
Darbība (D), 

projekts (P), 

sadarbības 

darbība (SD), 

sadarbības 

projekts (SP)

Unikālais 

darbības / 

projekta nr.

Augsta 

prioritāte (A)
Darbības / Projekta nosaukums Darbībā / Projektā plānotās aktivitātes

Darbības / Projekta plānotie 

iznākuma rādītāji 

(nosaukums, vērtība, 

mērvienība)

Vieta, adrese 2022 2023 2024 2025 2026 2027 pēc 2027. Kopā, euro Finanšu avots (-i)

Atbildīgā iestāde, 

Administrācijas 

struktūrvienība vai 

kapitālsabiedrība, kas 

saņem finansējumu un 

sniedz informāciju par 

darbības / projekta 

īstenošanu

Līdzatbildīgā iestāde, 

Administrācijas 

struktūrvienība vai 

kapitālsabiedrība

Projekta / Darbības 

statuss

 
 

U 1.1. Pilnveidot komunālo infrastruktūru
                

D D_1.1.1.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

pārklājuma paplašināšana un atjaunošana

Izbūvēti jauni ū/k cauruļvadi, 30 km. Atjaunoti ū/k cauruļvadi, 10 

km.

Izbūvēti jauni ū/k cauruļvadi, 30 

km. 

Atjaunoti ū/k cauruļvadi, 10 km.

pilsētvide  p p p p p p pēc 2027. 1 000 000,00 € Pašvaldības budžets SIA "Liepājas ūdens"  Plānots

P VPr_38 Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta

Izbūvēt jaunus centralizētus kanalizācijas cauruļvadus dažādās 

vietās pilsētā, kur vēl nav pieejami centralizētās apgādes 

pakalpojumi (kopumā apm.10 km).

izbūvēti jauni ū/k cauruļvadi ~ 10 

km kopgarumā                   
pilsētvide x 2 350 000,00 €

SAM 3.5.1.1., KF, SIA "Liepājas 

ūdens"
SIA "Liepājas ūdens"  Plānots

P VPr_369  
Saules elektrostaciju piegāde un uzstādīšana 

ūdenssaimniecības objektos Liepājā

Izbūvēta saules elektrostacija notekūdens attīrīšanas iekārtās – 2 

gb. un ūdenssaimniecības ražotnē – 1 gb.

Saules elektrostaciju saražotā 

elektroenerģija 275 MWh/ gadā

Lībiešu iela 33, Liepāja; 

Ventas iela 11/17, Liepāja
x x x x    300 000,00 €

SAM 13.1.3.1. ( ERAF), SIA 

"Liepājas Ūdens" finansējums
SIA "Liepājas ūdens"  Īstenošanā

D D_1.1.2.  
Virszemes hidrantu izbūve pilsētas 

mikrorajonos

Virszemes un pazemes hidrantu izbūve Liepājas pilsētā (katrā 

mikrorajonā), nodrošinot ērtu piekļuvi operatīvajam transportam, 

un ārkārtas situācijas laikā paredzot novākt visus traucējošos 

transporta līdzekļus bez finansiālām sekām. Kopā pilsētā laika 

periodā no 2021. līdz 2027. gadam būtu nepieciešams uzstādīt 

200 hidrantus. Viena pazemes hidranta uzstādīšanas izmaksas 

750 eiro, viena virszemes hidranta uzstādīšanas izmaksas 3 000 

eiro. Katra hidranta izbūvei nepieciešams izstrādāt tehnisko 

dokumentāciju.

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija un izbūvēti ~200 

hidranti

pilsētvide x x x x x x  300 000,00 € Pašvaldības budžets SIA "Liepājas ūdens  Plānots

P JPr_6  
Saules kolektoru sistēmas un akumulācijas 

tvertnes uzstādīšana
Saules enerģijas izmantošana katlu mājā.

Izveidota viena saules kolektoru 

sistēma un viena akumulācijas 

tvertne

Tukuma iela 4, Liepāja   x  700 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepajas enerģija"  Plānots

P JPr_7  Katlu māju pārbūve
Pārbūvēt katlu māju Grīzupes ielā pārejai no fosilā kurināmā uz 

biomasu (šķeldu).

Pārbūvēta katlu māja Grīzupes 

ielā
Grīzupes ielā 10, Liepāja x x      1 500 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepajas enerģija" Plānots

D D_1.1.4.  
Alternatīvās enerģijas izmantošana karstā 

ūdens sagatavošanai 

Uzstādīt saules kolektorus daudzdzīvokļu dzivojamām ēkām 

karstā ūdens ražošanai  (LNA apsaimniekotās ēkas).

Uzstādīti saules kolektori 

daudzdzīvokļu dzīvojamām 

ēkām

pilsētvide x x x x x x  500 000,00 € Ārējais finansējums
SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija
Plānots

D D_1.1.5.  

Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve un 

pārbūve Liepājas pilsētas ūdensapgādes 

sistēmā

~ 60 ielās. Pieslēguma izbūve Centrālai slimnīcai un 

Cimdeniekiem (lidosta). ~ 50 km.

Veikti uzlabojumi ~60 ielās, 

izbūvēts pieslēgums 

Reģionālajai slimnīcai un lidostai 

~50 km kopgarumā

pilsētvide x x x x x x  10 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas ūdens"  Plānots

D D_1.1.6.  
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, 

pārbūve un atjaunošana Liepājas pilsētā
~ 60 ielās. ~ 23 km.

Veikti uzlabojumi ~60 ielās, ~23 

km kopgarumā
pilsētvide x x x x x x  14 880 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas ūdens"  Īstenošanā

D D_1.1.7.  
Veicināt ūdens resursu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu

Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu atjaunošana un 

notekūdeņu attīrīšanas procesa uzlabošana, energoefektivitātes 

uzlabošana. Nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija
Lībiešu iela 33, Liepāja x x x x x x  3 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas ūdens"  Plānots

   U 1.2. Attīstīt meliorācijas sistēmu              

P JPr_8  
Pretplūdu pasākumi vides kvalitātes un 

drošības nodrošināšanai Liepājā

Sūkņu staciju pārbūve, izlaižu atklātās ūdenstilpēs pārbūve, 

sūkņu nomaiņa, centrālo lietus ūdens kolektoru pārbūve, t.sk. 

kopējās jaudas palielināšana. 1) Cukura ielā 2 (viena sūkņa 

nomaiņa, cauruļvadu atjaunošana, ēkas atjaunošana – apdares 

darbi, apkures, ventilācijas sistēmas un elektrotīklu atjaunošana); 

2) Dzērves ielā 7 (divu sūkņu nomaiņa, cauruļvadu nomaiņa, ēkas 

atjaunošana- apdares darbi, apkures, ventilācijas sistēmas un 

elektrotīklu atjaunošana); 3) Tebras ielas galā Liepājas ezera 

teritorijā (lietus kanalizācijas iztekas pārbūve, palielinot izteces 

jaudu un novēršot ezera līmeņa svārstību ietekmi uz izteces 

darbību); 4) Bernātu ielā 42A (sūkņu stacijas pārbūve); 5) K. 

Valdemāra ielā 4 (sūkņu stacijas pārbūve).

Veikti uzlabojumi 5 lietus ūdens 

savākšanas un novadīšanas 

stacijās

Cukura iela 2;

Dzērves iela 7,

Tebras iela,

Bernātu iela 42A,

Kr.Valdemāra iela 4

x x x x    10 000 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde SIA "Liepājas ūdens" Īstenošanā

Pielikums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmai 2022.–2027. gadam - Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns (aktuālā versija ar grozījumiem, Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības domes 2022. gada 15.septembra lēmums nr. 328/13)

Darbības / projekta īstenotājs (-i), 

atbildīgais (-ie)
Plānotās investīcijas darbībai / projektam

Darbības / Projekta īstenošanas termiņš (izvēlēties no 

klasifikatora: x - ar termiņu no-līdz; p - pastāvīgi veicams; 

pēc 2027.gada - ilgtermiņā veicams)

 Pamatinformācija par rīcību un investīciju plānā iekļautajām darbībām un projektiem

Rīcības virziens nr. 1 "Dzīves vide un daba"



P VPr_238  

Meliorācijas sistēmu pārbūve no 

zemesgabala Lībiešu ielā 21/25 līdz 

Cietokšņu kanālam, Liepājā

Uzlabota infratruktūra meža ražības paaugstināšanai, audzes 

veselības un kokmateriālu kvalitātes celšanai, saglabājot meža 

ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 

daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī 

mežsamniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. 

Atjaunota meliorācijas sistēma 3,14 km garumā: 14. novembra 

bulvārī 88/98, Lībiešu ielā 14, Lībiešu ielā 21/25. Atjaunotas 

meliorācijas sistēmas savienojošās ceļu caurtekas zem 14. 

novembra bulvāra 56 m garumā.

Atjaunota meliorācijas sistēma 

~3,14 km kopgarumā,                                                

Atjaunotas ceļu caurtekas ~56 m 

garumā

14. novembra bulvāris 

88/98, Lībiešu iela 14, 

Lībiešu ielā 21/25, Liepāja

 x x x    113 118,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Plānots

  U.1.3. Attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas            

SP (DKN 1.3.1.) VPr_1 A

Bioloģiski noārdāmo atkritumu anairobās 

pārstrādes kompleksa izveide atkritumu 

poligonā „Ķīvītes”

Uzbūvēt ēku, uzstādīt nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu 

bioloģiski noārdāmo atkritumu anairobās pārstrādes 

nodrošināšanai.

Izbūvēts 1 bioloģiski noārdāmo 

atkritumu pārstrādes komplekss

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430

x x     7 644 076,00 €
SAM 5.2.1., ERAF, VB, 

kapitālsabiedrības līdzfinansējums
SIA "Liepājas RAS" Īstenošanā

SD (DKN 1.3.2.) SD_1.3.1.  
No atkritumiem iegūta kurināmā 

sagatavošana

Nodrošināta  kurināmā ieguve no atkritumiem. Izbūvēt atkritumu 

apstrādes cehu un laukumu, iegādaties attiecīgās iekārtas. 

Nepieciešama tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Izbūvēts 1  atkritumu apstrādes 

komplekss

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430

    x x  5 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS" Plānots

D D_1.3.2.  
Atkritumu šķirošanas punktu izveides 

aktivizēšana mikrorajonos

Izveidotas jaunas atkritumu dalītās vākšanas vietas 

daudzdzīvokļu māju pagalmos. Liepājas pilsētā un reģionā 

izveidota sistēma, kas nodrošina vismaz 80% reciklējamo, 

reģenerējamo un pārstrādājamo atkritumu dalītu savākšanu, 

izvietojot specializētus konteinerus dažādiem atkritumu veidiem 

(bīstamie atkritumi, videi kaitīgās preces, stikls, tīrs iepakojums). 

Nodrošināta to savākšana (Liepājas atkritumu apsaimniekošanas 

reģions), 5 vietas gadā.

Izveidotas ~5 vietas gadā pilsētvide x x x x x   100 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

SIA "Liepājas RAS" Plānots

SP (DKN 1.3.4.) JPr_10  Tekstila atkritumu apstrādes ceha izbūve
Izveidots un aprīkots apstrādes cehs, kur tekstila atkritumus 

sagatavo reģenerācijai un turpmākai izmantošanai.

Izveidots 1 tekstila atkritumu 

apstrādes cehs

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430

 x x x x x  1 500 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS" Plānots

SP (DKN 1.3.5.) JPr_11  
Atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas 

izbūve

Izbūvēta atkritumu krātuve 4,8 ha ar kopējo ietilpību līdz 500 000 

t, izveidota saistītā infrastruktūra, lai nodrošinātu sadzīves 

atkritumu apglabāšanu un sabiedriskā pakalpojuma 

nepārtrauktību Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. 

Nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

Izbūvēta atkritumu krātuve 4,8 

ha ar kopējo ietilpību līdz 

500 000 t

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430

x x x x x x  4 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS" Plānots

SP (DKN 1.3.6.) JPr_12 A Komposta stabilizēšanas kompleksa izveide
Izbūvēts laukums un iegādātas iekārtas, lai stabilizētu 

fermentācijas procesā iegūtu kompostu.

Izbūvēts 1 komposta 

stabilizēšanas komplekss

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430 

     x  1 200 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS" Plānots

SD (DKN 1.3.8.) SD_1.3.3.  
Jūras piesārņojošo atkritumu apjoma 

samazināšana

Izstrādāts jūras piesārņojošo atkritumu apsaimniekošanas plāns. 

Jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas izvērtēšana un 

praktiska rīcība plastmasas frakciju daudzuma un apjoma 

samazināšanai.

Izstrādāts 1 jūras piesārņojošo 

atkritumu apsaimniekošanas 

plāns

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads 
p p p p p p  50 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

SD (DKN 1.3.7.) JPr_13 A

Plastmasas atkritumu piesārņojuma 

izvērtēšana, monitorings un samazināšana 

Latvijas-Lietuvas piekrastē, izmantojot 

inovācijas un sabiedrības vides apziņas 

celšanu

Tālizpētes funkciju sasaiste ar spēju izvērtēt makro un mikro 

plastmasas atkritumu daudzumu, kas tiek akumulēts jūras aļģu 

sanesumos. Izveidotas  plastmasas atkritumu piesārņojuma 

monitoringa un apsaimniekošanas vadlīnijas. 

Izstrādātas plastmasas atkritumu 

piesārņojuma monitoringa un 

apsaimniekošanas vadlīnijas

Liepājas pilsētas un 

Dienvidkurzemes novada 

jūras piekraste (~110 km)

x x      500 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

SD (DKN 1.3.9.) SD_1.3.4.  
No atkritumiem iegūtas alternatīvās enerģijas 

ieguve un efektīva izmantošana 
Izbūvētas iekārtas alternatīvās enerģijas ieguvei 

Izbūvētas iekārtas alternatīvās 

enerģijas ieguvei 

 “Ķīvītes”, Grobiņas 

pagasts, Dienvidkurzemes 

novads, LV-3430 

p p p p p p pēc 2027. 2 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS"  Plānots

SP (DKN 1.3.10.) JPr_14  
Poligona gāzes pārstrādes iekārtas 

pilnveidošana un efektivitātes uzlabošana

Jaunas koģenerācijas iekārtas (~300 kW) iegāde atkritumu gāzes 

efektīvai utilizācijai. 

Uzstādīta ~300kW koģenerācijas 

iekārta 

 “Ķīvītes”, Grobiņas 

pagasts, Dienvidkurzemes 

novads, LV-3430 

x x x x x x 2 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas RAS" Plānots

   U 1.4. 
Veicināt nekustamā īpašuma attīstību un 

uzlabošanu
                

D D_1.4.1.  
 Esošā pašvaldības dzīvojamā fonda 

(dzīvokļu īpašumu) sakārtošana
Atjaunoti pašvaldības dzīvokļi, ēkas. ~25 dzīvokļi gadā pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 1 500 000,00 € Pašvaldības budžets

Nekustamā īpašuma 

pārvalde
 Īstenošanā

D D_1.4.2.  

Atbalsta pasākumu izstrāde mājokļu 

īpašnieku motivācijai uzturēt kārtībā savu 

īpašumu

Izstrādāti noteikumi, noteikti atbalsta pasākumi ēku uzturēšanai/ 

renovācijai, paredzēts finansējums pasākumu īstenošanai, ar 

mērķi uzlabot pilsētvides, publiskās ārtelpas kvalitāti.

 Ēku ielu fasāžu atjaunošana, kas nav kultūras pieminekļi un kur 

nav iespējams īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus. Dzīvojamo ēku ielu fasāžu atjaunošana (arī 

ķēpājumu novēršana).

Izstrādāti noteikumi, kuros 

noteikti atbalsta pasākumi
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 700 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

 Plānots

D D_1.4.3.  
 Atbalsta programmas turpināšana 

iekšpagalmu labiekārtošanai

Labiekārtoti iekšpagalmi,

īpaši atbalstot slēgto/atvērto velonovietņu izveidi, infrastruktūras 

uzlabošanu operatīvā transporta piekļuves nodrošināšanai 

daudzdzīvokļu māju pagalmos un elektrouzlādes infrastruktūras 

izbūvi

~6 pagalmi gadā pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 6 000 000,00 € Pašvaldības budžets
Nekustamā īpašuma 

pārvalde

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā



D D_1.4.4.
 Atbalsta programmas turpināšana 

kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai 

(1) Pašvaldības līdzfinansējums  kultūras pieminekļu restaurācijai 

(dokumentācijas izstrādei, restaurācijas darbiem, būvdetaļu 

izgatavošanai), (2) izglītot par kultūras pieminekļu saglabāšanas 

nepieciešamību un nozīmi un kultūras pieminekļu restaurācijas 

programmas popularizēšana (lietotnes/aplikācijas izstrāde, 

semināri, darbnīcas u.c. pieredzes apmaiņas formas)

~ 10 ēkas gadā pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 1 200 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde Īstenošanā

P JPr_16  
Dzīvojamā fonda izbūves infrastruktūras 

nodrošināšana Liepājā

Jauna ielas posma izbūve (Amatas ielas pagarinājums) un bijušās 

ražošanas teritorijas atbilstoši Liepājas pilsētas teritorijas 

plānojumam rekultivācija, veidojot jauktas apbūves teritoriju ar 

dzīvojamo funkciju. Šī mērķa īstenošanai nepieciešams sagatavot 

tam nepieciešamo infrastruktūru (izstrādājot detālplānojumu, 

izbūvējot ielu un nepieciešamās inženierkomunikācijas).

Izbūvēts Amatas ielas 

pagarinājums ~ 300m 

Jaunas ielas posms 

(Amatas ielas turpinājums 

no Kungu ielas līdz Vecai 

ostmalai),

Slimnīcas ielā,

M.Ķempes ielā

 x x x    2 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.4.5.  
Pasākumi daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes uzlabošanai

Veikti energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu mājās. LNA 

apsaimniekoto ēku fasāžu, pamatu, bēniņu, pagrabu, griestu 

siltināšana. Logu nomaiņa, ventilācijas kanālu tīrīšana, gaisa 

pieplūdes nodrošināšana un apkures sistēmu uzlabošana.

