un jaunatnes centra par grozījumu nepieciešamību informācija netika saņemta.

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

LIP un pašvaldības popularizēšana 13 pasākumi 3 pasākumi 5 cilvēki 5 cilvēki Daļēji izpildīts 15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €             383,57 Prezentmateriālu iegāde notikusi pēc plāna, taču COVID-19 ierobežojumu dēļ, darbības rādītājus nav iespējams 

izpildīt pilnībā.

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

LIP un pašvaldības popularizēšana 150 pasākums 150 pasākums 300 cilvēki 300 cilvēki

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          4 896,36 Finansējuma izlietojums pēc fakta.

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 un atpūtas pasākumu 

nodrošināšana

28 1 pasākums 1.septembrī, 27 VISC 

pasākumi

5 1 1. septembrq pasākums;4 VISC 

pasākumi

2650 dalībnieki 390 dalībnieki

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) Pr_59  €          1 070,17 COVID-19 ierobežojumu dēļ nenotiek plānotie pasākumi, mazāks dalībnieku skaits

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

0.0.0.(0.) RĪCĪBU KOPUMS ES projektu priekšfinansēšana un 

līdzfinansēšana

5 4 Tehniskās dokumentācijas 

komplekti (Liedaga iala 6 ēka; 

Liedaga iela; Skolas iela; K.Zāles 

laukums); 1 projekta 

priekšfinansēšana, līdzfinansēšana 

(Pūt vējiņi)

4 3 Tehniskās dokumentācijas 

komplekti (Liedaga iela; Skolas iela; 

K.Zāles laukums); 1 projekta 

priekšfinansēšana, līdzfinansēšana 

(Pūt vējiņi)

5 4 būvprojekti 1 būvdarbu līgums 

(uzsākti būvdarbi)

4 3 būvprojekti 1 būvdarbu līgums 

(uzsākti būvdarbi)

Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Attiecas uz projektos 

minētajiem lēmumiem

(tukšs)  €      375 427,95 Netika veikta koncertestrādes &quot;Pūt vējiņi&quot; būvdarbu priekšfinansēšana un netika pabeigta Liedaga ialas 

6 ēka projektēšana.

1.1.5.(1.) Rūpēties par pedagogu 

profesijas prestiža 

paaugstināšanu un veicināt 

motivētu, profesionālu 

pedagogu piesaisti izglītības 

iestādēs

Stipendijas piešķiršana studentam vai 

rezidentam (pedagogi izglītībā)

7 stipendijas 4 stipendijas 7 Pedagogi. 1 matemātikas skolotājs,  

kuram pagarina stipendijas 6 

pedagogi (sitaminstrumenti, 

matemātika, Fizika, ķīmija,  

bioloģija), kuri sāks saņemt no 

2020.gada 

4 pedagogi

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nr.352, 19.09.2019. 

&quot;Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm&quot;

(tukšs)  €          6 778,16 3 pedagogi iesnieguši izziņu no augstskolas  par akadēmisko atvaļinājumu

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 1 pasākums 6 laureāti 5 laureāti

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 259,45 Gada balvai zinātnē tika pieteikti 5 pretendenti

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 -

Neizpildīts

15. panta 4.) daļa Nr.352, 19.09.2019. 

&quot;Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm&quot;

(tukšs)  €                     -   Izsludinātā konkursa rezultātā, nepieteicās neviens pretendents

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

20 3 pasākumi, 17 publicitātes 

materiāli

55400 1) 650 dalībnieki 2) mērķauditorija 

55340, t.sk., 80% liepājnieki

75 dalībnieki, 80% mērķauditorija Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) Pr_173  €          4 600,39 Daļa plānoto pasākumu nenotika valstī noteikto ierobežojumu dēļ



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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 Izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)  €          2 000,00 (tukšs)

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 &quot;Baltijas pilsētu rīcība 

dzīvesveida izraisītu saslimšanu 

mazināšanā - inovatīva profilakses 

intervences modeļa izveide, iesaistot 

sabiedrības veselības pārvaldes 

iestādes Baltijas jūras reģionā&quot; 

(&quot;BaltCityPrevention&quot;)

1 veselības veicināšanas un slimību 

profilakses intervences modeļa 

pilotēšana Liepājā

1 intervences modelis 30 Iesaistīti dalībnieki, kopumā 

projekta laikā. - Virssvaram pakļauti 

bērni un viņu vecāki jaunā 

veselības veicināšanas intervences 

programmā

44 bērni Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2017.gada 19. janvāra 

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr.24

(tukšs)  €        11 007,58 Daļa pasākuma netika īstenoti epidemioloģiskās situācijas dēļ. Projekta ietvaros neizmantoja WP1 jeb projekta 

vadības izmaksas, kas veidoja lielu budžeta pozīciju.

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 &quot;Liepāja.Vesels.Aktīvs. 

Laimīgs&quot;

10 darbības virzienos īstenotiveselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi (4 prioritārajās veselības 

jomas)

1280 pasākumi 2500 iesaistīti unikālie dalībnieki (tiešā 

mērķauditorija), netiešā 

mērķauditorija - visi Liepājas 

iedzīvotāji

1280 pasākumi Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016.gada 18. augusta 

lēmums Nr.267

(tukšs)  €      134 714,69 No 2020.gada projekta ietvaros uzskaita pasākumus nevis unikālos dalībniekus. Bez tam 2020.gadā dalībnieku 

skaits visos pasākumos bijis ierobežots

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

Senioru sociālā iekļaušana Latvijas -

Lietuvas pierobežu reģionā, uzlabojot 

pieejamību sociālām un fiziskām 

aktivitātēm

418 130 infrastrūktūras uzlabojumi: 1 

izveidots brīvdabas lauums 

(Senioru vingrošanai) 128 vienības 

Vingrošanas inventāra iegāde 

(Veco ļaužu dzīvojamās mājas 

iemītniekiem) 1 Pacēlāja 

uzstādīšana (Veco ļaužu dzīvojamā 

mājā)  288 apmācības: 288 

elpošanas un kanisterapijas 

nodarbības (Veco ļaužu dzīvojamās 

mājas iemītniekiem) un Sociālo 

darbinieku un senioru apmācības 

un pieredzes apmaiņa

0 - 200 Senioru sociālā iekļaušana 0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2020.gada 23.aprīļa 

domes lēmums Nr 

152/7

(tukšs)  €                     -   Projekts ir uzsākts 2020. gada oktorbī. Šobrīd notiek projekta īstenošana, tas tiks pabeigts 2022.gadā. 2020.gadā 

iegādātas 128 vienības vingrošanas inventāram, kas faktiski piegādātas 2021.gada sākumā.

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 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €                     -   Epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākumi netika īstenoti

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Stipendiju piešķiršana studentam vai 

rezidentam (mediķi)

21 stipendijas 19 stipendijas 21 ārsti. 11 ārsti (izņemot ģimenes 

ārsts), kuriem pagarina stipendijas 

10 ārsti, kuri sāks saņemt no 

2020.gada

19 ārsti

Daļēji izpildīts

15. panta 4.) daļa Nr.352, 19.09.2019. 

&quot;Par stipendijām 

atbalstāmajām 

specialitātēm&quot;

(tukšs)  €        85 914,01 2 rezidenti 2020.gadā absolvējuši studijas, iesniegtas diploma kopijas

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 Daļēji izpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          2 230,84 2020.gadā ir bijis mazāk ambulatoro tuberkulozes pacientu, kuriem nepieciešama transporta izdevumu 

kompensācija.

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 0 - 50 ģimenes ārstu prakses 0 - Neizpildīts 15. panta 6.) daļa (tukšs) (tukšs)  €               60,50 Epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākumi netika īstenoti

1.2.3.(2.) Veikt regulāru izpēti un analīzi 

par sociāli mazaizsargātajām 

pilsētas iedzīvotāju grupām, 

aktualizējot sociālā atbalsta 

sistēmu

Projekts &quot;Sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide DI plāna 

realizēšanai&quot; 

5 objekti, lai nodrošinātu sabiedrībā 

balstītus sociālos pakalpojumus, 

deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai.

4 objekti, lai nodrošinātu sabiedrībā 

balstītus sociālos pakalpojumus, 

deinstitucionalizācijas plāna 

īstenošanai.

64 personām atbalsts. - Jauniešu māja 

12 personām Reiņa meža ielā 12; - 

Ģimeniskai videi pietuvināts 

pakalpojums 16 personām Salmu 

ielā 53, Kuldīgas ielā 20; - Grupu 

dzīvokļi 16 personām Viršu ielā 

9/11; - Specializētās darbnīcas 20 

personām Teodora Breikša ielā 

16/20.

0 - Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

24.09.2015. Nr.436 

15.03.2018. Nr 8

(tukšs)  €      154 094,20 Izpildes summa atšķiras no pieprasītās summas, jo nav apgūts piešķirtais avanss - Viršu ielai, T.Breikša ielai un 

R.Meža ielai kavējās būvprojekta dokumentācijas izstrāde, kavējās iepirkumi. Mainījās darbības rezultāi, jo 

Kuldīgas iela tika izslēgta no projekta objektu saraksta (balstoties uz šī brīža jauniešu statistikas datiem, tika veikts 

aprēķins par pilngadīgajiem, kuriem nepieciešams atbalsts). Projektā kopumā tiks īstenoti 4 objekti, bet 2020.gadā 

būvdarbi tika uzsākti 1 objektā, 3 objektos tika organizēti iepirkumi. Rādītāji ir 0, jo tie tiks sasniegti pēc 4 objektu 

nodošanas ekspluatācijā.

1.2.3.(4.) Atbalstīt nevalstisko 

organizāciju darbību sociālo 

jautājumu risināšanā

Sociālās iekļaušanas projektu konkurss 1 konkurss 1 konkurss 5 projekti 4 projekti

Izpildīts

12. pants. (tukšs) (tukšs)  €        99 086,25 Projektu konkursā piedalījās 4 sociālo pakalpojumu sniedzēji nevis 5, kā bija sākotnēji plānots.

1.2.3.(5.) Pilnveidot esošos un veicināt 

alternatīvus sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas 

pakalpojumus, īpaši 

ārpusģimenes aprūpē 

esošajiem bērniem un 

jauniešiem

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšana, speciālistu apmācības

1 projekts 1 projekts 129 klienti 93 klienti Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

436,24.09.2015. (tukšs)  €        48 432,10 Epidemioloģiskās situācijas dēļ klienti nevēlējās saņemt pakalpojumus, tādēļ izpilde 2020.gadā ir mazāka un ir 

mazāks skaits klientu.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Orientēšanās spēļu &quot;Liepājas 

pēdas Latvijā&quot; organizēšana

1 pasākums 0 - 1600 Apmeklētāji. Iesaistītas līdz 320 

komandām ar 1400 dalībniekiem, 

kā arī vismaz 200 spēļu tiesneši un 

brīvprātīgie, kuriem būs iespēja 

uzzināt informāciju gan par 

jaunākajiem Liepājas objektiem un 

aktivitāšu vietām, gan par Latvijas 

valsts dibināšanā vēsturiski 

nozīmīgām vietām, objektiem un 

cilvēkiem. 

0 -

Neizpildīts

14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        12 727,08 Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, izsludinot visā 

valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-

19 izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā bija aizliegti visi publiskie pasākumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu par 

kontrolpunktu organizēšanu tika samaksāts avansa maksājums, bet ņemot vērā iepriekš teikto par ārkārtējo 

situāciju, noslēgtais līgums tika pagarināts līdz 2021.gada 4.maijam.

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Sabiedriskās saskaņas komisijas 

atbalstītie pasākumi

1 pasākums 0 - 100 dalībnieki 0 - Neizpildīts (tukšs) (tukšs) (tukšs)  €                     -   Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ , VI Pasaules  diktāta latviešu valodā 

rakstīšana klātienē tika atcelta.

1.3.2.(3.) Paplašināt kultūrizglītības 

pakalpojumu piedāvājumu un 

pieejamību pamata un vidējās 

izglītības skolēniem  

Finansējums profesionālās ievirzes 

programmas &quot;Vizuāli plastiskā 

māksla&quot; telpu nomai LMMDV

1 programmas nodrošināšanai 1 programma 100 skolēni 100 skolēni

Izpildīts

15. panta 4.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        11 485,32 (tukšs)

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

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

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2014.gada 21. augusta 

Domes lēmums 

Nr.247; 2016.gada 16. 

jūnija Domes lēmums 

Nr.186; 2016.gada 04. 

augusta Domes 

lēmums Nr.265.

(tukšs)  €      181 435,94 Rezultāti sasniegti 2018.gadā. Saskaņā ar noslēgto Būvdarbu līgumu, tiek veikti garantijas laika ieturējuma 

atmaksa.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

Slēgtās futbola halles būvniecība 

Zvejnieku alejā 2/4, Liepājā

10502 2m2 Apbūves laukums, Kopējā 

apbūves platība: 12 315m2

0 - 1 Slēgtā futbola halle 0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2018.gada 15.marts 

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr.81

(tukšs)  €                     -   2020.gadā projektā nav notikušas aktivitātes, projekts pāriet uz 2021.gada izpildi un mainās projekta apmēri un 

būtība.

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

Slēgtie tenisa korti un teritorijas 

labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā

4900 Apbūves laukums. Kopējā telpu 

platība - 6 012,39m2

4900 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.

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016.gada 25. 

februāra Liepājas 

pilsētas domes 

lēmums Nr.50, 

2018.gada 15. 

februāra Liepājas 

pilsētas domes 

lēmums Nr.49

(tukšs)  €      105 186,06 2019.gada 21.martā saņemts ekspluatācijas akts, tādēļ darbības rezultāti un rādītāji sasniegti 2019.gadā. 

Garantijas laikā ieturētā nauda būvniekkam ir 1051 86.06 EUR, atšķirība par 1 EUR ir noapaļošanas dēļ.

1.3.5.(2.) Izcelt un popularizēt liepājnieku 

sasniegumus dažādās jomās

Krusta gājiens, Ekumēniskie 

dievkalpojumi, adventa laika ieskaņas 

pasākumi, kristīgo skolotāju konference

6 pasākumi 2 pasākumi 1000 dalībnieki 500 dalībnieki Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €          7 300,51 Valstī izsludinātās Ārkārtas situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ, tika īstenoti 2 pasākumi - konference 

skolotājiem un Adventa ieskaņas pasākumi sociālo dzīvojamo māju pagalmos

1.3.5.(3.) Ieinteresēt, iesaistīt bērnus un 

jauniešus Liepājas norisēs, 

veidojot piederības sajūtu 

pilsētai

Skolnieku olimpiāžu laureātu sveikšana, 

laureātu apbalvojumi, Lācplēša diena, 

Valsts svētki, pensionēto sskolotāju 

sveikšana, mēra pieņemšanas skolēnu 

Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, 

Liepājas dzimšanas dienā un 

ziemassvētkos, ITF sieviešu turnīru

15 pasākumi 9 pasākumi 2000 apmeklētāji 500 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        22 949,00 Valsts Prezidenta vizīte; PČ florbolā kvalifikācijas turnīra komandu pārstāvju pieņemšana pie mēra; Starptautiskā 

jauno profesionāļu meistarības konkursa WorldSkills laureātu pieņemšana; Valstī izsludinātās ĀS un noteikto 

ierobežojumu dēļ, tika atcelti XII Skolēnu Dziesmu un deju svētki u.c. pasākumi

1.4.1.(2.) Attīstīt mērķtiecīgu sadarbību 

ar Liepājas apkārtnes 

pašvaldībām kopīgu jautājumu 

risināšanā, kā arī sadarbību ar 

citām pašvaldībām Latvijā un 

ārpus tās

Transporta līdzekļu iegāde (vieglās 

automšīnas iegāde)

1 gb 1 gab 1 1 darbinieks 1 darbinieks Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        36 895,32 Finansējums izlietojums pēc faktiskās iepirkuma summas.

1.4.1.(3.) Veicināt pašvaldības 

darbinieku dažādu kompetenču 

uzlabošanu (svešvalodu 

apmācība, e-prasmes u.c.)

Semināri un kursi visām 

struktūrvienībām, komisijām

60 kursi un semināri 76 kursi un semināri 100 darbinieki, komisiju locekļi 35 darbinieki, komisiju locekļi Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €          3 965,04 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī netika organizētas kopējās apmācības darbiniekiem, kā arī darbinieki 

maz piedalījās attālinātajās apmācībās

1.4.1.(4.) Veicināt starpnozaru iestāžu un 

speciālistu sadarbību, 

efektīvākas pārvaldības 

nodrošināšanai

Kapitāldaļu un kapitālsabiedrību 

izvērtējums

1 dokuments 1 dokuments 18 kapitālsabiedrības un kapitāldaļas 18 kapitālsabiedrības un kapitāldaļas Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Publiskas personas 

kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 

7.pants nosaka, ka 

publiskai personai ir 

pienākums ne retāk kā 

reizi piecos gados 

pārvērtēt katru tās 

tiešo līdzdalību 

kapitālsabiedrībā. 

2020.gadā ir noteiktais 

piecu gadu termiņš

(tukšs)  €        27 007,20 Izpildē norādītais finansējums - faktiski samaksātā summa.

1.4.1.(5.) Atbalstīt investīcijas 

pašvaldības informāciju un 

komunikāciju infrastruktūrā un 

veicināt efektīvāku e-

pārvaldību

ĢIS risinājums efektīvai ģeotelpisko 

datu pārvaldībai

1 risinājums 1 risinājums 1 struktūrvienības darbinieki 1 Komunālās pārvaldes darbinieki Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) Pr_98  €          9 147,60 Izpildē norādītais finansējums - faktiski samaksātā summa.

1.4.1.(6.) Sekmēt iedzīvotāju informētību 

par e-pakalpojumiem un to 

izmantošanu

Sabiedrības digitālo prasmju attīstīšana 1 biedrība 1 biedrība 6 pasākumi sabiedrības informēšanai 6 pasākumi klātienē

Izpildīts

14. pants sadaļa 

Pienākums

14.11.2019. Nr.433 (tukšs)  €        30 000,00 (tukšs)

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, 

valsts iestāžu vidū un pēc 

iespējas izmantot vienotas datu 

bāzes

Prezentāciju risinājuma izstrāde un 

ieviešana

2 risinājumi 2 risinājumi 500 pašvaldības darbinieki un viesi 100 darbinieki Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        17 205,72 18.12.2020. izpildīts par summu 17205.72 eur 

Uzstādīts prezentāciju ekrāns Lielajā zālē un aprīkots G.Ansiņa kabinets ar konferenču aprīkojumu. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, prezentācijas Lielajā zālē nenotiek un lietotāju skaits ir daudz mazāks 

nekā bija plānots, bet aprīkojums tika izmantots attālinātām video konferencēm.

1.4.1.(7.) Pilnveidot savstarpējo 

koordināciju pašvaldības, 

valsts iestāžu vidū un pēc 

iespējas izmantot vienotas datu 

bāzes

Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju 

investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanai Liepājā, 2.kārta

1 Darbinieka atalgojuma 

līdzfinansēšana

1 Darbinieka atalgojuma 

līdzfinansēšana

18 darbības - kopumā projekta laikā. 

