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Izglītība Kultūra Veselības aprūpe

Izglītība

Kultūra

Integrēt kultūrizglītības un 
vispārizglītojošās izglītības 
programmas. 
Sadarbība interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības piedāvājuma 
veidošanā. 
Tradicionālo vērtību saglabāšana 
interešu izglītībā.

Veselības 
aprūpe

Informatīvu pasākumu organizēšana 
pirmsskolā un sākumskolā par mutes 
dobuma higiēnu.  
Informatīvi pasākumi izglītības 
iestādēs atkarību izraisošo 
vielu pieejamības un izplatības 
mazināšanai.  
Veselības mācības, sporta vai 
audzinātāja stundu satura 
papildināšana ar tēmām par veselīgu 
uzturu, veselības profilakses pārbaužu 
nepieciešamību. 
Skolu dalība Veselību veicinošu skolu 
tīklā (sadarbībā ar SPKC).  
Portāla "esparveselību" 
popularizēšana izglītības iestādēs. 

Tieša mijiedarbība nav 
identificēta.

Sports

Sporta laukumu pielāgošana PII 
vajadzībām. 
Interešu izglītība saskaņota ar 
programmas "Skola 2030"  
nostādnēm – veselīgs dzīvesveids 
u.c. tēmas, nodrošinot līdzsvaru 
starp tradicionālo un jauno.  Atbalsts 
veselīgam dzīvesveidam – sporta 
nodarbības skolā. Tehnisko un ekstrēmo 
sporta veidu pulciņu attīstīšana. 
Sporta stundās mācīt par veselīgu 
uzturu un skaidrot veselības profilakses 
pārbaužu nepieciešamību.

Starpnozaru pasākumu 
organizēšana.

Sabiedrības veselību 
veicinošu aktivitāšu 
(vingrošanas, sporta 
spēļu, sacensību u.tml.) 
organizēšana.  
Publiskās sporta 
infrastruktūras izveide 
(vingrošanas laukumi, 
velolaukumi u.c.).

Sociālā 
aizsardzība

Aprūpes pakalpojumu uzlabošana un 
organizēta brīvā laika pavadīšanas 
iespēju paplašināšana, sekmējot 
bērnu vispusīgu attīstību un ģimenes, 
darba un privātās dzīves savienošanu. 
Mobinga, psiholoģiskās un fiziskās 
vardarbības prevencija. 
Darbs ar bērniem un jauniešiem,
kuriem ir atkarības un kuri ir cietuši no 
vardarbības. 
Atbalsta speciālistu piesaistīšana 
iekļaujošas izglītības nodrošināšanai.

Kultūras institūciju 
(bibliotēku) funkciju 
paplašināšana, 
piemēram, uzticot valsts 
un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas 
centru funkciju īstenošanu 
pagastu bibliotēkām, tai 
skaitā informēšanu par 
sociālo pakalpojumu 
saņemšanu. 
Kultūras un mākslas 
mijiedarbība – sociāli 
atstumto grupu iesaiste 
kultūras un mākslas 
norisēs.

Veselības aprūpes 
sniedzēju un sociālo 
dienestu sadarbība 
pēctecīgas aprūpes 
nodrošināšanā klientiem. 
Mobilu aprūpes 
mājās pakalpojumu 
nodrošināšana, ietverot 
gan medicīnisko, gan 
sociālo aprūpi.  
Paliatīvās aprūpes 
pakalpojuma 
nodrošināšana. 
Atkarību problēmu 
risināšana ģimenēs, īpaši 
jauniešu vidū.
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Izglītība Kultūra Veselības aprūpe

Mobilitāte 

Skolēnu pārvadājumu organizēšana 
un to iekļaušana sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā. Transporta 
nodrošināšana nokļūšanai uz/no 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēm, uz mūzikas un mākslas, 
sporta skolas nodarbībām.

Transporta nodrošināšana 
uz mūzikas, mākslas 
skolām, kā arī uz kultūras 
pasākumiem. Sabiedriskā 
transporta nodrošināšana 
kultūras tūrismam – vietu, 
pasākumu apmeklēšanai.

