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Izglītība
Starptautiska sadarbība
Ārzemju un Latvijas augstskolu sadarbība ar 
pašvaldībām pilsētvides problēmu risinājumu 
meklējumos.

Pārrobežas sadarbība
Sadarbība ar Lietuvu vides izglītības jomā (Baltijas
jūras piekraste).

Valsts
Profesionālās izglītības piedāvājuma attīstīšana 
atbilstoši Liepājas un Dienvidkurzemes novada darba 
tirgus pieprasījumam.

Kurzemes plānošanas reģions
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas 
teritoriālās struktūrvienības izglītības programmu un 
materiāli tehniskās bāzes attīstība.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Izveidot vienotu Liepājas un Dienvidkurzemes novada 
metodisko centru izglītības un sporta jomā.
Ciešāka sadarbība interešu izglītības, mūžizglītības 
un profesionālās izglītības jomā (prakses iespējas,  
pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese utt.).
Liepājas Iekļaujošās izglītības centra pakalpojumu 
pieejamība Dienvidkurzemes iedzīvotājiem.
Sadarbība jaunatnes jomā.
Kopīgi izglītības iestāžu vadītāju kursi (pa jomām).

Kultūra
Starptautiska sadarbība
Starptautiska sadarbība, piesaistot starptautiska, 
augsta līmeņa māksliniekus, lai paplašinātu kultūras 
piedāvājumu. 
Starptautiska sadarbība ar mērķi attīstīt Grobiņas 
arheoloģisko ansambli par starptautisku tūrisma 
galamērķi. Iespējamie attīstības virzieni: radošās 
industrijas, radošas pilsētvides attīstība, atstumto 
sabiedrības grupu iesaiste/integrācija ar mākslas/
kultūras procesu palīdzību; elektroniskās mākslas 
attīstība – tīkla izveide.
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Pārrobežas sadarbība
Sadarbības projektu veidošana kultūras piedāvājuma 
paplašināšanai, kapacitātes stiprināšanai un kultūras 
nozares attīstībai kopumā.

Valsts
Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana 
un attīstība.
Radošo industriju attīstība.
Kultūras mantojuma digitalizācija.

Kurzemes plānošanas reģions
Sadarbība kultūras nozares darbinieku kapacitātes 
stiprināšanā, pieredzes apmaiņā un tīklošanās jomā.
Sadarbība vienotu Kurzemes kultūrmaršrutu izstrādē: 

 • Kurzemes 3 kultūrtelpu (Lībiešu, Alsungas, Nīcas, 
Rucavas, Bārtas) vienots  kultūras maršruta 
piedāvājums; 

 • maršruta izveide militārā mantojuma jomā u.tml 

Radošo industriju pārstāvju un uzņēmumu attīstības 
veicināšana, pieredzes apmaiņa un tīklošanās.
Sadarbība virzībai uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 
titula iegūšanu un starptautiskas sadarbības 
veicināšanu.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Sadarbība starp Liepājas PIKC “Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskola” un DKN profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm mācībspēku piesaistē un 
izglītības programmu pilnveidošanā. 
Sadarbība profesionālās mākslas jomā un tās 
piedāvājuma paplašināšana novadā.
Sadarbība radošo industriju attīstībā un kultūras 
maršrutu veidošanā, piedāvāšanā. 
Sadarbība ar Liepājas Universitāti tradicionālā kultūras 
mantojuma izpētē, saglabāšanā, popularizēšanā un 
digitālo un IKT risinājumu ieviešanā.
Sadarbība virzībai uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 
titula iegūšanu, kā arī starptautisku sakaru veidošanā.
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Veselības aprūpe
Starptautiska sadarbība
Sadarbība nav identificēta.

Pārrobežas sadarbība
Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana akūtos 
gadījumos.

Valsts
Mobilo veselības aprūpes speciālistu izbraukumu 
organizēšana.
Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par 
slimību un atkarību profilaksi, veselīgu dzīvesveidu. 
Sabiedrības veselības veicināšanai nozīmīgas 
informācijas apkopošana  
(piem., portāls “esparveselību.lv”).
Valsts finansētas veselības aprūpes pakalpojumu 
apjoma paplašināšana.
Paliatīvās aprūpes, medicīniskās aprūpes mājās 
attīstīšana.
Veselības aprūpes e-pakalpojumu attīstība.