Izsludinātas un nogrozītas visas 

paredzētās ITI projektu atlases 6 

gab (4 grozījumi - SAM 5.6.2., 1 

grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - 

SAM 5.5.1.) Izvērtēti visi ITI SAM 

projekti (10 paredzēti) Noorganizēti 

2 informatīvi semināri ES fondu 

projektu īstenošanā iesaistītajiem 

vērtēšanas komisijas locekļiem

18 darbības - kopumā projekta laikā. 

Izsludinātas un nogrozītas visas 

paredzētās ITI projektu atlases 6 

gab (4 grozījumi - SAM 5.6.2., 1 

grozījumi - SAM 3.3.1., 1 grozījumi - 

SAM 5.5.1.) Izvērtēti visi ITI SAM 

projekti (12 paredzēti)

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Nr. 465, 11.10.2018. (tukšs)  €        30 991,00 Izpilde atšķiras, jo Liedaga ielas projektam izvērtēšanai netika veikti ieprirkumi, kā rezultātā netika veikta samaksa 

ekspertam par būvprojekta vērtēšanu. Izvērtēti 12 ITI SAM projekti, sākotnēji plānoti 10 projekti, taču papildus tika 

izsludinātas projektu atlases, kā rezultātā rādītājs ir lielāks. epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika plānotie 2 

semināri.

1.4.1.(9.) Turpināsim pašvaldības 

publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidošanu, ieviešot 

&quot;vienas pieturas&quot; 

aģentūras pieeju, saskaņā ar 

Publisko pakalpojumu 

sistēmas koncepciju un 

Publisko pakalpojumu 

likumprojektu

Mēbeļu un aprīkojuma iegāde Peldu 

ielā 5

1 iepirkums 1 1 iepirkums ar daļām 6 Minimālo darba apstākļu  

nodrošinājums sekojošām 

institūcijām un darbineikiem: 

Izglītības pārvaldei, Izglītības 

pārvaldes arodbiedrībai, Būvvaldei, 

Liepājas sabiedriskajam 

transportam, Informācijas centram 

un dežūrējošam kārtībniekam.

6 Minimālo darba apstākļu  

nodrošinājums sekojošām 

institūcijām un darbineikiem: 

Izglītības pārvaldei, Izglītības 

pārvaldes arodbiedrībai, Būvvaldei, 

Liepājas sabiedriskajam 

transportam, Informācijas centram 

un dežūrējošam kārtībniekam.

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €      162 437,55 Samazinātas vajadzības konkrētām lietām, jo tika iegādātas Latvijas Bankas mēbeles (izslēgts no iepirkuma). 

Iepirkuma rezultātā summas samazinājums

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 500 dalībnieki Daļēji izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)  €          5 810,03 Daļa plānoto pasākumu nenotika valstī noteikto ierobežojumu dēļ

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

22 IS moduļi 0 - 35 procenti iedzīvotāju ikdienā piesaka 

pašvaldības pakalpojumus 

elektroniski

0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) Pr_98  €                     -   Izstrāde netika pabeigta 2020.gadā.Pabeigts un apmaksāts  26.02.2021.

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.

Liepājas ilgtspējīgas attīstības 

stradēģijas līdz 2030.gadam 

aktualizācija, veicot tam nepieciešamās 

izpētes un analīzes

3 aktualizēta stratēģija 12 Tematisko darba grupu sanāksmes 50000 iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā)

50000 iedzīvotāji (t.i. vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā)

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

19.09.2019 Domes 

lēmums Nr.345

(tukšs)  €          6 441,55 Sakarā ar ATR uzsākšanu un izmaiņām attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, daļa no plānotām aktivitātēm 

pārceltas uz 2021.gadu, kad tiek istrādāta kopīgi att.plānošanas dokumenti Liepājai un Dienvidkurzemes novadam.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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 iesaistes un viedokļa 

noskaidrošanas programmas realizācija

14 1 socioloģiskā  aptauja, 13 

sabiedrības iesaistes publiskas 

diskusijas (par 13 attīstības 

programmas tēmām) 

15 2 socioloģiskās  aptaujas, 13 

sabiedrības iesaistes publiskas 

diskusijas (par 13 attīstības 

programmas tēmām)

55156 (vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

55156 (vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        19 941,56 Papildu SAMD prasītajiem 19 500,  šajā projektā tika pievienots 2019. gada SAMD budžeta atlikums (atlikums uz 

01.01.2020 - 22 474). Nauda pārcelta arī ņemot vērā, ka 2019. gada līgumā par sabiedriskās domas pētījumu tika 

veikti grozījumi, pārceļot 2. posma aptaujas veikšanas laiku no 2019. gada novembra uz 2020. gada februāri. 

2020. gadā ir bijušas 2 socioloģiskās aptaujas. Savukārt ietaupījums veidojies Covid-19 ietekmē, kad visas 

plānotās publiskās aktivitātes un kampaņas nebija iespējams veikt.

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 18 projekti

Daļēji izpildīts

12. pants. (tukšs) (tukšs)  €        24 614,00 Dažas projektu aktivitātes nevarēja īstenot valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ

2.1.1.(1.) Informēt un izglītot Liepājas 

iedzīvotājus par videi 

draudzīgu, “zaļu” dzīvesveidu 

un saistību ar vides kvalitāti

Vides akciju organizēšana 4 pasākumi 2 pasākumi 600 dalībnieki; visi pilsētas iedzīvotāji 400 dalībnieki, pilsētas iedzīvotāji Daļēji izpildīts 12. pants. 03.11.2009.MK 

noteikumi Nr. 1290 

&quot;Noteikumi par 

gaisa kvalitāti&quot; 

24.punkts, Gaisa 

piesārņojuma 

samazināšanas rīcības 

plāns 2019-

2030.gadam 

(tukšs)  €          2 351,36 Saistībā ar epidemioloģisko situāciju visi plānotie pasākumi nevarēja notikt

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas 

aktualizēšana un īstenošana

Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, 

piesārņojuma izkliedes modelēšana un 

teritoriālo zonu karšu izstrāde, 

pasākumu izvēle gaisa kvalitātes 

uzlabošanai, to izmaksu analīze un 

efektivitātes novērtējums 

1 Ziņojums (Gaisa kvalitātes 

mērījumu veikšana, piesārņojuma 

izkliedes modelēšana un teritoriālo 

zonu karšu izstrāde, pasākumu 

izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, 

to izmaksu analīze un efektivitātes 

novērtējums) 

0 - 68535 Liepājas pilsētas iedzīvotāji 0 - Neizpildīts 15. panta 1.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        26 456,89 Projekts ir uzsākts 2020. gadā un  notiek programmas izstrāde,bet tiks pabeigts 2021.gadā, līdz ar to ziņojums būs 

2021.gadā

2.1.1.(3.) Vides rīcības programmas 

aktualizēšana un īstenošana

Mājsaimniecībās izmantoto apkures 

iekārtu apzināšana un risinājumu 

izstrāde informācijas uzkrāšanai

1 Ziņojums 0 - 68535 Liepājas pilsētas iedzīvotāji 0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        39 746,00 Projekts ir uzsākts 2020. gadā un  notiek programmas izstrāde,bet tiks pabeigts 2021.gadā, līdz ar to ziņojums būs 

2021.gadā

2.1.3.(1.) Pilsētas degradēto teritoriju 

sakārtošana un atgriešana 

ekonomiskajā apritē, tai skaitā 

kultūrvēsturiskais mantojums  

Bijušās rūpnīcas &quot;Liepājas 

metalurgs&quot; teritorijas attīstības 

koncepcijas izstrāde BIM vidē  (būves 

informatīvās modelēšanas sistēma - 

3D)

1 detālplānojumsattīstības koncepcija 1 attīstības koncepcija BIM vidē 1 nākotnē attīrīta tritorija (veikti 

sanācijas darbi)

1 nākotnē attīrīta teritorija

Izpildīts

15. panta 13.) daļa 23.08.2018. Nodomu 

protokols 

(tukšs)  €      103 329,72 (tukšs)

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

apkures sistēmas 1.kārta (Rožu iela 6) 1 apkures sistēma ēkas ziemeļu pusē 1 apkures sistēma ēkas ziemeļu pusē 50 darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi un publiskās telpas 

apmeklētājiem

50 darbiniekiem uzlaboti darba 

apstākļi un publiskās telpas 

apmeklētājiem

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        59 049,74 Summa atbilstoši iepirkuma rezultātam.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

elektrības uzvājstrāvas projekta izstrāde 1 projekts 2 projekti (2 līgumi) 100 darbiniekiem un apmeklētājiem 

uzlaboti darba apstākļi

0 - Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €             360,58 2020.gadā tika veikts iepirkums un noslēgti līgumi. Projekta realizācija turpināsies 2021.gadā.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu 

ielā 5, Liepājā, Nr. 4.2.2.0/18/I/064, 

(Peldu iela 5, Liepāja).

1 nosiltimnāta ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

1 nosiltināta ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

796992 kWh/gadā. Primārās enerģijas 

gada patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās un aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums 

gadā 118,409 CO2 ekvivalenta 

tonnas

796992 kWh/gadā. Primārās enerģijas 

gada patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās un aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums 

gadā 118,409 CO2 ekvivalenta 

tonnas

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

13.09.2018. LPD 

lēmums Nr. 362

(tukšs)  €   4 534 165,87 Izpilde atšķiras pēc faktiski paveiktā darba apjoma.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Peldu ielas 5 ceturtā stāva izbūve 1 Izbūvēts stāvs 1 izbūvēts stāvs 2 institūcijām uzlaboti darba apstākļi 2 iestādes Izpildīts (tukšs) (tukšs) (tukšs)  €      104 223,18 Samaksāts avanss atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

2.1.5.(3.) Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās 

ēkās

Turpināt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības un sabiedriskās ēkās

1 Monitoringa programmas 

pakalpojums - nodrošinot online 

uzskaiti

1 monitoringa programmas 

pakalpojums - online uzskaite

72 Noslēgts līgums par 150 skaitītāju 

datu online nolasīšanu 72 ēkās

72 Līgums par 150 skaitītāju datu 

online nolasīšanu 72 ēkās
Izpildīts

14. pants sadaļa 

Pienākums

Finanšu komitejas 

lēmums Nr.1,

(tukšs)  €        11 797,50 Monitoringa programmas pakalpojuma līgums tiek slēgts uz gadu un samaksa tiek veikta 1x pusgadā. Līguma 

beigu termiņš ir 2021.gada 20.maijs, tādēļ EUR 6353 tiek pārcelti uz 2021.gada budžetu un samaksa tiks veikta 

maijā.

2.1.6.(3.) Mazināt krasta erozijas 

procesus pilsētas ziemeļu daļā 

pie Liepājas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām

Būnas izbūve Baltijas jūrā/5.1.1.0 

/17/I/003

220 m Izbūvēta būna visa projekta 

īstenošanas laikā

0 - 65000 iedzīvotāju 0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2017.gada 14. 

septembra Domes 

lēmums nr.353

(tukšs)  €        48 134,70 Izpilde atšķiras no pieprasītā, jo uzsākot projektu saņemts avanss, izpildes nebija, projekts tika apturēts. Tika 

pārstrādāts BP, līdz ar to izsludināti jauns iepirkums būvdarbiem un būvuzraudzībai. Tika gaidītīti Vienošanās 

grozījumi ar CFLA par projektu rezultātiem. 48 135 EUR apmērā tika veikti gala norēķini ar būvnieku, ar kuru lauza 

līgumu. Būvnieks bija saņēmis avansu, daļu atmaksāja atpakaļ.

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

“Tramvaja līnijas un piegulošās 

teritorijas kompleksa rekonstrukcija”

0,6 km pārbūvēts tramvaja līnijas 

kopējais garums visa projekta 

īstenošanas laikā 6 jaunu tramvaja 

vagonu iegāde

0,6 0,6 km pārbūvēts tramvaja līnijas 

kopējais garums visa projekta 

īstenošanas laikā 0 jaunu tramvaja 

vagonu iegāde

3 % pieaugs pasžieru skaits pēc 

projekta īstenošanas

0 - Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016.gada 13. oktobra 

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr.352

(tukšs)  €                     -   Projekts īstenošanas stadijā, sasniegtie esošie rezultāti ir pēc faktiskās izpildes.

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 

kompleksa pārbūve, 2.kārta

0,4 km pārbūvēts tramvaja līnijas 

kopējais garums visa projekta 

īstenošanas laikā 5 jaunu tramvaja 

vagonu iegāde

0 - 2 2% pieaugs pasžieru skaits pēc 

projekta īstenošanas

0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016.gada 13. oktobra 

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr.352

(tukšs)  €                     -   Rezultāti un rādītāji tiks apkopoti pēc projekta pabeigšanas.

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā Liepājā, II kārta. 

Objekta adrese - Roņu iela.

580  m, visa projekta istenošanas laikā. 0 - 17 darba vietas pēc projekta 

istenošanas. 0,50 ha atjaunotas 

degradētās teritorijas, uzņēmumi 

ieguldījuši 10 000 euro invetsīcijas

0 - Neizpildīts 15. panta 1.) daļa 02.11.2017. AK 

lēmums Nr. 16

(tukšs)  €      382 845,57 Sasniegtie darbības rezultāti un rādītāji būs zināmi pēc projekta īstenošanas. Būvdarbi nav pabeigti, projekts 

turpinās. Izpildes summa atšķiras, jo  būvdarbi tika uzsākti vēlāk par sākotnēji plānoto, izpildes tika iesniegtas 

novēloti un pēdējā 2020.gada izpilde tika apstiprināta un samaksāta 2021.gada sākumā, finansiāli ietilpīgākie darbi 

tiks veikti 2021.gadā.

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Grīzupes ielas pārbūve posmā no 

Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura 

ielas aplim, Liepājā. Projekta Nr. 

6.1.4.2./17/I/002

3,5 km 4,15 3,5 km 434 GDVI samazinājums, t.sk. kravas 

par 157 (situācijā pēc projekta 

2019.g. otrajā pusē) veidosies 

atslogojamā Cuku

521 GDVI samazinājums, t.sk. kravas 

par 157 (situācijā pēc projekta 

2019.g. otrajā pusē) veidosies 

atslogojamā Cuku

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

08.12.2016. LPD 

lēmums Nr. 407

(tukšs)  €                     -   Būvdarbi pabeigti 2019.gadā 4.cet., bet faktiski projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, 

projekts bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā. Rezultāti norādīti projekta ietvaros izpildītajā apjomā.

2.1.7.(5.) Rekonstruēt un izbūvēt pilsētas 

ielas, uzlabojot pārvietošanās 

iespējas pilsētā, tai skaitā ielu 

segumu, apgaismojuma, 

videonovērošanas un pārējās 

infrastruktūras uzturēšana

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

II kārta. Objekta adrese - Cukura iela

905  m visa projekta istenošanas laikā. 905 m visa projekta istenošanas laikā. 

2,94 km izbūvēts veloceliņš.

21 darba vietas pēc projekta 

istenošanas. 23,49 ha atjaunotas 

degradētās teritorijas, uzņēmumi 

ieguldījuši 2 652 975 euro 

invetsīcijas

21 darba vietas pēc projekta 

istenošanas. 23,49 ha atjaunotas 

degradētās teritorijas, uzņēmumi 

ieguldījuši 2 652 975 euro 

invetsīcijas

Izpildīts 15. panta 1.) daļa 08.03.2018. AK 

lēmums Nr. 3

(tukšs)  €   1 031 188,35 Izpildes summa nesakrīt ar pieprasīto summu, jo būvdarbi samaksāti pēc faktiski paveiktajiem darbu apjomiem un 

izmantoto materiālu daudzuma.

2.1.7.(7.) Turpināt ieviest pilsētvidē un 

sabiedriski nozīmīgos objektos 

universālā dizaina  (vides 

pieejamības) principus, kura 

risinājumos ņemtas vērā visu 

lietotāju vajadzības

Projekts LLI-212 &quot;Saredzi 

citādāk&quot; (I see)

82 darbības, rezultāti projektā kopumā. 

2 informatīvie pasākumi, 71 taktilā 

zīmes; 5 tak

82 darbības 100 dalībnieki 100 dalībnieki Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016.gada 4.augusta 

Liepājas pilsētas 

domes lēmums Nr.262

(tukšs)  €                     -   Projekts beidzies 2019.gadā( 2019.gada 14.novembrī saņemts gala maksājums). Visas aktivitātes īstenotas laikā 

no 2017.-2019.gadam.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

2.2.1.(1.) Saglabāt, atjaunot un 

popularizēt pilsētas 

kultūrvēsturisko vidi un veicināt 

tās sociālekonomiskā 

potenciāla izmantošanu

Ēkas iekštelpu remonts 6 5 kabineti 1 vestibils 4 kabineti 100 darbiniekiem un apmeklētājiem 

uzlaboti darba apstākļi

50 darbinieki un apmeklētāji Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        24 716,60 Tā kā netika piešķirti līdzekļi logu nomaiņai, netika veikts remonts 1 kabinetam un vestibilam

2.2.1.(2.) Rekonstruēt Liepājas 

atpazīstamības objektus un 

veicināt jaunu kultūras un 

tūrisma objektu būvniecību

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 0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

13.07.2017. LPD 

lēmums Nr.243

(tukšs)  €   2 377 774,46 Pieprasītā summa atšķiras no izpildītās, jo tika pieprasīta summa par visu projektu kopumā, t.sk.maksājumi 5 

partneriem, bet izpildē parādās iztērētā summa Liepājas 2 objektiem. Projektu bija plānots pabeigt līdz 2020.gada 

beigām, bet tika lūgts projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, jo vienam no objektiem novēloti tika noskaidrots 

būvdarbu veicējs.Objekti vēl nav nodoti ekspluatācijā, jo turpinās būvdarbi.

2.2.1.(3.) Veicināt Liepājas viesiem un 

iedzīvotājiem saistošas 

pilsētvides attīstību, paplašinot 

tūrisma infrastruktūras un 

produktu piedāvājumu

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

Izpildīts 15. panta 1.) daļa Nr.376 (17.10.2019) (tukšs)  €      272 603,99 Būvdarbi tika apmaksāti pēc padarītā darba apjoma un izmantoto materiālu daudzuma.

2.2.4.(1.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru ūdenssportam, 

ūdens tūrismam un atpūtai pie 

ūdeņiem

Pilnveidot publisko infrastruktūru 

ūdenssportam, ūdens tūrismam un 

atpūtai pie ūdeņiem

1 Iesniegts projekts konkursā uz 

finansējuma saņemšanu un 

Izsludināts būvdarbu iepirkums

1 Iesniegts projekts konkursā uz 

finansējuma saņemšanu un 

Izsludināts būvdarbu iepirkums

1 Uzsākta projekta realizācija 1 Uzsākta projekta īstenošana Izpildīts 15. panta 1.) daļa 2020.gada 23.maija 

domes lēmumprojekts

(tukšs)  €          9 551,00 Apmaksa par būvdarbiem sākotnēji tika veikta no projekta &quot;Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, II kārta&quot; ietvaros saņamtā avansa no 

CFLA.

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku 

izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību 

pilsētas aizsargājamās dabas 

teritorijās

Dabas mājas izveide Zirgu salā. 