Individualizēta un uz 
pieprasījumu balstīta  
transporta organizēšana 
attālākās teritorijās 
dzīvojošu iedzīvotāju 
nogādāšanai uz 
ārstniecības iestādi vai 
mediķu izbraukuma 
vietām.  
Sabiedriskā transporta 
maršrutu tīkla 
pielāgošana veselības 
aprūpes iestāžu darba 
laikiem.

Drošība

Informatīvas un izglītojošas kampaņas 
par to, kā rīkoties krīzes situācijās, 
apmācības par pirmās palīdzības 
sniegšanu, t.sk. uz ūdens. Drošības 
nozarē strādājošo cilvēkresursu 
profesionālā pilnveide.

Sabiedriskās kārtības 
efektīva nodrošināšana 
kultūras pasākumu 
norises laikā. 
Drošība kultūras 
pasākumos.

Koordinētas glābšanas 
dienestu darbības 
nodrošināšana.                                                     
Preventatīvu pasākumu, 
kas mazina  traumas, 
pretlikumīgas darbības, 
īstenosana ar mērķi 
samazināt slodzi uz 
veselības aprūpes sistēmu.

Ekonomika

Sadarbības stiprināšana ar PIKC 
"Liepājas Valsts tehnikums" un 
Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikuma Cīravas teritoriālo 
struktūrvienību profesionālās izglītības 
piedāvājuma aktualizēšanai atbilstoši 
Liepājas un Dienvidkurzemes novada 
iedzīvotāju vajadzībām un darba 
tirgus pieprasījumam (sākotnējā 
profesionālā izglītība, tālākizglītība, 
pieaugušo formālā un neformālā 
izglītība). Mūžiglītības centra izveida 
DKN. 

Radošo industriju 
attīstība un PIKC 
“Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina 
vidusskolas” potenciāls 
darba tirgū.  
Kultūras un radošo 
nozaru spēju stiprināšana: 
radīt platformu 
kultūras un radošo 
industriju sektorā 
iesaistītajiem; veicināt 
inovācijas un jaunradi; 
atbalstīt (apmācības 
uzņēmējdarbībā) 
individuālos māksliniekus.

Medicīnas tūrisma un  
kurortoloģijas attīstība.

Jaunatnes 
politika

Iekļaujoša izglītība: vecāku, 
Sociālā dienesta un 
izglītības iestāžu sadarbība.                                           
Jauniešu iesaiste interešu un 
profesionālās ievirzes izglītībā. 
Interešu izglītības piedāvājuma 
dažādošana atbilstoši jauniešu 
pieprasījumam, t.sk. tehniskajā ievirzē. 
Aktīva jauniešu līdzdalība izglītības 
iestādes darbībā – izglītojamo 
pašpārvaldes, pilsonisko kompetenču 
attīstība. 

Moderna pieeja jauniešu 
iesaistei tradicionālās 
kultūras attīstībā. Kultūras 
pasākumi jauniešu 
auditorijai, programmas 
"Skolas soma" 
īstenošana. Jauniešu 
iesaiste kultūrizglītības 
pasākumos. Pašvaldības 
atbalsts radošo iniciatīvu 
konkursiem. 
Jauniešu līdzdalība 
kultūrpolitikā, kultūrvides 
veidošanā, līdzdalības 
veicināšanā. 

Profesionāls speciālistu 
atbalsts un nodrošināti 
pakalpojumi jauniešiem 
garīgās, fiziskās un 
reproduktīvās veselības 
jautājumos.
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Izglītība Kultūra Veselības aprūpe

Vide

Vides labiekārtošana atbilstoši 
programmas "Skola 2030" 
kompetenču pieejai paraugteritorijas 
pilsētvidē u.c.                                    
Informējošas un izglītojošas 
kampaņas, t.sk. izglītības iestādēs 
par videi draudzīgiem risinājumiem 
vides jomā (it īpaši atkritumu 
apsaimniekošanā).

Kultūrtūrisma maršruti 
ietver arī dabas vērtības. 
Nepieciešama sadarbība 
vērtību saglabāšanā. 
Kultūras norises 
neordinārās vietās, 
tostarp pilsētvidē. 
Kultūrvēsturisko 
pieminekļu un militārā 
mantojuma sakārtošana. 
Ēku, tajā skaitā vēsturisku 
ēku, atjaunošana, 
restaurācija un 
pielāgošana atkārtotai 
izmantošanai kā 
ieguldījums klimata 
pārmaiņu mazināšanā;
Kultūras aktivitātes dabā 
un vidē, izceļot dabas 
vērtības caur kultūras 
prizmu. 
Vides problēmu 
aktualizēšana ar mākslas 
un kultūras palīdzību. 