Kurzemes plānošanas reģions
Veselības aprūpes speciālistu izbraukuma vizīšu 
organizēšana.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Vienotas platformas jeb informācijas sadaļas izveide 
mājaslapā par veselības aprūpes speciālistiem un to 
pieņemšanas laikiem.
Veselības aprūpes speciālistu izbraukuma vizīšu 
organizēšana.
Zobārstniecības pakalpojumu pieejamības uzlabošana 
akūtos gadījumos.
Sadarbība starp stacionāru un sociālās aprūpes iestādi,  
Sociālo dienestu, lai nodrošinātu klienta pēctecīgu 
aprūpi.
Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par 
slimību un atkarību profilaksi, veselīgu dzīvesveidu.

Sports
Starptautiska sadarbība
Starptautiska mēroga sporta pasākumu un sacensību 
organizēšana.

Pārrobežas sadarbība
Dalība starptautiskās sporta sacensībās.
Pieredzes apmaiņas pārrobežu projekti treneriem, kā 
arī sporta jomas pārvaldības jautājumos u.c.

Valsts
Sadarbība ar nacionāla mēroga sporta klubiem, 
valsts institūcijām konkrētu sporta veidu attīstībai, tai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide, pielāgošana 
dažāda mēroga sacensību norisēm. 

Kurzemes plānošanas reģions
Bērnu un jauniešu sporta attīstība. Audzēkņiem no 
attālākām vietām tiek nodrošināta uzturēšanās, 
izmitināšana.
Kurzemes reģiona sacensības sporta skolu audzēkņiem. 

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Sadarbība rallija un autosporta sacensību 
organizēšanā, trases posmu sagatavošanā.
Dienvidkurzemes novada sporta infrastruktūras 
izmantošana ar mērķi atslogot intensīvi izmantoto 
Liepājas sporta infrastruktūru.
Sadarbība transporta nodrošināšanā uz reģiona 
vietām, kur nav attiecīgā sporta pakalpojuma, bet ir 
interese.
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Sociālā aizsardzība
Starptautiska sadarbība
Sadarbība nav identificēta.

Pārrobežas sadarbība
Sadarbība nav identificēta.

Valsts
Aizbildnības, adopcijas, audžuģimeņu, viesģimeņu 
kustības attīstīšana, īstenojot informatīvus un atbalsta 
pasākumus.
Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana 
sabiedrībai par dažādu grupu vajadzībām un to sociālo 
iekļaušanu. 
Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana 
sabiedrībai par vardarbību un tās pazīmēm.
Atbalsta pasākumu un informatīvu pasākumu 
organizēšana sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Kurzemes plānošanas reģions
Deinstitucionalizācijas projekta ilgtspējas, pēctecības 
nodrošināšana.
Aizbildnības, adopcijas, audžuģimeņu, viesģimeņu 
kustības attīstīšana, īstenojot informatīvus un atbalsta 
pasākumus.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
NVO tīkla attīstīšana, lai organizācijas nepieciešamības 
gadījumā varētu sniegt sociālos pakalpojumus, 
piemēram, aprūpi mājās, asistenta pakalpojumu u.c.
Specializēts transports personām ar funkcionāliem 
traucējumiem.
Aizbildnības, adopcijas, audžuģimeņu, viesģimeņu 
kustības attīstīšana, īstenojot informatīvus pasākumus.
Sabiedrībā balstītu un ģimeniskai videi pietuvinātu 
sociālo pakalpojumu sniegšana.
Vienotas tīmekļa vietnes vai sadaļas izveide mājaslapā  
par pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem ģimenēm.
Sadarbības grupas izveide bērnu un ģimeņu problēmu 
risināšanai.
Apmācības un atbalsta grupas vecākiem veselīgas 
ģimenes veidošanai.
Apmācības un atbalsta grupas jauniešiem pārejai uz 
pieaugušo dzīvi, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem.
Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana par 
dažādu grupu vajadzībām un to sociālās iekļaušanas 
nepieciešamību. 
Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana, 
kuri ir vērsti uz atkarību profilaksi un vardarbības 
mazināšanu. Praktisku, kopīgu pasākumu īstenošana, 
lai mazinātu atkarību un vardarbības radītās sekas.
 