Projekta Nr. 18-02-FL03-F043.0207- 

000006

120 120 m2 (1ēka) līdz projekta 

īstenošanas termiņa beigām

132 132 m2 (1ēka) līdz projekta 

īstenošanas termiņa beigām. 

Labiekārtota teritorija: zālājs – 

3718,2 kv.m; ceļi, laukumi – 484,4 

kv.m

10000 apmeklētāju skaits 1601 apmeklētāju skaits Daļēji izpildīts 15. panta 1.) daļa 14.06.2018. LPD 

lēmums Nr. 238

(tukšs)  €      130 130,65 Rādītāji ir mazāki, jo 27.augustā tika atvērta Dabas māja apmeklētājiem, kā arī apmeklētāju sakitu ietekmējusi 

epidemioloģiskā situācija, jo pēc 28.11.2020. Dabas māja apmeklētājiem tika slēgta. Rādītāji par periodu no 28.08.-

28.11.2020..

2.2.4.(4.) Veicināt dabas taku 

izveidošanu un augu, putnu 

vērošanas pasākumu attīstību 

pilsētas aizsargājamās dabas 

teritorijās

izeju izbūve pie &quot;Put vējiņi!&quot;, 

Glabšanas stacijas un Kūrmajas 

prospekta uz 7.līnijas pusi pludmalē 

(t.sk. inženiertīklu izbūve) visa projekta 

īstenošanas laikā

3 izeju izbūve pie &quot;Put 

vējiņi!&quot;, Glabšanas stacijas un 

Kūrmajas prospekta uz 7.līnijas pusi 

pludmalē (t.sk. inženiertīklu izbūve) 

visa projekta īstenošanas laikā

0 - 1 pakalpojuma izveide pludmales 

apmeklētājiem

0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €                     -   Projekts ir īstenošanas stadijā.

3.1.3.(2.) Stimulēt Liepājas ražošanas 

jomas komersantus ieguldīt 

uzņēmumu modernizācijā, 

paaugstinot konkurētspēju un 

eksportu

Atbalsts uzņēmējiem (MVK konkurss) 1 konkurss 2 konkursi 20 jaunradītas darba vietas 24 atbalstītie komersanti Izpildīts 15. panta 10.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      110 921,80 Sakarā ar Covid ierobežojumiem rādītājs jaunas darba vietas ir mainījies uz atbalstīto uzņēmumu skaitu, jo būtiski 

bija atbalstīt projektus, kas veicinātu tūristu piesaisti Liepājai ievērojot Covid ierobežojumus un noturēt esošās 

darba vietas.Līdzfinansējums komersantiem pilnībā tiek izmaksās pēc projekta realizēšanas. 2020. gadā tika 

izsludināti 2 konkursi, kur 1.konkursa izpildes termiņš bija 31.12.2020. un 2.konkursa izpildes termiņš ir 

31.12.2021, tāpēc daļa no 2020.gada apstiprinātā budžeta tiks izmaksāta arī vēl 2021.gadā.

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” 

(Nr.5.6.2.0/17/I/031) Vētru iela

581 m 581 m 1  ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 

jaunas darba vietas uzņēmumi 

ieguldījuši 200 000 euro invetsīcijas

1 ha teritorijas atjaunots izveidotas 7 

jaunas darba vietas uzņēmumi 

ieguldījuši 200 000 euro invetsīcijas

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Domes lēmums Nr.450 

(14.12.2017.)

(tukšs)  €                     -   Būvdarbi pabeigti 2019.gadā, bet formāli projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, projekts 

bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā.

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

Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide, Liepājā 3.kārta (K.Zāles 

laukums)

2 km un 400m krastmala 0 - 48 darba vietas pēc projekta 

īstenosanas. 4 uzņēmumi. 3,5milj. 

eur nefin inv.

0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2018.gada 4. oktobra 

Attīstības komitejas 

lēmums Nr.15

(tukšs)  €                     -   Projekts īstenošanas stadijā.

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

Degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā 

(Nr.5.6.2.0/17/I/033) Vecā ostmala

660 m 660 m 6,6  ha teritorijas atjaunots izveidotas 

31 jauna darba vieta uzņēmumi 

ieguldījuši 2 027 060 euro 

invetsīcijas

7 6,5 ha teritorijas atjaunots 

izveidotas 31 jauna darba vieta 

uzņēmumi ieguldījuši 2 027 060 

euro invetsīcijas

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Domes lēmums Nr.451 

(14.12.2017.)

(tukšs)  €                     -   Būvdarbi pabeigti 2019.gadā, bet formāli projekts noslēdzās 2020.gadā. Lai saņemtu gala maksājumus, projekts 

bija jāiekļauj 2020.gada attīstības budžetā. Rādītāji norādīti projekta ietvaros izpildītajā apjomā.

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 eicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 

3.kārta (Ezermalas ielas un gājēju, 

velosipēdistu tilta pārbūve pār 

Tirdzniecības kanālu Liepājā)

900 m Ezermalas ielas un gājēju, 

velosipēdistu tilta pārbūve

0 - 2 darba vietas pēc projekta 

īstenošanas un piesaistītas 1,24 

milj.euro investīcijas

0 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

Att. kom. lēmums 

2018. gada 7. jūnijā 

Nr.7

(tukšs)  €          7 018,00 2020.gada decembrī no finansējuma devēja tika saņemts EUR 150 000 pieprasītais avanss, līdz ar to nebija 

nepieciešamība projekta priekšfinansēšanai. 

Projekta realizācija turpināsies 2021.gadā.

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

Uzņēmējdarbības vides attīstība 

Liepājā, 2.kārta (Kapsēdes iela)

915 m 915 m 8 kopumā uz visu projektu 

komersanti kuri guvuši labumu no 

projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā 1572032 

Eur labumu guvušo komersantu 

nefinanšu investīcijas pašu 

nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 25 jaunizveidotas 

darba vietas.

8 kopumā uz visu projektu 

komersanti kuri guvuši labumu no 

projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā 1572032 

Eur labumu guvušo komersantu 

nefinanšu investīcijas pašu 

nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 25 jaunizveidotas 

darba vietas.

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2016. gada 13. oktobrī 

Nr. 351

(tukšs)  €        31 966,15 Izpilde atšķiras par 1 EUR noapaļošanas dēļ.

3.2.1.(2.) Veicināt investīciju piesaisti 

kurortoloģijas attīstības pamata 

infrastruktūrai un SPA centra, 

sanatorijas, rehabilitācijas 

centra izveidei Liepājā un jaunu 

darbavietu radīšanai

Degradēto teritoriju revitalizācija un 

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras 

izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta 

Peldu iela

470 m 470 m 7 darba vietas pēc projekta 

īstenošanas. 0,93 ha teritorijas 

atjaunots. Uzņēmumi ieguldījuši 1 

000 000 euro invetsīcijas

7 darba vietas pēc projekta 

īstenošanas. 0,93 ha teritorijas 

atjaunots. Uzņēmumi ieguldījuši 1 

000 000 euro invetsīcijas

Izpildīts 15. panta 1.) daļa Domes lēmums Nr.237 

(14.06.2018.) Domes 

lēmums Nr.237 

(12.07.2018.)

(tukšs)  €      197 652,25 Vēl nav apmaksāts gala maksājuma pieprasījums.

3.2.2.(1.) Atbalstīt radošo industriju 

uzņēmējdarbības attīstību 

Liepājā un nodrošināt 

nepieciešamo infrastruktūru 

radošo kvartālu izveidei

Pakāpeniski realizēta radošo industriju 

attīstība Dārza ielā, primāri uzsākot 

Dārza ielas 4/8 tehniskās 

dokumentācijas izstrādi (Dārza iela 4/8

412  m2 atjaunota ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

412 m2 atjaunota ēka visa projekta 

istenošanas laikā.

2 darba vietas pēc projekta 

istenošanas.. 50 000 nefin. invest. 

Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 

ha

2 darba vietas pēc projekta 

istenošanas.. 50 000 nefin. invest. 

Revitalizēta degradētā teritorija 0,5 

ha

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

2018.gada 2. 

novembra Attīstības 

komitejas lēmums 

Nr.17

(tukšs)  €        85 657,79 Izpilde atšķiras par 1 EUR noapaļošanas dēļ.

3.2.4.(1.) Atbalstīt informāciju un 

komunikācijas pakalpojumu 

nozares uzņēmumu darbību 

pilsētā un augstas pievienotās 

vērtības produktu ražošanu

IT konference 1 konference 1 konference 450 dalībnieki 455 dalībnieki (400 dalībnieki tiešsaistē; 

55 skatījumi konferences 

ierakstam)
Izpildīts

15. panta 10.) daļa Izpilddirektora biroja 

reglamenets 

4.10.punkts

(tukšs)  €          3 994,00 IT Dienas Liepājā 2020 notika tiešsaistē 2020.gada 7.decembrī, konferences sagatavošana un norise finansēta no 

biedrības &quot;Digitālo invāciju parks&quot; piesaistītajiem līdzekļiem

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

afišu siena foajē 1 gb 1 gab 1 informatīvās vides uzlabošana 1 gab Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €          1 317,50 Finansējuma izlietojums - pēc fakta.

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

8 Mārketinga un komunikācijas 

atbalsts Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Vides, 

veselības un sabiedrības 

līdzdalības rīkotajiem pasākumiem

55156 (vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

41367 (vidēji 60 % no visiem 

iedzīvotājiem) informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €          1 812,81 Saistība ar Covid-19 situāciju, daļa no Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas plānotajām publiskajām 

aktivitātēm netika veiktas, līdz ar to nebija nepieciešamība par tām informēt un veidot reklāmas materiālus un 

publicitāti.

4.1.2.(1.) Izveidot vienotu pilsētas 

atpazīstamības tēlu un uzlabot 

ārējā mārketinga koordināciju

Reklāmas kampaņu realizācija vidē un 

drukātajos medijos. Informācijas 

izvietošana vides reklāmas stendos, 

populārākajos drukas materiālos. 

10 dažādas reklāmas kampaņas 

Liepājā, Latvijā

9 Dažādas reklāmas kampaņas 

Liepājā, Latvijā

900 sasniegtā auditorija, unikālie 

lietotāji

810 sasniegtā auditorija, unikālie 

lietotāji

Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        73 068,24 Saistībā ar Covid-19 situāciju, plānotās aktivitātes nācās samazināt.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

administrācija

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

2110 24 video, 36 vides reklāmas maketi, 

50 drukas maketi, nofotogrāfētas 

2000 jaunas fotogrāfijas

2110 24 video, 36 vides reklāmas maketi, 

50 drukas maketi, nofotogrāfētas 

2000 jaunas fotogrāfijas

55156 (vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) būs informēti ar 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

55156 (vidēji 80 % no visiem 

iedzīvotājiem) informēti par 

pašvaldības darbībām konkrētajā 

jomā

Izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        31 955,49 (tukšs)

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 805 ģimenes Daļēji izpildīts 12. pants. (tukšs) (tukšs)  €        25 660,00 (tukšs)

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Remigrācijas pasākumu sekmēšana 

Liepājas pilsētā

9 pasākumi. Remigrantu vajadzību 

apzināšana, personalizēto 

piedāvājumu izstrāde, darba vietu 

apzināšana, pakalpojumu 

apzināšana izglītības, veselības un 

sociālajā jomā, informācijas 

izplatīšana, pieredzes apmaiņa, 1 

konference, 2 tikšanās ar 

remigrantiem Liepājā, 6 izbraukuma 

semināri 

1 pasākums 80 remigrantu vajadzību apzināšana; 

60 darba iespēju konsultācijas; - 65 

personalizēti piedāvājumi; - 4 

publikācijas, 1 darba grupa 

remigrācijas pakalpojumu izstrādei; 

- 180 izbraukuma semināra 

dalībnieki, - 60 konferences 

dalībnieki, 20 pieredzes apmaiņas 

dalībnieki, - 120 tikšanās dalībnieki

45 dalībnieki Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €          8 663,18 2020.gadā nevarēja īstenot pieredzes pasākumus, kas bija paredzēti remigrantu dzīvesvietās ārvalstīs. Pārējie 

mērķi sasniegti jau 2019.gadā un turpinājās 2020.gadā. Faktiskās projekta izmaksas bija 4684,29, t.sk. 2019.g. 

1641,87 un 2020.g. 3042,42

4.1.2.(3.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā ostas pilsēta 

ar labu investīciju vidi jaunu 

ražotņu, noliktavu un darījumu 

centru būvniecību

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)

1 pasākums 4 Liepāja mārketēta starptautiskos 

galamērķos

1 Liepāja mārketēta starptautiskos 

galamērķis

Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

LPD lēmums Nr.180, 

16.06.2016

(tukšs)  €                     -   Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē 2020.gadā,, pilnībā netika īstenots plānotais projekta apjoms.

4.1.2.(5.) Sekmēt Liepājas atpazīstamību 

kā unikālas atpūtas, veselības 

atjaunošanas un tūrisma 

pilsētu

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 - Neizpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

LPD lēmums Nr.180, 

16.06.2016

(tukšs)  €                     -   Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē 2020.gadā,, pilnībā netika īstenots plānotais projekta apjoms.

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. Informācijas izvietošana 

populārākajos interneta resursos, 

izmantojot Programmatic sistēmu.

10 dažādas reklāmas kampaņas 

Latvijā, Skandināvijā, Vācijā, 

Krievijā

9 Dažādas reklāmas kampaņas 

Latvijā, Skandināvijā, Vācijā, 

Krievijā

3000000 auditorija, iedzīvotāji ne tikai 

Latvijā, bet arī Eiropā

2700000 sasniegtā auditorija, iedzīvotāji ne 

tikai Latvijā, bet arī Eiropā

Daļēji izpildīts 14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        35 316,96 Saistībā ar Covid-19 situāciju, plānotās aktivitātes nācās pārplānot un veikt līguma grozījumus, pārceļot dažas 

aktivitātes uz 2021. gadu.

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

Starptautiska vai valsts mēroga 

konferenču organizēšana

2 pasākumi 3 pasākumi 2000 dalībnieki 6990 dalībnieki, Subject Creativitu- 900; 

Izglītība var- 240 klātiene; 4500 

tiešsaistē; Kultūra rīt - 1350- 

tiešsaistē Izpildīts

14. pants sadaļa 

Pienākums

(tukšs) (tukšs)  €        13 080,80 Komisija izvērtējot pieteikumus pešķīra mazāku finansējumu, kā organizatori sākotnēji lūdza , jo COVID-19 

izraisītās pandēmijas un ierobežojumu  dēļ daļa pasākumu notika tiešsaistē, kas pilsētai neness gaidīto finansiālo 

pienesumu, kā klātienes pasākumi.

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

aģentūra 

Liepājas 

Sabiedriskais 

transports

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

Jauna mājas lapas izstrāde atbilstoši 

Fizisku personu datu aizsardzības 

likumam (FPDL)  prasībām

1 mājas lapa 1 mājas lapa 50000 Mājas lapas apmeklētāju skaits 0 -

Daļēji izpildīts

15. panta 19.) daļa 2018.gada 22.maija 

Izpilddirektora vēstule 

Nr.1659/2.1.4.

(tukšs)  €          5 130,40 Rādītāju izpilde atšķiras no plānotās izpildes, jo jaunizveidotā mājas lapa kļuva pieejama interesentiem 2021. gada 

18. martā. Kopš 2020. gada, kad tika iztērēts projekta finansējums, mājas lapa ir bijusi izstrādes stadijā.

Nekustamā 

īpašuma 

pārvalde

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības dzīvojamo fondu, 

tai skaitā veicināt ekonomisku 

īres dzīvokļu piedāvājumu

Pašvaldibas dzīvokļu atjaunošana 5 dzīvokļi 15 Dzīvokļi 5 speciālisti 15 speciālisti

Izpildīts

15. panta 9.) daļa LPD 2017.gada 

9.novembra lēmums 

Nr.428

(tukšs)  €      359 524,70 1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes , ņemot vērā iepirkuma rezultātus. 2.Iepirkuma cenas rezultātā bija 

iespējams veikt vairāk dzīvokļu remontu.3. Piešķirtā finansējuma atšķirības no budžeta izpildes skaidrojamas ar 

iepirkuma rezultātā noteiktās cenas.

2.1.4.(1.) Nodrošināt kvalitatīvu 

pašvaldības dzīvojamo fondu, 

tai skaitā veicināt ekonomisku 

īres dzīvokļu piedāvājumu

Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana 15 dzīvokļi 27 Dzīvokļi 15 dzīvokļi 27 Dzīvokļi Izpildīts 15. panta 9.) daļa LPPI Nekustamā 

īpašuma pārvaldes 

2013.gada 4.janvāra 

Iekšējie noteikumi 

&quot;Liepājas pilsētas 

pašvaldības dzīvokļu 

apsekošanas un 

atjaunošanas kārtība 

dzīvošanai derīgā 

stāvoklī&quot;

(tukšs)  €      160 583,24 1.Rezultātu izpilde atšķiras no plānotās izpildes , ņemot vērā iepirkuma rezultātus. 2.Iepirkuma cenas rezultātā bija 

iespējams veikt vairāk dzīvokļu remontu.3. Piešķirtā finansējuma atšķirības no budžeta izpildes skaidrojamas ar 

iepirkuma rezultātā noteiktās cenas.

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 17 Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi 

(13 gab.) 2) uz nomas līguma 

pamata - zemesgabalu daļas 

(pašvaldības, 4 gab.)

20 Labiekārtotas teritorijas: 1) pagalmi 

(16 gab.) 2) uz nomas līguma 

pamata - zemesgabalu daļas 

(pašvaldības, 4 gab.)

Izpildīts 15. panta 2.) daļa 2012.gada 

20.decembra saistošie 

noteikumi Nr.29

Pr_45  €   1 309 329,23 Rādītāju izpildes atšķirības no plānotās izpildes skaidrojamas ar lielo iedzīvotāju interesi par iekšpagalmu teritorijas 

sakopšanu un labiekārtošanu.Piešķirtā finansējuma atšķirība no budžeta izpildes skaidrojama ar to, ka 2020.gadā 

ir samazinājušies izdevumi par Būvuzraudzību.

2.1.5.(2.) Veicināt dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu, īpaši 

dzīvojamās mājās ar nelielu 

īpašnieku skaitu

Energoefektīva dzīvojamā māja 1 konkurss 1 konkurss 15 projekti 2 projekti Izpildīts 15. panta 1.) daļa 2017.gada 19.janvāra 

saistošie noteikumi 

Nr.2

(tukšs)  €          6 330,00 Izpildes datu atšķirības no plānotā skaidrojamas ar situāciju COVID 19 dēļ, kas ir radījis grūtības rīkot māju 

kopīpašnieku sapulces un rezultātā vienoties par veicamajiem darbiem energoefektivitātes uzlabošanai.Piešķirtā 

finansējuma atšķirības skaidrojamas ar rādītāju izpildes samazinājumu.

2.1.6.(5.) Ieviest Liepājā dalīto atkritumu 

savākšanu, pārstrādi un 

nodrošināt bīstamo sadzīves 

atkritumu savākšanu

Nodrošināta iespēja šķirot atkritumus 1 konkurss 1 konkurss 4 novietnes 3 Novietnes

Daļēji izpildīts

15. panta 1.) daļa 2019.gada 21.februāra 

LPD nolikums Nr.8

Pr_45  €          1 600,00 2.Rādītāju izpildes atšķirības skaidrojamas  ar sabiedrības mazināto interesi šī projekta realizāciju 

2020.gadā.3.Budžeta izpildes atšķirības no plānotā skaidrojamas ar rādītāju izpildes samazinājumu.