Ārtelpas rekreācijas 
vietu kā rehabilitācijas 
procesa sastāvdaļu 
veidošana pie veselības 
aprūpes iestādēm. 
Atpūtas pastaigu vietas 
pie veselības aprūpes 
iestādēm kalpo kā daļa no 
rehabilitācijas.

Pārvaldība 
un 

digitalizācija

Cilvēkresursu attīstīšana, 
mūžizglītība visām vecuma 
grupām digitālo prasmju un 
medijpratības pilnveidošanā.                           
Kvalitatīva interneta piejamība katrai 
mājsaimniecībai, tā ierīkošana un 
uzturēšana. 

Kultūras  piedāvājuma 
un kultūras vērtību 
digitalizācija. Kultūras 
norises un vērtības 
kā pašvaldības tēls 
un komunikācija ar 
sabiedrību.  
Attālākos pagastos 
kultūras pakalpojumus 
iekļaut, piedāvāt KAC, 
VPVKAC.

E-veselības pakalpojumu, 
mājaslapas un lietotnes 
izstrāde veselības 
aprūpes pakalpojumu 
ērtākai pieteikšanai 
un izmantošanai, 
rokasgrāmatas izstrāde to 
lietošanai. 
IT risinājumu ieviešana 
veselības aprūpes iestādēs 
to darba atvieglošanai, 
telemedicīnas sniegšanai.



4Liepājas valstspi lsētas un Dienvidkurzemes novada att īst ības programma 2022.–2027.  gadam. 
Pašreizējās s i tuāci jas anal īzes 1 .  p ie l ikums “Nozaru mi j iedarbība”

Sports Sociālā aizsardzība Mobilitāte

Sports

Sociālā 
aizsardzība

Sporta infrastruktūras 
pielāgošana personām ar 
īpašām vajadzībām, pensijas 
vecuma personām. 
Speciālistu sagatavošana 
darbam ar personām, kurām ir 
īpašas vajadzības.

Mobilitāte 

Sabiedriskā transporta un 
mobilitātes infrastruktūras 
nodrošināšana sporta 
pasākumu apmeklēšanai.

Specializēta transporta 
organizēšana personu 
ar īpašām vajadzībām 
nogādāšanai pakalpojumu 
saņemšanas vietās. 

Drošība

Sabiedriskā kārtība un drošība 
sporta pasākumu laikā, droša 
sporta infrastruktūra.

Atskurbtuves pakalpojuma 
nodrošināšana Liepājā un 
Dienvidkurzemes novadā. 
Mobinga, psiholoģiskās 
un fiziskās vardarbības 
ģimenē, izglītības iestādēs 
prevencija.
Tūlītējas aizsardzības 
un atbalsta sniegšana 
bērniem, kuri cietuši no 
vardarbības.

Iedzīvotāju mobilitāte, 
satiksmes drošība, droša 
infrastruktūra velobraucējiem 
un gājējiem. Samazināti 
melnie punkti satiksmē. Viedie 
risinājumi braucēju un gājēju 
drošībai, ceļu aizsargbarjeras 
un atvairbarjeras, atstarotāji, 
kvalitatīvs ceļa segums un 
atbilstošs platums, norādes, 
stāvlaukumi uz valsts 
galvenajiem ceļiem tranzīta 
transportam. Transporta 
infrastruktūras, transportlīdzekļu 
un digitālo risinājumu 
piemērotība personām ar 
kustību traucējumiem.

Ekonomika

Starptautiska mēroga 
komandu sporta veidu 
sacensību un treniņnometņu 
rīkošana, kas sniegtu atbalstu 
mazajiem uzņēmējiem tūrisma 
un viesmīlības nozarē.

Nodarbinātības 
veicināšana ilgstošo 
bezdarbnieku un citās 
sociālā riska grupās 
(pirmspensijas vecuma, 
personas ar īpašām 
vajadzībām u.c.), t.sk. 
veidojot atbalsta 
mehānismus no pašvaldību 
puses.