Veikti kompleksi 

energoefektivitātes pasākumi 

daudzdzīvokļu mājās

pašvadība p p p p p p pēc 2027. 1 000 000,00 € Ārējais finansējums
SIA "Liepājas namu 

apsaimniekotājs"

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

P VPr_101
Vēsturiskās ēkas pārbūve, Rožu ielā 6, 

Liepājā

Lielās zāles pārbūve un aprīkošana, nodrošinot multifunkcionālu 

izmantošanu (domes šēžu norisei, konferencēm, semināriem 

u.c.). Publisko telpu sakārtošana atbilstoši izstrādātajai Liepājas 

pilsētas domes telpu (interjera) dizaina koncepcijai un vadlīnijām. 

Esošo starpstāvu nojaukšana, telpu izveidošana atbilstoši 

normatīvajām prasībām. Pamatu hidroizolācija, nesošo 

konstrukciju pastiprināšana.

Pārbūvēta lielā zāle, izbūvēta 

pamatu hidroizolācija, 

pastiprinātas nesošās 

konstrukcijas Rožu ielā 6 

Rožu iela 6, Liepāja x x x x x x 1 600 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots

P VPr_233
Energoefektivitātes paaugstināšana atpūtas 

kompleksā "Draudzība"

Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, plānots iveidot 

centralizētu ēkas apkures sistēmu un uzstādīt ar saules paneļiem 

darbināmu ūdens uzsildīšanas sistēmu. Tas nodrošinās efektīvu 

pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu. Plānoto aktivitāšu 

veikšanai nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumnetāciju.

Izbūvēta atpūtas kompleksa 

"Draudzība" centralizēta apkures 

sistēma, uzstādīta saules paneļu 

sistēma 

Bernāti, Nīcas pagasts, LV-

3473
x 100 000,00 € Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

D D_1.4.6.

Energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi ūdenssaimniecības darbības 

nodrošināšanai nepieciešamajos objektos

Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 

ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanai nepieciešamajos 

objektos (elektrību taupīgāku iekārtu un tehnoloģisko procesu 

ieviešana)

Uzlabota energoefektivitāte SIA 

"Liepājas ūdens" 

ūdenssaimniecības objektos

SIA "Liepājas ūdens" 

ūdenssaimniecības objekti 

(notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas un sūkņu stacijas)

x x x x x pēc 2027. 1 000 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas ūdens" Plānots

P JPr_17
Sociālo mājokļu fonda infrastruktūras 

uzlabošana

5 stāvu dzīvojamās mājas pārbūve jaunu sociālo dzīvokļu 

izveidei, lai mazinātu dzīvokļu rindu saskaņā ar likumā “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto pašvaldības 

atbalsta sniegšanas kārtību.

Pārbūvēta ēka Lēņu ielā 5, 

Liepājā

Lēņu iela 5, Liepāja, LV-

3414
x x x x 1 000 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Sociālais dienests Plānots

P JPr_20
Energoefektivitātes paaugstināšana Loču 

mājā

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana 

ēkā.
Atjaunota ēka. Vecā ostmala 59, Liepāja x x 1 500 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_23
Energoefektivitātes paaugstināšana 

Caurlaides punkta ēkā

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana 

ēkā.
Atjaunota ēka.

Atslēdznieku iela 23, 

Liepāja
x x 500 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

   U 1.5.

Nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu un 

aizsardzību, īpaši veicinot pludmales un piekrastes 

teritoriju attīstību, pieejamību un daudzveidīgu 

izmantošanu

                

D D_1.5.1.  

Radīt infrastruktūru antropogēnās slodzes 

mazināšanai un veikt preventīvus 

pasākumus kāpu joslas saglabāšanai

Preventīvu pasākumu kopumu īstenošana krasta kāpu joslu 

izbraukāšanas mazināšanai, izvietojot informatīvās un 

brīdinājuma norādes zīmes, pielāgojot informāciju navigācijas 

sistēmās. Jūras krastu stiprinājumu izveide, brīdinājuma zīmju 

izvietošana pie dzīvojamajām mājām piejūras teritorijā par 

nogruvumu iespējamību.

2 preventīvi pasākumi Baltijas jūras piekraste p p p p p p pēc 2027. 150 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

SD (DKN 1.5.1.) SD_1.5.2.  

Īstenot bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus 

sadarbībā ar novadu pašvaldībām 

Īstenoti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi 

saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumiem.

2 bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumi

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads 
p p p p p p pēc 2027. 70 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

DKN Nekustamo īpašumu 

daļa;

P/I DKN Komunālā 

pārvalde

Plānots

D D_1.5.3.  
Tosmares ezera dabas aizsardzības plāna 

pasākumu īstenošana

Īstenoti atbalsta pasākumi Tosmares ezera teritorijā atbilstoši 

dabas aizsardzības plānam.

Tiks noteikti atbilstoši plāna 

izstrādei (pēc 2023.gada)
Tosmares ezera teritorija p p p p p p pēc 2027. 90 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_1.5.4.  
Liepājas ezera dabas aizsardzības plāna 

pasākumu īstenošana

Īstenoti atbalsta pasākumi Liepājas ezera teritorijā atbilstoši 

dabas aizsardzības plānam.
1 pasākums gadā Liepājas ezera teritorija p p p p p p pēc 2027. 1 000 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_1.5.5.  

Veicināt visu laivu kooperatīvu īpašuma 

tiesību sakārtošanu un esošo būvju 

reģistrēšanu

Informēti 10 laivu kooperatīvi. Informēti 10 laivu kooperatīvi  Laivu kooperatīvi p p p p p p  Amata ietvaros Pašvaldības budžets
Nekustamā īpašuma 

pārvalde
Būvvalde Plānots

D D_1.5.6.  
Invazīvo un ekspansīvo augu sugu izplatības 

samazināšanas pasākumi

Veikta invazīvo un ekspansīvo augu sugu izplatības novērtēšana, 

izplatības vietu apzināšana un īstenoti izplatības samazināšanas 

pasākumi. Latvāņa izplatības ierobežošanas programmas 

īstenošana, 7 ha.

Latvāņa izplatības ierobežošana 

~7 ha platībā
pilsētvide p p p p p p  60 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_1.5.7.  
Dabas vērtību saglabāšana, attīstot publisko 

ārtelpu piekrastes zonā, Liepājā 

Secīgi īstenots pludmales un tai piegulošo teritoriju vienota 

dizaina labiekārtojums saskaņā ar Liepājas pilsētas pludmales 

tematisko plānojumu.

Īstenots Liepājas pilsētas 

pludmales tematiskais 

plānojumums

Pludmales tematiskā 

plānojuma teritorija
x x x x x x  800 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Būvvalde Plānots

P VPr_161  Dienvidu mola labiekārtošana 

Atjaunots segums aptuveni 700 m garumā, uzstādītas drošības 

margas – 1400 m (mola abās pusēs). Plānotajām aktivitātēm 

jāizstrādā tehniskā dokumentācija.

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija                            

atjaunots dienvidu mola segums 

700m 

Dienvidu mols  x x     754 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

D D_1.5.8.  
Izstrādāt un īstenot Karostas kanāla malas 

labiekārtošanas projektu

Izstrādāts projekts, veikti labiekārtošanas darbi atbilstoši 

projektam 

Izstrādāts 1 labiekārtojuma 

projekts
Karostas kanāla piekraste      x  800 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots



P VPr_141.2
Publiskās ārtelpas infrastruktūras attīstība 

Zirgu salā

*Degradētās teritorijas attīrīšana;

*vērtīgo biotopu sakopšana;

*apstādījumu izveide;

*caurtekas izbūve;

*vides pieejamības un drošības uzlabošana (t.sk. iebrauktuve no 

Ezermalas ielas, apgaismojuma izbūve, videonovērošana)

Sakopta teritorija Zirgu salā ar 

uzlabotu vides pieejamību. 

Izbūvētas apstādījumu dobes, 

594 m2 jaunizbūvēts, asfaltētais 

ceļš, 1529 m energoefektīvs 

apgaismojums, 41220 m² 

apzaļumotas teritorijas, uzstādīta 

videonovērošanas kamera

Zirgu sala, Liepāja x 461 580,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde
Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļa 
Īstenošanā

P JPr_19  
Jaunās ostmalas zaļo zonu atjaunošana un 

kanāla krasta nostiprināšana

Zaļās zonas atjaunošana pilsētvidē. Nepieciešams izstrādat 

tehnisko dokumentāciju.
Atjaunota zaļā zona ~500 m

Jaunā ostmala 

(Jaunliepājas pusē) - 

tirdzniecības kanāla mala 

starp tramvaja tiltu un jauno 

tiltu. 

x x x     10 000 000,00 € Ārējais finansējums Būvvalde Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_162  Beberliņu teritorijas atjaunošana pilsētvidē

2. kārtā paredzēts: operatīvā transporta, velosipēdu un gājēju ceļa 

un apgriešanās laukuma izbūve uz dienvidiem no rotācijas apļa, 

apgaismojuma izbūve uz dienvidiem no rotācijas apļa, 

elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija uz dienvidiem no 

rotācijas apļa, tualete ar pieslēgumiem, elektroapgāde 

pārvietojamai skatuvei, elektroapgāde pakalpojumu centram. 3. 

kārtā paredzēts: operatīvā transporta, velosipēdu un gājēju ceļa 

izbūve uz ziemeļiem no rotācijas apļa, kanalizācijas un 

elektroapgādes izbūve līdz pakalpojumu centram, gājēju celiņa 

izbūve līdz ūdenskrātuvei. 4. kārtā paredzēts: autostāvvietu pie 

"Tarzāna" izbūve, gājēju celiņu izbūve no stāvvietām līdz esošam 

operatīvā transporta, velosipēdu un gājēju ceļam, esošo ceļu 

profilēšana, elektroapgādes izbūve no viena pakalpojuma centra 

līdz otram pakalpojumu centram. 5. kārtā paredzēts: pludmales 

labiekārtojuma elementu izbūve. 6. kārtā paredzēts: operatīvā 

transporta, velosipēdu un gājēju ceļa izbūve dienvidos un 

austrumos, pastaigu taku izbūve austrumos, gājēju tiltiņa izbūve, 

labiekārtojuma elementu izbūve. 7. kārtā paredzēts: bērnu 

rotaļlaukuma, sporta un volejbola laukumu izbūve, labiekārtojuma 

elementu izbūve. 8. kārtā paredzēts: autostāvlaukuma izbūve 

dienvidos. 9. kārtā paredzēts: ugunsdzēsības piebraucamā ceļa 

un apgriešanās laukuma izbūve, ūdens ņemšanas vietas izbūve.

Īstenots komplekss būvniecības 

projekts (9 kārtas)
Beberliņu teritorija x x x x x x pēc 2027. 700 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Būvvalde Īstenošanā

D D_1.5.9.  Turpināt labiekārtot Pērkones kanāla malu Izveidot rekreācijas infrastruktūru Pērkones kanāla malā Izveidots labiekārtojums
pilsētvide (Pērkones kanāla 

mala)
   x    75 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Plānots

D D_1.5.10.  
Veicināt labjūtes tūrisma pakalpojumu 

veidošanos, nelielu SPA centru attīstību
Izstrādāti pasākumi tūrisma pakalpojumu un SPA centru attīstībai Izstrādāts pasākumu kopums pilsētvide p p p p p p  Amata ietvaros Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas birojs"
Būvvalde Plānots

D D_1.5.11.  

Uz Liepājas kūrorta zonas dabas un kultūras 

mantojuma objektiem balstītu ilgtspējīgu 

produktu un pakalpojumu radīšana

Ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu radīšana, ilgtspējīgas 

pārvaldības ieviešana, atbildīga dabas tūrisma veicināšana u.c. 

Pētījumi par Liepājas dabas dziedniecisko resursu kvalitāti (dabas 

resursu (sapropeļa) ieguves un izmantošanas iespējas Kurzemes 

reģionā).

Veikts 1 pētījums pilsētvide p p p p p p  100 000,00 € Pašvaldības budžets
Vides veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļa
 Plānots

SP (DKN 1.5.32.) JPr_21 A

Pludmales, tirdzniecības kanāla, ezermalas 

u.c. iekšzemes ūdenstilpņu glābēju 

aprīkojuma modernizācija

Glābēju aprīkojuma modernizēšana, izbūvējot jaunas glābšanas 

stacijas un izveidojot infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai 

ārkārtas situācijas.Uzlabojot glābēju aprīkojumu un izbūvējot 

atbilstošu infrastruktūru, būtu iespējams uzlabot glābšanas 

dienesta pakalpojuma kvalitāti un pieejamību. Glābšanas invetāra 

iegāde tirdzniecības kanāla un ezermalas ūdenstilpņu 

pieguļošajām teritorijām.

Izbūvēta glābšanas stacija, 

nodrošināts glābšanas 

aprīkojums pie tirdzniecības 

kanāla  

DR pludmale, Roņu ielas 

pludmale, Beberliņi, 

tirdzniecības kanāls, DKN 

ezeru pludmales, piejūras 

teritorija

x x x x    1 100 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Pašvaldības policija Īstenošanā

P JPr_24  Ūdens satiksmes drošība

Ūdens transporta un satiksmes kontroles pasākumu 

nodrošināšana, iegādājoties nepieciešamo tehnisko 

nodrošinājumu (līdzekļi ātruma kontrolei, kuģošanas līdzekļi u.c.). 

Iegādāts aprīkojums ātruma 

kontrolei 

Liepājas pilsētas 

ūdenstilpes
x x      1 000 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija  Plānots

SD (DKN 1.5.3.) SD_1.5.13.  Ūdens satiksmes drošības uzlabošana

Kuģošanas navigācijas zīmju izvietošana, uzturēšana un jaunu 

izveidošana ar mērķi uzlabot infrastruktūru ūdenstransporta 

drošībai DKN.

Izvietotas 7 navigācijas zīmes 

 Liepājas valstspilsētas un 

Dienvidkurzemes novada 

ūdeņi 

p p p p p p pēc 2027. 50 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde  Plānots

P VPr_344 A
Laivu ielaišanas vietas atjaunošana 

Ezermalas ielā, Liepājā

Labiekārtota teritorija, izveidots bruģēts laukums laivu piekabju 

nobraukšanai, uzstādītas divas platformas laivu pietauvošanai, 

vienai no tām nodrošinot vides pieejamību, uzstādīts informācijas 

stends un laivu skaitītājs.

Atjaunota laivu ielaišanas vieta 

~300m2 platībā 
Ezermalas iela, Liepāja x x 88 651,00 €

LVAF un pašvaldības 

līdzfinansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

D D_1.5.14. A

Apsaimniekot Liepājas ezeru un turpināt 

attīstīt tā piekrasti, tai skaitā Zirgu salu u.c. 

vietas rekreācijai

Veikti apsaimniekošanas pasākumi (niedru pļaušana, navigācijas 

zīmju izvietošana), 50 ha. Apvienotas dabas takas un 

velo/skriešanas celiņa izveide gar ezera krastu, savienojot ar 

esošo skatu torni un laipu. Zivju migrācijas ceļa atjaunošana un 

laivu ceļa pilnveidošana ~ 14 km garumā, kā arī ezera dabas 

takas izveide – ezerā (uz ūdens) ~ 5 km (ar putnu, zivju 

skulptūrām, kas mīt ezerā), nodrošinot to pieejamību cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Dūņu, kas radušās notekūdeņu 

iepludināšanas rezultātā, izņemšana no ezera un ezera gultnes 

tīrīšana (atkritumi, būvgruži). Aktivitātes tiek īstenotas, 

sabalansējot ar dabas vērtību saglabāšanu, kā arī saskaņā ar 

spēkā esošo dabas aizsardzības plānu un būvprojektu.

Uzturēts kuģošanas ceļš ~13 km, 

nodrošināta ūdens augu 

pļaušana ~50ha 

pilsētvide (Liepājas ezera 

piekraste)
x x x x x x  200 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

SD (DKN 1.5.2.) SD_1.5.15.

Ieguldījumi ūdenstilpņu glābšanas 

infrastruktūras un cilvēkresursu 

nodrošināšanā

Cilvēkresursu nodrošinājums glābšanas dienestā, glābēju 

aprīkojuma modernizēšana, infrastruktūra piekļuves 

nodrošināšanai ārkārtas situācijās, remontdarbi glābšanas 

infrastruktūrā, inventāra, aprīkojuma iegāde u.c. ikgadēji 

nepieciešamie ieguldījumi 

Nodrošināts kvalitatīvs 

glābšanas aprīkojums, veikti 

tehniski uzlabojumi glābšanas 

staciju infrastruktūrā, telpās un 

nodrošināti cilvēkresursi 

glābšanas nodrošināšanai 

peldsezonā

DR pludmale, Roņu ielas 

pludmale, Beberliņi, 

tirdzniecības kanāls, DKN 

ezeru pludmales, piejūras 

teritorija

p p p p p p

Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Īstenošanā



P VPr_235.4 Pludmales labiekārtojuma izbūve Roņu ielā

Veikta stacionārās publiskās tualetes būvniecība, konteinertipa 

tualešu un dušu izvietošana, ar to saistīto inženierkomunikāciju 

izbūve, kā arī saliekamas koka seguma moduļveida platformas 

izvietošana. Izbūvēts apkalpojošais ceļš pludmales kāpu zonā no 

Roņu ielas brauktuves pagarinājuma (izejas uz pludmali) līdz 

liedagam ar brauktuves platumu – 4,0 m, kas paredzēts gājējiem, 

velosatiksmei, iedzīvotājiem ar pārvietošanās grūtībām un 

pludmales zonas apkalpojošajam transportam.

Izveidota antropogēno slodzi 

mazinoša publiskā infrastruktūra 

0,60 ha platībā, (t.sk. piekļuve 

pludmales kāpu zonai), sakopts 

un saglabāts dabas mantojums 

un veicināta Liepājas tūrisma 

kopējā attīstība. 

Roņu iela, Liepāja x 0,00 € EJZF/Pašvaldība Attīstības pārvalde PABEIGTS

P VPr_298

Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 

publiskās ārtelpas attīstības un piejamības 

veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu 

daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē

	1. Inženiertīklu (ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, elektrības) 

izbūve;

2. Pludmales izeju pārbūve un labiekārtošana (t.sk. 

apgaismojuma izbūve);

3. Pludmales izejām pieguļošo gājēju ceļu pārbūve un 

labiekārtošana.