Pašvaldības 

policija

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, 

izmantojot pārrobežu sadarbību 

Rietumu Lietuvā un Kurzemē 

(&quot;Increasing people safety inthe 

Baltic Sea through cross-border 

cooperation in the Western Lithuania 

and Kurzseme&quot; (ONLY 

SAFE!)&quot; )

6 vienības 0 - 100 darbinieki 0 -

Neizpildīts

(tukšs) 2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 154/7

(tukšs)  €                     -   2020.gadā no Domes ieskaitīts projekta priekšfinansējums un VARAM avansa transferts. Iepirkuma procedūras un 

iegādes notiks 2021.gadā.

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

PROJEKTS DG ECHO UCPM 826518 

&quot;CASCADE&quot; 

(&quot;Community Safety Action for 

Supporting Climate Adaptation and 

Development&quot;) Jelgavas 48

1 mācību materiāls, projekts (tukšs) - 100 speciālisti Baltijas jūras reģionā 100 speciālisti Baltijas jūras reģionā

Daļēji izpildīts

15. panta 18.) daļa Lēmums Nr.429 no 

2019.gada 

14.novembra

Pr_102  €             817,56 Sakarā ar COVID-19 pandēmiju 2020.gadā nevarēja notikt visi projekta ietvaros paredzētie pasākumi. Projekts tika 

pagarināts vēl uz 2021.gadu. Līdz ar to plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 10294 EURVēl 

joprojām tiek izstrādāts (noslēguma darbi pie galējā mācību materiāla) mācību materiāls, tādēļ, pie rezultāta 

norādīts 0. Taču plānotie 100 speciālisti jau ir apguvuši mācību materiālu un ir daļēji iesaistījušies tā pilnveidošanā, 

tādēļ pie šī rezultāta norādīti visi 100 dalībnieki).

2.1.9.(1.) Īstenot preventīvus pasākumus 

iedzīvotāju un tūristu drošības 

veicināšanai pilsētvidē

PROJEKTS Jaunatne drošākai 

jaunatnei (Youth for safer youth) 

Jelgavas 48

1 Pētījums Baltijas jūras reģiona 

jauniešiem

1 Pētījums Baltijas jūras reģiona 

jauniešiem

8 valstis 8 valstis

Izpildīts

15. panta 12.) daļa Lēmums Nr.430 no 

2019.gada 

14.novembra

Pr_102  €          3 665,02 Sakarā ar COVID-19 pandēmiju 2020.gadā nevarēja notikt atsevišķi projekta ietvaros paredzētie pasākumi, kā 

rezultātā plānotais finansējums atšķiras no budžeta izpildes par 46883 EUR.

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Datortehnikas iegāde 63 datortehnikas vienības 63 datortehnikas vienības 119 darbiniekiem 119 darbinieki Izpildīts 15. panta 12.) daļa (tukšs) Pr_104  €        34 067,06 Iepirkuma procedūru rezultātā samazinoties iegādes cenām, 2020. g. plānotais finansējums atšķiras no budžeta 

izpildes par 4 615.94 EUR

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

Projekts (pagaidām bez nr., jo nav 

noslēgts līgums) &quot;SCAPE 2&quot; 

(Drošības dienestu attīstība, stiprinot 

komunikācijas un sadarbības spējas 

starp pašvaldībām un policijas 

iestādēm) Jelgavas 48

84 vienības (tukšs) - 100 darbinieki 0 -

Neizpildīts

(tukšs) 2020.gada 23.aprīļa 

LPD lēmums Nr. 155/7

(tukšs)  €                     -   2020.g.no Domes ieskaitīts  projekta priekšfinansējums un VARAM avansa transferts. Iepirkuma procedūras un 

iegādes notiks 2021.gadā.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

Pašvaldības 

policija

2.1.9.(2.) Regulāri pilnveidot inventāru un 

aprīkojumu Liepājas pilsētas 

Pašvaldības policijā

PROJEKTS LLI-269 

&quot;SCAPE&quot; (&quot;“Ar 

sabiedrības drošību saistīto 

pakalpojumu attīstība, stiprinot 

komunikāciju un sadarbību starp 

pašvaldībām un policiju&quot;) 

Jelgavas 48

597 vienības 514 vienības 100 darbinieki 100 darbinieki

Izpildīts

15. panta 12.) daļa Lēmums Nr.77 no 

2017.gada 18.maija

Pr_292  €        56 836,87 Iepirkumu procedūru rezultātā samazinoties iegādes cenām, 2020.g.plānotais finansējums atšķiras no budžeta 

izpildes par 8376 EUR. Iegādātas vienības 2020.g.: ķermeņa videokameras  50, videokameru dokstacijas  8, 

serveris 1, planšetdatori 7, informatīvie materiāli stendiem 105, apmācības Liepājā 1, Projekta vadības grupas 

tikšanās Liepājā 1.Kopumā projektā tika iegādāti: Iegādāti 6 velosipēdi, 50 ķermeņa kameras, 8 ķermeņa kameru 

uzlādes stacijas, 1 serveris ķermeņu kameru ierakstiem, 30 elektrošoka ierīces, 300 elektrošoka ierīču kartridži, 1 

elektrošoka ierīču simulācijas aprīkojums, organizētas 1 apmācības, 105 plakāti un 5 informācijas stendi. Papildus 

tika iegādāti 7 planšetdatori.Norādītais skaits 597 bija pārrakstīšanās kļūda, jo projektā plānoto 300 elektrošoka 

kartridžu vietā veidlapā tika norādīti 500.

2.1.9.(3.) Regulāri organizēt darbinieku 

profesionālo pilnveidošanu 

Liepājas pilsētas Pašvaldības 

policijā

Apmācības pašvaldības policijas 

darbiniekiem un speciālistiem

5 5 semināri 2 semināri 100 Vismaz 100 apmācīti darbinieki 100 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 12.) daļa (tukšs) Pr_106  €          1 400,00 2020.gadā notikuši divi semināri: pirmās palīdzības sniegšana apmācības - 1 140 EUR, ugunsdrošība - 260 EUR. 

Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, bija apgrūtināta semināru organizēšana.

Pašvaldības SIA 

"Vecliepājas 

primārās 

veselības 

aprūpes centrs"

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

CIlvēkresursu piesaistes programma 

veselības aprūpē Liepājā, 3.kārta

(tukšs) Piesaistīti 3 speciālisti 2 piesaistīti speciālisti (tukšs) Palielināts piedāvāto pakalpojumu 

klāsts - 3 pakalpojumi

2 jauni pakalpojumi

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  €             501,00 1./3. Ceļa izdevumus izmantoja 2 speciālisti.

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

Ugunsdrošo durvju un logu izbūve lifta 

būvniecībai pēc LBN noteikumiem, 

Republikas ielā 5

(tukšs) Lifta izbūvei iemontējami 2 

ugunsdrošie logi un 4 ugunsdrošās 

durvis ar ugunsdrošo stiklu un 

krītošo slieksni.

6 veiktas darbības atbilstoši 

būvniecības projektam

2 ugunsdrošie logi, 4 ugunsdrošās 

durvis

(tukšs) Paaugstināts apkalpoto klientu 

skaits līdz 1000 pacientiem dienā

1000 Apkalpoti vismaz 1000 pacienti 

dienā

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_20  €        55 160,00 (tukšs)

SIA 

"Aviasabiedrība 

"LIEPĀJA""

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

"de minimis" atbalsts aviokompānijām 

jaunu starptautisku regulāro pasažieru 

maršrutu no Liepājas lidostas 

uzsākšanai/nodrošināšanai

(tukšs) Uzsākts jauns regulārais 

starptautiskais aviomaršruts

0 - (tukšs) Tiešo starptautisko lidojumu 

pasažieri (>2000)

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

19.punkts

(tukšs) Pr_84  (tukšs) Darbība netika veikta, jo Covid-19 vīrusa pandēmijas rezultātā tika noteikti būtiski ierobežojumu starptautisko 

pasažieru pārvadājumu jomā. Finansējums nav saņemts.

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

Angāra tipa būves lidlauka 

ekspluatācijas nodrošināšānai, 

ugunsdzēsēju depo izveidošanai un 

kravu uzglabāšanas vajadzībām būve, 

kā arī specifiskais aprīkojums

Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas 

pagasts, Grobiņas novads, Latvija

(tukšs) Būve ar kopējo platību ~1300m2

1 specifiskais aprīkojums

5 "Push-back" traktors 1 vienība, 

bagāžas traktors 1 vienība, gaisa 

kuģu vilcējstieņi 3 vienības

(tukšs) Tiek nodrošināta spēja apkalpot 

līdz 200 pasažieriem vienlaicīgi

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

19.punkts

(tukšs) Pr_85  57 316.31€ Darbība, izņemot specifiskā aprīkojuma iegāde, netika veikta, jo tās

realizācijai netika piešķirts finansējums. Izpildes rādītājs nav sasniegts, jo nav realizēts viss kopums - šīs darbības 

pilnīgai izpildei un pasažieru termināla būvei netika piešķirts finansējums. Specifiskā aprīkojuma iegāde veikta par 

summu 57 316.31 EUR, no kuriem 50 000 EUR ir Attīstības budžeta finansējums un 7 316.31 EUR SIA 

"Aviasabiedrība "LIEPĀJA"".

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 

būve.

Lidostas iela 8, Cimdenieki, Grobiņas 

pagasts, Grobiņas novads, Latvija

(tukšs) Uzbūvēts un aprīkots pasažieru 

termināls ap 1600m2 ar saistīto 

infrastruktūru

0 - (tukšs) Tiek nodrošināta spēja apkalpot 

līdz 200 pasažieriem vienlaicīgi

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

19.punkts

(tukšs) Pr_85  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

SIA 

"Jaunliepājas 

primārās 

veselības 

aprūpes centrs"

1.2.2.(1.) Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus, nodrošinot augstu 

veselības aprūpes kvalitāti 

atbilstoši nacionālas nozīmes 

pakalpojumu centram

Piesaistīt veselības aprūpes 

speciālistus Aldaru ielā 20/24

(tukšs) 1 Ārsts speciālists 1 Ārsts speciālists (tukšs) 1500 pacienti 1165 pacienti

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

Lēmums 

Nr.163,16.05.2019.

Pr_171  €          1 000,00 Saistībā ar LR Veselības ministrija 2020. gada 25. martā ir izdevusi rīkojumu Nr.59 “Par veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” (izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 

12. marta rīkojuma Nr. 103“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 21.1. apakšpunktu) ar kuru, ņemot vērā esošo 

epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, 

tiek pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, izņemot neatliekamo un akūto palīdzību. Sabiedrība, 

izpildot šo rīkojumu ar 2020. gada 27. martu pārtrauca valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro un dienas 

stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu un maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrības 

darba laiks 2020. gada aprīlī un maijā tika ierobežots, samazinājās pacientu skaits

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija 

Aldaru ielā 20/24

(tukšs) 1269 m2 ,1 ēka 0 - (tukšs) Uzlabosies darba un vides apstākļi 

40 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) (tukšs)

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

(tukšs) 250m, 1 ēka 0 - (tukšs) Uzlabosies darba un vides apstākļi 

40 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) (tukšs)

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

Metadona pakalpojumi un 

Rehabilitācijas pakalpojuma attīstība 

ēkas 1 stāvā (bērnu rehabilitācijas 

pasākumu izveide (ūdens procedūras)) 

Aldaru ielā 20/24

(tukšs) 1 telpu grupa, 32m2 1 telpu grupa (32m2) (tukšs) 720 pacienti 8134 pacienti

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        13 000,00 Piešķirtais finansējums izlietots Metadona aizvietojošās terapijas kabineta izveidei. Rehabilitācijas pakalpojuma 

attīstība ēkas 1 stāvā (bērnu rehabilitācijas pasākumu izveide (ūdens procedūras) netika īstenots.

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

Pagrabstāva hidroizolācijas risinājums 

Aldaru ielā 20/24

(tukšs) Hidroizolācija 224.7m2 platībā, 1 

telpu grupa

0 - (tukšs) Uzlabosies darba un vides apstākļi 

40 darbiniekiem, 40 telpu 

nomniekiem un 62 400 pacientiem

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_18  (tukšs) (tukšs)

SIA "Lielais 

Dzintars"

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Mājaslapas tehniskā programmēšana 

ar integrētiem SEO, pārdošanas, 

sociālo tīklu un citiem funkcionāliem 

rīkiem

(tukšs) Koncertzāles "Lielais dzintars" 

mājas lapas www.lielaisdzintars.lv 

izstrāde un tehniskā 

programmēšana

0 - (tukšs) 1. Tiešsaistes biļešu pirkumu skaita 

pieaugums par 5%; 

2. Mājaslapas skatījumu skaita 

pieaugums par 50%;

3. SEO rādītāju iegūšana - kopējais 

lapas apmeklējumu skaita 

pieaugums par 50%, biļešu 

pirkumu skaita pieaugums par 5%; 

apmeklējuma apjoma pieaugums 

no sociāliem medijiem par 20%.

4. Mājaslapas skatījumu skaita 

pieaugums par 50%; 

5. Regulāro e-pasta jaunumu 

saņēmēju skaita pieaugums līdz 

1000.

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Lielais 

Dzintars"

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Mākslas programmas nodrošināšana (tukšs) 2020. gada mākslas programmas 

nodrošināšana koncertzālē - 52 

pasākumi:

- 8 koncerti kamerzālē; 

- 7 jam session sadarbībā ar 

LDMMV;

- 3 vasaras koncerti;

- 10 bērnu koncerti (5 

programmas);

- 4 notikumi Pasaule Lielajā 

dzintarā;

- 2 jubilejas koncerti;

- Muzeju nakts;

- 5 koncerti ar Latviešu mūziķu 

piedalīšanos;

- 7 izstādes;

- Liepājas Mākslas forums 8 

pasākumi.

57 pasākumi (tukšs) Kopējais SIA “Lielais Dzintars” 

producēto kultūras pasākumu 

skaits – 52:

- Lielajā zālē – 23 pasākumi;

- Kamerzālē – 10 pasākumi;

- Mākslas telpā Civita Nova – 10 

pasākumi.

Pasākumu skaits jauniešu un bērnu 

vecumā līdz 17 gadiem – 13 

pasākumi.

Izstāžu skaits – 7

Auditorijas piesaiste:

- Apkalpoto apmeklētāju skaits – 

131 000

57 133 apmeklētāju skaits

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €      129 299,00 1. Plānotais pasākumu skaits ir sasniegts, bet ir mainījusies piedāvātā mākslinieciskā programma. Dēļ COVID19 

ierobežojumiem, koncertzāle nevarēja uzņemt vairākus viesmāksliniekus no citām valstīm, tādēļ pārsvarā šogad 

koncertzālē viesojās pašmāju mākslinieki. 

2.Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju skaits, 

kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstī noteikto pandēmiju un tās ierobežojumiem. 

Pārsvarā koncertzāli apmeklēja pašmāju tūristi. Apmeklētāju skaita izpildīte ir 43%.

3.Netika iztērēts viss pieškirtais finansējums, jo valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ (pulcēšanās ierobežojumu 

dēļ) tika pārcelti astoņi 2020.gadā plānotie apjomīgi projekti, no kuriem divi projekti bija koncertzāles 5 gadu 

jubilejas koncerti, kuriem bija ieplānota aptuveni ceturtā daļa no visa piešķirtā finansējuma.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Deju studijas infrastruktūras 

pilnveidošana

(tukšs) Aprīkota telpa Civita Nova 6 

(platība 282 kv.m) ar ģērbtuvēm 30 

personām

0 - (tukšs) Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" zālē Civita Nova 6, 

nodrošinot 30 000 dejotāju gadā 

atbilstošu ģērbtuvju aprīkojumu.

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Elektroenerģijas ietaupījumi (tukšs) 1. T8 dienasgaismas spuldžu 

nomaiņa uz LED apgaismojumu 

koridoros, noliktavā, virtuvē -

1.stāvā, 136 spuldzes x 58W (kopā 

7.888 kW); 

2.Virpuļdurvju nomaiņa 3. stāvā (uz 

rampu) - 1 gab. durvis; 

3. Koncertzāles elektrības sadales 

automātikas 

pārbūve/papildināšana, 1 

komplekts.

1 Koncertzāles elektrības sadales 

automātikas pārbūve/papildināšana 

- 1 komplekts

(tukšs) Elektroenerģijas ietaupījums - 

20,25 MWh gadā vai 1,759 

kWh/m2. Tiek nodrošināta drošība 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem, māksliniekiem un 

darbiniekiem, sniegti kvalitātīvi 

pakalpojumi koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, kopā - 

220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā

139139 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Garantijas apkopju nodrošināšana (5. 

gadu garantija)

(tukšs) 1. Veikta 5 ventilācijas sistēmu 

garantijas apkope visā koncertzālē;

2. Veikta Lielās zāles un 

kamerzāles mašinērijas apkope;

3. Veikta ugunsdzēsības iekārtu 

uzraudzība un apkope, spiedienu 

paaugstinošās ugunsdzēsības 

sūkņu stacijas remontdarbi:

- Plūsmas releja korekta virziena 

uzstādīšana, 1 gab;

- Pretvārstu uzstādīšana kolektoru 

apsaistē pareiza signāla 

saņemšanai par nostrādāto 

virzienu, 3 kompekti;

- Kolektora spiediena sensoru 

izvadu pieslēgšana pie 

kanalizācijas sistēmas, 3 komplekti;

- Elektroaizbīdņa pieslēgšana pie 

vadības skapja (uz rezervuāru 

papildināšanu).Sistēmas 

komutācijas darbi, 2 komplekti;

- Nokrāsoto kompensatoru maiņa, 

cauruļvada pārbūve pēc sūkņiem, 

lai novērstu jauno kompensatoru 

deformāciju, cauruļvada 

nostirpināšana ar nekustīgiem 

balstiem (HILTI), 1 komplekts;

- Pulvera ugunsdzēsības aparātu 5-

gadīga apkope, 169 gab.

4. Uzlabota 1 transformatoru 

darbība, 5 automātikas sistēmas un 

pilnveidota drošības sistēma 

koncertzālē.

4 gab. (sistēmu apkopes - 

ventilācijas, mašinērijas, 

ugunsdzēsību un transformatoru)

(tukšs) 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā (tiek 

nodrošināta drošība koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem)

139139 apmeklētāji Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums, 

izdots 24.10.2002.

(tukšs)  €        24 676,00 2. Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju 

skaits, kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstī noteikto pandēmiju un tās 

ierobežojumiem. 