 

Drošība
Starptautiska sadarbība
Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas  darbība 
Baltijas jūras pilsētu savienības (UBC – Union of the 
Baltic Cities) Drošas pilsētas komisijā (Safe Cities 
Commission), kurā Liepājas Pašvaldības policijai 
nozares profila izstrādes brīdī ir vadošā loma.                                                                                                            
Pašvaldības policijas un militāro dienestu dalība 
starptautiskos projektos (klimata pārmaiņas, jauniešu 
drošība, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības 
speciālistu apmācības, profesionālā pilnveide).                            

Pārrobežas sadarbība
Glābšanas dienestu un pašvaldību sadarbība 
potenciālo risku noteikšanā un mazināšanā, efektīva 
sadarbība glābšanas darbu organizēšanā pierobežas 
teritorijās. Kopīgi Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
projekti drošības jomā. Sadarbība ar Skodas 
pilsētas (Lietuva) drošības un glābšanas dienestiem, 
sankcionējot to darbību pierobežas teritorijā.  

Valsts
Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes 
novada Pašvaldības policijas sadarbība ar 
Valsts policiju, VUGD, NMPD u.c. dienestiem.                                                                                                   
Satiksmes drošības risinājumi uz valsts galvenajiem un 
reģionālas nozīmes ceļiem.                    

Kurzemes plānošanas reģions
Sadarbība krīzes situācijās un glābšanas 
darbos ar kaimiņu un pierobežas 
pašvaldībām. Novērošanas sistēmas izveide.                                                    
Risinājumi piejūras dabas aizsargājamo teritoriju 
piekļuvei. Sadarbība ar VUGD un NMPD.                              

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Civilās aizsardzības plāns, operatīvo un glābšanas 
dienestu sadarbība. Kopīga drošu satiksmes risinājumu 
izstrāde. Vienotas videonovērošanas sistēmas izveide.
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Mobilitāte
Starptautiska sadarbība
Starptautisko multimodālo transporta savienjumu 
attīstība:  aviācija pasažieriem un kravām, jūras 
savienojumi kravām un pasažieriem, dzelzceļa 
savienojumi (“Rail Baltica”) bezemisiju mobilitātei.
Savienojumu attīstība starp Liepāju un Skodu, 
Mažeiķiem.  

Pārrobežas sadarbība
Labās prakses pārņemšana un dalīšanās ar to 
mobilitātes plānošanas un bezemisiju mobilitātes 
jomās.
Pārrobežu projekti sabiedriskā transporta un 
mobilitātes risinājumu/pakalpojumu digitalizācijā.
Pārrobežu sabiedriskā transporta attīstība (LV–LT).

Valsts
Integrēts pilsētas un reģionālo pārvadājumu 
(multimodāls sabiedriskais transports) sabiedriskā 
transporta maršrutu tīkls; dzelzceļa ka sabiedriskā 
transporta mugurkaula realizācija maršrutā Rīga–
Liepāja, integrācija ar “Rail Baltica”.
Reģionālu un vietējas/pilsētas nozīmes mobilitātes 
punktu attīstība. 
Vienotās sabiedriskā transporta biļetes attīstība.
Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabošana multimodālo 
piegāžu ķēžu un mobilitātes vajadzībām.
Dzelzceļa līnijas Rīga–Liepāja modernizācija, 
nodrošinot pasažieru vilcienu laiku ceļā, kas ir mazāks 
par 2.5 h, un iespējamā līnijas elektrifikācija, nodrošinot 
bezizmešu dzelzceļa transportu.
Transporta elektrouzlādes infrastruktūras attīstība. 

Kurzemes plānošanas reģions
Integrēts pilsētas un reģionālo pārvadājumu 
(multimodāls sabiedriskais transports) sabiedriskā 
transporta maršrutu tīkls.
Reģionālu un vietējas/pilsētas nozīmes mobilitātes 
punktu attīstība. 
Sabiedriskā transporta elektrouzlādes infrastruktūras 
attīstība.
Transportlīdzekļu elektrouzlādes infrastruktūras 
attīstība.
Veloceļu tīkla infrastruktūras attīstība.
Liepājas un Dienvidkurzemes mobilitātes plāna izstrāde 
(SUMP), integrēta sabiedriskā transporta plāna izstrāde.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Integrēts pilsētas un reģionālo pārvadājumu 
(multimodāls sabiedriskais transports) sabiedriskā 
transporta maršrutu tīkls.
Reģionālu un vietējas/pilsētas nozīmes mobilitātes 
punktu attīstība Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes 
novadā.
Pilsētas un novada sabiedriskā transporta un skolēnu 
transporta zaļināšana (bezemisiju transports). 
Sabiedriskā transporta elektrouzlādes infrastruktūras 
attīstība.
Veloceļu tīkla infrastruktūras attīstība primāri uz vietām, 
kur koncentrējas darba vietas pilsētā un novadā.
Pilsētu ielu un pašvaldības ceļu infrastruktūras 
uzlabošana.
Liepājas un Dienvidkurzemes mobilitātes plāna izstrāde 
(SUMP),  integrēta sabiedriskā transporta plāna 
izstrāde.
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Ekonomika
Starptautiska sadarbība
Sadarbība ar Eiropas ostām un lidostām (t.sk. 
sadarbība ar pārvadājumu pakalpojumu 
nodrošinātājiem), kas varētu būt galamērķi kravu (t.sk. 
Ro-Ro) un pasažieru plūsmām uz Liepāju un no tās. 