1. Attīstīta un pilnveidota valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļa “Liepājas vēsturiskais 

centrs” teritorijas daļas, Baltijas 

jūras piekrasti raksturojošās 

ainavas – Liepāja vēsturiskā 

centra pludmales publiskā 

ārtelpa;

2. Tūristu/ apmeklētāju plūsmas 

pieaugums Liepājas vēsturiskā 

centra pludmalē - 6000;

3. Jaunradīts 1 pakalpojums.

pilsētvide x 713 615,88 €
SAM 5.1.1., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_323 Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde Iegādāties 1 ūdenstilpju attīrīšanas tehniku 

Iegādāta 1 ūdenstilpju attīrīšanas 

tehnika (traktors), attīrīta ezera 

un tā pieguļošā

teritorija 50 ha platībā

Liepājas pilsētas 

ūdenstilpes
x 688 361,74 €

EJZF un pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde PABEIGTS

P JPr_41

Piekrastes ekosistēmu pakalpojumu 

novērtējums un atbilstoša apsaimniekošanas 

modeļa izstrāde

Piekrastes ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un atbilstoša 

apsaimniekošanas modeļa izstrāde

Izstrādats 1 eksosistēmu 

pakalpojumu novērtējums un 1 

apsaimnieošanas modelis

Piekrastes teritorija x x x x x 500 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P JPr_60

Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" 

teritorijā, Zirgu salā (noslēdzošā kārta)

*Degradētās teritorijas rekultivācija;

*vērtīgo biotopu sakopšana;

*apstādījumu izveide;

*otra skrituļošanas loka izbūve ar apgaismojumu;

*veselības taku un koka laipas izbūve;

*atpūtas vietu izveide (ar āra trenažieriem)

Sakopta teritorija Zirgu salā ar 

izveidotām veselības takām. 

Izbūvētas apstādījumu dobes, 80 

m gara koka laipa, 800 m garš 

skrituļošanas loks ar 

apgaismojumu, uzstādīti 3 āra 

trenažieri

Zirgu sala, Liepāja x x x 1 700 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

  U 1.6. Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu ārtelpu                 

D D_1.6.1.  

Izstrādāt un īstenot zaļās struktūras 

tematisko plānojumu, ievērojot dabas 

kapitāla un ekosistēmu pārvaldības pieejas 

principus

Izstrādāts tematiskais plānojums, ietverot apsaimniekošanas 

kritērijus. Izstrādāts publiskās ārtelpas zaļās struktūras 

tematiskais plānojums. Īstenoti Ilgtspējīgas apsaimniekošanas 

pasākumi, labiekārtoti parki to izmantošanai atpūtai un sportiskām 

aktivitātēm.

Izstrādāts zaļās struktūras 

tematiskais plānojums 
pilsētvide p p p p p p 1 200 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.6.2.  
Mikrorajonu vides uzlabošana, veidojot zaļās 

zonas starp dzīvojamām zonām
Īstenoti publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti.

Īstenoti publiskās ārtelpas 

labiekārtošanas projekti
pilsētvide p p p p p p 350 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

P VPr_184  Parku un dārzu labiekārtošana
Labiekārtoti parki un dārzi, veicinot to izmantošanu atpūtai un 

sportiskām aktivitātēm.

Labiekārtoti: Ventspils parks 

(3,73 ha); Raiņa parks (15,5 ha); 

Lāčplēša dārzs (5,22 ha); 

Jūrmalas parks (30 ha); Dunikas 

ielas dārzs  2/24 (13,4 ha )

Ventspils parks, Raiņa 

parks, Lāčplēša dārzs, 

Jūrmalas parks, Dunikas 

ielas dārzs, Liepāja

x x x x x x  1 000 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

P JPr_27  

"Putnu dārza" teritorijas labiekārtošana 

pilsētas ziemeļu daļā starp Krūmu ielas 

daudzdzīvokļu mājām

Teritorijas labiekārtojuma izveide (celiņi, apstādījumi, rotaļu 

iekārtas u.c).
Labiekārtots pagalms 

Teritorija Ziemeļu 

priekšpilsētā starp 

dzīvojamajām mājām 

Krūmu ielā "Putnu dārzs".

 x      700 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.6.3.  

Turpināt īstenot un pilnveidot apstādījumu 

koncepciju, papildus izstrādājot vadlīnijas 

(prasības) apstādījumu ierīkošanai dažādās 

pilsētas teritorijās

Izstrādātas vadlīnijas, īstenota koncepcija maģistrālo ielu zonās, 

publisko ēku, izglītības iestāžu, daudzdzīvokļu māju un tām 

piegulošajās teritorijās. 

Īstenoti apstādījumu koncepcijā 

noteiktie pasākumi 
pilsētvide p p p p p p  240 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.6.4.  

Pakāpeniski sakārtot pašvaldības īpašumā 

esošās nepilnvērtīgi izmantotās (degradētās) 

ēkas

Ēku sakārtošana, būvprojektu izstrāde, atjaunošana, t.sk. 

nodrošinot nepiederošu perosnu neiekļūšanu ēkās u.c.

Samazināts nepilnvērtīgi 

izmantoto (degradēto) ēku un 

būvju skaits

pilsētvide p p p p p p  600 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde
Nekustamā īpašuma 

pārvalde
Plānots

D D_1.6.5.  

Veicināt nepilnvērtīgi izmantoto (degradēto) 

publisko teritoriju pielāgošanu rekreācijas 

nodrošināšanai

Sakārtotas, revitalizētas  pašvaldībai piederošas publiskās 

teritorijas.

Uzlabots nepilnvērtīgi izmantoto 

(degradēto) teritoriju stāvoklis, 

nodrošināta to pieejamība 

rekreācijai

pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 60 000,00 € Ārējais finansējums
pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
 Plānots

P VPr_346  
Berči skvēra atjaunošana, saglabājot 

kultūrvēsturisko mantojumu pilsētvidē

1. kārta: skvēra (1381 m2) labiekārtojums (celiņi, laukums, 2 

atpūtas vietas, apgaismojums, apstādījumi, 

inženierkomunikācijas). 2. kārta: pieminekļa, skulpturāla vides 

objekta, izbūve un tā izgaismošana.

Atjaunots skvērs 1381 m2 

platībā

Berči skvērs - Republikas 2; 

Republikas 6; K.Valdemāra 

6

x x x x    400 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.6.6.  
Veikt degradēto mazdārziņu teritoriju 

revitalizāciju 

Degradēto mazdārziņu teritoriju revitalizācija 573 000 m2 platībā. 

Teritoriju labiekārtošana un pamata infrastruktūras izveide un 

nodrošināšana, kas ietver servisa punktu izveidi, ūdens, 

elektrības, sadzīves un lietus kanalizācijas inženiertīklu 

pievilkšanu un citus darbus, lai aprīkotu mazdārziņus ar mūsdienu 

prasībām atbilstošiem funkcionāliem risinājumiem, ņemot vērā, ka 

māzdārziņi pilda arī sociālo funkciju kā kopienas centrs. Papildus 

nepieciešama iekšējo ceļu definēšana un izveide, kā arī 

parcelēšana, kur plānot mazdārziņu iekšējo struktūru.

Revitalizētas degradētas 

mazdārziņu teritorijas  573 000 

m2 platībā Sila ielā; Skrundas 

ielā 16 vai Grīzupes ielā 74; 

Lībiešu ielā 3, Spīdolas ielā 16, 

Lībiešu ielā 14A un daļā Lībiešu 

ielas 21/25.

Sila iela (20 000 m2); 

Skrundas iela 16 (~ 92 000 

m2) vai Grīzupes iela 74 (~ 

14 600 m2); Lībiešu iela 3, 

Spīdolas iela 16, Lībiešu 

iela 14A un daļa Lībiešu 

ielas 21/25.

p p p p p p  200 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde
Nekustamā īpašuma 

pārvalde
Plānots



D D_1.6.7.  

Turpināt īstenot vides pieejamības 

pasākumus publiskajā ārtelpā saskaņā ar 

rīcības programmu "Vides pieejamības 

nodrošināšana Liepājā (universālais dizains)"

Veikti uzlabojumi publiskajā ārtelpā. Nodrošināta vides pieejamība pilsētvide p p p p p p  66 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Īstenošanā

D D_1.6.8.  
Veikt Dzimtsarakstu nodaļas ēkas  

uzlabošanas pasākumus

Dzimtsarakstu nodaļas ēkas vēsturiskā interjera, tai skaitā dekoru 

un vitrāžu, atjaunošana, 1. stāva foajē grīdas un lielo trepju 

seguma nomaiņa, jumta remonts u.c būvdarbi pēc 

nepieciešamības

Atjaunots Dzimtsarakstu nodaļas 

vēsturiskais interjers
Lielā iela 1A, Liepāja p p p p p p  150 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas dzimtsarakstu 

nodaļa
 Īstenošanā

P VPr_341  
Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas ēkas 

atjaunošana
Fasādes atjaunošana (ielas pusē).

Atjaunota Dzimtsarakstu nodaļas 

ēkas fasāde
Lielā iela 1A, Liepāja x x      100 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas dzimtsarakstu 

nodaļa
 Plānots

P JPr_30  Labiekārtojuma izveide Lielā ielā 1A, Liepājā

Pagalma teritorijas labiekārtošana, kuru paredzēts izmantot 

svinīgām ceremonijām. Iekārtot skaistu pagalmu ar 

apstādījumiem, arhitektūras mazām formām, gaismas ķermeņiem, 

ūdens elementiem, parka soliņiem, lai apkārtne iegūtu tai 

atbilstošu izskatu.

Labiekārtots Dzimtsarakstu 

nodaļas pagalms
Lielā iela 1A, Liepāja x x      50 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas dzimtsarakstu 

nodaļa
 Plānots

P JPr_32  
Liepājas Dzimtsarakstu ēkas pielāgošana 

mūsdienu prasībām

Liepājas Dzimtsarakstu ēkas pielāgošana mūsdienu prasībām, 

nodrošinot vides pieejamību - lifta izbūve uz 2.stāvu.
Izbūvēts lifts  Lielā iela 1A, Liepāja x x      90 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas dzimtsarakstu 

nodaļa
 Plānots

D D_1.6.9.  
Publisko bērnu rotaļu laukumu izveide 

pilsētas mikrorajonos                                                   

Izveidot 5 bērnu rotaļu laukumus: Ģenerāļa Baloža ielā 10D; 

Vānes ielā 3; Daugavas ielā 7A; Pērkones ielā 29/31; Projektētā 

ielā 24 (DR rajonā paralēli Klaipēdas ielai) u.c. vietās pilsētā.

Izveidoti 5 bērnu rotaļu laukumi

 Ģenerāļa Baloža ielā 10D; 

Vānes ielā 3; Daugavas ielā 

7A; Pērkones ielā 29/31; 

Projektētā ielā 24 (DR 

rajonā paralēli Klaipēdas 

ielai)

x x x x x x  375 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Īstenošanā

P VPr_109.1
Bērnu rotaļu laukumu izbūve Liepājas 

pilsētas mikrorajonos (2018.-2022.g.)
Bērnu rotaļu laukuma izveide Vērgales ielā 3, Liepājā

Izveidots 1 bērnu rotaļu laukums 

(2022.g.)
Vērgales iela 3, Liepāja x €50 000,00 Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_43

Rotaļu laukuma izveide

vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, 

Liepājā

Bērnu rotaļu laukuma izveide Jūrmalas parkā, Liepājā ar tematiku 

"Jūra".
Izveidots 1 bērnu rotaļu laukums Jūrmalas parks, Liepāja x x €200 000,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

D D_1.6.11.  

Vienotu, stacionāru, īpaša dizaina vides 

reklāmas un informācijas stendu izvietošana 

pilsētā

Izveidoti un izvietoti mūsdienīga, laikmetīga dizaina un funkcionāli 

vizuālās reklāmas un informācijas stendi, kas uzlabo pilsētvidi. 

Ārpus centra (10 stendi).

Izvietoti 10 informācijas stendi pilsētvide x x x x x x  100 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Būvvalde Plānots

D D_1.6.12.  
Kapsētu teritoriju paplašināšana, 

labiekārtošana un infrastruktūras uzlabošana

 1. Centrālās kapsētas biroja ēkas remonts (ūdensvads un 

kanalizācija, fasāde, iekštelpu pārbūve un remonts)  un kapličas 

remonts (jumts, fasāde, logi, durvis iekštelpu remonts).  2.  

Kapsētu vēsturisko žogu, vārtu un piemiņas vietu (Brīvības cīnītāji 

un O. Kalpaks) renovācija. 3. Kapsētu pārvaldes transportlīdzekļu 

nomaiņa. 4. Kapsētu iekšējo ceļu atjaunošana. 5. Kolumbārija 

izbūve. 6. Videonovērošanas sistēma. 7. Ūdens ņemšanas vietu 

atjaunošana visās kapsētās. 8. Līvas kapsētas kapličas iekštelpu 

remonts.

Uzlabots visu Liepājas pilsētas 

kapsētu tehniskais stāvoklis, 

labiekārtojums 

Kapsētas p p p p p p  1 500 000,00 € Pašvaldības budžets Kapsētu pārvalde  Īstenošanā

P VPr_42  Dienvidu kapsētas teritorijas attīstība

Paplašināta kapsētas teritorija un veikta žoga pārbūve, 

autostāvlaukuma ierīkošana. Plānotajām aktivitātēm 

nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Paplašināta Dienvidu kapsēta un 

veikta žoga pārbūve, izbūvēts 

autostāvlaukums

Dienvidu kapsēta 

(Klaipēdas iela 150, Liepāja)
 x x x  1 850 000,00 € Pašvaldības budžets Kapsētu pārvalde  Plānots

P JPr_33  
Vecās kapsētas teritorijas labiekārtošana, 

saglabājot kultūrvesturisko mantojumu

Labiekārtota teritorija, atjaunots žogs. Plānotajām aktivitātēm 

nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Labiekārtota teritorija, atjaunots 

žogs Vecajā kapsētā

Vecā kapsēta, Kaiju iela 31, 

Kaiju iela 56 Liepāja
x      100 000,00 € Pašvaldības budžets Kapsētu pārvalde  Plānots

P JPr_35  

Garnizona un Ziemeļu kapsētu infrastuktūras 

pilveidošana, pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai   

Garnizona kapsētā izbūvēta kapliča un moduļu tipa biroja ēka. 

Atjaunota Ziemeļu kapu biroja ēka. Plānotajām aktivitātēm 

nepieciešama tehniskā dokumentācija, t.sk. pārskatīt esošā 

Garnizona kapsētas projekta 9. un 10. kārtu) 

Garnizona kapsētā izbūvēta 

kapliča un moduļu tipa biroja 

ēka. Atjaunota Ziemeļu kapu 

biroja ēka.

Garnizona kapsēta 

(Ģenerāļa Baloža iela 37), 

Ziemeļu kapsēta (O.Kalpaka 

iela 87)

x x x x x x  500 000,00 € Ārējais finansējums Kapsētu pārvalde  Plānots

P VPr_43  Krematorijas būvniecība Garnizona kapsētā
Atbalstīt krematorijas izveidi, piedāvājot privātam komersantam 

šim mērķim piemērotu teritoriju.
Atrasta vieta krematorija izveidei

Ģenerāļa Baloža iela 37, 

Liepāja
x x     1 850 000,00 € Ārējais finansējums Kapsētu pārvalde  Plānots

SD (DKN 1.6.49.) SD_1.6.13.  
Turpināt programmas "noķer - sterilizē - 

atlaiž" īstenošanu
Sterilizēti līdz 600 kaķiem gadā Sterilizēti 600 kaķi gadā 

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
p p p p p p p 120 000,00 € Pašvaldības budžets

pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
 Plānots

P VPr_39  Dzīvnieku patversmes izbūve 2.kārta

Ēkas ārsienu siltināšana, bēniņu siltināšana, jumta seguma 

nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve. Garāžas pielāgošana 

patversmes vajadzībām (jumta nomaiņa, logu nomaiņa u.c.). 

Nepieciešama tehniskā dokumentācija

Īstenots Dzīvnieku patversmes 

pārbūves projekts

14.novembra bulvāris 31/33, 

Liepājā
x       37 000,00 € Ārējais finansējums

Pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"

Dzīvnieku patversme 

"Lauvas sirds"
Īstenošanā

P JPr_36  
Jumta konstrukciju atjaunošana p/a 

"Nodarbinātības projekti" ēkai

Ēka atrodas aizsargājamā apbūves kvartālā Karostā. Ēkai ir 

bojātas jumta konstrukcijas. Esošais ēku komplekss tiek 

izmantots PA "Nodarbinātības projekti" saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai (malkas sagatavošanai un uzglabāšanai, tehnikas 

un inventāra remontam un novietošanai), kā APSD darbu vadītāju 

un bezdarbnieku bāzēšanās vieta, arī pilsētā savākto atkritumu 

šķirošanai, ir vienīgā ēka ar ūdensavada un kanalizācijas 

pieslēgumu. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams 

izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

Veikta 2 ēku jumta nomaiņa
Ģenerāļa Dankera iela 4, 

Liepāja 
x x      65 000,00 € Pašvaldības budžets

Pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
 Īstenošanā

P VPr_41 A Dzīvnieku kapsētas izbūve 

Būvprojekta izstrāde teritorijas labiekārtošanai (~2 ha): žoga 

izbūve1340 m, notekgrāvja izveide 1262 m, celiņu izveide 3000 

m2, automašīnu stāvlaukuma izveide 930 m2, elektrības un 

ūdens apgādes izbūve.

Izstrādāts būvprojekts, izbūvēta 

dzīvnieku kapsēta
Talsu iela 2 x x x     100 000,00 € Pašvaldības budžets

Pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Komunālā pārvalde Plānots



P VPr_347 Jūrmalas parka labiekārtošana

1. Viena gājēju celiņa izbūve Jūrmalas parkā pie bērnu rotaļu 

laukuma uz kafejnīcu kalniņā. 2. Viena dīķa malu saturošu 

pinumu atjaunošana Jūrmalas parkā pie Glābšanas stacijas.