3.Iepriekš veiktās cenu izpētes atšķīrās no 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem, tādējādi plānotās 5 gadu garantijas 

apkopes tika nodrošinātas par zemākām izmaksām.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Koncertzālei piegulošās teritorijas ietvju 

seguma nomaiņa

(tukšs) Novērstas projekta nepilnības, 

nomainīts 1425 kv.m. seguma

0 - (tukšs) 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā (tiek sniegti 

kvalitātīvi pakalpojumi koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem)

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Lielais 

Dzintars"

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Koncertzāles "Lielais dzintars" 

remontdarbi

(tukšs) 1. Stikla konferenču telpas pārbūve 

mārketinga un sabiedrisko attiecību 

daļas darbinieku vajadzībām-stikla 

konstrukcijas pārbūve, nodrošinātas 

4 darba vietas;

2. Sprinkleru cauruļu krāsošana 

publiskajā zonā, 56 m;

3. Partera 16. rindas 

paplašināšana, 1 rinda, 20 m, 

paplašināšana par 15 cm;

4. WC grīdu pārklājuma 

atjaunošana - 80 kv.m;

5. Galvenās ievadsadales 

remonts/rekonstrukcija;

6. Kamerzāles pacēlāja vadības 

skapja noņemama apšuvuma 

izveide, 1 gab.;

7. A3 kravas lifta jumta un 

lietusūdens novadsistēmas remonts 

un uzlabošana;

8. Tehniskās izlietnes izveidošana 

telpā A3.1.7 (tehniskā piekļuve) -1. 

stāva līmenī, 1 gab.;

9. Dienesta ieejas durvju rokturu un 

slēdzeņu nomaiņa pret nekustīgu 

rokturi ar rullīša veida slēdzeni, 1 

gab.;

10. Dienesta ieejas mākslinieciskais 

risinājums, nerūsējošā tērauda 

sienu apšuvums 12 kv.m.;

11. Starpstiklu tīrīšana -1. stāva 

LMMDV telpās (esošā stikla 

demontāža un tīrīšana);

12. Uzņēmuma transporta līdzekļa 

VW Caravelle virsbūves 

remonts/krāsošana, 1 gab.

8 gab. (partera 16. rindas 

paplašināšana, WC grīdu 

pārklājumu atjaunošana, Galvenās 

ievadsadales remonts, kamerzāles 

pacēlāja vadības skapja apšuvuma 

izveide, A3 kravas lifta jumta un 

lietusūdens novadsistēmas 

remonts, Tehniskās izlietnes 

izveidošana, dienesta ieejas durvju 

rokturu un slēdzeņu nomaiņa, 

transportlīdzekļa VW Caravelle 

virsbūves remonts)

(tukšs) 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā (tiek sniegti 

kvalitātīvi pakalpojumi koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem)

139139 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Koncertzāles ieejas āra rampas 

pārbūve

(tukšs) Novērstas projekta nepilnības 0 - (tukšs) 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā (tiek sniegti 

kvalitātīvi pakalpojumi koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem)

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Koncertzāles indormācijas centra 

pilnveide un paplašināšana Liepājas 

tūrisma informācijas centra vajadzībām

(tukšs) 1. Informācijas centra/kases 

uzlabošana, uzstādot stikla 

konstrukciju 1. stāvā; 

2. Liepājas tūrisma informācijas 

centra filiāles darba vietas izveide 

1. stāvā.

1 gab. (stikla konstrukcija) (tukšs) 1. Uzlabota 2 darbinieku darba 

drošības un vides apstākļi;

2. Izveidota 1 darba vieta Liepājas 

tūrisma informācijas centra 

darbiniekam; 

3. Apkalpoti 220 000 koncertzāles 

apmeklētāji.

2 darbinieki

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Mākslas telpas (Civita Nova 1) 

funkcionalitātes pilnveidošana izstažu 

vajadzībām

(tukšs) 1. Izstāžu gaismas, starmeši, 20 

gab.;

2. Pārvietojams skaņu sistēmas 

komplekts, 1 gab.;

3. Izstāžu iekares sliede 3m - 21 

gab.;

4. Izstāžu iekares sliede 2m - 6 

gab.;

5. Āķi - 150 gab.;

6. Perlona iekares - 120 gab.;

7. Krustlīniju lāzers ar statīvu, 1 

gab.

319 gab. (20 starmeši,1 skaņu sistēma, 

147 iekares sliedes, 150 āķi,1 

krustlīniju lāzers)

(tukšs) Tiek nodrošināta ātrāka izstāžu 

uzbūve, kā arī paaugstināta izstāžu 

tehniskā nodrošinājuma kvalitāte, 

tādējādi arī izstāžu un koncertzāles 

apmeklētājiem tiek nodrošināta 

kvalitatīvas izstāžu ekspozīcijas. 

Kopējais apmeklētāju skaits gadā – 

220 000, izstāžu skaits gadā - 7.

139139 apmeklētāji Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Mikroklimata ierīču uzstādīšana 

LMMDV telpās.

(tukšs) 1. Uzstādītas mikroklimata ierīces 

LMMDV telpās, 9 gab.;

2. Nodrošināts 45% - 65% gaisa 

mitrums LMMDV telpās.

0 - (tukšs) Nodrošināts 45% - 65% gaisa 

mitrums LMMDV telpās 

(1687,10kv.m), nodrošinot līguma 

punktu izpildi.

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Papildu gaismas/skaņas tehnikas 

iegāde

(tukšs) 1. Lielās zāles pakāpeniska 

pamatgaismas nomaiņa uz LED 

energoefektīviem prožektoriem, 34. 

gab.;

2. Lielās zāles Projektora Silence 

box, 1 gab.;

3. Elektrisko 2 gab. un akustisko 

ģitāru statīvi 2 gab.;

4. Skaņas un video kabeļi;

5. Pārvietojami un ērti lietojami 

skaņu komutācijas, vadu rati, 1 

gab.;

6. Gaismu prožektoru transportu 

kastes, 6 gab.;

7. Kamerzāles halogēnu tipa 

prožektoru pilnīga nomaiņa uz LED 

energoefektīvajiem prožektoriem, 

10 gab.

27 gab. (15 LED prožektori, 4 statīvi, 1 

rati, 6 kastes, kabeļi)

(tukšs) Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, nodrošinot 210 

pasākumu un LSO mēģinājumi 

gadā Lielajā zālē, 50 pasākumi 

Kamerzālē, 25 pasākumi Mākslas 

telpā Civita Nova, 10 pasākumi 

Civita Nova 6, kā arī nedēļā 

nodrošinot 42h telpu nomu 

dejotājiem.

139139 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Projekts Liepājas daudzfunkcionālā 

centra "Lielais Dzintars" izveide" 

uzlabošana

(tukšs) 1. Bibliotēkas telpu 

ierīkošana/aprīkojuma iegāde 

personām ar redzes traucējumiem:

- Dizaina projekta izstrāde;

- Dators, 1 gab;

- Galdu un krēslu komplekti, 1 gab.;

- Austiņas, 1 gab.

2. Indukcijas cilpas uzstādīšana 

Lielajā zālē personām ar dzirdes 

traucējumiem, 1 gab.;

2 gab. (1. Bibliotēkas telpu 

aprīkojuma iegāde;2. Indukcijas 

cilpas uzstādīšana Lielajā zālē 

personām ar dzirdes traucējumiem)

(tukšs) 1. Aprīkota telpa, nodrošināta 

bibliotēkas piekļuve personām ar 

redzes traucējumiem. 

2. Nodrošināta vājdzirdīgo 

apmeklētāju dzirdes kvalitāte 

koncertzāles koncertu 

apmeklētājiem. 

3. Apkalpoti 220 000 koncertzāles 

apmeklētāji.

139139 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  €        11 198,00 2. Piecus no 2020. gada 12 mēnešiem koncertzāle bija slēgta apmeklētājiem; pārējos mēnešos apmeklētāju 

skaits, kas varēja apmeklēt koncertzāli, bija ierobežots, pamatojoties uz Valstī noteikto pandēmiju un tās 

ierobežojumiem. 

3.Iepriekš veiktās cenu izpētes atšķīrās no 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem, tādējādi plānotie uzlabojumi tika 

nodrošināti par zemākām izmaksām.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Lielais 

Dzintars"

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Uzlabota koncertzāles drošība un 

kontrole

(tukšs) 1. Evakuācijas gaismekļu 

nomaiņa/remonts koncertzālē, 300 

gab;

2. Evakuācijas gaismekļu nomaiņa 

koncertzāles zālēs, 28 gab;

3. Lielās zāles aizskatuves zonas 

norobežošana un kontrole 3., 4., 5. 

st. (projekta turpinājums) - 8 gab.;

4. Evakuācijas durvju magnētisko 

atslēgu un to automātiskās vadības 

uzstādīšana, 41 gab.;

5. Koncertzāles galveno un 

dienesta ieejas durvju nomaiņa, 2 

gab.;

6. Drošības projektu izstrāde Lielajā 

zālē - drošības trošu ierīkošanai 

virs zāles tilta (skywalk), VIP 

balkonā - 2 komplekti;

7. Dienesta un galvenās ieejas 

turniketu vārtu uzstādīšana (pilna 

projekta realizācija), 3 gab.;

8. Ziemeļu ieejas margas un 

plākšņu montāža;

9. A3 kravas lifta papildus drošības 

restes uzstādīšana, 4 gab.;

10. Termokameras iegāde, 1 gab.;

11. Mobilās podestūras margu 

izgatavošana - 2 m moduļi 6 gab., 

1m moduļi 4 gab.;

12. UPS sistēmas akumulatoru 

nomaiņa - 5 gab. UPS, 98 Ah 

akumulatori 43 gab.;

13. Policistu posteņa letes 

izgatavošana (pie galvenās ieejas) - 

1 gab.

33 gab. (28 evakuācijas gaismekļi, 4 

drošības restes, 1 termokamera)

(tukšs) 220 000 apmeklētāji, mākslinieki 

un darbinieki gadā (tiek 

nodrošināta drošība koncertzāles 

"Lielais dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētājiem)

139139 apmeklētāji

Daļēji izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Uzlabota koncertzāles pakalpojumu 

kvalitāte, pasākumu norises 

pārraudzības nodrošināšanai

(tukšs) 1. Papildus koncertpodestu un 

drošību margu izgatavošana – 

Kamerzāle/Lielā zāle - 25 kv.m;

2. Lielās zāles skatuves un 

Kamerzāles aizslietņu izveide 

(mākslinieku uznākšanai uz 

skatuves), 2 gab.;

3. Koncertzāles durvju slēdzeņu 

nomaiņa uz "MasterKey'' atslēgām - 

57 gab.;

4. Rāciju iegāde klientu 

apkalpošanas personālam, 14 gab.;

5. Rāciju papildināšana/ 

atjaunošana tehniskajam 

personālam. Rācijas, 2 gab., 

austiņas, 10 gab.;

6. Backstage skaņas translācijas 

nodrošināšana no Lielās zāles;

7. Pārvietojams garderobes 

pakaramais ar 100 āķīšiem, 3 gab.;

8. Prezentāciju vadību pults, 1 gab.;

9. HDMI switcher adapteris, 1 gab.; 

HDMI uz SDI adapteris, 1 gab.;

10. Garderobes labiekārtošana 2.st. 

- skapīši, 3 gab., plaukti - 2 gab.;

11. Mēbeles publiskajā zonā, 8 pufi 

un 3 dīvāni;

12. Fermu iekares stiprinājumi - 

dubultie kaupleri, 8 gab. un 3m 

raundslingi, 4. gab.;

13. Deju grīdas transportēšans un 

uzglabāšanas rati, 1 gab.;

14. Palešu rati, 1 gab.;

15. Platformu ratu izgatavošana 

noliktavā esošajiem krēsliem, 4 

gab.;

16. Telpaugi, 19 gab. un telpaugu 

statīvi, 19. gab.

112 gab. (57 atslēgas, 16 rācijas,10 

austiņas, 3 drēbju pakaramie, 1 

pults,2 adapteri, 5 mēbeles, 6 rati, 

12 fermu iekares stiprinājumi)

(tukšs) Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, koncerta 

apmeklētājiem, korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, kopējais 

pasākumu skaits gadā – 200. 

Nodrošināti 170 telpu nomnieki ar 

kvalitatīvu aprīkojumu, tādējādi 

paaugstinot SIA Lielais Dzintars 

servisa kvalitāti. Konferenču un 

korporatīvo pasākumu skaits - 65 

gadā, izstādes – 7.

139139 apmeklētāji Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Uzņēmējdarbības attīstība, 

koncertzāles piedāvājuma 

paplašināšana

(tukšs) 1. Stāvgaldi diam.80cm, 10 gab.;

2. Tehniskie galdi 70x140cm, 15 

gab.;

3. TV monitors 82'' (Samsung), 1 

gab un TV monitora grīdas statīvs 1 

gab.;

4. Projektors, 1 gab un statīvs, 1 

gab.;

5. Robert Juliat 1000 W Fresnel, 10 

gab.;

6. Robert Juliat 2000 W Fresnel, 8 

gab.;

7. ETC Source Four 25 - 50 grādu 

profilējamais zooms, 20 gab 

starmeši;

8. Vokāla mikrofoni Neumann KMS 

104, 2 gab. un Neumann KMS 105, 

2 gab.;

9. D&B skaļruņu statīvi, 2 gab.;

10. Kustīgo LED Wash gaismu 

iegāde, 2 gab.;

11. Kustīgo LED Wash gaismu 

iegāde, 2 gab.;

12. Kustīgo spot gaismu iegāde, 2 

gab.;

13. ST SQUARE alumīnija fermas 

(510 mm šķērsgriezuma) - 20 gab, 

riņķveida stropes - 10 gab, fermu 

stūri un savienojošie elementi;

14. Pārvietojams un ērti lietojams 

skaņu sistēmas komplekts, 1 gab.

10 gab. (1 TV monitors, 1 statīvs, 1 

projektors un 1 statīvs, 4 mikrofoni, 

2 skaļruņu statīvi)

(tukšs) Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, koncerta 

apmeklētājiem, korporatīvajiem 

klientiem, kopā - 220 000 

apmeklētāji gadā, kopējais 

pasākumu skaits gadā – 200. 

Nodrošināti 170 telpu nomnieki ar 

kvalitatīvu aprīkojumu, tādējādi 

paaugstinot SIA Lielais Dzintars 

ienākumus un servisa kvalitāti. 

Konferenču un korporatīvo 

pasākumu skaits - 65 gadā, 

izstādes – 7.

139139 apmeklētāji Daļēji izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība veikta daļēji no saviem finanšu līdzekļiem.



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Lielais 

Dzintars"

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ventilācijas sistēmas AHU-2, AHU-3 

pilnveidošana

(tukšs) Ventilāciju sistēmu pilnveidošana - 

2 gab. izotermiski gaisa mitrinātāji

0 - (tukšs) Tiek nodrošināts gaisa mitrums 

45% - 65% igtermiņu nomnieku 

VSIA “Liepājas simfoniskais 

orķestris” (917.74 kv.m) un PIKC 

“Liepājas Mūzikas un mākslas 

dizaina vidusskola" (1687,10kv.m) 

telpās, nodrošinot līguma izpildi, kā 

arī Kamerzālē (170 Kv.m), 

nodrošinot atbilstošu mikroklimatu 

Steinnway koncertflīgeļiem un 

citiem mūzikas instrumentiem. 

Tiek sniegti kvalitātīvi pakalpojumi 

un serviss koncertzāles "Lielais 

dzintars" apmeklētājiem, 

māksliniekiem un darbiniekiem, 

kopā - 220 000 apmeklētāji, 

mākslinieki un darbinieki gadā.

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)

1.3.3.(6.) Sagatavot daudzfunkcionālā 

centra „Lielais Dzintars” vidēja 

termiņa repertuāru, attīstības 

plānu, stiprinot Liepājas 

profesionālās mākslas 

konkurētspēju un veicinot 

kultūrtūrismu

Mākslas programmas nodrošināšana NA NA 57 pasākumi NA NA 57 133 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  NA NA

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

SIA Lielais Dzintars organizēto 

pasākumu reklāmas nodrošināšana un 

sabiedrības informēšana par SIA 

“Lielais Dzintars” darbību un kultūras 

piedāvājumu

NA NA 138 pasākumi NA NA 139139 apmeklētāji Izpildīts 15. panta 5.) daļa (tukšs) (tukšs)  NA NA

SIA "Liepājas 

latviešu 

biedrības nams"

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Dzīvnieku izstādes (tukšs) 1 izstāde 0 - (tukšs) 2500 apmeklētāji 0 - Neizpildīts 15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  €               23,00 Covid-19 radīto ierobežojumu un aizliegumu dēļ pasākumu organizēšanā

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Mākslas programmas izdevumi 

Jaungada sagaidīšanas svinībām

(tukšs) koncertprogramma ar vietām pie 

galdiņiem

0 - (tukšs) 250 apmeklētāji 0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) (tukšs)

1.3.2.(2.) Atbalstīt mūsdienīgus, radošus 

kultūras pasākumus, veicinot 

iedzīvotāju pašizpausmi un 

līdzdalību

Ziedu izstādes (tukšs) 6 ziedu izstādes 6 ziedu izstādes (tukšs) 4000 apmeklētāji 4000 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

2.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          5 575,00 Izpildīts ar korekcijām, jo ieguldītie līdzekļi izlietoti, lai epidemioloģiski droši nodrošinātu ziedu izstādes norisi

1.3.2.(6.) Turpināt veikt uzlabojumus 

pilsētas kultūras mantojuma 

izpētē, saglabāšanā un veicināt 

tā pieejamību plašākai 

sabiedrībai

Vēsturiskās, nacionālpatriotiskās un 

mākslas izstādes

(tukšs) 2 izstādes 2 izstades (tukšs) 1000 apmeklētāji 300 apmeklētāji Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          1 393,00 Covid-19 radīto ierobežojumu un aizliegumu dēļ pasākumu organizēšanā

1.3.3.(2.) Veicināt radošo industriju, 

radošo kvartālu attīstību 

Liepājā

Elektroniskās mājas lapas atjaunošana (tukšs) Digitalizē elektronisko mājas lapu, 

atbilstoši Valsts likumdošanas un 

Ministru kabineta noteikumu 

prasībām. Palielināt ievietojamās 

informācijas datu apjomu, un 

atvieglot informācijas pieejamību 

apmeklētājiem.

1 digitalizēta mājas lapa (tukšs) Jauns un mūsdienīgs Liepājas 

latviešu biedrības nama digitālais 

vizuālais tēls un elektroniskā mājas 

lapa.

1 mājas lapa Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

1.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība ir veikta par SIA pašu līdzekļiem

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

""Pūt vējiņi" iekštelpu un dārza

dizaina, un mākslinieciskās darbības

menedžmenta koncepta izstrādei

(tukšs) 2 dokumenti 

(1.Izstrādāts "Pūt vējiņi" iekštelpu 

un dārza dizaina koncepts.

2. Izstrādāts pētījums par 

koncertestrādes "Pūt vējiņi" 

turpmākās pārvaldīšanas, 

pasākumu īstenošanas un 

mākslinieciskās darbības 

menedžmentu.)

2 koncepciju projekti (tukšs) 21 000 apmeklētāju skaits (vidēji 

gadā pēc projekta realizēšanas)

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          5 799,00 2020. gadā koncertzāle vēl nav nodota ekspluatācijā un nevar uzņemt apmeklētājus. Notiek darbs pie koncepciju 

izstrādes. Par iztērēto summu ir uzsākts process pie dokumentu izstrādes (veikti avansa maksājumi).