Transporta insfrastruktrūras 
nodrošināšana atbilstoši 
uzņēmējdarbības aktivitāšu 
koncentrēšanās vietām, 
sabiedriskais transports 
nokļūšanai no dzīvesvietas 
uz darbu un otrādi. Kurzemes 
reģiona attīstības centru un 
galvaspilsētas sasniedzamība 
un sabiedriskā transporta 
nodrošinājums darījumu 
braucieniem; Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada 
starptautiskā sasniedzamība, 
t.sk. sasaistē ar “Rail Baltica”. 
Multimodālu loģistikas ķēžu 
attīstība sinerģijā ar “Rail 
Baltica”.
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Sports Sociālā aizsardzība Mobilitāte

Jaunatnes 
politika

Piedāvājums jauniešiem 
aktīva un lietderīga brīvā laika 
pavadīšanai. 
Sporta pasākumi, sporta klubu 
darbība.               
Sporta un aktivitāšu iespējas 
ārtelpā (laukumi, ūdens sports 
u.tml.).

Atbalsts jauniešu riska 
grupām. 
Subsidētas biļetes uz 
koncertiem un sporta 
pasākumiem, sadarbība 
preventīvo pasākumu 
jomā.
Pasākumu īstenošana, 
kas palīdz jauniešiem 
pāriet no bērna uz 
pieaugušā statusu, īpaši 
ārpusģimenes aprūpes 
bērniem.

Nodrošināta iespēja lauku 
jauniešiem nokļūt uz tuvākajiem 
centriem, pilsētu (pasākumu 
apmeklējums, iesaiste interešu 
izglītībā, veselības aprūpe).

Vide

Publiski pieejamās sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras 
nodrošinājums pilsētvidē 
visām iedzīvotāju grupām gan 
Liepājā, gan Dienvidkurzemes 
novadā.

Universālā dizaina 
principu ieviešana un 
infrastruktūras uzlabošana 
vides pieejamības 
nodrošināšanai 
personām ar īpašām 
vajadzībām. Vides un 
informācijas pieejamības 
veicināšana nedzirdīgām 
un vājdzirdīgām 
personām, neredzīgām 
personām (Braila raksts, 
apskaņošana, akustiskās 
cilpas, ziņas vieglajā 
valodā, surdotulkojumi 
pasākumos, IT risinājumi, 
mājaslapas utt.).

Norādes vietējiem un ārvalstu 
tūristiem (īpaši velobraucējiem) 
uz dabas objektiem. Norādes 
par vietām, kur var/nevar 
nakšņot teltīs (lai nekaitētu 
dabas vērtībām). Speciālu 
gājēju celiņu un velotaku 
izveide, lai neradītu negatīvu 
ietekmi uz vidi patvaļīgas 
kustības rezultātā. Mobilitātes 
punktu infrastruktūras 
attīstība pie vides objektiem 
ar tūrisma nozīmi. Transporta 
infrastruktūras, transportlīdzekļu 
un digitālo risinājumu 
piemērotība personām ar 
kustību traucējumiem. Slēgtu 
velonovietņu izbūve pilsētas 
vidē un daudzdzīvokļu ēku 
pagalmos.

Pārvaldība 
un 

digitalizācija

Sporta pasākumi, notikumi 
kā pilsētas un novada tēlu 
veidojoša sastāvdaļa. IKT 
risinājumi sporta skolu, sporta 
interešu izglītības grupu 
apmeklējuma un norēķinu 
uzskaitei.

Iekļaujošu pasākumu 
organizēšana, 
iesaistot sabiedrības 
mazaizsargātākās un 
riska grupas līdzdalībā, 
nevalstiskā sektora 
darbībā.                                    
Digitālo risinājumu 
pieejamība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.
IT risinājumu ieviešana 
sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu 
sniegšanā, t.sk. digitālo 
rīku izmantošana 
bāriņtiesas darbā.

Vienota informācijas sistēma 
satiksmes organizācijā, 
uzskaitē. Reāllaika pasažieru 
informācijas sistēmas 
attīstība. Digitālie mobilitātes 
pakalpojumi un digitālā biļete. 
Mobilais un interneta tīkla 
pārklājums visā teritorijā. 
Transporta infrastruktūras, 
transportlīdzekļu un digitālo 
risinājumu piemērotība 
personām ar kustību 
traucējumiem.
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Drošība Ekonomika Jaunatnes politika

Ekonomika

Civilās aizsardzības jautājumos 
(evakuācija, transporta 
pakalpojumi) sadarbība ar 
uzņēmējiem. Liepājā izvietotās 
NBS un Zemessardzes vienības, 
kuras tiek uzturētas no 
Aizsardzības ministrijas budžeta 
līdzekļiem, nodrošina citas nozares 
ar papildu ienākumiem.