1. Izbūvēts gājēju celiņš 

128 m² platībā un veikti 

apzaļumošanas darbi 107 

m² platībā, kopā 

labiekārtota teritorija 235 

m² platībā. 2. nostiprināts 

dīķa krasts 183 metru 

garumā.

Jūrmalas parks, Liepāja x x 82 016,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Īstenošanā

D D_1.6.14.
Ielu mākslas reprezentācija pilsētvides 

uzlabošanas ietvaros

Brandmūru gleznojumi, mazās tēlniecības formas, sezonālas 

lielformāta mākslas darbu ekspozīcijas pilsētvidē u.c. aktivitātes 

ar mērķi izcelt Liepājas urbānās kvalitātes

Īstenoti ielu un pilsētvides 

mākslas projekti dažādās vietās
Pilsētvide p p p p p p 400 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde Īstenošanā

D D_1.6.15.
Vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošanas 5. kārta 

Liepājas valstspilsētā

Atbilstoši 2012. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.497 pabeigt vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošanu Liepājas 

valstspilsētā, lai nodrošinātu kopējo administratīvās teritorijas 

attīstību.

Ierīkots vietējais ģeodēziskais 

tīkls (102 ģeodēziskie punkti)
Pilsētvide x 13 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde Īstenošanā

D D_1.6.16. Ikgadējais svētku noformējums

Pilsētas publiskās ārtelpas tematiskā noformēšana atbilstoši 

pilsētas un kalendārajiem svētkiem - Ziemassvētku egle, 

dekoratīvais apgaismojums, vides objekti, u.c. elementi, tai skaitā 

uzturēšanas izmaksas, kas raksturo konkrētos svētkus, to nozīmi 

un kontekstu.

Izveidots publiskās ārtelpas 

noformējums atbilstoši pilsētas 

un kalendārajiem svētkiem (7 

svētki gadā)

Pilsētvide p p p p p p 2 000 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde Īstenošanā

P JPr_83

Meža dienas 2022 - pašvaldību 

labiekārtošanas darbi parkos un izpratnes par 

mežu veidošana sabiedrībā

Rotaļu laukumā Eduarda Tisē ielā 57,  izveidot koku un krūmu 

stādījumu grupas:

-	Rotaļlaukuma ziemeļu  pusē veidot filadelfu (jasmīnu) un ceriņu 

dzīvžogu (aizsargstādījumus) 

-	Ielas pusē – atsevišķas trīs četru  zemo ziedošo koku grupas un 

dobi ar zemiem ziedošiem krūmiem. 

Izglītojošs pasākums par meža apsaimniekošanu “Koku vērtība 

pilsētvidē” – jauno apstādījumu veidošanā aicināsim piedalīties 

apkārtnes ģimenes, vienlaikus interesantā un atraktīvā veidā 

informēsim klātesošos par koku un citu apstādījumu nozīmi uz 

pilsētas vides kvalitāti

Pasargāta rotaļu laukuma 

Eduarda Tisē ielā 57  teritorija no 

vējiem, labāk norobežota no 

ielas ietekmes, un izglītota 

sabiedrība par koku nozīmi 

ainavā un parku arhitektūrā. 

Eduarda Tisē iela 57, 

Liepāja
x 1 800,00 €

Ārējais finansējums - Meža 

attīstības fonds

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

   U 1.7. Sekmēt klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām                 

D D_1.7.1. A Mikroklimata uzlabošana pašvaldības ēkās

Lai nodrošinātu optimālu mikroklimatu publiskajās ēkās, jāuzstāda 

mehāniskās ventilācijas ar rekuperāciju un gaisa mitrināšanu 

izveide (dzesēšana pēc nepieciešamības). Nepieciešams 

izstrādāt tehnisko dokumentāciju.

Uzlabota gaisa kvalitāte un 

mikroklimats pašvaldības ēkās
Pašvaldības ēkas x x x x x x  7 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

 Plānots

SD (DKN 1.7.28.) SD_1.7.2.  

Atbalsta sistēmas izveide inovatīvai un 

ilgtspējīgai klimata pārmaiņu adaptācijai, lai 

īstenot pasākumus, kas vērsti uz vides 

aizsardzību, resursu efektīvāku izmantošanu 

un piekrastes erozijas procesu mazināšanu

Izstrādāts pielāgošanās modelis klimata pārmaiņām atbilstoši 

Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada situācijai.

Izstrādāts pielāgošanās modelis 

klimata pārmaiņu adaptācijai

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
p p p p p p  200 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

D D_1.7.3.  

Atbalsta sistēmas izveide  inovatīvai un 

ilgtspējīgai klimata pārmaiņu adaptācijai, lai 

mazinātu piekrastes erozijas procesus

Izstrādāts pielāgošanās modelis klimata pārmaiņām atbilstoši 

Liepājas pilsētas situācijai.

Izstrādāts pielāgošanās modelis 

klimata pārmaiņu adaptācijai
pilsētvide p p p p p p  200 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

P VPr_181 A Būnas izbūve Baltijas jūrā

Izbūvēta krasta aizsargbūve – 225 m gara būna (mols), lai 

novērstu jūras krasta erozijas izraisīto apdraudējumu publiskās 

infrastruktūras objektam – Liepājas pilsētas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām.

Izbūvēta krasta aizsargbūve – 

225 m gara būna

Lībiešu 37A un Jūras 

piekrastes josla (1700 001 

0022), Liepāja

x x      6 361 436,67 €
SAM 5.1.1., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde SIA "Liepājas ūdens" Īstenošanā

P VPr_325 A Krasta nostiprinājuma izbūve
Krasta nostiprinājuma izbūve ~300 m garumā no būnas līdz 

Liepājas NAI.

Izbūvēts krasta nostiprinājums  

~300 m garumā
Lībiešu 37/53, Liepāja x x x x    442 525,00 € Pašvaldības budžets Attīstības pārvalde SIA "Liepājas ūdens" Īstenošanā

D D_1.7.4.  
Bezmaksas padzeršanās vietu izveide 

publiskajā ārtelpā

Izveidotas bezmaksas padzeršanās vietas publiskajā ārtelpā, 

uzstādot 4 dzeramā ūdens ņemšanas vietu iekārtas.

Uzstādīti 4 publiski pieejami 

dzeramā ūdens krāni
pilsētvide x x x x x x  60 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Plānots

D D_1.7.5.  

Īstenot pretplūdu pasākumus Liepājas ezera 

rietumu krastā, izbūvējot jaunas ielas vai 

pārbūvējot esošās

Īstenoti pretplūdu pasākumi Liepājas ezera krastā un citās plūdu 

apdraudētās pilsētas teritorijās.

Īstenoti kompleksi pretplūdu 

pasākumi
Pilsētvide p p p p p p  350 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Plānots

P VPr_46  
Pretplūdu pasākumu īstenošana Amatas ielā, 

Liepājā

Amatas ielas izbūve/pārbūve: Dambja izveide - Amatas iela no 

Kungu līdz Ezera ielai, Ezera iela no Amatas līdz E.Tisē ielai, 

E.Tisē iela no Ezera līdz Lauku ielai - kopējais posma garums 

~1490 m (900 m+240 m+350 m), Dambja izveide un ielas izbūve 

virs dambja, divu sūkņu staciju izbūve un meliorācijas sistēmas 

izveide, kas sastāv no grāvjiem, drenāžas, ūdens savākšanas un 

novadīšanas kolektoriem. Gājēju veloceļa izbūve - Amatas iela 

(posmā no Salmu ielas līdz Kungu ielai) ~1.5 km.  Iela vienlaicīgi 

kalpo arī kā dambis ezermalas applūšanas risku novēšanai. 

Pašreiz daļa ielas nav izbūvēta, daļa ir ar cieto grants segumu. 

Veikta Amatas ielas pārbūve 

1490 m kopgarumā 
Amatas iela, Liepāja x x x x x x 3 000 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde SIA "Liepājas ūdens" Plānots

D D_1.7.6. A

Turpināt mājsaimniecību individuālo apkures 

iekārtu apzināšanu. Izstrādāt pašvaldības 

atbalsta mehānismu lokālo apkures iekārtu 

efektivitātes uzlabošanai, veco iekārtu 

nomaiņai, pieslēgšanās centralizētajai 

apkurei veicināšanai 

Uzturēts mājsaimiecību apkures reģistrs. Novecojušo un 

neefektīvo lokālo un individuālo apkures iekārtu nomaiņa pret 

jaunām efektīvākām iekārtām.

Izveidots mājsaimniecību 

apkures iekārtu reģistrs 
pilsētvide p p p p p p  200 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Īstenošanā

D D_1.7.7. A

Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu 

īstenošana saskaņā ar Gaisa kvalitātes 

uzlabošanas rīcības programmu

Īstenoti Gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā noteiktie 

pasākumi. 
Īstenoti 6 pasākumi pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 1 000 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Īstenošanā



D D_1.7.8.  

Vēsturisko un potenciāli piesārņoto vietu 

sanācijas un revitalizācijas pasākumu 

īstenošana

Potenciāli piesārņoto vietu revitalizācija pēc nepieciešamības. 
Īstenoti revitalizācijas pasākumi 

piesārņotajās vietās
pilsētvide p p p p p p pēc 2027.

 Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

P VPr_249 A
Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas 

Karostas kanāla sanācijas darbi

~200 tūkst. m3 piesārņotos nogulumu ekskavēšana no Karostas 

kanāla gultnes un to deponēšana uz speciāli aprīkotu 

deponēšanas vietu Karostas kanāla austrumu galā.

68 535 Liepājas pilsētas 

iedzīvotāji netiks turpmāk 

pakļauti vēsturiskā piesārņojuma 

iedarbības riskam, jo no 

Karostas kanāla tiks izņemtas 

400 t bīstamo ķīmisko vielu, kas 

būtiski uzlabos jūras ekoloģiju un 

apkārtējās vides kvalitāti, tāpat 

novērsīs apdraudējumu un riskus 

pilsētas iedzīvotāju veselībai un 

videi.

Karostas kanāls x x      5 117 647,05 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_188
Pretplūdu pasākumu īstenošana jaunas 

apbūves attīstībai, Liepājā

Kombinēta infrastruktūras izbūve ar nepieciešamajām 

inženierkomunikācijām ~ 350m garumā, kas vienlaicīgi īstenotu 

ielas un aizsargdambja funkciju ezermalas applūšanas risku 

novēšanai un izpildītu priekšnosacījumus jaunas dzīvojamās 

apbūves attīstībai Ezerkrasta mikrorajonā. Pašreiz darbības vietu, 

kas atrodas nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijā, raksturo 

iemītas gājēju takas un applūstošas pļavas.

Veikta ielas kā aizsargdambja 

izbūve 350m kopgarumā

Cieceres iela, Ezerlīču iela, 

Airītes iela, Liepāja
x x x x x x 3 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde LPPI "Komunālā pārvalde" Plānots

P JPr_18
Sanācijas plāna izstrāde un īstenošana 

bijušajā Liepājas metalurga teritorijā

Sanācijas plāna izstrāde un īstenošana bijušajā Liepājas 

metalurga teritorijā

Izstrādāts plāns un veikti darbi 

saskānā ar plānu.
LM teritorija x x x x x x 10 040 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_86

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1.daļa

Esošo ielu LED gaismekļu demontāža un jaunu, energoefektīvāku 

gaismekļu uzstādīšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

teritorijā.

Nomainīto LED gaismekļu skaits 

1564 gab.
pilsētvide x x 714 286,00 €

VARAM, SIA "Vides investīciju 

fonds" "Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā", valsts finansējums, 

pašvaldības

līdzfinansējums

Komunālā pārvalde Attīstības pārvalde Plānots

P JPr_87

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2.daļa

Esošo ielu LED gaismekļu demontāža un jaunu, energoefektīvāku 

gaismekļu uzstādīšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

teritorijā.

Nomainīto LED gaismekļu skaits 

1582 gab.
pilsētvide x x 714 286,00 €

VARAM, SIA "Vides investīciju 

fonds" "Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā", valsts finansējums, 

pašvaldības

līdzfinansējums

Komunālā pārvalde Attīstības pārvalde Plānots

P JPr_88

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3.daļa

Esošo ielu LED gaismekļu demontāža un jaunu, energoefektīvāku 

gaismekļu uzstādīšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

teritorijā.

Nomainīto LED gaismekļu skaits 

1765 gab.
pilsētvide x x 714 286,00 €

VARAM, SIA "Vides investīciju 

fonds" "Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā", valsts finansējums, 

pašvaldības

līdzfinansējums

Komunālā pārvalde Attīstības pārvalde Plānots

   U 1.8. 

Veicināt sabiedrības apziņas paaugstināšanos, 

uzvedības modeļu un paradumu maiņu, īstenot 

vides izglītības pasākumus

                

SD (DKN 1.8.3.) SD_1.8.1.  
Veicināt regulārus informācijas, izglītošanas 

un līdzdalības pasākumus vides jomā

Īstenotas izglītojošas akcijas, pasākumi u.c. aktivitātes (~3 

pasākumi gadā) ar mērķi informēt sabiedrību par klimata 

pārmaiņu ietekmi, aprites ekonomikas pamatprincipiem, radītā 

atkritumu apjoma samazināšanu, atkritumu dalītu vākšanu un 

apsaimniekošanu, teritoriju kopšanu, dabas vērtībām, bioloģisko 

daudzveidību u.c. aktuāliem vides aizsardzības tematiem, 

iesaistot visu līmeņu izglītības iestādes, NVO, zinātnes un mediju 

pārstāvjus, uzņēmējus, valsts un pašvaldības institūcijas un citas 

mērķgrupas.

Īstenoti 3 pasākumi gadā 
Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
p p p p p p pēc 2027. 85 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Liepājas RAS Īstenošanā

U 2.1.

Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus,  tai 

nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt 

cilvēkresursu piesaisti

D D_2.1.1. A

Liepājas pilsētas pašvaldības cilvēkresursu 

piesaistes programma veselības aprūpei 

Liepājā

Īres dzīvokļu atbalsts, topošo ārstniecības personu apmācība 

Liepājas Reģionālajā slimnīcā (rezidentūra, 6. kursa studiju 

programmas "Ārsts" klīnikā balstīta apmācība LRS), ceļa 

izdevumu kompensācija valsts pakalpojumu sniedzošajiem 

speciālistiem u.c. aktivitātes.

Atbalsta pasākumu mērķa grupas - ārsti, ārstu palīgi, medicīnas 

māsas u.c. veselības aprūpes nozarei būtisks personāls.

Piesaistīti 28 veselības aprūpes 

speciālisti (4 speciālisti gadā)
Slimnīcas iela 25, Liepāja p p p p p p pēc 2027. €250 000,00 Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

SD (DKN 2.1.2.) SD_2.1.4. A

Zobārstu piesaiste valsts apmaksātu 

zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai 

bērniem Liepājā un Dienvidkurzemes novadā

Zobārstniecības studentu prakšu organizēšana bērnu 

zobārstniecībā Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, vienlaikus 

risinot jautājumu par pieņemamu prakšu vadītāju atalgojumu un 

prakses vadītāja kvalifikāciju. Darbība veicama sadarbībā ar 

Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu un Rīgas 

Stradiņa universitāti.

Izveidotas 3 zobārstniecības 

prakses

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
p p p p p p pēc 2027. €100 000,00 Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

Rīcības virziens nr. 2 "Sabiedrības veselība"



P JPr_37 A
Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas 

kapacitātes stiprināšana

Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas telpu pārbūve valsts 

apmaksātu bērnu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai un 

aprīkojuma iegāde.

Pārbūvēts 1 kabinets un 

iegādāts nepieciešamais 

aprīkojums

K.Zāles laukums 2, Liepāja x x €200 000,00 Ārējais finansējums
SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P JPr_44 A
Kvalitatīvu primārās veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība

Jaunliepājas primārās veselības aprūpes telpu pārbūve primārās 

veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidei un aprīkojuma iegāde 

(tiks precizēts pēc VM prasību definēšanas).

Pārbūvētas JPVAC telpas Aldaru iela 20/24, Liepājā x x x €250 000,00 Ārējais finansējums
SIA "Jaunliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P VPr_289

Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas 

reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, 

onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē

Projektā plānota Liepājas Reģionālās slimnīcas nodaļu pārbūve 

un atjaunošana, nodaļu aprīkošana un tehnoloģiju iegāde, kā arī 

teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. Projektā  plānota 

Liepājas slimnīcas telpu pārbūve un atjaunošana, kā arī 

aprīkošana ar nepieciešamo inventāru un iekārtām šādās 

nodaļās: Neatliekamās medicīnas nodaļā, t.sk. paredzot nodaļas 

paplašināšanu papildus observācijas gultu izvietošanai, 

Ambulatorajā nodaļā (ārstu kabineti), Funkcionālās diagnostikas 

nodaļā, paredzēta slēgta tipa aptiekas pārcelšana, veicot telpu 

pārbūvi, Fizikālās terapijas un rehabiltācijas nodaļā, Asins 

sagatavošanas nodaļā, NMPD nomas telpu pārbūve, 

Hemodialīzes nodaļā, Paliatīvās aprūpes un Ķīmijterapijas 

nodaļā, Bērnu nodaļā, Hronisko pacientu aprūpes nodaļā, 

Traumatoloģijas nodaļā, Dienas stacionārā, Kardioloģijas nodaļā, 

Iekšķīgo slimību nodaļu pārcelšana, veicot telpu pārbūvi. 

Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža – 7 vienības: anestēzijas 

iekārtas operāciju nodaļā – 2 gb.,  datortomogrāfijas iekārta staru 

terapijas nodaļā topometrijas un simulācijas veikšanai – 1 gb., 

videoendoskopijas iekārtas komplekts operāciju nodaļas 

vajadzībām – 1 gb., digitālās mamogrāfijas iekārtas iegāde 

funkcionālās diagnostikas nodaļā – 1 gb., ultrasonogrāfijas 

iekārtas iegāde funkcionālās diagnostikas nodaļā – 1 gb., 

stacionāra digitāla rentgena iekārta – 1 gb.