SIA "Liepājas 

leļļu teātris"

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

5 jauniestudējumu nodrošināšana 

2020.gadā

(tukšs) 5 jaunas izrādes 5 izrādes/pasākumi (tukšs) 8000 skatītāji 7357 skatītāji

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        37 492,00 Finansējums tika piešķirts Deleģēšanas līgumā noteiktajiem 4 (nevis5) jauniestudējumiem. Piekto jauniestudējumu 

izveidojām par pašu ieņēmumiem. Skatītāju skaits nesasniedza plānoto, jo COVID 19 pandēmijas noteikto 

ierobežojumu dēļ nedrīkstējām izrādes spēlēt klātienē.

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Gaismu operatora štata vietas izveide (tukšs) 1 gaismu operators 1 gaismu operators (tukšs) 125 izrādes un pasākumi 

stacionārā, 

8000 skatītāji

7357 89 izrādes un pasākumi stacionārā, 

7357 skatītāji

Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Tā kā pašvaldība šim mērķim finansējumu nepiešķīra, tad to realizējām no pašu ieņēmumiem.

SIA "Liepājas 

olimpiskais 

centrs"

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.

(tukšs) Jauna energoefektīva apkures - 

ventilācijas - kondicionēšanas 

sistēma LOC Ledus hallē

0 - (tukšs) LOC ledus halles apmekētāju 

skaits gadā 

(3200 Iznomātās ledus laukuma 

stundas gadā)

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Izvērtējot prioritārāko nepieciešamību un Sabiedrībai pieejamos finanšu līdzekļus, pārskata gadā veiktas citas 

apjomīgas investīcijas.

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

(tukšs) Kvalitatīvs un atbilstoša līmeņa (lx) 

ledus laukuma apgaismojuma 

komplekts

0 - (tukšs) LOC ledus halles apmekētāju 

skaits gadā 

(3200 Iznomātās ledus laukuma 

stundas gadā)

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Mērķi plānots izpildīt 2021. gadā.

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 Olimpiskajā centrā.

(tukšs) Kvalitatīvs un atbilstoša līmeņa (lx) 

LOC Arēnas apgaismojuma 

komplekts

1 Kvalitatīvs un atbilstoša līmeņa (lx) 

LOC Arēnas apgaismojuma 

komplekts

(tukšs) Vismaz 50 oficiālas spēles gadā 15 15 oficiālas spēles gadā

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Sabiedrība mērķi izpildījusi investējot savus finanšu līdzekļus



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Liepājas 

olimpiskais 

centrs"

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

Apjomīgu remonta/pārbūves darbu 

veikšana LOC struktūrvienībā "Baseins 

un SPA" SPA zonā.

(tukšs) Kvalitatīvs un klientu vēlmēm 

atbilstošs LOC Baseins un SPA 

komplekss

1 Kvalitatīvs un klientu vēlmēm 

atbilstošs LOC Baseins un SPA 

komplekss

(tukšs) Mēneša vidējais apmeklētāju skaits 

sasniedz 5500 apmeklētājus

3500 Apmeklētāju skaits mēnesī Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Sabiedrība mērķi izpildījusi investējot savus finanšu līdzekļus

4.1.2.(6.) Veicināt Liepājas 

atpazīstamību kā lielu un 

iecienītu kultūras pasākumu, 

augsta līmeņa sporta 

pasākumu, kā arī cita veida 

nozīmīgu pasākumu vietu

27.01. - 01.02. LOC Olimpiskajā centrā 

aizvadīts pasaules čempionāta florbolā 

vīriešiem kvalifikācijas turnīrs ar 8 

valstu nacionālo izlašu dalību

NA NA 16 notikušo spēļu skaits NA NA 5000 apmeklētāju skaits Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  NA NA

SIA "Liepājas 

reģiona tūrisma 

informācijas 

birojs"

2.1.8.(2.) Nodrošināt tūrisma 

informācijas biroja darbību, 

uzlabot aprīkojumu, izveidot 

preču un pakalpojumu klāstu, 

lai celtu tūristu apkalpošanas 

kvalitāti

Vasaras darbinieks 6 mēneši (tukšs) 1 vasaras darbinieks 1 Vasaras darbinieks (tukšs) Palielināt apkalpoto klientu skaitu 

LRTIB par 5% salīdzinājumā ar 

2019. gadu (20937 cilvēki)

13424 tūristu skaits Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  € 1. - 

2. Apkalpoto klientu LRTIB rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem 

ierobežojumiem globāli un nacionālā līmenī.

3. Tika realizēts, izmantojot citu finansējumu.

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē 

un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Navigācijas zīmju izvietošanas 

stratēģija un dizaina projekts

(tukšs) 2 (dokumenti) 1 dokuments (tukšs) Pilsēta iegūst stratēģisku 

dokumentu, uz kā pamata izstrādāt 

navigācijas zīmes Liepājā, iekļaujot 

to nākotnes vai īstenošanas stadijā 

esošos projektos

300000 Liepājnieki un Liepājas viesi

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Projekta plānošanas stadijā vēl nebija iespējams identificēt, cik dokumentos rezultāts tiks noformēts. Ir iegūts 

viens apjomīgs stratēģiskais plāns pilsētas navigācijas attīstībai un realizācijai.

2. -

3. Ar grozījumiem šai darbībai tika novirzīti līdzekļi no darbības Dalība pasākumos (12.rinda). Rīcībai Navigācijas 

zīmju izvietošanas stratēģija un dizaina projekts plānoti 30 254 EUR, realizēti 30 517 EUR. Realizētā summa 30 

517 EUR jāņem nost no 12.rindas izpildītajiem 56095 EUR, tur atstājot 25578 EUR (56095-30517=25578)

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē 

un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Tūrisma digitālais skārienjūtīgais 

iekšējais stends, ko izvietot Lielajā 

Dzintarā

(tukšs) 1 (stendi) 1 stends (tukšs) 220 000 Koncertzāles apmeklētāji 

gadā iegūst iespēju padziļināti 

iepazīt Liepāju

139139 apmeklētāji

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          4 997,00 1.-

2.Izpildes rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un 

nacionālā līmenī 

3.-

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē 

un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Tūrisma informācijas sniegšanas 

nodrošināšana koncertzālē Lielais 

Dzintars

(tukšs) 1 (tūrisma informācijas sniegšanas 

punkts)

0 - (tukšs) Koncertzāles apmeklētāji informēti 

par tūrisma iespējām Liepājā 

(Koncertzāle "Lielais Dzintars" 

uzrāda, ka 2018. gadā zāli 

apmeklēja 208 240 cilvēki)

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

2. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

3. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

2.1.8.(3.) Pilnveidot publisko 

infrastruktūru (soliņi, atkritumu 

urnas, tualetes u.c.) pilsētvidē 

un pie populārākajiem tūrisma 

objektiem

Tūrisma informācijas stendu pie pilsētas 

robežām nomaiņa

(tukšs) 5 (stendi) 7 stendi (tukšs) 500 000 Liepājas viesi un 

liepājnieki iegūst iespēju padziļināti 

iepazīties ar Liepājas piedāvājumu

300000 Liepājnieki un Liepājas viesi

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          9 096,00 1. Projekta plānošanas stadijā vēl nebija iespējams identificēt, cik stendus būs nepieciešams realizēt. Iepazīstoties 

ar situāciju dabā, tika pieņemts lēmums uzstādīt kopumā 7 stendus un 7 informatīvas norādes Beberliņu atpūtas 

parkā.

2. Izpildes rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem globāli un 

nacionālā līmenī 

3. Projekta plānošanas stadijā nebija iespējams precīzi identificēt darba apjomu, tai skaitā iesasitīto sadarbības 

partneru darbstundas.

2.2.3.(2.) Veicināt atpūtas iespējas 

ūdensmalās, paplašinot 

rekreācijas iespējas pilsētvidē

Piekrastes pārgājiens (tukšs) 5000 0 - (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 7-10%

0 -
Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) 1. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 

2. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums 

3. Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējum

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Drukas un reklāmas darbu 

sagatavošana

(tukšs) 1 (visu darbu kvalitatīva 

sagatavošana)

1 visu darbu kvalitatīva sagatavošana (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada 

rādītājiem (91728 cilvēki)

87146 tūristu skaits

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        29 805,00 1. - 

2.Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 

globāli un nacionālā līmenī.

3.Atšķirības ir skaidrojamas ar to, ka COVID - 19 pandēmijas radītie ierobežojumi globāli un nacionālā līmenī ļāva 

īstenot vairākus neplānotus konceptuālus pilsētvides un tūrisma jomas attīstības projektus.

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Pilsētas reklāmas kampaņas medijos (tukšs) 5 (reklāmas kampaņas) 4 kampaņas (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada 

rādītājiem (91728 cilvēki)

87146 tūristu skaits

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        57 711,00 1.Reklāmas kampaņu plānus skaitliskā nozīmē ietekmēja COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli 

un nacionālā līmenī. Reklāmas kampaņas tika realizētas izmantojot pandēmijas apstākļiem atbilstošākos un 

efektīvākos komunikācijas rīkus, tai skaitā digitālos.

2.Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 

globāli un nacionālā līmenī.

3. Izmaksu atšķirības radīja COVID - 19 pandēmijas dēļ mainītie reklāmas kampaņu plāni un to realizācijas gaitā 

izmantotie attiecīgajiem apstākļiem atbilstošākie un efektīvākie komunikācijas rīki, tai skaitā digitālie.

4.1.2.(2.) Popularizēt Liepāju kā ģimenei 

draudzīgu un ērtu mājvietu, lai 

audzinātu bērnus un sagaidītu 

vecumdienas

Tūrisma drukas darbu nodrošināšana (tukšs) 300000 (eksemplāri) 102400 eksemplāri (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada 

rādītājiem (91728 cilvēki)

87146 tūristu skaits Daļēji izpildīts 15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        27 965,00 1.Drukas materiālu apjoms tika organizēts atbilstoši Ienākošā tūrisma rādītājiem.

2.Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 

globāli un nacionālā līmenī.

3.Nepieciešamais drukas materiālu apjoms bija ievērojami mazāks dēļ COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem 

globāli un nacionāli. Attiecīgi samazinājās arī izdevumi.

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 (tukšs) 50 pasākumi 41 pasākums (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada 

rādītājiem (91728 cilvēki)

87146 tūristu skaits Daļēji izpildīts 15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        56 095,00 1. Plānotos pasākumus un dalību tajos COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli un nacionālā 

līmenī ietekmēja tieši. Daļa pasākumu tika atcelti. 

2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 

globāli un nacionālā līmenī.

3. Izpilde ir mazāka, nekā plānots, jo daļa pasākumu tika atcelti COVID - 19 pandēmijas dēļ.

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 (tukšs) 45 komandējumi 32 komandējumi (LV un ārvalstu) (tukšs) Palielināt ienākošo tūrismu pilsētā 

pa 5% salīdzinoši ar 2019. gada 

rādītājiem (91728 cilvēki)

87146 tūristu skaits Daļēji izpildīts 15. panta pirmās daļas 

10.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          3 729,00 1. Komandējumu plānus skaitliskā nozīmē ietekmēja COVID - 19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi globāli un 

nacionālā līmenī. Tomēr tikšanās un forumi, lai popularizētu Liepājas piedāvājumu, tika aizstāti ar pandēmijas 

apstākļiem atbilstošiem komunikācijas rīkiem, pārsvarā digitāliem.

2. Ienākošā tūrisma rādītāju kritums ir tiešā veidā saistīts ar COVID-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem 

globāli un nacionālā līmenī.

3. Izpilde ir mazāka, ņemot vērā, ka daudzi pasākumi tika atcelti COVID - 19 pandēmijas dēļ. Tāpat, tikšanās 

klātienē, pandēmijas apstākļos tika aizstāta ar digitāliem saziņas līdzekļiem. Tāpat, nerealizēti pasākumi saistībā ar 

dalību cita partnera projektos.

SIA "Liepājas 

reģionālā 

slimnīca"

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)

(tukšs) 1. Speciālistu skaits (izīrēti dzīvokļi) - 

9 dzīvokļi, 11 speciālistiem

2. Speciālistu skaits (transporta 

izdev.) - 18 speciālisti

3. Medmāsu mācību maksa - 2 

medicīnas māsas

41 speciālisti

izīrēti dzīvokļi - 20 speciālistiem;

segti transporta izdevumi - 19 

speciālistiem;

segta mācību maksa - 2 medicīnas 

māsas

(tukšs) No jauna piesaistīto speciālistu 

skaits - 1

4 piesaistīts jauns speciālists

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

Nr. 494 (05.11.2005) 

ar pēd.groz. 

16.05.2019 Nr. 163

Pr_177  €        45 004,00 Precīzu plānotā finansējuma apmēru noteikt nav iespējams, jo gada laikā speciālistu skaits, kas izmanto dzīvokļu 

programmu, transporta kompensācijas, ir mainīgs. Plānoto summu nosaka orientējoši pēc iepriekšējo periodu 

pieredzes, savukārt faktiskā summa ir atbilstoši faktiksi izlietotajam finansējumam konkrētā periodā.

1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" 

infrastruktūras attīstība

(tukšs) 2 labiekārtotas teritorijas 

(Labiekārtota teritorija - 2 zonas 

(paplašināta apmeklētāju 

autostāvvieta + 80 stāvvietas un 

labiekārtota Z daļa "meža pusē" + 

35 stāvvietas personālam))

0 - (tukšs) 121 izbūvētas autostāvvietas 

(Izbūvētās auto stāvvietas (papildus 

86 apmeklētāju, t.sk. 6 cilvēkiem ar 

kustības traucējumiem, auto 

stāvvietas, kā ari 35 personāla 

stāvvietas)

0 - Neizpildīts 15. panta pirmās daļas 

6.punkts

Nr. 412 (17.10.2019.) (tukšs)  € Uzsākta veiktās darbības realizācija, bet darbības rezultāti vēl nav sasniegti. 2020.gadā veikt būvprojekta izstrāde, 

2021.gada sākumā plānots veikt iepirkumu, lai 2021.gada pavasarī uzsāktu labiekārtošanas darbus un īstenotu 

aktivitāti. Aktivitātes darbības rezultāti tiks sasniegti 2021.gadā.

SIA "Liepājas 

teātris"

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Jauniestudējumi (tukšs) 8 jauniestudējumi 8 jauniestudējumi (tukšs) Ar finansējumu tiek nodrošināta 

deleģētās funkcijas izpilde - 

iespējams iestudēt 8 

jauniestudējumus, sasniegt vismaz 

60 000 skatītāju, nospēlēt vismaz 

190 izrādes gadā

27167 skatītāji

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) (tukšs)  €      194 946,43 Skaitliski jaunuzvedumu skaits sasniegts, taču repertuāra plāns saturiski nav izpildīts. Ārkārtējās situācijas 

ierobežojumu dēļ mainīti izrāžu nosaukumi un formāts. Skatītāju skaits 27167 un izrāžu skaits 122.

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Teātra mājas lapas un aplikācijas 

izstrāde, Liepājas teātris, Teātra iela 4, 

Liepāja

(tukšs) 1 mājas lapa un 1 aplikācija 1 mājas lapa (tukšs) 90 000 apmeklētāji gadā 0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_71  €          9 680,00 Darbība veikta daļēji, līdzekļi no pašvaldības dotācijas pamatdarbībai, mājas lapa izstrādes procesā, 2020.gadā 

izlietots EUR 6776, uz 2021.gadu pārceļas izdevumi EUR 2904 apmērā, RĀDĪTĀJU izpilde ir 0, jo mājas lapa nav 

publiskota

1.3.3.(1.) Vairot Liepājas īpašo devumu 

Latvijas un starptautiskajā 

kultūras telpā (mūzikas, teātra, 

vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Videokameras ar aprīkojumu iegāde 

teātra darbības nodrošināšanas un 

starptautiskās sadarbības un 

atpazīstamības vecināšanai, Liepājas 

teātris, Teātra iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 videokamera ar aprīkojumu 0 - (tukšs) 8 jauniestudējumu ieraksts gadā, 

iesniegts vismaz 10 iespējamiem 

sadarbības partneriem gadā

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_71  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "Liepājas 

teātris"

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ēkas energoefektivitātes novērtēšanas 

un uzlabošanas pasākumi, Liepājas 

teātris, Teātra iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 energoefektivitātes novērtējums, 

1 apkures un ventilācijas sistēmu 

audits, 2 īstenoti risinājumi apkures 

un ventilācijas sistēmas 

uzlabošanai

0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā, 

20 000 citi apmeklētāju gadā, 

100 darbinieku

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_70  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Ēkas videonovērošanas sistēmas 

atjaunošana, Liepājas teātris, Teātra 

iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 sistēmas atjaunošana 0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā, 

20 000 citi apmeklētāju gadā, 

100 darbinieku

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_70  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Skaņu pults iegāde, Liepājas teātris, 

Teātra iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 skaņu pults 0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 3 

darbiniekiem.

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Skatītāju zāles un skatuves 

apskaņošana, Liepājas teātris, Teātra 

iela 4, Liepāja

(tukšs) 13 skandas 0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 35 

darbiniekiem.

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Skatuves gaismu sistēmas 3.kārta, 

Liepājas teātris, Teātra iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 sistēmas atjaunošana 0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 5 

darbiniekiem.

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Teātra iekšējās translācijas sistēmas 

atjaunošana, Liepājas teātris, Teātra 

iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 sistēmas atjaunošana 1 daļēja sistēmas papildinājuma 

izveide - videotranslācijas 

nodrošināšanas uz 4 punktiem

(tukšs) 60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 60 

darbiniekiem.

27207 40 darbinieki / 27167 skatītāji

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_70  €          2 532,32 Darbība veikta daļēji, līdzekļi ierīču iegādei no pašvaldības dotācijas pamatdarbībai, veikts dīkstāves laikā, 

izmantojot pašu darbaspēka resursus, ieguvums - skatuves darbinieki (10), tehniskais direktors, skatuves 

menedžeris, gaismotāji (5), aktieri (23), kopā 40 darbinieki

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Teātra sētas vārtu atjaunošana ar žoga 

pārbūvi un reklāmas baneru 

atjaunošanu, Liepājas teātris, Teātra 

iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 žoga un 1 vārtu atjaunošana un 3 

reklāmas beneru atjaunošana

1 vārti (tukšs) 60 000 skatītāju gadā, 

60 000 citi apmeklētāju gadā

100 darbinieki Daļēji izpildīts 15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_70  €          3 989,41 Darbība veikta daļēji, līdzekļi piešķirti budžeta grozījumos 2020.gada oktobrī.

Par piešķirto finansējumu ir sakārtoti vārti, kas būtiski uzlabo  darba apstākļus un drošību darbiniekiem.

1.3.3.(3.) Nodrošināt kultūras dzīves 

izaugsmes tendencēm 

atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

Videoprojektora iegāde, Liepājas 

teātris, Teātra iela 4, Liepāja

(tukšs) 1 videoprojektors 0 - (tukšs) 60 000 skatītāju gadā. Tieši 

uzlabojumi darba apstākļos 5 

darbiniekiem.