Pārrobežas sadarbība
Sadarbība tūrisma nozarē. Sadarbība dažādu 
pārrobežu projektu realizācijā, kas balstās uz kopīgām 
interesēm tūrisma un atpūtas industrijas jomā, 
potenciāli sadarbība ar Kalipēdas ostu un Palangas 
lidostu.

Valsts
Liela mēroga industriālo teritoriju attīstība (bijušās 
AS “Liepājas metalurgs” teritorija. Sadarbība Liepājas 
ostas attīstības nodrošināšanā (t.sk. risinot ar ostas un 
dzelzceļa infrastruktūras attīstību saistītos jautājumus, 
kravu plūsmu piesaisti u.c. jautājumus). Sadarbība 
aviomaršrutu plānošanā, ieviešanā un uzturēšanā.

Kurzemes plānošanas reģions
Sadarbība tūrisma nozarē, veidojot un piedāvājot 
vienotus/kopīgus tūrisma pakalpojumus. Īpašs 
uzsvars liekams uz sadarbību ar Baltijas jūras 
piekrastē esošajām Kurzemes reģiona pašvaldībām. 
Vienotas, sasaistošas vai savstarpēji papildinošas 
veloinfrastruktūras attīstība, maršrutu plānošana un 
ieviešana (Eirovelo, velo takas/celiņi starp apdzīvotām 
vietām, veloceļi gar autoceļiem u.tml.).

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Iesaiste Liepājas lidostas darbībā. Atbilstošas tehniskās, 
institucionālās un juridiskās bāzes un atbalsta 
nodrošināšana no abām pašvaldībām. Sadarbība un 
koordinācija tūrisma nozarē, piedāvājot savstarpēji 
vienotus un kopīgus pakalpojumus gan pilsētas un 
novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ieguldījumi 
pieejamības un sasniedzamības uzlabošanā Baltijas 
jūras piekrastē, t.sk. pludmales infrastruktūras 
sakārtošana, norādes zīmju izveide, celiņu un 
autostāvvietu izbūve u.tml. Regulāra komunikācija 
starp Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību 
ekonomikas/uzņēmējdarbības speciālistiem, t.sk. kopīgi 
organizēts darbs investīciju piesaistē. Vienotas datu 
bāzes izveidošana par Liepājas un Dienvidkurzemes 
novada pašvaldībās neizmantoto nekustamo īpašumu 
piedāvājumu investoriem un uzņēmējiem.

Jaunatnes politika
Starptautiska sadarbība
Jaunas zināšanas un kompetences, sociālā iekļaušana, 
īstenojot starptautisko sadarbību, mobilitāti, apmācības 
un praksi jaunatnes programmā “Erasmus+”, 
Sollidaritātes korpusu. Starptautiskais brīvprātīgais 
darbs un solidaritātes projekti. Starptautiskā 
sadraudzība ar jauniešu centriem pasaulē.  

Valsts
Pēctecība projektam “Proti un dari!”. Jaunatnes 
politikas valsts programma.