Pārbūvētas 15 LRS nodaļas Slimnīcas iela 25, Liepāja x € 17 901 094,00

SAM 9.3.2., ERAF, VB, LRS 

līdzfinansējums un pašvaldības 

līdzinansējums

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P JPr_45 A
Liepājas Reģionālās slimnīcas infrastruktūras 

attīstība

D korpusa (TUB nodaļa, Narkoloģijas nodaļa, Patoloģijas nodaļa, 

Veļas māja, siltummezgls), administrācijas telpu, ēdināšanas 

bloka atjaunošana.

Pārbūvēts 1 LRS korpuss (D) Slimnīcas iela 25, Liepāja x x x x x x €12 213 180,00 Ārējais finansējums
SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P VPr_290 A
Liepājas Reģionālās slimnīcas tehnoloģiju 

iegāde

Lielo iekārtu iegāde (angiogrāfijas iekārta, datortomogrāfijas 

iekārta, USG, RTG NMP nodaļā, lineārais paātrinātājs, 

endoskopijas iekārta, anestēzijas iekārtas, digitālā C loka RTG, 

lāzera aparatūra vēnu operācijām, videoendoskopija, sterilizatora 

iegāde).

Iegādātas 14 tehnoloģiju 

vienības LRS
Slimnīcas iela 25, Liepāja x x x x x x €7 575 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P JPr_47 A
Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā 

veselības aprūpē

Ieejas mezgla pārbūve, fiziskās un informatīvās pieejamības 

uzlabošanas risinājumi (~141 m2) (tiks precizēts pēc VM prasību 

definēšanas).

Tiks precizēts atbilstoši VM 

uzstādījumiem
Aldaru iela 20/24, Liepājā x x x x €200 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Jaunliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P JPr_48 A
Integrētās aprūpes attīstība ambulatorajā 

veselības aprūpē

Fiziskās un informatīvās pieejamības uzlabošanas risinājumi (tiks 

precizēts pēc VM prasību definēšanas).

Tiks precizēts atbilstoši VM 

uzstādījumiem
Republikas iela 5, Liepāja x x €70 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P VPr_18 A
Energoefektivitātes paaugstināšana JPVAC 

ēkā

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

siltummezgla izveide, norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu, 

durvju nomaiņa.

1 ēkas Aldaru ielā 20/24 

renovācija
Aldaru iela 20/24, Liepājā x x x x x x €1 400 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Jaunliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P VPr_18.1 A Mikroklimata uzlabošana JPVAC ēkā Ventilācijas izbūve JPVAC ēkā, Aldaru ielā 20/24, Liepājā
Izbūvēta ventilācijas sistēma 

JPVAC ēkā
Aldaru iela 20/24, Liepājā x x €170 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Jaunliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P JPr_20 A
Energoefektivitātes paaugstināšana VPVAC 

ēkā

VPVAC centrālās ēkas fasādes atjaunošana un koka logu ar 

dekoratīvo šprosējumu nomaiņa.
Atjaunota VPVAC ēkas fasāde Republikas iela 5, Liepāja x x x x x €325 226,00 Ārējais finansējums

SIA "Vecliepājas primārās 

veselības aprūpes centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

P VPr_251 A
Liepājas Reģionālās slimnīcas 

energoefektivitātes pasākumi

Slimnīcas B, C, D , E (trīs stāvu piebūves korpusu fasādes un 

jumta pārseguma) siltināšana.

Nosiltināta LRS B, C, D, E 

trīsstāvu piebūves korpusa 

fasāde un jumta pārsegums

Slimnīcas iela 25, Liepāja x x x x x x €850 000,00 Ārējais finansējums
SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_2.1.5.

Liepājas reģionālās slimnīcas kapacitāte 

uzņemt un apkalpot medicīnas tūrisma 

klientus

Medicīnas tūrisma piedāvājuma izveide un pakalpojumu 

sniegšanas principu izstrāde.

Tiks precizēts atbilstoši VM 

uzstādījumiem
Slimnīcas iela 25, Liepāja p p p p p p

Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

LRS budžets
SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_2.1.6. A
Psihiatrijas profila pakalpojuma stiprināšana 

Kurzemes reģionā

Psihiatrijas jomas speciālistu piesaiste, sadarbības veidošana ar 

citām ārstniecības iestādēm un ieinteresētajām grupām.

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas gaitā
Jūrmalas iela 2, Liepāja p p p p p p €100 000 Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"
Plānots

U 2.2.

Veicināt sabiedrības veselībpratību un līdzestību 

savas veselības veicināšanā un uzturēšanā 

dažādām iedzīvotāju grupām

D D_2.2.1.
Veselību veicinošas infrastruktūras izveide 

Liepājā

Bērnu rotaļu laukumu, orientēšanās poligonu, nūjošanas, 

veselības taku, āra vingrošanas laukumu un trenažieru, 

skeitparku, veloparku un velotrašu, vindsērfinga trases izveide 

u.tml.

Nodrošināta kompleksa veselību 

veicinoša infrastruktūra
Pilsētvide p p p p p p pēc 2027.

Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_312

Senioru sociālā iekļaušana Latvijas–Lietuvas 

pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību 

sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie 

seniori)

Darbības virzienu īstenošana:

(1) sociālo pakalpojumu uzlabošana senioriem, 

2) pacēlāja uzstādīšana Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 

135/141,

3) Brīvdabas senioru vingrošanas laukuma izveide Ganību ielā 

135/141, 

4) īstenota pieredzes apmaiņa senioru, sociālo darbinieku un citu 

speciālistu kapacitātes stiprināšanai.

1500 iesaistīti dalībnieki 
Ganību iela 135/141, 

Liepāja 
x €82 935,00

LAT-LIT, ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā



P VPr_174 A Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs.

Pasākumus bērnu un pieaugušo mutes dobuma un zobu 

veselības veicināšanai īstenošana. Veselības veicināšanas 

pasākumu īstenošana reproduktīvās veselības jomā. Veselības 

veicināšanas pasākumus par veselīgu uzturu rīkošana. Veselības 

veicināšanas pasākumu īstenošana atkarību mazināšanai. 

Prenatālo un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmas 

īstenošana, iedzīvotāju izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieeju attīstīšana 

jauniešu centros: organizēt veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumus par dažādām  jauniešiem aktuālām 

veselības tēmām. Kopīgu pasākumu ar NVD, ģimenes ārstiem un 

pašvaldību veidošana, lai veicinātu valsts apmaksāto skrīninga 

programmu apmeklējuma palielinājumu un mazinātu infekciju 

slimību izplatību (izgītošana un  vakcinācija), SAS programma, 

onkoloģisko slimību profilakses programma. Pasākumu 

nodrošināšana iedzīvotāju psihiskās veselības veicināšanai 

dažādās mērķa grupās. Sabiedrības izpratnes veidošana par 

fiziskās aktivitātes nozīmi, īstenojot praktiskus un informatīvus 

pasākumus dažādām mērķa grupām (grupu nodarbības, 

uzmanību piesaistoši pasākumi u.tml.) 

5093 pasākumi pilsētvide x x €541 340,00
SAM 9.2.4., ESF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

D D_2.2.8. Līdzaudžu izglītības programmas īstenošana
Līdzaudžu iesaiste veselības veicināšanas pasākumu īstenošanā 

un ilgtspējas nodrošināšanā.
Īstenoti 2 programmu cikli pašvaldība x €50 000 Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_2.2.9.
Pakalpojumu pilnveide Atkarību profilakses 

centrā

Atkarību profilakses pakalpojumu klāsta pilnveide un 

paplašināšana (sociālās inovācijas, pakalpojumi pilngadīgām 

personam, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana).

Pilnveidoti esošie  pakalpojumi.

Izveidots 1 jauns  pakalpojums
pašvaldība x x x x €75 000 Ārējais finansējums Sociālais dienests Plānots

D D_2.2.10.
Sabiedrības veselības un līdzdalības 

veicināšana

Pasākumu īstenošana veselības un sabiedrības līdzdalības 

veicināšanai, kā arī aktivitāšu publicitātes pasākumu īstenošana.

16 pasākumi (Veselības 

veicināšanas, publicitātes u.tml.) pašvaldība p p p p p p €30 000 Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

U 3.1.

Paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, 

attīstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo infrastruktūru

D D_3.1.2.

Pakāpeniska pašvaldības īpašumā esošo 

telpu pielāgošana sociālo pakalpojumu 

sniegšanai un to nodošana privātiem 

pakalpojumu sniedzējiem nomā

Pašvaldības infrastruktūras (renovētas/ nerenovētas) nodošana 

NVO vai privātam pakalpojumu sniedzējam izsoles rezultātā 

konkrētu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Izveidots 1 jauns pakalpojums 

publiskās - privātās partnerības 

ietvarā

pilsētvide x x x pēc 2027.

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Sociālais dienests Plānots

P JPr_50 A

Sociālā dienesta ēkas E.Veidenbauma 

ielā 3, Liepājā ventilācijas sistēmas 

atjaunošana

Sociālā dienesta ēkas 3. stāva atjaunošana, sakārtojot 

ventilācijas sistēmu ēkā, uzstādot gaisa kondicionēšanas 

sistēmu, t.sk. izstrādājot nepieciešamo tehnisko 

dokumentāciju.

Renovēta ventilācijas 

sistēma, uzstādot gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

(1 sistēma).

E.Veidenbauma iela 

3, Liepāja
x x x €150 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

D D_3.1.4.

Jaunu un esošu sociālo pakalpojumu 

senioriem ar veselības problēmām un 

vecuma izmaiņām attīstība

Esošu un jaunu sociālie pakalpojumu un to sniegšanas vietu 

izveide / pilnveide. Pakalpojumi - sociālās aprūpes institūcija, 

aprūpes mājas pakalpojums, drošības pogas pakalpojums, 

asistenta pakalpojums, dienas centra pakalpojums u.c.

Pilnveidoti esošie sociālie 

pakalpojumi senioriem.

Ieviesti 2 jauni sociālie 

pakalpojumi

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €4 000 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests
Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības daļa
Īstenošanā

P VPr_287 A
Veco ļaužu dzīvojamās mājas Ganību ielā 

135/141, Liepājā pārbūve

Veco ļaužu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana 

un remonts. Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās 

tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Renovēta fasāde Veco ļaužu 

dzīvojamai mājai (1 ēka).

Ganību ielā 135/141, 

Liepājā
x x x x €350 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

D D_3.1.5.
Inovāciju sociālo pakalpojumu sniegšanā 

veicināšana

Inovatīvu risinājumu sociālo pakalpojumu sniegšanā ieviešana, 

inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešana u.c.

Ieviesti 2 jauni inovatīvi sociālie 

pakalpojumi
pilsētvide x x x x €50 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

D D_3.1.6. A
Personu vajadzībām atbilstošu sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu attīstība

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība – dienas centri, 

specializētās darbnīcas, aprūpes mājās pakalpojums, atelpas 

brīža pakalpojums, atbalsta personas pakalpojums u.c. 

Īpašu pakalpojumu bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem, kā arī 

pilngadīgām personām ar invaliditāti attīstīšana. 

Attīstīti un pilnveidoti vismaz 5 

sabiedrībā balstīti sociālie 

pakalpojumi

pilsētvide p p p p p p €500 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Plānots

P JPr_54
Paliatīvās aprūpes un HOSPICE 

pakalpojuma attīstība Liepājā

Pakalpojuma un infrastruktūras attīstīšana nedziedināmi slimo 

pacientu aprūpei. Efektīvas aprūpes hroniski slimiem pacientiem 

nodrošināšana.

Uzlabots paliatīvā aprūpes 

pakalpojums
pilsētvide x x x €2 500 000,00 Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"
Plānots

D D_3.1.7.

Īslaicīgas sociālās aprūpes infrastruktūras un 

pakalpojuma pieejamības bērniem un 

jauniešiem nodrošināšana drošā vidē

Īslaicīgās sociālās aprūpes infrastruktūras un pakalpojuma 

pieejamības nodrošināšana.

Nodrošināts 1 sociālais 

pakalpojums

Salmu 53, Kuldīgas 20, 

Viršu 9/11
p p p p p p pēc 2027. €40 000 Ārējais finansējums Sociālais dienests Jauniešu māja Īstenošanā

P JPr_55 A
Sociālo pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūras vides pieejamības pilnveide

Vides pieejamības nodrošināšana un uzlabošana. Minēto 

aktivitāšu veikšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas 

izstrāde.

Uzlabota vides pieejamība 

sociālo pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūrai

Flotes iela 7, T.Breikša iela 

16/20 Liepājā
x x x €200 000,00 Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Sociālais dienests Īstenošanā

P JPr_56 A
Jaunu sociālo dzīvokļu izveide un 

labiekārtošana

Pieejamo sociālo dzīvokļu/ mājokļu pieejamības veicināšana 

(īpaši - personām ar invaliditāti, ja iespējams, paredzot aprūpes 

pakalpojuma pieejamību un telpu aprīkošanu ar speciālo tehniku 

un inovatīviem risinājumiem). Projekta aktivitāšu īstenošanai 

nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Izveidota 1 jauna sociālā 

dzīvojamā māja
pilsētvide x x x x x x pēc 2027. €1 500 000,00 Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Sociālais dienests Plānots

D D_3.1.9.
Sociālās jomas darbinieku profesionālās 

kvalifikācijas pilnveide

Sociālās jomas darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveide 

atbilstoši normatīvajiem aktiem un supervīziju nodrošināšana 

darbiniekiem, tai skaitā veidojot sadarbību ar Liepājas 

Universitāti. 

Kvalifikāciju katru gadu 

pilnveidojuši ~ 200 sociālās 

jomas darbinieki

pilsētvide p p p p p p pēc 2027. € 90 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

Rīcības virziens nr. 3 "Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts"



P JPr_186
Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba 

attīstība

Dalība LM realizētajā projektā par profesionāla un mūsdienīga 

sociālā darba attīstību.

Dalība LM realizētā projektā (1 

projekts)
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. € 50 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

P VPr_114
Profesionāla sociālā darba attīstība 

pašvaldībā

1. Darbinieku apmācības – sociālā darba speciālisti gatavi 

darbam ar aktuālām  klientu mērķagrupām, viņu profesionālā 

pilnveide, klientu izvērtēšana utt. 2. Metodikas aprobēšana 

pilotprojektos, darbinieku apmācības. 3. Sociālā darba metožu un 

rīcību aprobēšanas pilotprojektos.

Dalība metodiku aprobēšanas 

pilotprojektos
pilsētvide x x € 20 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

P VPr_114.1.
Pašvaldības sociālo darbinieku supervīzija 

Liepājā

Supervīziju nodrošināšana Sociālā dienesta darbiniekiem ESF 

projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās".

Nodrošinātas 9 supervīziju 

grupas darbiniekiem ik gadu
pilsētvide x x € 28 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

P VPr_119 "Kurzeme visiem"

1. Dalība reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādē. 2. 

Izveidoti un nodrošināti jauni, institūcijām alternatīvi, sabiedrībā 

balstīti sociālie pakalpojumi personām ar GRT un bērniem ar FT. 

3. Pieejamo pakalpojumu uzlabošana, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  klāsta  paplašināšana 

dzīvesvietā. 4. Darbinieku, speciālistu apmācības, klientu 

izvērtēšana. 5. Sociālinformatīvie un izglītojošie pasākumi.

Turpinās dalība KPR realizētajā 

projektā (1 projekts)
pilsētvide x x €665 000 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Sociālais dienests Īstenošanā

P VPr_112
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 

deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai

Izveidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai.

Izveidotas 4 jaunas sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanas vietas

Salmu iela 53, Teodora 

Breikša 16/20, Viršu iela 

9/11, Kuldīgas iela 20, 

Liepāja

x x €1 249 443
SAM 9.3.1., ERAF, VB, 

pašvaldības līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P JPr_184
Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu nodrošināšanai

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveide, grupu 

mājas (dzīvokļa), dienas aprūpes centra, specializētās darbnīcas, 

atelpas brīža un aprūpes mājās u.c. pakalpojumu sniegšanai, 

sekmējot cilvēka neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes 

saglabāšanu vai uzlabošanu, nodrošinot nepieciešamo atbalstu 

un vidi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, 

t.sk. ar garīga rakstura traucējumiem, cilvēkiem pensijas vecumā, 

t.sk. ar demenci, viņu ģimenes locekļiem/neformālajiem 

aprūpētājiem.

jauna pakalpojuma infrastruktūra 

~ 30 iedzīvotājiem pilsētvide x x x x €100 000 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

P JPr_185
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšana

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības 

palielināšana atbilstoši individuālajām vajadzībām, cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, t.sk. ar garīga rakstura 

traucējumiem, cilvēkiem pensijas vecumā, t.sk. ar demenci, viņu 

ģimenes locekļiem/neformālajiem aprūpētājiem.

1 pakalpojums pieejams ~ 30 

iedzīvotājiem pilsētvide x x x x €50 000 Ārējais finansējums Sociālais dienests Plānots

P VPr_252

Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 

pilnveide, aprobējot sabiedrībā balstītu 

pakalpojumu finansēšanas mehānismus un 

atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas 

mehānismu

Dalība sociālo darbinieku apmācībās un izmēģinājumprojektos 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas individuālās 

pieejas mehānismu ieviešanā bērniem invalīdiem un ar 

funkcionāliem traucējumiem, pieaugušām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kā arī psihosociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 

pilotprojektā.

Dalība 1 izmēģinājumprojektā 

par jauna pakalpojuma ieviešanu 

un aprobāciju

pilsētvide x x €288 875 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

U 3.2.
Pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā un 

nemateriālā atbalsta veidus

D D_3.2.1.

Palielināt pašvaldības līdzfinansēta sociālās 

aprūpes institūcijā pakalpojuma pieejamību 

Liepājas administratīvajā teritorijā deklarētām 

pilngadīgām personām

Klientu līdzfinansēšana sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās 

saņemšanai.

Papildus līdzfinansēto klientu 

skaits (~50), kuri saņem sociālās 

aprūpes pakalpojumus 

institūcijās

pašvaldība p p p p p p pēc 2027.

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets Sociālais dienests Plānots

D D_3.2.2.
Materiālā atbalsta un pakalpojumu ieviešana 

aizbildņiem un aizgādņiem 

Materiālā atbalsta aizbildņiem un aizgādņiem ieviešana un 

pakāpeniska palielināšana, psihologa pakalpojuma u.c. 

pakalpojumu ieviešana līdzīgi kā audžuģimenēm.