0 -
Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_72  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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 teātra viesizrādes, Liepājas 

teātra dalība starptautiskos festivālos

NA NA 17 viesizrādes NA NA 5000 skatītāji

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

5.punkts

(tukšs) Pr_71  NA NA

SIA "Liepājas 

tramvajs"

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Būvprojekta izstrāde infrastruktūras 

pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem 

Liepājas pilsētā

(tukšs) 1 būvprojekts 1 būvprojekts (tukšs) Pielāgotas 36 tramvaja pieturas 

abos virzienos

20 Pielāgotas tramvaja pieturvietas 

abos virzienos

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

9.punkts

(tukšs) Pr_145  (tukšs) 2. Tehnoloģiskais pārtraukums no 2020.gada 18.decembra sakarā ar laika apstākļiem. Darbi turpinasies 

2021.gada martā vai aprīlī

3. Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības 19.03.2020. rīkojumu Nr. 54/2.1.1 piešķirta dotācija 24 805 EUR 

apmērā. Līdzekļi izlietoti pilnā apmērā

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Darbnīcas ēkas pārbūve Rīgas ielā 

54A, Liepājā jauno un veco tramvaju 

vagonu apkopei

(tukšs) 198 m2 198 m2 (tukšs) Veikto reisu skaits 95,5 tūkst. 95,7 95,7 Veikto reisu skaits, tūkst.

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

9.punkts

(tukšs) Pr_145  (tukšs) 2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā

3. Šīs pozīcijas izdevumi finansēti no SIA Liepājas tramvajs budžeta

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Depo ēkas sliežu kanālu atjaunošana 

un pacēlāju atbalsta virsmu izbūve, 

darbnīcas grīdas remonts

Rīgas ielā 54A, Liepājā

(tukšs) 1 objekts 1 objekts (tukšs) Veikto reisu skaits 95,5 tūkst. 95,7 95,7 Veikto reisu skaits, tūkst. Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

9.punkts

(tukšs) Pr_145  €      233 460,00 2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā

3. Būvdarbi aizkavējās sakarā ar izmaiņām darbu apjomā. Objekta nodošana Būvvaldei notika 2021.gada februārī.

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Infrastruktūras pielāgošana zemās 

grīdas tramvajiem

Tramvaju pieturvietu platformu pārbūve

(tukšs) Pielāgotas 36 tramvaja pieturas 

abos virzienos

20 Tramvaja pieturvietas abos 

virzienos

(tukšs) Pārvadāto pasažieru skaits 2133 

tūkst. pasažieri

Ņemot vērā 2018.g.datus

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

9.punkts

(tukšs) Pr_145  €        65 793,00 2. un 3. Tehnoloģiskais pārtraukums no 2020.gada 18.decembra sakarā ar laika apstākļiem. Darbi turpinasies 

2021.gada martā vai aprīlī

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Teleskopiskās zemgrīdas pacelšanas 

sistēmas iegāde

Rīgas ielā 54A, Liepājā

Tramvaju vagonu pacēlāju iegādei un 

uzstādīšanai

(tukšs) 1 pacelšanas sistēmas komplekts, 

kas sastāv no 8 teleskopiskiem 

pacelšanas domkratiem

1 pacelšanas sistēmas komplekts, 

kas sastāv no 8 teleskopiskiem 

pacelšanas domkratiem

(tukšs) Veikto reisu skaits 95,5 tūkst. 95,7 97,5 Veikto reisu skaits, tūkst.

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

9.punkts

(tukšs) Pr_145  €      129 370,00 2. Veikts lielāks reisu skaits maršruta tīklā

3. Pacēlāji piegādāti 2020.gada oktobrī un veikti starpmaksājumi 90% apmērā no līguma summas. 2021.gada 

janvārī veikta pacēlāju pārtbaude un 08.01.2021. parakstīts PNA akts. Gala norēķini veikti 14.01.2021.

2.1.7.(2.) Veicināt videi draudzīga 

transporta izmantošanu pilsētā, 

prioritāri sabiedriskā transporta 

jomā un pašvaldības 

institūcijās

Zemās grīdas vagonu iegāde (tukšs) 6 vagoni 1 vagons (tukšs) Pārvadāto pasažieru skaita 

pieaugums 3%, salīdzinājumā ar 

2015.gadu (3069400 pasažieri). 

Rādītājs sasniedzams 2023.gadā.

CO2 ekvivalenta t samazinājums 

par 27 t. 

Rādītājs sasniedzams piecu gadu 

laikā pēc projekta īstenošanas.

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

9.punkts

LPD lēmums 

13.10.2016. Nr.352

MK noteikumi 

03.05.2016. Nr. 281

Pr_145  (tukšs) 1. Visus 6 vagonus plānots piegādāt pakāpeniski līdz 2021.gada maijam. Pirmais zemās grīdas tramvaja vagons 

saņemts 2020.gada novembrī.

2. Rādītājs sasniedzams 2023.gadā. 2020.gada rezultāti vēl nav apkopoti.

3. Pašvaldības finansējums 2020.gadā netika plānots.

SIA "Liepājas 

ūdens"

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un 

modernizēt Liepājas pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus, nodrošināt pēc iespējas 

visiem pilsētas mājokļiem 

pieslēgumu iespējas 

centralizētajiem tīkliem

Hidro un morfodinamiskajai 

modelēšanai un būnas pozīcijas 

aprēķinam

(tukšs) Eksperta atzinums par būnas 

pozīcijas aprēķinu

1 Eksperta atzinums par būnas 

pozīcijas aprēķinu

(tukšs) Palielinās iespēju īstenot 1 projektu 1 Palielinās iespēja īstenot projektu

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

1.punkts

2020. gada 15. oktobra 

lēmums Nr.519/14

(tukšs)  €        16 940,00 (tukšs)

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un 

modernizēt Liepājas pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus, nodrošināt pēc iespējas 

visiem pilsētas mājokļiem 

pieslēgumu iespējas 

centralizētajiem tīkliem

Kohēzijas fonda projekts 

"Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 

6.kārta"

(tukšs) Izbūvēti jauni kanalizācijas tīikli 

11,1 km.

11,1 Izbūvēti kanalizācijas tīkli 11.1 km 

garumā

(tukšs) Iedzīvotāju īpatsvars, kam 

nodrošināti centralizēto 

notekūdeņu apsaimniekošanas 

pakalpojumu pieslēgumi no 98,5% 

uz 99,2% 

99,96 iedzīvotāju īpatsvars (procentuāli), 

kam nodrošināti notekūdeņu 

apsaimniekošanas pakalpojumu 

pieslēgumi

Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

1.punkts

Nr.143 18.04.2019 Pr_38  €      125 985,00 (tukšs)

2.1.6.(1.) Turpināt atjaunot un 

modernizēt Liepājas pilsētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus, nodrošināt pēc iespējas 

visiem pilsētas mājokļiem 

pieslēgumu iespējas 

centralizētajiem tīkliem

Nekustamā īpašuma iegāde Pļavu ielā 

8

(tukšs) Nekustamā īpašuma iegāde, 1 

zemes gabals

1 Nekustamā īpašuma iegāde, 1 

zemes gabals

(tukšs) Sakārtotas SIA "Liepājas ūdens" 

apakšzemes komunikācijas , 1 

komplekts

1 1 komplekts. Sakārtotas SIA 

"Liepājas ūdens" apakšzemes 

komunikācijas

Izpildīts 15. panta pirmās daļas 

1.punkts

2019.gada 

19.decembra lēmums 

Nr.476

(tukšs)  €        26 300,00 (tukšs)

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" stāvlaukuma 

rekonstrukcija

(tukšs) Sagatavošanas darbi 

struktūrvienības tehnikas 

pārvietošanai , 22 vienības

1 uzsākti pārbūves darbi (tukšs) Tiks atbrīvota vieta pilsētas centrā 

auto stāvvietu novietnei, līdz 2000 

kvm

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

1.punkts

2020. gada 15. oktobra 

lēmums Nr.519/14

(tukšs)  €        53 447,00 Struktūrvienības pārvietošanas sagatavošanas darbi ir uzsākti. Līgumi par projektēšanu un pārbūvi Ventas ielā 

11/17 ir noslēgti. Pārbūves darbi ir uzsākti. Teritoriju stāvlaukumam varēs atbrīvot pēc citu objektu pārbūves 

pabeigšanas.

SIA "OC Liepāja" 1.2.2.(2.) Sekmēt kvalitatīvu primārās un 

sekundārās veselības aprūpes 

pakalpojumu attīstību un 

iestāžu infrastruktūru

Nodrošināt sporta skolu audzēkņiem 

kvalitatīvu veselības pārbaudi

NA NA 891 Veiktas veselības pārbaudes (testi) 

sporta skolu audzēkņiem

NA NA 891 Sporta skolu audzēkņiem

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  NA NA



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "OC Liepāja" 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

Daļēja žoga nomaiņa stadionā 

"Velnciems" (Darbnīcu iela 10, Liepāja)

(tukšs) Nomainīts žogs ~ 60 metru garumā 0 - (tukšs) Tika nomainīta žoga daļa, uzlabots 

vizuālais izskats un ~ 200 

apmeklētāju drošība. Samazināts 

risks, ka bumbas nokļūs uz 

braucamās daļas

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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

Dzīvojamā korpusa kapitālais remonts 

atpūtas kompleksā "Draudzība" 

(Bernāti, Nīcas novads, Nīcas pagasts)

(tukšs) Izremontētas telpas 144,2 m2 

platībā

20 Izremontētas telpas 20 m2 platībā, 

t.sk., nomainīta 

inženierkomunikācija, veiktas citas 

darbības, izveidotu jaunas wc/ 

dušas telpas

(tukšs) Tiks uzlaboti sdzīves apstākļi ~27 

apmeklētājiem, tādējādi iespējams 

palielināt nometņu skaitu par 2-3

65 Uzlaboti apmeklētāju sadzīves 

apstākļi

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_140  €        21 477,00 Piešķirtā finansējuma ietvaros veikti remontdarbi vienā no dzīvojamiem korpusies, konkrēri, WC/ dušu telpu 

remonts - ierīkotas 2 (jaunas) dušas kabīnes, nomainīti komunikāciju mezgli (ūdens/ kanalizācijas stāvvadi), 

uzstādīti jauni WC podi, uzstādīti jauni apgaismojuma ķermeņi (lampas), atjaunots koplietošanas koridors.

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)

(tukšs) Vecā futbola laukuma seguma 

nomaiņa 7753 m2 platībā, t.sk., 

jauna zāliena ieklāšana, jaunas 

drenāžas ierīkošana, laistīšanas 

sistēmas ierīkošana

0 - (tukšs) Infrastruktūras noslodzes 

palielināšanas par ~5-7 spēlēm 

gadā

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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" (Jūralas parks 3, 

Liepāja)

(tukšs) Nomainīti 2 (divi) apkures katli un 

atjaunota ventilācijas sistēma vienā 

no stadiona ēkām

0 - (tukšs) Uzlabos apstākļus ~ 100 

apmeklētājiem, samazinās ikdienas 

uzturēšanas izmaksas 

(elektroenerģija) par ~ 5-7%

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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

Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas 

izbūve, t.sk., teritorijas labiekārtošana 

stadiona "Daugava", rezerves laukums 

(Jūrmalas parks 4, Liepāja)

(tukšs) Izbūvēta 1 (viena) lietus 

novadīšanas sistēma

1 Lietus/ kanalizācijas sistēmas 

izbūve

(tukšs) Labiekārtota teritorija 300 m2 

platībā

300 Labiekārtota teritorija 300 m2 

platībā

Izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        42 103,00 Projekta īstenošanas rezultātā ir veikti darbi par summu 42 103 EUR. Savukārt, lidzekļi, kas tika ieekonomēti, tika 

izlietoti stadiona "Daugava" piegulošās teritorijas labiekārtošanai -izbruģēta teritorija aiz TV torņa, demontēti un 

izvesti betona bloki, nederīgās grunts utilizācija (Austrumu puse).

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)

(tukšs) Nomainīts mākslīgais futbola 

segums (6500m2)

0 - (tukšs) Iespējams palielināt treniņu 

procesu/ sacensības līdz 10%, t.i., 

~4100 h/ gadā

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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)

(tukšs) Izremontētas telpas 60 m2 platībā 0 - (tukšs) Tiks uzlaboti apstākļi 40 sportistiem 0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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)

(tukšs) Izremontētas telpas 50 m2 platībā 0 - (tukšs) Tiks uzlaboti apstākļi 30 sportistiem 0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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 konstrukciju 

nostiprināšana un atjaunošana stadionā 

"Daugava"

(tukšs) Tiks nostiprināta skatītāju tribībes 

konstrikcijas, uzlabota 871 skatītāju 

drošība

0 - (tukšs) Tiks sakārtota stadiona "Daugava" 

Austrumu tribīnes tehniskais 

stāvoklis, t.i., sakārtotas 871 

skatītāju vietas

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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)

(tukšs) Tiks nomainīts žogs 150 metru 

garumā

129 nomainīts žogs 129,16m garumā, 

atjaunota un paplašināta viena 

evakuācijas izeja

(tukšs) Turpinot īstenot uzsāktās darbības, 

tiks uzlabots nekustamā īpašuma 

vizuālais izskats, kā arī ~4000 

apmeklētāju drošība

4000 uzlabota apmeklētāju drošība

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  €        23 664,00 Piešķirtā finansējuma ietvaros nomainīts žogs 129,16 m garumā, kā arī atjaunota un paplašināta 1 (viena) 

evakuācijas izeja (Rietumu pusē)

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) Rietumu tribīņu jumta 

konstrukciju nostiprināšana

(tukšs) Tiks uzlabota 3000 apmeklētāju 

drošība

1 izstrādāta būvkonstrukcijas 

būvprojekta daļa

(tukšs) Iespējams palielināt sporta/ 

izklaides pasākumu skaitu ~ 3 - 5 

pasākumiem gadā

0 - Daļēji izpildīts 15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  €          4 780,00 Pabeigts darbs pie tērauda rāmja pastiprinājumu risinājumu būvkonstrukciju būvprojekta daļas izstrādes (stadiona 

“Daugava” Rietumu puses tribīnes jumtam). Ņemot vērā nepieciešamību, padziļināti vērtēt konstrukcijas tehnisko 

stāvokli, tika pagarināts līguma termiņš. Iztrādāts pasākumu plāns un šobrīd notiek darbs pie provizoriskās darbu 

kontroltāmes gatavošanai, lai 2021. gadā varētu turpināties būvniecība un pabeigt iesāktos darbus.

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)

(tukšs) Nomainīti ~ 500 krēsli. Tiks 

uzlabota ~500 - 600 apmeklētāju 

drošība

0 - (tukšs) Tiks uzlabota ~500 - 600 

apmeklētāju drošība, palielinot 

infrastruktūras noslodzi par ~ 5% 

no esošā apjoma

0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums



Institūcija 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) Izpildes vērtējums
Pašvaldības funkcijas 

pants

Domes lēmuma/cita 

normatīva Nr., 

datums

Īsteno AP2020 

investīciju plāna 

projekta ietvaros, 

Nr

KOPĀ izlietots 

finansējums, eur
Pamatojums, ja izpilde atšķiras no plānotā

SIA "OC Liepāja" 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)

(tukšs) Tiks atjaunots vieglatlētikas 

skrejceļš - S 7070 m2 (nomainīta 

segums)

1 izstrādāts un apstiprināts 

būvprojekts

(tukšs) Apmeklētāja skaita pieaugums par 

~ 500 gadā, sacensību rīkošanas 

iespējas (3 - 5) gadā

0 -

Daļēji izpildīts

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_133  €          9 680,00 Piešķirtā finansējuma ietvaros, tika noslēgts līgums par būvprojekta daļas izstrādi stadiona “Daugava” futbola 

laukuma un vieglatlētikas sektora (Jūrmalas parks 3, Liepāja) ārējās lietus ūdens kanalizācijas risinājumam. 

Līguma summa - 9680 EUR. Par minēto summu ir izpildīti darbi - izstrādāts un Būvvaldē apstiprināts būvprojekts. 

Attiecībā uz pieprasīto summu - 557 190 EUR, tiks lemts 2021.gadā

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

Zibensnovedēju (kontūras) ierīkošana 

un elektromērījumu veikšana atpūtas 

kompleksā "Draudzība" (Bernāti, Nīcas 

novads, Nīcas pagasts)

(tukšs) 3 (trīs) zibensnovedēji 0 - (tukšs) Aprīkoti 3 (trīs) dzīvojamie korpusi 0 -

Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) Pr_140  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums

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)

(tukšs) Tiks nomainīts žogs 334 metru 

garumā, kā arī izbūvēti jauni 

iebraukšanas vārti.

0 - (tukšs) Nomainot esošo žogu, tiks uzlabota 

~ 500 apmeklētāju drošība, kā arī 

samazināts minimumam risks par 

futbola bumbu nokļūšanu uz 

braucamās daļas.

0 - Nav izpildīts, jo netika 

piešķirts finansējums

15. panta pirmās daļas 

6.punkts

(tukšs) (tukšs)  (tukšs) Darbība netika veikta, jo tās realizācijai netika piešķirts finansējums



RP Nr. Rīcību politikas nosaukums Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vērtējums (pret 

iepriekšējo 

gadu) Piezīmes

Faktiskā tendence no 

2013

1.1. Konkurētspējīga izglītība, 

prasmju attīstīšana un 

nodarbinātības iespēju 

paplašināšana

Dzimušo skaits skaits Pieaug 743 833 838 836 808 769 807 677 Iespējams tas saistīts ar 90-to gadu 

demogrāfisko situāciju. Samazinājies 

jauno sieviešu skaits

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas 

apmeklē PII (t.sk. privātās PII)

skaits Pieaug 3522 3406 3410 3532 3606 3549 3615 3537 Skaita samazinājums saistīts ar slēgtām 

grupām PII

Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kuri 

reģistrējušies rindā uz PII

skaits Samazinās 1329 1507 1461 1480 1714 1758 1848 1780 (tukšs)

Izglītojamie, kuri pēc 9.klases 

beigšanas iegūst apliecību par 

pamatizglītību, 

% 100 96,3 97,9 97,8 98,5 98,2 98 97,0 98,0 Tendence turpina pieaugt, bet līdz 

vēlajamai vēl nav sasniegta.

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 (tukšs)

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 0,10 (tukšs)

Obligāto stundu skaits nedēļā mācību 

priekšmetā ‘Sports’ pamatizglītības 

iestādēs

skaits Pieaug 2 2 2 2 2 2 2 3 (tukšs)

Renovēto, rekonstruēto Liepājas 

vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta bāžu skaits

skaits Pieaug 0 0 0 0 0 3 1 0 2020. gadā ir uzsākta projekta 

īstenošana, bet pabeigta tiks 2021. gadā

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 ietvaros

% Pieaug 36,4 16 (1%) 25 (2%) 134 (9%) 136 (10%) 190 243 8 COVID-19 ietekmē, samazinājies 

audzēkņu skaits

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

sākotnējā profesionālajā izglītībā 

iesaistīto audzēkņu, kas piedalījušies 

mobilitātes aktivitātēs, īpatsvars no 

visiem audzēkņiem

% Pieaug 5 24 (2%) 6 (0,5%) 57 (5%) 45 (4%) 6 23 1,36 COVID-19 ietekmē, samazinājies 

audzēkņu skaits

PIKC Liepājas Valsts tehnikuma 

profesionālās izglītības 

pedagogu/speciālistu īpatsvars, kas 

piedalījušies mobilitātes aktivitātēs

% Pieaug 31 2 (2%) 1 (1%) 6 (5%) 4 (4%) 15 36 15 COVID-19 ietekmē kaits mazāks

Ārvalstu mācībspēku skaita īpatsvars 

no kopējā akadēmiskā personāla 

skaita Liepājas Universitātē

% Pieaug 3,4 3,4 2 5 8 10 13,7 16,83 (tukšs)

Studentu skaits Liepājas universitātē skaits Pieaug 1604 1516 1441 1342 1356 1373 1300 1218 Samazinājums saistīts ar pilnai laika 

ārvalstu studentu skaita samazinājumu. 