Jaunatnes 
politika

Izglītojoši pasākumi par drošības 
jautājumiem. 
Informēšana par riskiem, rīcību 
krīzes gadījumos, iesaiste 
brīvprātīgajā darbā.

Jauniešu nodarbinātības 
iespējas, uzņēmējdarbības 
gara veicināšana, 
vasaras nodarbinātība, 
prakses, mentorings 
uzņēmējdarbībā.

Vide

Brīdinošas zīmes, informācija 
atpūtas un peldvietās piejūrā, 
pie upēm un ezeriem, glābšanas 
dienesti Zilā karoga peldvietās 
(iespējams, ka arī citur 
populārākajās atpūtas vietās), 
jūras krastu stiprinājumi pie 
apdzīvotajām vietām, aprīkotas 
stāvvietas pie pludmalēm, 
kāpu aizsargbarjeras, norādes. 
Videonovērošanas sistēmu 
ieviešana nelikumīgas atkritumu 
izgāšanas novēršanai. Glābšanas 
posteņi DKN piekrastē. Vides 
aizsardzības jautājumi – atkritumu 
izmešana neatļautās vietās, 
risinājumi tā novēršanai. Drošas, 
nosegtas velonovietnes pie 
publiskām ēkām un daudzdzīvokļu 
namiem.

Komunālās saimniecības 
un atkritumu saimniecības 
efektīva pārvaldība, 
lai pakalpojumu tarifs 
nodrošinātu principa 
“piesārņotājs maksā” 
ievērošanu atbilstoši 
iedzīvotāju maksātspējai.
Grantu finansējuma 
efektīva piesaiste 
pakalpojumu pašizmaksas 
samazināšanas nolūkos.
Vides resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana.

Jauniešu izpratne un 
līdzdalība vides un 
klimata jautājumos.                                                                
Videi draudzīgas izvēles 
ikdienas dzīvē un “Zero 
waste” principa pakāpeniska 
ieviešana. Videi draudzīgas 
apziņas veidošanas 
pasākumi, kampaņas, 
brīvprātīgais darbs, 
iesaiste zaļo dzīvesveidu 
popularizējošās aktivitātēs – 
izpratnes veidošana par 
dabas vērtībām, īpaši 
aizsargājamām teritorijām un 
to saglabāšanu. Pilsētvides 
plānošana, ņemot vērā 
jauniešu viedokli, jauniešiem 
piemērotus konceptus, t.sk. 
brīvā laika pavadīšanai. 
Vides objekti, kuri ir 
saistoši jauniešiem. Plašs 
piedāvājums brīvā laika 
pavadīšanai vidē. 

Pārvaldība 
un 

digitalizācija

Dienvidkurzemes novada 
un Liepājas pilsētas tēla 
mērķtiecīgs mārketings investīciju 
piesaistei, tūrismam, pievilcīgas 
dzīves vides pozicionēšanai.                                                 
Uzņēmēju iesaiste līdzdalībā 
un lēmumu pieņemšanā. 
E-vide mazina privātā sektora  
uzņēmumu administratīvo slogu.

Jauniešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā, 
atbalsts nevalstisko 
organizāciju iniciatīvām.
Digitālo prasmju 
un medijpratības 
pilnveidošana  jēgpilnai 
līdzdalībai digitālajā 
vidē. Digitālie rīki 
saziņā ar jauniešiem.                                              
Jauniešu līdzdalība un 
iesaiste vietējās kopienas 
dzīvē un pārvaldē – 
jauniešu domju darbība, 
līdzdalība politiskajās 
aktivitātēs.

Aplikācijas, digitālie 
risinājumi informācijas 
sniegšanai par dabas 
vērtībām, noteikumiem 
aizsargājamās 
dabas teritorijās.                         
Viedie risinājumi ūdens 
uzskaitē, enerģijas patēriņa 
mazināšana. 