Atbalstu saņēmušo aizbildņu 

skaits (~170), atbalstu saņēmušo 

aizgādņu skaits (~90), psihologa 

pakalpojums (1)

Pašvaldība x x x x

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets Sociālais dienests Īstenošanā

D D_3.2.3.

Vides pieejamības veicināšana personām ar 

invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, 

uzlabojot dzīves kvalitāti

Mājokļu pielāgošana, nodrošinot piekļuvi nodarbinātībai un 

pakalpojumiem.

Nodrošināta mājokļa vides 

pieejamība personām ar 

invaliditāti (vismaz 2)

pašvaldība p p p p p p pēc 2027.

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets Sociālais dienests Īstenošanā

P JPr_183
Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana 

cilvēkiem ar invaliditāti

Atbalsta pasākumu īstenošana cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu 

vides pieejamībai ANM fonda ietvaros (2022.gada pirmajā pusē).

Nodrošināta mājokļa vides 

pieejamība personām ar 

invaliditāti (~12 personām)

pašvaldība x x x €157 524,00

ANM, Nr. 3.1.2.1.i. “Publisko 

pakalpojumu un 

nodarbinātības pieejamības 

veicināšanas pasākumi 

cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem”

Sociālais dienests Attīstības pārvalde Īstenošanā

U 3.3.

Nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem, ģimenēm 

ar bērniem un citām sociālajām grupām, atbalstot 

nepieciešamo kompetenču apgūšanā un veicinot 

to iekļaušanos sabiedrībā

D D_3.3.1.

Atbalsta grupu veidošana ģimenes un 

indivīda emocionālajam atbalstam krīzes un 

problēmsituācijās

Speciālistu piesaiste, kuri sniedz atbalstu krīzes situācijās 

dažādām mērķa grupām.
Piesaistīti speciālisti pašvaldība p p p p p p €60 000,00 Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Sociālais dienests Plānots

D D_3.3.2.

Apmācības vecākiem veselīgas ģimenes 

veidošanā un ar bērnu audzināšanu saistīto 

problēmu novēršanā

Apmācību pieejamības nodrošināšana pašvaldības ģimenēm ar 

bērniem. Iegādāta akreditēta, izstrādāta atbalsta programma 

(apmācības) pašvaldības iedzīvotājiem.

Iegādāta akreditēta, izstrādāta 

atbalsta programma (apmācības) 

pašvaldības iedzīvotājiem (1 

programma)

pilsētvide x x X €10 000 Pašvaldības budžets Sociālais dienests Plānots

P JPr_58 A Ģimenes atbalsta centra izveide

Ģimenes atbalsta centra izveide, nodrošinot dažādu speciālistu 

konsultācijas, krīzes un atbalsta pakalpojumu ar izmitināšanu 

(t.sk. izstrādājot tehnisko dokumentāciju projektu aktivitāšu 

īstenošanai). Dienas centra ģimenēm ar bērniem izveide.

Izveidots ģimenes atbalsta 

centrs (1 centrs)
pilsētvide x x x x €300 000,00 Ārējais finansējums Sociālais dienests Plānots

D D_3.3.3.
Aktualizētas un sistemātiski īstenotas 

darbības bērnu drošības uzlabošanai

Izstrādāta, apstiprināta, ieviesta un aktualizēta bērnu tiesību 

aizsardzības programma.

Izstrādāta, apstiprināta un 

ieviesta 1 programma
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €10 000 Pašvaldības budžets

Bērnu tiesību sadarbības 

grupa

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots



D D_3.3.4.

Ielu sociālā darba un mobilā ielu darba 

attīstīšana darbā ar dažādām riska grupām, 

atkarību u.c. problēmu mazināšanai

Ielu sociālā darba pakalpojuma ieviešana. Mobilās brigādes 

pakalpojuma ieviešana.

Ieviesti 2 jauni sociālie 

pakalpojumi
pilsētvide x x x x €70 000 Pašvaldības budžets Sociālais dienests Plānots

D D_3.3.6.

Bezdarbnieku, pirmspensijas vecuma, 

jauniešu, skolēnu un personu ar invaliditāti 

iesaiste darba tirgū, t.sk. sadarbojoties ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru

Skolēnu vasaras nodarbinātība (13-14 g. un 15-20g.), ilgstošo 

bezdarbnieku nodarbināšana un citas aktivitātes sadarbībā ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Nodrošināta pagaidu 

nodarbinātība dažādām 

sociālajām grupām

pilsētvide x x x x x x €735 000 Pašvaldības budžets
pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P JPr_51

ESF projekta "Subsidētās darbavietas 

bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001 

īstenošana

Darbavietu izveide bezdarbniekiem pagaidu darba 

nodrošināšanai.

Nodrošinātas 1080 darbavietas 

pagaidu sabiedriskajos darbos
pilsētvide x x x x x x €3 557 350 Ārējais finansējums

pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_93
NVA administrētie nodarbinātības pasākumi 

"Skolēnu nodarbinātība vasarā"

Projekta „Skolēnu nodarbinātība vasarā” īstenošana, iesaistot ap 

150 dalībniekiem gadā, kuri nodarbināti vienu mēnesi un ir 

vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem. NVA finansē 50% darba 

algas un maksā darba algas kompensāciju darba vadītājiem. 

Pašvaldība finansē pusi darba algas un obligātās sociālās 

apdrošināšanas iemaksas.

Iesaistīti 150 skolēni gadā pašvaldība x x x x x x €418 860 VB un pašvaldības līdzfinansējums
pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_94 Skolēnu nodarbinātība vasarā

Pašvaldība izveido 300 darba vietas gadā skolēniem, kuri ir 

vecuma grupā no 13 līdz 14 gadiem. Pašvaldība finansē darba 

algu un darba vadītāju darba algu.

Iesaistīti 300 skolēni gadā pašvaldība x x x x x x €328 800 Pašvaldības budžets
pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P JPr_187

Diskriminācijas riskiem pakļauto personu 

(bezpajumtnieku) integrācija sabiedrībā un 

darba tirgū

LM pilotprojekta ietvaros jauna sociālā pakalpojuma izstrāde 

bezpajumtniekiem un izmēģinājumprojekta ietvaros aprobēts 

pakalpojums, lai mazinātu bezpajumtnieku sociālās atstumtības 

risku, vienlaikus veicinot to sociālekonomisko iekļaušanu un 

integrāciju sabiedrībā.

Dalība 1 izmēģinājumprojektā 

par jauna pakalpojuma ieviešanu 

un aprobāciju

pilsētvide x x €100 000 Ārējais finansējums Sociālais dienests Īstenošanā

P VPr_270  Sievietes un bērni - pasargāti savā pilsētā

Starpdisciplinārās komandas pieejas ieviešana darbā ar ģimenes 

vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušajiem. Starpitucinālās 

sadarbības modeļa ilgtspējīgas attīstības plāna izstrāde.

Ieviests un pilnveidots 

starpdisciplinārās komandas 

pakalpojums vardarbības ģimenē 

un cilvēktirdzniecībā cietušajiem 

(1 pakalpojums). Izstrādāts 

starpinstitucionālās sadarbības 

modeļa ilgtspējīgas attīstības 

plāns (1 plāns)

pilsētvide x       €8 785

Lat-Lit programmas finansējums, 

pašvaldības finansējums, privāti 

līdzekļi, valsts finansējums

Sociālais dienests PABEIGTS

 
U.4.1.

Nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un e-

pakalpojumu attīstību
                         

D D_4.1.1.  

IKT resursu vienotas konfigurācijas 

automatizētās pārvaldības izveide un 

ieviešana pašvaldības iestādēs

IKT resursu vienota konfigurācijas automatizēta pārvaldības rīka 

izveide un ieviešana pašvaldībā (resursu, programmatūras 

licenču, paroļu automatiska pārvaldīšana). Ieguvumi: darba 

procesa automatizācija.

Ieviests 1 risinājums 80 LPPA 

lietotājiem (ar mērķi pakāpeniski 

ieviest rīku visās LPPI)

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 300 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa  Plānots

D D_4.1.2.  
Pašvaldības pārvaldības vienotas platformas 

izveide

Uzsākts digitalizēt pašvaldības pārvaldi, izveidojot racionālu 

organizatorisko un tehnoloģisko ekosistēmu un izstrādājot vienotu 

e-pārvaldes arhitektūru ar savstarpēji savietojamiem, viegli 

nomaināmiem un papildināmiem moduļiem, rīkiem un lietotnēm.

Pakalpojumu un darba uzdevumu uzskaites un kontroles sistēmas 

izveide. 

Ieguvumi: darba procesa automatizācija, efektīvāka darbu 

plānošana un informācijas aprite.

1 arhitektūras modelis, 1 datu 

noliktava, 1 datu apmaiņas 

risinājums. Ieviešana 

pakāpeniski atkarībā no 

pieejamā finansējuma

Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 480 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa  Īstenošanā

P JPr_59  
Digitalizētas pašvaldības policijas 

darbavietas izveide automašīnās

Aprīkot visus Pašvaldības policijas operatīvos un operatīvajai 

darbībai izmantojamos transportlīdzekļus ar datorizētajām darba 

vietām. Iespēja noteikt atrašanās vietu, braukšanas ātrumu u.c. 

informāciju. Operatīva personas datu pārbaude. Iespēja 

noskaidrot personas identitāti arī pēc fotogrāfijas. Informācija par 

nekustamiem īpašumiem. Aktuāla informācija likumdošanā. 

Notikumu videoieraksts.

Aprīkoti visi pašvaldības policijas 

operatīvie transportlīdzekļi (15)
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 125 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija IT daļa Plānots

P JPr_137 A
Pašvaldības policijas darba digitalizācijas 

risinājumu modernizācija un paplašināšana 

Pašvaldības policijas vajadzībām ir nepieciešams pilnveidot 

videonovērošanas sistēmu, izmantojot jaunākās nozares 

tehnoloģijas, lai veicinātu drošību pilsētā, uzlabotu komunikāciju 

starp iedzīvotājiem, likumpārkāpējiem un Pašvaldības policijas 

darbiniekiem, mazinot risku iespējamai vardarbībai, kā arī 

nepatiesai policijas darbinieku apvainošanai par it kā veiktiem 

pārkāpumiem.

1 videonovērošanas centrs ar 

analītikas programmatūru, 

serveriem un vismaz 200 

videonovērošanas kamerām

pašvaldība   x     500 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija IT daļa Plānots

D D_4.1.3.  

Digitālo risinājumu ieviešana un attīstība 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanā un administrēšanā

IS izveide datu ievadei un apstrādei, lēmuma pieņemšanai par 

sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu un 

nodrošināšanu personai. 

Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde. Atkarību profilakses 

programmas izstrāde e-vidē; digitāls aprūpes pakalpojums 

senioriem – planšetes un saziņa caur to, nevis klātienes tikšanās; 

audio vizuāls stends par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo 

palīdzību un citiem pašvaldības un valsts atbalsta veidiem; audio 

vizuāls noformējums un informācija par pakalpojumiem un 

palīdzību Sociālā dienesta/pilsētas mājaslapā; iespēja iesniegt 

iztikas līdzekļu deklarācijas elektroniski; digitāli risinājumi klientu 

apsekošanai dzīvesvietā; digitāli risinājumi dažādu dokumentu 

elektroniskā aizpildīšanā ar iespēju tos parakstīt klientam; 

aprūpes līmeņa novērtēšana; sociālo pakalpojumu kvalitātes 

elektroniskās novērtēšanas iespēja.

Digitalizēti vismaz 30% no 

sniegtajiem pakalpojumiem un 

darba procesiem

Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 300 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa Sociālais dienests Plānots

Rīcības virziens nr. 4 "Pārvaldības un pakalpojumu sistēma"



P JPr_62  Jaunas IS ieviešana bāriņtiesā IS BARIS ieviešana bāriņtiesas darba nodrošināšanai. 
1 informācijas sistēma 

(ieviešana vairākās kārtās)
pašvaldība x x     125 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa Bāriņtiesa Plānots

D D_4.1.4.
 Digitalizācijas risinājumu uzlabošana 

bāriņtiesas darbā

Mobilas darbinieka darba vietas izveide, nodrošinot darbiniekus ar 

tehniskajiem līdzekļiem, lai ārpus bāriņtiesas darba telpām varētu 

veikt personas datu pārbaudi un digitāli fiksēt pārbaužu rezultātus, 

kurus iespējams integrēt izmantotajā IS. Izveidot audioierakstu 

sistēmu, lai nodrošinātu bāriņtiesas sēžu un sarunu protokolu 

audioierakstus.

Aprīkotas 10 bāriņtiesas 

darbinieku darbavietas
Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 200 000,00 € Ārējais finansējums Bāriņtiesa IT daļa Plānots

P JPr_66  Droša pludmale
Notiek videonovērošana oficiālajās un citās apmeklētākajās 

pilsētas peldvietās.

Pludmalēs izvietotas un 

pieslēgtas kopējai sistēmai 

videonovērošanas kameras

Visas oficiālās pilsētas 

peldvietas un Zilā karoga 

pludmales, Karostas 

pludmale, Beberliņu 

peldvieta, abi putnu 

novērošanas torņi Liepājas 

ezerā

x x x x    300 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Plānots

D D_4.1.5.  
Sporta pārvaldes darba organizācijas 

digitalizācijas risinājumi

Digitalizēti sporta nodarbību (treniņu) apmeklējumu grafiki, plāni, 

telpu rezervācija, audzēkņu/klientu datu bāze, apmeklējumu 

uzskaite. Ieguvumi: centralizēta sporta bāžu pārvaldība; 

komunikācijas pilnveidošana starp sporta skolām un 

iedzīvotājiem; vienotu uzskaites principu ieviešana sporta 

pārvaldībā.

1 risinājums ar vairākiem 

pakāpeniski ieviestiem moduļiem
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 450 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa Sporta pārvalde Plānots

D D_4.1.6. A

Dokumentu vadības sistēmas pilnveidošana 

elektronisko dokumentu aprites 

nodrošināšanai

Esošās sistēmas papildu moduļu izstrāde (arhīva, lēmumu 

publicēšanas un apmeklētāju pieņemšanas modulis), esošo 

moduļu pilnveidošana, lai nodrošinātu efektīvāku elektronisko 

apriti. Normatīvo aktu meklētāja izstrāde.

Izstrādāti 3 moduļi pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 150 000,00 € Pašvaldības budžets IT daļa Administratīvā daļa Plānots

P JPr_67
Iedzīvotāju informēšanas platformas 

attīstīšana

Pašvaldības komunikācijas platformas izveide ar personalizētu 

profilu katram iedzīvotājam. Platformā autentificējoties, 

iedzīvotājs saņem visu informāciju, kas par viņu ir pašvaldībā – 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, rēķinus, informāciju par 

bērnudārziem, pulciņiem, pabalstiem, atvieglojumiem atbilstoši 

iedzīvotāja statusam pašvaldībā. Platforma kalpo arī kā saziņas 

un pakalpojuma pieteikšanas rīks. Ieguvumi: uzlabota digitalizēta 

komunikācija ar iedzīvotājiem, administratīvā sloga mazināšana 

iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem, iedzīvotāju lojalitātes 

spēcināšana. Informēt sabiedrību par tilta izgriešanas laikiem, 

remontdarbiem. Iespēja informēt pašvaldību par saimnieciskiem 

jautājumiem.

Izstrādāti 4 moduļi pašvaldība x x x x x x pēc 2027. 300 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa
Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa
Īstenošanā

D D_4.1.7.  Inovatīvu projektu finansēšana

Inovatīvu ideju attīstīšana (izstrāde un ieviešana), piemēram, lietu 

interneta tehnoloģiju izmantošana, monitoringa un vadības 

sistēmas utt., kas veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu praksē 

(projektu konkursi, hakatoni u.tml.).

Izstādāta atbalsta sistēma pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 500 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

 Īstenošanā

P JPr_72  IKT attīstība Liepājas reģionālajā slimnīcā

IKT risinājumu izstrāde Liepājas Reģionālajā slimnīcā – atskaišu 

sistēmas uzlabošana, digitālās veselības kiberdrošības sistēmas 

nodrošināšana.

Ieviesti 2 risinājumi Slimnīcas iela 25, Liepāja x x      200 000,00 € Ārējais finansējums
SIA "Liepājas reģionālā 

slimnīca"
 Plānots

D D_4.1.8.  
Veicināt atvērto datu pieejamību datu 

centralizāciju un apstrādi

Datu kopu iekšējais audits pašvaldības iestādēs, aģentūrās un 

kapitālsabiedrībās; metodisko materiālu izstrāde, kā iekļaut 

marķierus un birkas, kas norādītu uz statistiku un ģeotelpiskajiem 

datiem;  uzlabota datu kvalitāte; īstenota procesu automatizācija, 

lai datus iegūtu pa tiešo no avota; datu publicēšanas procesa 

apraksta izstrāde; datu kopu novērtēšana no drošības, privātuma, 

iekļaušanas un datu kopu pieejamības; prioritāro datu kopu 

identificēšana. Ieguvumi: audita ziņojums, metodiskais materiāls, 

procesa apraksts, kvalitātes izmaiņas rādītāji atsevišķām datu 

kopām, publicēto datu kopu skaita pieaugums.

Portālā data.gov.lv publicētas 7 

datu kopas

Pašvaldība un 

kapitālsabiedrības
p p p p p p pēc 2027. 120 000,00 € Pašvaldības budžets IT daļa  Īstenošanā

P JPr_74  Teātra arhīva un produktu digitalizācija

Liepājas teātra arhīva materiālu un teātra produktu digitalizācija. 

Paredzēts teātra arhīvā esošos materiālus (lugas, notis, u.c.) 

klasificēt un digitalizēt uzglabāšanai un digitāla satura 

pieejamības nodrošināšanai. Līdzekļi nepieciešami tehnikas 

iegādei (serveri, darba vietas aprīkojums, skanēšanas ierīces) un 

atalgojumam piesaistītajiem speciālistiem.

Izveidots teātra digitālais arhīvs Teātra iela 4, Liepāja x x     120 000,00 € Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris"  Plānots

P (EKG) JPr_75  
Digitālie risinājumi pasākumu organizēšanā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Nodrošināt pasākumus ar digitāliem risinājumiem, lai cilvēki ar 

īpašām vajadzībām varētu apmeklēt kultūras pasākumus (ar 

redzes, dzirdes traucējumiem u.c.). Pēc nepieciešamības rīkus 

iegādāties vai īrēt konkrētiem pasākumiem.