Liepājā esošo augstākās izglītības 

iestāžu filiāļu radītā konkurence. 

Pandējmijas ietekme uz ekonomiku un 

studējošo un viņu vecāku maksātspēju.

Ārvalstu studentu skaits Liepājas 

universitātē

skaits Pieaug 6 26 25 35 55 76 56 36 COVID 19 radīto ierobežojumu ietekme

Mūžizglītības jeb pieaugušo izglītībā 

iesaistīto personu skaits

skaits Pieaug 2777 3112 3955 3771 3772 3779 539 461 COVID 19 radīto ierobežojumu ietekme. 

Pandēmijas itekem uz ekonomiku un 

potenciālo kursanu maksātspēju.

Pārskats par Rezultatīvajiem rādītājiem 2020.gadā



RP Nr. Rīcību politikas nosaukums Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vērtējums (pret 

iepriekšējo 

gadu) Piezīmes

Faktiskā tendence no 

2013

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem skaits Pieaug 3,1 3 3 3 2,8 2,9 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami
(tukšs)

(tukšs)

Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzimušajiem skaits Samazinās 12 1,3 3,7 5 1,3 4,0 ** Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami
(tukšs)

(tukšs)

Piesaistītie jauni medicīnas speciālisti skaits Pieaug 4 4 3 1 3 4 7 6 6 kvalifikāciju ieguvuši speciālisti, bet 

pieaudzis piesaistīto rezidentu skaits - 26 

rezidenti

Iedzīvotāju vērtējums par veselības 

aprūpes kvalitāti pilsētā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu 61% 

novērtējuši 

negatīvi vai 

drīzāk 

negatīvi

53% Vērtējums pieaudzis par 14%

Iedzīvotāju pašvērtējums par veselības 

stāvokli

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk  labs - Nav datu Nav datu Nav datu
(tukšs)

(tukšs)

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. 

Laimīgs" 

ietvaros

14 atbalstīti 

projekti, 41 

līgums par 

veselības 

veicināšanas 

un slimību 

profilakses 

pasākumu 

ieviešanu, 44 

lekcijas 

skolās

0 atbalstīti 

projekti, 54 

līgumi par 

veselības 

veicināšana

s un slimību 

profilakses 

pasākumu 

īstenošanu, 

46 lekcijas 

skolas

17 līgumi 

par 

veselības 

veicināšana

s pasākumu 

īstenošanu, 

6 lekcijas 

skolās

Epidemioloģiskās situācijas dēļ daļa 

pasākumu nebija iespējams īstenot

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

(tukšs)

(tukšs)

Publisko sporta pasākumu skaits 

Liepājā

skaits Pieaug 537 581 622 672 705 1134 473 229 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Publisko sporta pasākumos iesaistīto 

personu skaits

skaits Pieaug 202550 221050 276660 293260 310855 34020 Nav datu Nav datu
(tukšs)

(tukšs)

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars 

kopējā iedzīvotāju skaitā

% Samazinās 16,4 11,09595782 11 10,7 10,1 8,6 7,6 6,4 (tukšs)

Sadarbības līgumu ar NVO skaits 

(atbalstot NVO aktivitātes)

skaits Pieaug 26 27 52 59 44 44 27 25 (tukšs)

Iedzīvotājiem pieejamie sociālie 

pakalpojumi (saskaņā ar saistošiem 

noteikumiem)

skaits Pieaug 19 19 23 24 25 26 26 26 Nav bijis pieprasījums pēc jauniem 

pakalpojumiem

Sociālā dienesta darbinieku 

kvalifikācijas celšana

skaits Pieaug 47 78 24 53 55 94 94 64 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 9,5 9,8 8,7 8,1 8 6,3 6,1 7,6 Covid-19 pandēmijas ietekmē palielinās 

kopējais bezdarbs. Samazinājušās 

nodarbinātības iespējas

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

bezdarbnieku kopskaitā

% Samazinās 21,7 35 29,9 31,5 29,9 23 18,0 23,5 Covid-19 pandēmijas ietekmē palielinās 

kopējais bezdarbs. Samazinājušās 

nodarbinātības iespējas

Iedzīvotāju vērtējums par sociālo 

palīdzību un pakalpojumiem 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu 67% 

novērtējuši 

negatīvi vai 

grūti pateikt

53% 

vērtējuši 

negatīvi

(tukšs)



RP Nr. Rīcību politikas nosaukums Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vērtējums (pret 

iepriekšējo 

gadu) Piezīmes

Faktiskā tendence no 

2013

1.2. Aktīvi, veseli un sociāli 

aizsargāti liepājnieki

Realizētie projektu konkursi sporta 

pasākumu organizēšanai

skaits Pieaug 1 (tukšs) (tukšs) (tukšs) 0 0 1 1 (tukšs)

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, tai 

skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 

kultūrā, sportā un piederības 

sajūtas stiprināšanā

Interešu izglītībā, tai skaitā sporta 

programmās, iesaistīto bērnu skaits

skaits Pieaug 5058 4207 2080 9641 3583 4069 4082 3032 Covid-19 pandēmijas ietekme

Pašvaldības finansējums kultūrai uz 

vienu iedzīvotāju (neskaitot valsts 

mērķdotāciju)

eiro Pieaug 58,96 43,99 241,9 71,6 78,2 52 110 116 (tukšs)

Liepājnieku skaits amatierkolektīvos skaits Pieaug 780 780 711 710 710 701 689 665 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Pašvaldības rīkoto un līdzfinansēto 

pasākumu apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 616755 748699 769592 858592 1086271 698081 Klātienes apmeklētāju skaits ir 

samazinājies, COVID-19 apstākļu dēļ, bet 

esam sasnieguši  508459 plašu auditoriju 

interneta tiešraidēs, kopējais apmeklētāju 

skaits ir 1206540

Teātra apmeklētāju skaits (Liepājas 

teātris un Leļļu teātris)

skaits Pieaug 81829 88289 83624 65239 70391 78100 80853 35011 Apmeklētāju skaits mazāks, jo 

pandēmijas Covid-19 ierobežošanai 

ieviesti ierobežojošie pasākumi, gada 

otrajā pusē notikušajās izrādēs tika 

ierobežots pieļaujamais skatītāju skaits.

LSO apmeklētāju skaits skaits Pieaug Nav datu Nav datu 44847 38714 25090 2713 15147 1099 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi. Šeit norādīti 

pašvaldības līdzfinansēto pasākumu 

apmkelētāju skaits

Koncertzāles "Lielais dzintars" 

pasākumu skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 37 193 204 232 252 138 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi.

Koncertzāles "Lielais dzintars" 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 35240 220760 243773 259209 282527 139376 83376 klātienes apmeklētāji; 56000 

unikāli skatījumi digitāliem pasākumiem

Liepājas bibliotēku apmeklētāju skaits skaits Pieaug 241124 252731 177748 177915 173147 168492 215012 343431 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Liepājas bibliotēkas lasītāju skaits skaits Pieaug 14282 14297 14595 14847 14735 14263 14750 12627 Lasītāju skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Iedzīvotāju vērtējums par kultūras 

pasākumiem Liepājā

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu 86% 

novērtē 

pozitīvi vai 

drīzāk 

pozitīvi

79% (tukšs)

Liepājas muzeju apmeklētāju skaits skaits Pieaug 46356 34029 41969 45432 39969 48008 48071 25771 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Pasākumu skaits Dārza ielas radošajā 

kvartālā

skaits Pieaug Nav datu Nav datu 8 3 114 45 Nav datu Nav datu
(tukšs)

Kultūras pārvalde šajā kvartālā 

pasākumus nav plānojusi organizēt

Pasākumu skaits Kungu ielas kvartālā skaits Pieaug Nav datu Nav datu 17 53 83 84 54 28 Kungu ielas kvartālā notiek remontdarbi, 

Namīnā ir notikuši 28 pasākumi



RP Nr. Rīcību politikas nosaukums Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vērtējums (pret 

iepriekšējo 

gadu) Piezīmes

Faktiskā tendence no 

2013

1.3. Pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, tai 

skaitā mūsdienīga un 

kvalitatīva kultūrizglītība, 

atpazīstami sasniegumi 

kultūrā, sportā un piederības 

sajūtas stiprināšanā

Profesionālās ievirzes sporta 

programmās iesaistīto bērnu, jauniešu 

skaits

skaits Pieaug 1783 2845 3164 3312 3063 3069 3069 3105 2021. gada janvārī:

Liepājas Futbola skola                             

500

Liepājas Kompleksā sporta skola                              

1064

Liepājas Sporta spēļu skola                            

1037

Liepājas Tenisa sporta skola                            

270

Liepājas Florbola skola                        234

Eiropas un pasaules līmeņa 

starptautiskās sporta sacensības, 

kurās piedalās Liepāju pārstāvošie 

sportisti (gadā)

skaits Pieaug 403 418 453 528 539 548 563 42 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Liepājā sarīkoto starptautisko sporta 

sacensību skaits (gadā)

skaits Pieaug 68 74 81 120 131 55 46 41 Aktivitāšu skaits mazāks, jo pandēmijas 

Covid-19 ierobežošanai ieviesti 

ierobežojošie pasākumi

Iedzīvotāju vērtējums par sporta 

aktivitātēm Liepājā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu 87% vērtē 

pozitīvi

Nav datu
(tukšs)

(tukšs)

1.4. Efektīva pilsētas pārvaldība, 

līdzdarbojoties pilsētas 

iedzīvotājiem

Pašvaldības administrācijas darbinieku 

apmeklēto kursu skaits (gadā)

skaits Pieaug 46 157 (tukšs) (tukšs) 328 375 426 35 Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī 

netika organizētas kopējās apmācības 

darbiniekiem, kā arī darbinieki maz 

piedalījās attālinātajās apmācībās

Pašvaldības piedāvāto e-pakalpojumu 

skaits

skaits Pieaug 7 10 68 81 91 115 140 141 Lielākā daļa pakalpojumi, tajā skaitā 

unificētie pakalpojumi, jau ir publicēti, 

tāpēc pakalpojumu aprakstu daudzums 

www.latvija.lv vairs strauji nepieaugs.

Iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību 

vēlēšanās

% Pieaug 44,08 Nav datu Nav datu Nav datu 50,86 Nav datu Nav datu Nav datu
(tukšs)

(tukšs)

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības 

darbu 

aptauja / % Pieaug 63 Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu Vairāk nekā 

divas 

trešdaļas 

liepājnieku 

devuši 

pozitīvu 

vērtējumu

Gandrīz 

visu 

Liepājas 

dzīves jomu 

attīstība tika 

vērtēta 

kopumā 

pozitīvi

(tukšs)

2.1. Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un 

dzīvesveids

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 Covid-19 pandēmijas ietekmē nebija 

iespējams veikt visus paredzētos 

pasākumus

Peldūdeņu kvalitāte (trīs peldvietās) skaits Pieaug 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

(tukšs)

Gaisa kvalitāte PM 10 (pieļaujami 

pārsniegumi līdz 35 reizes gadā)

reizes Samazinās 13 19 11 9 6 8 11 7 (tukšs)

Rekreācijai piemērotas teritorijas 

Liepājas ezera piekrastē

ha Pieaug 0,55 1 2 2 10,4 12,4 13,4 18,2 2020.g. pieņemts ekspluatācijā Zirgu salā 

- dabas māja un brīvdabas sporta objekts, 

aprēķinam izmantots manuāls mērījums 

pēc ADTI - 4,8 ha

Elektroenerģijas patēriņš ielu 

apgaismojumam

kWh/

gadā

Samazinās 5262977 4543925 4656361 4334499 4024970 3981794 3954408 3935712 (tukšs)

Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu 

apsaimniekošanu 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu Nav datu 74% (tukšs)

Dalītās atkritumu vākšanas punktu 

skaits

skaits Pieaug 114 221 230 230 390 394 414 590 (tukšs)



RP Nr. Rīcību politikas nosaukums Rezultatīvie rādītāji nosaukums Mērvienība

Vēlamā 

tendence 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vērtējums (pret 

iepriekšējo 

gadu) Piezīmes

Faktiskā tendence no 

2013

2.1. Videi draudzīga pilsētas 

saimniekošana un 

dzīvesveids

Iedzīvotāju vērtējums par ielu, ceļu 

stāvokli 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu Vairāk 

pozitīvi 

(69% 

respondent

u)

69% Vērtējums uzlabojies par 11% 

Iedzīvotāju vērtējums par sabiedrisko 

transportu pilsētā 

aptauja Pieaug Nav datu Nav datu Nav datu Vairāk 

pozitīvi

- Nav datu Vairāk 

pozitīvi 

(61% 

respondent

u)

76% Vērtējums uzlabojies par 19% 

Veloceliņi km Pieaug 40 40 42 42 38,2 50 54,4 55,6 (tukšs)

Dzīvnieku pastaigu laukumi skaits Pieaug 1 1 1 3 3 3 3 3 (tukšs)

Energoefektivitātes pasākumi 

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

skaits Pieaug 22 ēkās 

pabeigts; 84 

ēkās noslēgti 

līgumi

90 110 110 110 111 117 119 (tukšs)

Pilsētas sabiedriskajā transportā 

pārvadāto pasažieru skaits

skaits Pieaug 12428581 15806326 14098027 13243814 13025924 13050828 13565047 9 564 887 Covid-19 pandēmijas ierobežošanai 

2020. gada martā aprīlī un novembrī - 

decembrī tika ierobežots pārvadājamo 

pasažieru skaits sabiedriskā transporta 

līdzeklī

2.2. Iedzīvotājiem un tūristiem 

interesantas, draudzīgas 

publiskās infrastruktūras 

uzlabošana

Liepājā nakšņojošo tūristu skaits skaits Pieaug 69070 73044 68958 87068 90170 99228 105325 87 146 Covid-19 pandēmjas ierobežošanai sākot 

2020. gada 16. martu līdz 13. maijam un 

gada beigās tika ierobežota personu 

pārvietošanās - ceļošana

Tūrista vidējais uzturēšanās ilgums dienas Pieaug 1,6 1,7 1,8 1,6 1,55 1,58 1,64 1,65 (tukšs)

Liepājas tūrisma informācijas biroja 

apmeklētāju skaits

skaits Pieaug 19783 16077 17094 19798 21570 20407 22751 13424 COVID - 19 pandēmijas ietekme

Gultas vietu skaits Liepājas tūristu 

mītnēs

skaits Pieaug 1094 951 942 1093 1042 1292 1149 1325 (tukšs)

Noziegumu skaits skaits Samazinās 1126 1050 1240 971 989 1002 1021 909 (tukšs)

Ceļu satiksmes negadījumu skaits skaits Samazinās 400 449 462 493 501 518 507 404 (tukšs)

3.1. Pilsētas ekonomikas 

konkurētspējas uzlabošana 

tradicionālajās nozarēs un 

vietējai nodarbinātībai 

svarīgās nozarēs

No jauna reģistrēto uzņēmumu skaits 

(gada laikā)

skaits Pieaug 348 327 330 264 304 273 271 227 Covid-19 pandēmijas ietekme

Bezdarba līmenis % Samazinās 13 12,5 11,6 11,2 6,2 6 5,5 6,5 Covid-19 pandēmijas ietekme

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits skaits Pieaug 2426 2465 2640 2725 2697 2745 2795 Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami
(tukšs)

(tukšs)

Ražošanas teritoriju nodrošinājums ar 

nepieciešamo infrastruktūru 

ha Pieaug 460 460 521,52 530 1408 1408 1412 1424,5 2020.g.  izbūvētas 5 jaunas ražotnes, 

aprēķinam izmantotas zemesgabalu 

platības atbilstoši adresei - 12,5 ha

Piesaistītās ārvalstu investīcijas  t.sk. milj.eiro Pieaug 289,8 328,6 339,54 359,1 440,3 421 463,8 503,3 (tukšs)

Ārvalstu investīcijas uzņēmumu 

pamatkapitālā

milj.eiro Pieaug 73,8 107,6 115,6 102,7 167,4 132,9 144,7 156 (tukšs)

SEZ uzņēmumu piesaistītās 

investīcijas

milj.eiro Pieaug 216 221,0501 223,94 256,4 272,9 288 319,1 347,3 (tukšs)

Ostas kravu apgrozījums milj. t Pieaug 4,8 5,3 5,6 5,7 6,6 7,5 7,3 6,6 Covid-19 pandēmijas ietekme

Apstrādes rūpniecības izlaides apjoms milj.eiro Pieaug 285 206,2 255,5 218 271,7 282,4 311,5 338,3 (tukšs)

Strādājošo skaits rūpniecībā skaits Pieaug 6300 6229 6083 6028 6321 6229 6333 Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami
(tukšs)

(tukšs)

Uzņēmumu skaits rūpniecības nozarē skaits Pieaug 290 294 278 318 304 305 325 321 Novirze nebūtiska

3.2. Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un to 

potenciāla attīstīšana

Kurortoloģijas nozaru uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

% Pieaug 5,4 5,6 5,3 5,6 5,6 5,95 6,7 6,5 Novirze nebūtiska
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3.2. Liepājas perspektīvie 

ekonomikas virzieni un to 

potenciāla attīstīšana

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 Covid-19 pandēmijas ietekme

Radošo industriju nozarēs strādājošo 

īpatsvars  

% Pieaug 3,6 3,2 3,6 4,1 3,8 4,3 3,9 3,4 Covid-19 pandēmijas ietekme

Enerģētikas nozares uzņēmumu 

īpatsvars ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaitā

% Pieaug 1,2 0,5 1 1 1,1 0,8 0,7 0,6 Novirze nebūtiska

IT nozares uzņēmumu īpatsvars 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitā

% Pieaug 1,2 1,7 1,6 2,4 2,5 3 2,4 2,6 (tukšs)

4.1. Liepājas starptautiskā 

sasniedzamība, pilsētas tēls 

un atpazīstamība

Starptautiskie avioreisi skaits Pieaug 0 0 0 0 0 0 0 0 (tukšs)

Prāmju reisu skaits skaits Pieaug 2 2 2 2 1 1 1 1 (tukšs)

Ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru 

skaits

skaits Pieaug 9521 7374 6597 7155 7430 8399 11875 -12,9% Covid-19 pandēmijas ierobežošanas 

pasākumu ietekme

Autokravu apgrozījums milj. t Pieaug 5,3 4,1 4,9 5,5 3,8 4,1 3,4 Dati uz doto 

brīdi vēl nav 

pieejami
(tukšs)

(tukšs)

LRTIB dalība starptautiskās tūrisma 

izstādēs

skaits Pieaug 12 11 10 14 8 8 3 5 (tukšs)