Kurzemes plānošanas reģions
Jauniešu dalība reģionālajos pasākumos (apmācības, 
forumi, nevalstisko organizāciju tīklojumi). Sociālie 
pakalpojumi, rehabilitācija. Plašāks metodiskais 
atbalsts no Kurzemes plānošanas reģiona. Jauniešu 
uzņēmējdarbības veicināšana.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Speciālistu atbalsta grupas jauniešiem ar mentālās 
veselības, psihoemocionālajiem traucējumiem.                                                                  
Infrastruktūra aktīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā 
laika pavadīšanai. Mentoringa programmas jauniešu 
personības attīstībai un integrācijai pieaugušo 
dzīvē. Veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām 
iekļaušanos sabiedrībā. Aktivitātes jauniešu pilsoniskās 
kompetences attīstībai. Projekti ar domubiedriem 
Liepājā un Dienvidkurzemes novadā ģeogrāfiskās 
vietas izzināšanai, piederības saikņu stiprināšanai. 
Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana.
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Vide
Starptautiska sadarbība
Jauniešu iesaistīšana Eiropas teritoriālās sadarbības 
procesos.

Pārrobežas sadarbība
Sadarbība klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā 
(Baltijas jūras krasta erozija), tiecoties uz vienotu vides 
prasību noteikšanu piekrastes zonās. Sadarbība vides 
piesārņojuma/avāriju novēršanā.

Valsts
Sadarbība klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā 
(Baltijas jūras krasta erozija, ezeru un zemju 
eitrofikācija). Sadarbība gaisa kvalitātes monitoringā. 
Sadarbība atbilstošu normatīvo aktu koriģēšanā vai 
ieviešanā, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanos 
Liepājā un Dienvidkurzemes novadā.

Kurzemes plānošanas reģions
Sadarbība klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā 
(Baltijas jūras krasta erozija, ezeru un zemju 
eitrofikācija).

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Pie Liepājas pilsētas robežas esošo blīvi apdzīvoto 
teritoriju (piemēram, Grīnvalti un Cimdenieki) 
inženierkomunikāciju sakārtošana un to pievienošana 
Liepājas pilsētas inženiertehniskajiem tīkliem. Liepājas 
ezera un Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošana 
un rekreatīvās vērtības paaugstināšana. Sadarbība 
klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā (jūras krasta 
erozija, gaisa kvalitātes uzlabošana u.tml.). Mājokļu 
tirgus attīstības savstarpēja koordinēšana.

Pārvaldība un  
digitalizācija
Starptautiska sadarbība
Starptautiskā sadarbība un tīklojumi 
(pašvaldību sadraudzības pilsētas 
Lietuvā, Ukrainā, Vācijā, Zviedrijā, Polijā).                                                                                    
Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbība, lai 
sekmētu Baltijas jūras reģiona attīstību, konkurētspēju, 
vides aizsardzību. Liepāja – spēcīgs zīmols Baltijas 
reģionā kultūras un tūrisma jomā.

Valsts
Sadarbība pašvaldību tīklojumos, pašvaldību 
veidotajās biedrībās. Līdzdarbība pašvaldībām 
būtisku politiku, normatīvo regulējumu, 
attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 
E-pakalpojumu ieviešana, vienotais valsts 
un pašvaldību klientu  apkalpošanas centrs.                                                                                        
Sadarbība ar Rīgas pašvaldības iestādi “Rīgas domes 
informācijas tehnoloģiju centrs” projektā “Pašvaldības 
klientu informācijas pārvaldības risinājumi”  
(e-pakalpojumu izstrāde, pārvaldības procesu pilnveide, 
informācijas tehnoloģiju risinājuma nodrošināšana).                                                                     
Sadarbība ar citām pašvaldībām  (Daugavpils, 
Rēzekne, Jelgava, Rīga)  vienotās atvieglojumu 
informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā.

Kurzemes plānošanas reģions
Liepāja un Dienvidkurzeme – kultūras, sporta un 
tūrisma zīmols.  Pašvaldības darbinieku profesionālā 
pilnveide un labās prakses apmaiņa. Sadarbība ar 
Kurzemes plānošanas reģionu kopīgo interešu projektu 
īstenošanā.

Dienvidkurzemes novads un Liepājas
valstspilsēta
Kopīga iekšējā un ārējā komunikācija Dienvidkurzemes 
novada un Liepājas pilsētas tēla veidošanā un 
popularizēšanā. Vienots informācijas centrs. Datu 
uzkrāšana un uzglabāšana, kopīgs mākoņdatošanas 
pakalpojums. Pašvaldības e-pakalpojumi, digitālie 
rīki. Kopīgu sadarbības institūciju veidošana (izglītība, 
atkritumu  apsaimniekošana). Vienotas videosistēmas 
izveide. 