Iegādāti 3 rīki digitāliem 

risinājumiem
pilsētvide x x x x    200 000,00 € Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Plānots

D D_4.1.9. A
Pašvaldības sniegto pakalpojumu 

digitalizācija

Turpināt pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizāciju sadarbībā 

ar citām pašvaldībām, veidojot unificētus pakalpojumus visām 

pašvaldībām. Ieguvumi: pašvaldības darba efektivitātes 

palielināšana; papīra dokumentu aprites samazinājums; 

iedzīvotāju digitālo prasmju stiprināšana un pakalpojumu 

pieejamības palielināšana.

10 digitalizēti pašvaldības 

pakalpojumi
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 150 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa Pakalpojuma turētājs Īstenošanā

P JPr_76  
Pirmsskolas reģistrācijas sistēmas 

digitalizācijas risinājumi

Pirmsskolas reģistrācijas sistēma nodrošinās iespēju vecākiem 

elektroniski reģistrēt savus bērnus pirmsskolas izglītības iestāžu 

rindā. 

1 informācijas sistēma pašvaldība x x      10 000,00 € Ārējais finansējums Izglītības pārvalde IT daļa Īstenošanā

P JPr_77  
Aukļu dienesta sistēmas digitalizācijas 

risinājumi

Aukļu dienesta sistēma nodrošina vecākiem iespēju elektroniski 

pieprasīt auklīti un uztur auklīšu datu bāzi, nodrošinot aukļu darba 

uzskaites automatizāciju.

1 informācijas sistēma pilsētvide x x      10 000,00 € Ārējais finansējums Izglītības pārvalde IT daļa Plānots



P JPr_78  
Digitalizācijas risinājumu modernizācija 

Liepājas pilsētas bibliotēkās

Novecojušā aprīkojuma maiņa (datori, programmatūra, drukas un 

kopēšanas iekārtas) un modernizācija nodrošina atbilstošas 

kvalitātes pakalpojumu saņemšanu bibliotēkas apmeklētājiem. 

Ieguvumi: mūsdienīga informācijas tehnoloģiju pieejamība sociāli 

neaizsargātām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem pensijas vecumā 

un vienota IKT resursu pārvaldība un slodzes optimizācija.

Tiks aprīkotas 10 darba stacijas pilsētvide x x x x    192 000,00 € Ārējais finansējums Kultūras pārvalde IT daļa Plānots

D D_4.1.10.

Paaugstināt iedzīvotāju digitālās prasmes, lai 

veicinātu digitālo risinājumu izmantošanu, un 

veidot nepieciešamo infrastruktūru digitālās 

vides pieejamībai

Līdzfinansēt NVO, kuras sadarbībā ar Liepājas Universitāti un 

citiem sadarbības partneriem organizē apmācības / kursus 

dažādās IT jomās, iesaistīties valsts organizētajos informatīvajos 

pasākumos, digitālo aģentu tīkla paplašināšana un brīvpieejas 

datoru uzstādīšana. Pašvaldības atbalsta programmas izveide 

projektiem, kas stimulē digitālo inovāciju rašanos un īstenošanu. 

Rezultāts - palielināt iedzīvotāju īpatsvaru un skaitu kuri ieguvuši 

prasmes.

4 brīvpieejas darba vietas, 

sagatavoti 20 digitālie aģenti un 

līderi no visām LPPI

pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 360 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

IT daļa Īstenošanā

P JPr_79  
Digitalizācijas risinājumu izveide svešvalodu 

apguvei cilvēkiem ar un bez priekšzināšanām

Mācību klase ar speciālu aprīkojumu (programmatūra un 

aparatūra) nodrošina svešvalodu ērtu un mūsdienīgu apguvi 

cilvēkiem ar un bez priekšzināšanām. Ieguvumi: kompetenču 

pilnveides veicināšana cilvēkiem pusmūžā un pensijas vecumā 

un Liepājas reģionālā mācību centra attīstība un popularizēšana 

Lejaskurzemē.

Aprīkotas 10 darba stacijas pašvaldība x x      25 000,00 € Ārējais finansējums Kultūras pārvalde
Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka
Plānots

P JPr_81  
Tūrisma uzskaites uzlabojumi - skaitītāji 

robežās u.c. tehnoloģiskie risinājumi

Kvalitatīvu skaitītāju uzstādīšana tūristu uzskaites veikšanai, 

ievērojot Datu regulu.

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas gaitā
pilsētvide x x x x x x  20 000,00 € Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas birojs"
 Plānots

D D_4.1.11. A

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Liepājā, 

izmantojot viedās videonovērošanas 

risinājumus

Viedās videonovērošanas autotransporta vadītāju kontrolei 

ieviešana sadarbībā ar valsts iestādēm, fiksējot pārkāpumus pie 

stūres (viedtālruņu, drošības jostu lietošanai u.c.), kā arī CSN 

neievērošanu (neatbilstošo kravnesību, apstāšanos zem 

aizlieguma zīmēm u.c.). Nepieciešams izstrādāt tehnisko 

dokumentāciju projektu aktivitāšu īstenošanai (novecojušo 

kameru nomaiņa uz IP kamerām, jaunu optisko līniju ierīkošana 

radiopieslēgumu aizvietošanai, uzlabojumi operatoru centrā, auto 

numura zīmju atpazīšanas sistēmas) un iegādāties attiecīgas 

programmatūras. Nepieciešams aprīkot ap 50 vietām pilsētā.

Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, programmatūras 

iegāde un vismaz 50 

videonovērošanas kameru 

izvietošana

pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 2 000 000,00 € Ārējais finansējums Komunālā pārvalde  Īstenošanā

D D_4.1.12. Uzlabota IS drošības pārvaldība pašvaldībā

IS drošības pārvaldībai nepieciešamo dokumentu izstrādāte 

atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieņemtajai praksei. IS 

drošības pārbaude, atbalsts incidentu izmeklēšanā un 

pašvaldības darbinieku apmācības kiberdrošībā.

5 IS risku analīzes, 1 IS iekšējo 

drošības noteikumu izstrāde, 1 

IS drošības riska pārvaldības 

plāna izstrāde, 1 IS atjaunošanas 

plāna izstrāde, 1 IS lietotāju 

tiesību pārvaldības noteikumu 

aktualizēšana, 1 IS drošības 

pārbaude, 1 Pašvaldības 

darbinieku apmācība IS drošības 

jomā un nenoteikts skaits 

incidentu izmeklēšanas pēc 

nepieciešamības

Pašvaldība x x 500 000,00 € Pašvaldības budžets Datu aizsardzības daļa Īstenošanā

  U 4.2.

Stiprināt un attīstīt starpinstitucionālu sadarbību, 

mērķtiecīgi pilnveidojot pašvaldības infrastruktūru,  

cilvēkresursu prasmes un motivāciju

                     

D D_4.2.1.

Informēšanas kampaņas iedzīvotājiem (t.sk. 

bērniem un jauniešiem) par sabiedrībai 

aktuāliem jautājumiem

Organizētas dažādas informatīvās kampaņas, t.sk.:

izglītojošas akcijas par vispārējās drošības un kiberdrošības 

jautājumiem, izmantojot dažādus informatīvos kanālus;

bērnu un jauniešu izglītošana par satiksmes drošību un kultūru 

sadarbībā ar CSDD, Valsts un Pašvaldības policiju un citām 

institūcijām, vides aizsārdzības jautājumiem un ar klimata 

pārmaiņām saistītiem riskiem, veicot kampaņas pirmsskolaas 

izglītības iestādēs, skolās, sabiedriskajā transportā un citās 

publiskās vietās;

epidemioloģiskās drošības prasības un iedzīvotāju izglītošana 

pandēmijas mazināšanai.

Organizētas vismaz 3 kampaņas 

gadā
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 600 000,00 € Ārējais finansējums

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa

Citas pašvaldības 

institūcijas un 

struktūrvienības

Īstenošanā

D D_4.2.2.  

Izveidot un uzturēt datu bāzi par operatīvo 

dienestu rīcībā esošo aprīkojumu un 

inventāru, kuru iespējams izmantot ārkārtas 

situācijās

Izstrādājot civilās aizsardzības plānu, izveidota datu bāze, kuru 

nepieciešams regulāri aktualizēt.

Ieguvums: aktuāla informācijas datu bāze, lai ārkārtas situācijās 

operatīvi spētu pielietot nepieciešamo aprīkojumu, tehniku, telpas 

utt.

Izveidota datu bāze pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 50 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

P JPr_84  Civilās aizsardzības vadības centra izveide
Vienota operatīvās vadības un civilās aizsardzības centra un 

kopīgu IT platformu pašvaldības un valsts dienestiem izveide.

1 operatīvais vadības centrs 

(apvienots ar videonovērošanas 

centru)

pilsētvide x x x x x x  200 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots

SP (DKN 4.2.1.) JPr_88 A
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 

novada civilās aizsardzības plāna izstrāde

Atbilstoši sadarbības teritorijai, civilās aizsardzības plāna 

izstrādāšana un līgumu ar piegādātājiem noslēgšana par 

nepieciešamo resursu piesaisti krīzes situācijā (transports, 

evakuācijas vietas, ēdiena un ūdens piegāde, degvielas piegāde).

Izsludināts iepirkums, noslēgts 

līgums ar iepirkuma uzvarētāju, 

izstrādāts sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības plāns

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads 

(4.2.1.)

x x      30 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots

P VPr_104 A
Pašvaldības policijas infrastruktūras 

modernizācija

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas ēkas infrastruktūras 

pārbūve, uzlabojot telpu funkcionalitāti. Lai uzlabotu apmeklētāju 

pieņemšanas kvalitāti, pieņemšana plānota ēkas 1. stāvā 

(nodalīta no slēgtās Pašvaldības policijas daļas), kas uzlabo arī 

personu ar kustību traucējumiem piekļūšanu.  Ieviests 

universālais dizains. Plānotās aktivitātes veicina personu 

aizsardzību, kā arī uzlabo darbinieku drošību un darba vidi.

Rekonstruēta 1 ēka, Jelgavas 

iela 48
Jelgavas ielā 48, Liepājā x x x x    2 000 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija Plānots



P VPr_105 A

Pašvaldības policijas darbinieku tiešo 

pienākumu veikšanai nepieciešamā 

aprīkojuma modernizācija

Nodrošināts aprīkojums masu nekārtību ierobežošanai un 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Iegādāti inventāri 100 darbinieku 

nodrošināšanai ar aprīkojumu
pilsētvide x x x x x x 1 000 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija Plānots

P JPr_89  
Pašvaldības policijas administratīvā 

aprīkojuma modernizācija

Modernizēta prezentācijas aparatūra, datortehnika, fotoaparāts, 

papīra smalcinātājs, krāsainie printeri, skeneri, kopētāji, 

planšetdatori.

Modernizēts administratīvais 

aprīkojums
Jelgavas ielā 48, Liepājā x x x x x x 500 000,00 € Ārējais finansējums Pašvaldības policija Plānots

D D_4.2.3.
Paaugstināt pašvaldības darbinieku 

kompetenci un digitālās prasmes

Izveidot un ieviest kvalificētu speciālistu piesaistes un motivācijas 

programmu darbam pašvaldībā; izveidot un ieviest vienotu 

pašvaldības darbinieku kompetences novērtēšanas un 

paaugstināšanas sistēmu. Organizēt nepieciešamās apmācības 

un seminārus, nodrošināt darbinieku dalību kursos, semināros, 

konferencēs.

Ieguvumi: apmācīti, motivēti un kompetenti pašvaldības 

darbinieki. 

IT drošības apmācības 1000 

pašvaldības darbiniekiem
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 845 521,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

D D_4.2.5.  

Izveidot modernus attālināto konsultāciju 

punktus attālinātu ambulatoro pakalpojumu 

sniegšanai

Attālināto konsultāciju punkti, skaits
 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas gaitā

 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

       

 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets

SIA "Jaunliepājas primārās 

aprūpes veselības centrs"

SIA "Vecliepājas primārās 

aprūpes veselības centrs"

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Plānots

D D_4.2.6.  
Izstrādāt un veicināt bērnu un ģimenes 

politikas īstenošanu Liepājā

Izveidota ģimenes un demogrāfisko lietu komisija. Izveidots 

ģimenes atbalsta centrs. 

 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas gaitā
 pašvaldība x x      

 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Plānots

D D_4.2.9.  

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība 

Liepājā, nodrošināt sociālās un veselības 

nozares mijiedarbību

Pakalpojumi, atbalstu saņēmušo personu skaits
 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas gaitā
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 150 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

P VPr_102  
Pieredzes apmaiņas, sadarbības un 

informatīvi projekti

Notikusi pieredzes apmaiņa un projektu plānošana ar citu 

pašvaldību policiju.

Regulāras pieredzes apmaiņas 

organizēšanas un 

sagatavošanās projektiem

pilsētvide x x x x x x  200 000,00 € Pašvaldības budžets Pašvaldības policija Plānots

P JPr_93
Mobilo ierīču uzlādes iekārtu nodrošināšanas 

publiskajā telpā

Mobilo ierīču uzlādes iekārtas nodrošina iespējas ērti un droši 

veikt uzlādi publiskā vietā. Ieguvumi: mūsdienīgu pakalpojumu 

ieviešana publiskajā sektorā un apmeklējuma rādītāju 

uzlabošana.

3 uzlādes stacijas pilsētvide x x x 50 000,00 € Ārējais finansējums IT daļa Plānots

P JPr_94  
Kopīgu operatīvo dienestu apmācību 

veikšana

Regulāru apmācību īstenošana visām drošības nozarē 

iesaistītajām pusēm gan valsts, gan pašvaldības līmenī.

Regulāru apmācību īstenošana 

(vismaz reizi pusgadā)
pilsētvide x x x x x x  500 000,00 € Pašvaldības budžets Pašvaldības policija Plānots

D D_4.2.11.

Sadarboties pasākumu kopumu izstrādē 

stratēģiski svarīgo un bīstamo kravu objektu 

drošības nodrošināšanai

Palielināt stratēģiski svarīgo objektu drošību, izstrādājot 

pasākumu kopumu.
1 izstrādāts pasākumu kopums pilsētvide x x x x    

 Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets
Apvienotā Civilās 

aizsardzības komisija
 Plānots

D D_4.2.12. A
Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju 

programma

Katru gadu tiek aktualizētas specialitātes, kurās studējošie var 

pretendēt uz pašvaldības stipendiju studiju laikā valstī noteiktās 

minimālās algas vai noteiktu % apjomā mēnesī. Aktuālākās 

specialitātes - mediķi, pedagogi, aviācijas inženieri.

piesaistīti vismaz 5 stipendiāti 

gadā
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €1 200 000,00 Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_4.2.13. A
Dzīvokļu programma pilsētai un reģionam 

nepieciešamajiem speciālistiem

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par dzīvokļu 

piešķiršanas kritērijiem pilsētai nepieciešamajiem speciālistiem, 

nodrošināt statusa piešķiršanu atsevišķiem pašvaldībai 

piederošiem dzīvokļiem, veikt dzīvokļu remontu. 

Piedalīties īres dzīvokļu ēku būvniecības projektos.

piešķirti vismaz 5 dienesta 

dzīvokļi gadā
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €1 000 000,00 Pašvaldības budžets

Nekustamā īpašuma 

pārvalde
Īstenošanā

P VPr_322

"Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi

sabiedrības drošībā" (“The Needsbased 

education and studies in societal

security" (NEEDS))

Mazināts prasmju trūkums un neatbilstība starp sabiedrības 

drošības izglītību un vajadzīgajām zināšanām šajā jomā, kā arī to, 

ka trūkst strukturētas starpvalstu sadarbības un dialoga starp 

augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem un ekspertiem 

sabiedrības drošības jautājumu risināšanā.

tiešsaistes mācību programmas 

izstrāde, profesionāļu tīkla 

izveide Baltijas jūras reģionā

pašvaldība x x €426 990,00 ERASMUS+ Pašvaldības policija Īstenošanā

P VPr_311

"Drošības dienestu attīstība, stiprinot 

komunikācijas un sadarbības spējas starp 

pašvaldībām un policijas iestādēm" ("The 

development of safety services by 

strengthening communication and 

cooperation capacity between the local 

government and police authorities" (SCAPE 

II))

Iegādāta digitālā rāciju sistēma, kevlara cimdi (100 gab.) un bruņu 

vestes

(50 gab.)

Digitālo rāciju sistēma, 100 

kevlara cimdi, 50 bruņu vestes
pilsētvide x €94 554,00

LAT-LIT, ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Pašvaldības policija Īstenošanā

P VPr_310

Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, 

izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu 

Lietuvā un Kurzemē ("Increasing people 

safety in the Baltic Sea through cross-border 

cooperation in the Western Lithuania and 

Kurzeme" (ONLY SAFE!))

1. Pašvaldības policijai iegādāts apvidus auto, kas īpaši pielāgots 

glābšanas darbiem piekrastē, un 5 speciāli glābšanas aprīkojuma 

komplekti.

2. Komunālajai pārvaldei iegādāts aprīkojums efektīvākai 

Liepājas pludmales glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai.

3. Uzbūvēts pludmales glābšanas tornis Liepājas centra 

pludmalē.

1 speciālizētas laivas iegāde;

4 glābšanas dēļu ūdenī iegāde;

1 laivas piekabes iegāde;

1 ūdensmoča piekabes iegāde;

2 automātisko ārējo defiliratoru 

iegāde;

40 norobežojošo boju iegāde;

2 glābšanas ierīču ar virvi 

iegāde;

2 manekenu glābēju apmācībām 

iegāde;

1 operatīvā apvidus auto iegāde;

1 glabšanas torņa izbūve

pilsētvide x €85 168,00
LAT-LIT, ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Pašvaldības policija Komunālā pārvalde Īstenošanā

P VPr_303

CASCADE ( Community Safety Action for 

Supporting Climate Adoptation and 

Development)

Dalība apmācību materiālu izstrādē un mācību organizēšanā 

Baltijas jūras reģionā

Izstrādāts apjomīgs tiešsaistes 

mācību materiāls (koordinātors 

Varšavas ugunsdzēsības 

augstskola), izglītoti 20 izglītotāji 

Baltijas jūras reģiona valstīs, kas 

varēs pēc tam apmācīt pilsētu 

atbildīgās personas par civilo 

aizsardzību un klimata 

pārmaiņām

pašvaldība x €4 520,00 ES fondi (DG Echo) Pašvaldības policija Īstenošanā

D D_4.2.14.

Pašvaldības institūciju darba vides 

uzlabošana un infrastruktūras uzlabošana un 

labiekārtošana

Pašvaldības institūciju aprīkojums (bez datortehnikas) – 

inventārs, mēbeles, auto, remontdarbi (tostarp vides pieejamības 

nodrošināšana) u.c. fiziskās vides uzlabojumi

Uzlabots un iegādāts aprīkojums 

31 pašvaldības institūcijai
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 11 246 032,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā



D D_4.2.15.

Datortehnikas, biroja tehnikas un citu 

pamatlīdzekļu iegāde pašvaldības 

institūcijām, struktūrvienībām un 

kapitālsabiedrībām

Pašvaldības institūcijas ir nodrošinātas ar datortehniku, biroja 

tehniku, to apkopes materiāliem, citu pamatlīdzekļu iegāde.

Uzlabota un iegādāta 

datortehnika u.c. pamatlīdzekļi 

31 pašvaldības institūcijai

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 1 796 242,00 € Pašvaldības budžets IT daļa Īstenošanā

D D_4.2.16.
Atbalsts attīstības projektu sagatavošanās 

posmam

Nodrošināt attīstības projektus ar pašvaldības priekšfinansējumu, 

tehniskās dokumentācijas izstrāde, izpētes u.c. sagatavošanās 

darbi

Nodrošināts pašvaldības 

priekšfinansējums un tehhniskā 

dokumentācija attīstības 

projektiem (pēc 

nepieciešamības)

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 9 000 000,00 € Pašvaldības budžets Attīstības pārvalde

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

D D_4.2.17.
Uzlabojumi pašvaldības institūciju 

mājaslapās

Uzlabojumi esošajās pašvaldības institūciju mājaslapās, jaunu 

mājaslapu izveide (ar attiecīgu pamatojumu), u.c. ieguldījumi 

pašvaldības institūciju mājaslapu attīstībā vai to integrēšanā 

liepaja.lv

Uzlabota 21 pašvaldības 

institūciju mājaslapa un/vai 

nodrošināta to integrācija 

liepaja.lv

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 300 000,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

D D_4.2.18.  
Plānošanas dokumentu un pētījumu izstrāde 

un ar to saistītas aktivitātes

Detālplānojumu izstrāde Liepājas ezera malai (teritorijai ko 

norobežo Vecā ostmala, Ganību iela, Jaunā iela, Rudbāržu iela 

un Kungu iela); bijušās psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijai ( no 

Jūrmalas ielas līdz Liedaga ielai); teritorijai starp Kaiju ielu un 

Jauno ostmalu u.c. teritorijām. Teritorijas plānojuma 

aktualizēšana, lokālplānojumu u.c. teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu un pētījumu izstrāde pēc nepieciešmības

Izstrādāti attīstības plānošanas 

dokumenti
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 1 000 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde Attīstības pārvalde Īstenošanā

SP (DKN 1.5.31.) JPr_109

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 

novada kopīgo attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde

Izstrādāt divām pašvaldībām (Liepājas valstspilsētai un 

Dienvidkurzemes novadam) kopīgus plānošanas dokumentus - 

attīstības programmu 2022. - 2027.gadam un ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam, saskaņā ar 2021.gada 

22.aprīļa lēmumu Nr.129/5 (ar grozījumiem 2021.gada 

19.augustā, lēmums Nr.282/10). Kopīgu plānošanas dokumentu 

izstrādi paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

pārejas noteikumi un attīstības plānošanu regulējošie normatīvie 

akti.

1 dokumentu komplekts 

apstiprināts Liepājas 

valstspilsētas un 

Dienvidkurzemes novada domju 

sēdēs (attīstības programma, 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 

stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums)

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x 25 068,29 €

Pašvaldības budžets, VB, 

Dienvidkurzemes novadu veidojošo 

pašvaldību (Nīcas , Grobiņas, 

Rucavas, Priekules, Durbes, 

Vaiņodes, Pāvilostas, Aizputes 

novadu) finansējums

Attīstības pārvalde ĀRĒJI RISINĀMS PABEIGTS

      U 4.3.
Nodrošināt sabiedrības un uzņēmēju iesaisti un 

līdzdalību pašvaldības attīstībā 
                     

P JPr_95 NVO inkubatora attīstība Liepājā
Izveidots NVO inkubators (pielāgojot esošo un attīstot jaunu 

infrastruktūru) un nodrošināta tā darbība.
Izveidots 1 inkubators

Dārza ielas kvartāls (Dārza 

iela 10)
x x x     300 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

D D_4.3.1. NVO pamatdarbības stiprināšana
NVO kapacitātes stiprināšana, sabiedrības līdzdalības 

veicināšana
Izsludināts 1 konkurss gadā pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 180 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Īstenošanā

D D_4.3.2. NVO sociālās iekļaušanas veicināšana

Sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības 

veicināšana. Nostiprināta dienas centru personām ar 

intelektuāliem un funkcionāliem traucējumiem pamatdatbība, 

attīstīti kvalitatīvi sociālie pakalpojumi, nodrošināta cilvēku ar 

invaliditāti līdzdalība radošajos procesos dienas centros.

Izsludināts 1 konkurss gadā pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 600 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Sociālais dienests Īstenošanā

D D_4.3.3.
Izstrādāt iedzīvotājiem sniegtās informācijas 

atgriezeniskās saites novērtēšanas sistēmu

Izstrādāta rezultātu mērīšanas sistēma, lai novērtētu atgriezenisko 

saiti par iedzīvotājiem sniegtās informācijas apjomu un kvalitāti.
Izstrādāta 1 sistēma pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 120 000,00 € Pašvaldības budžets

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa
 Īstenošanā

  U 4.4. Sekmēt jaunatnes politikas ieviešanu                        

D D_4.4.1. A
Nodrošināt infrastruktūru jauniešu lietderīgai 

brīvā laika pavadīšanai

Jauniešu telpu (drošas vides) izveide/iekārtošana mikrorajonos, 

telpas darbiniekam, neformālās izglītības prestiža celšana, lekciju, 

nodarbību un aktivitāšu pieejamība, sadarbojoties ar NVO.

Izveidotas vismaz 3 jauniešu 

telpas Liepājas mikrorajonos
pilsētvide x x x x x x  200 000,00 € Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Attīstības pārvalde Plānots

D D_4.4.2.  Jauniešu mājas telpu paplašināšana
Jauniešu mājas ēkas piebūve ar mērķi, ka tā ir kā bāzes vieta, kur 

ir rodama nepieciešamā informācija un speciālisti.

Uzbūvēta Jauniešu mājas 

piebūve
pašvaldība x x x    30 000,00 € Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_96 A
Brīvā laika pavadīšanas kultūras un inovāciju 

telpa/centrs

Brīvā laika pavadīšanas kultūras un inovāciju telpas/centra 

izveide (plaša telpa – angārs vai kāda izbijusi fabrika), kurā 

atrastos atvērta tipa kafejnīca/klubs ar iespēju strādāt pie sava 

datora, izstādes telpa dažādām mākslas instalācijām, skatuve 

pasākumiem, vieta dejām un sportiskām aktivitātēm, jauniešu 

projektu realizēšanas vieta, kur jaunieši var gan uzturēties, gan 

radīt, veicinot sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem, Liepājas 

Universitāti, Jauniešu māju, NVO, māksliniekiem u.c.

Brīvā laika pavadīšanas kultūras 

un inovāciju telpa/centrs
pilsētvide (Vecliepāja) x x x x x x  500 000,00 € Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Jauniešu māja Plānots

D D_4.4.3.  

Nodrošināt atbalsta pasākumus un 

speciālistu (karjeras konsultantu, mentoru, 

kouču)  pieejamību dažādām jauniešu 

mērķauditorijām, tostarp viņu vecākiem

Aktivitātes un atbalsta pasākumi dažādām jauniešu mērķgrupām:

- Jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas:

Sociālie, iekļaujošie un izglītojošie pakalpojumi

-  Jauniešiem ārpus skolas: plaša profila speciālistu piesaiste, 

konsultācijas

- Jauniešu vecākiem: Atbalsta pasākumi, lai veicinātu jauniešu 

labbūtību

Pakalpojumi un atbalsta 

pasākumi jauniešiem un viņu 

vecākiem

pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 350 000,00 € Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

D D_4.4.6.  
Atbalsta pasākumi jauniešu mentālās 

veselības stiprināšanai

Izveidoti atbalsta mehānismi, programma jauniešiem, kuriem 

nepieciešama mentālās veselības stiprināšana.

Programma jauniešiem mentālās 

veselības stiprināšanai
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 100 000,00 € Ārējais finansējums

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

P JPr_97 A
Nodarbību cikls zaļas domāšanas 

veicināšanai

Preventīvu nodarbību kopums zaļas domāšanas veicināšanai 12 

mēnešu garumā.
Nodarbību kopums pilsētvide x      6 000,00 € Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Jauniešu māja Plānots

D D_4.4.9. A NVO konkurss jauniešu atbalstam 
  Jauniešu mentālās veselības uzlabošanai tiek rīkoti informatīvi 

semināri un lekcijas, iegādāts inventārs.
NVO konkurss Pašvaldība p p p p p p  300 000,00 € Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde  Plānots



D D_4.4.10.  

Izveidot atbalsta mehānismu jauniešu 

iniciatīvām un projektiem (pašvaldības 

konkursi, mentorings u.tml.)

Ikgadējs pašvaldības projektu konkurss, kas atbalsta jauniešu 

iniciatīvas
Jauniešu iniciatīvu konkurss Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 30 000,00 € Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde  Īstenošanā

D D_4.4.12.  
Stiprināt NVO lomu darbā ar procesu 

atkarībām un psiholoģisko atbalstu
Jauniešu ar procesu atkarībām skaita samazinājums

NVO iesaiste jauniešu atbalsta 

sniegšanā
pašvaldība x x      30 000,00 € Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

 Plānots

P JPr_98  Jauniešu drošība

Regulāras un kampaņveida izglītojošas aktivitātes izglītības 

iestādēs par vispārējo drošību un kiberdrošību. Monitoringa 

sistēmu izstrādāšana izglītības iestādēs par skolēnu iespējām 

ziņot, saņemt palīdzību sarežģītās situācijās.

Kampaņveida izglītojošas 

aktivitātes izglītības iestādēs, 

monitoringa sistēma

pilsētvide x x      100 000,00 € Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Pašvaldības policija Plānots

P JPr_99 A Ielu darbs ar jaunatni

Speciālistu kapacitātes palielināšana un sadalīšana pa jauniešu 

vecuma grupām, izveidojot speciālistu grupu ielu darbam ar 

jaunatni un mobilu ielu darba staciju.

Speciālistu štata vietu 

izveidošana, kas veic ielu darbu 

ar jaunatni, riska grupu jauniešu 

samazināšanās

Kungu iela 24, Liepāja x x x x    72 000,00 € Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Jauniešu māja Plānots

P VPr_25 A Projekts "PROTI un DARI!"

Pēc projekta aktivitāšu beigām un pozitīva rezultāta sasniegšanas 

NEET jauniešiem nepieciešama atbalsta turpināšana. Projekta 

komandas un mērķagrupas atbalsts  jaunieti atturēs no 

atgriešanās nelabvēlīgā situācijā, viņš pabeigs mācības, 

noturēsies darbā, saglabāsies sasniegtā rezultāta ilgtspējība.

Jaunieši ir iesaistīti izglītības 

sistēmā vai darba tirgū. NEET 

jauniešu identifikācija, 

profilēšana un atbalsta pasākumi 

jauniešu iesaistīšanai izglītībā, 

virzīšanai darba tirgū vai 

iesaistīšanai NVO un jauniešu 

centru darbībā. Jaunieši- 

potenciālie labuma saņēmēji - 

213.

pilsētvide x x x x x   200 000,00 €
SAM 8.3.3., ESF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums

pašvaldības aģentūra 

"Nodarbinātības projekti"
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P JPr_101
Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas 

sistēmas attīstība Liepājā

Ekspertīze sistēmai darbam ar jaunatni pilnveidei. 2 projekta 

darbnīcas. Pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākums ar 

Dienvidkurzemi.

Projekta rezultāti:

1) Pilnveidota sistēma darbam ar 

jaunatni Liepājā,

2) Pilnveidota jaunatnes politikas 

īstenošanas struktūra,

3) Izstrādāti jauni un uzlaboti 

esošie pakalpojumi,

4) Stiprināta jauniešu līdzdalība, 

tai skaitā ar ierobežotām 

iespējām,

5) Veicināta pašvaldības 

sadarbība ar jaunatnes 

nevalstiskajām organizācijām,

6) Veidota un stiprināta 

sadarbība ar Dienvidkurzemes 

jauniešu centriem un jaunatnes 

nevalstiskajām organizācijām..

Liepāja

Aizpute
x 6 821,76 €

Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra - VB

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Īstenošanā

   U 4.5.
Popularizēt Liepājas un DKN tēlu biznesam, 

dzīvošanai, atpūtai un tūrismam
             

D D_4.5.1.  
Starptautiskas pilsētas mārketinga kampaņas 

dažādām mērķauditorijām

Regulāri tiek analizēti tūrisma magnēti un mērķauditorijas, kā arī 

izveidots tūrisma jomas īstermiņa attīstības plāns.
Vismaz 1 kampaņa gadā pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 1 200 000,00 € Ārējais finansējums

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas birojs"
Īstenošanā

D (EKG) D_4.5.2.  
 Nozares speciālistu piesaiste Eiropas 

kultūras galvaspilsētas projekta realizācijai

Piesaistīti speciālisti saskaņā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas 

pieteikumā minētajiem pasākumiem un vajadzībām
1 organizācija pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 3 200 000,00 € Ārējais finansējums Kultūras pārvalde  Īstenošanā

D D_4.5.3.  Pilsētas svētku un pasākumu popularizēšana
 Liepājas dzimšanas dienas pasākumi, "Izgaismotā Liepāja", 

tradicionalie gadskārtu svētki u.tml. pilsētas un novada svētki.

Sniegts atbalsts vismaz 10 

pasākumiem gadā
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 540 000,00 € Pašvaldības budžets

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa
Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_4.5.4.  
Nacionālas nozīmes apbalvošanas un 

godināšanas pasākumi Liepājā

"Spēlmaņu nakts", Pasākumu forums, apbalvošanas ceremonijas 

u.tml. Pasākumu skaits.
Piesaistīts 1 pasākums gadā pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 240 000,00 € Pašvaldības budžets

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa
Kultūras pārvalde Plānots

D D_4.5.5.  
 Pilsētas mārketinga plāna izveide un 

īstenošana
Mērķa grupas, prioritātes, rīcības plāns informācijas izplatīšanai. Izstrādāts 1 plāns pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 900 000,00 € Pašvaldības budžets

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa

Citas pašvaldības 

institūcijas un 

struktūrvienības

Īstenošanā

P JPr_100  

Pilsētas navigācija un stāsti: audiogidu stāsti 

par vēsturiskām vietām; digitālie stendi 

pilsētā; pilsētas navigācijas zīmju 

atjaunošana

Stāsti par pilsētu, objektiem, vēsturi, arhitektūru un ikdienas 

niansēm. Digitālie stendi 3 gb., katrs  15 000 EUR, navigācijas 

zīmju ataunošana –  20 000 EUR. 

3 digitālie stendi;

atjaunotas navigācijas zīmes
pilsētvide x x x x x x pēc 2027. 35 000,00 € Ārējais finansējums

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas birojs"
Plānots

D D_4.5.8.

Pašvaldības pasākumu, ceremoniju, 

godināšanas pasākumu, konferenču u.c. 

notikumu organizēšana

"Goda un gada liepājnieks", Gada balva zinātnē, Kultūras balva, 

"Sporta laureāts", "Valsis mūža garumā", IT diena Liepājā, valsts 

nozīmes svētki, gadskārtu svētki u.c. pasākumi, konferences.

Noorganizēti vismaz 15 

pasākumi gadā
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 579 250,00 € Pašvaldības budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

U 5.1.

Veicināt digitālu un viedu, ilgtspējīgu un nākotnes 

tendencēm atbilstošu autoceļu un ielu, sakaru 

infrastruktūras attīstību

D D_5.1.1. Viedās pilsētas infrastruktūras izbūve

Pielāgota satiksmes infrastruktūra jaunākajām autoindustrijas 

tendencēm – luksoforu darbības efektivitāte, sabiedriskā 

transporta kustības optimizācija, viedie risinājumi primāri 

problēmvietās un "karstajos" punktos ar mērķi samazināt CSN.

6 viedie risinājumi dažādās 

pilsētas vietās
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €360 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde IT daļa Plānots

P VPr_144.1 A
Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas 

līdz Salmu ielai, Liepājā

Ielas brauktuves un ietvju pārbūve (atjaunošana), t.sk. lietus 

ūdens kanalizācijas pārbūve, velosatiksmes ierīkošana gājēju un 

velosipēdistu ceļā 0,9 km garumā.

1 pārbūvēta iela 0.9 km garumā
Ganību iela posmā no 

Kungu līdz Salmu ielai
x x €2 400 000,00

SAM 6.1.4., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Komunālā pārvalde Īstenošanā

Rīcības virziens nr. 5 "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte"



P JPr_103

Atmodas bulvāra, Tērvetes, Tobago un 

Artilērijas ielu pārbūve, nodrošinot ilgtspējīgu, 

klimatnoturīgu un drošu pilsētas 

infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām 

ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošu 

TEN-T tīklu

Atmodas bulvāris (Karostas tilts – Turaidas iela) – brauktuves un 

ietves rekonstrukcija, veloceļa izbūve, lietus kanalizācijas 

kolektora izbūve, satiksmes organizācija un labiekārtošana. 

Garums 345 m. Veloceļš – Atmodas bulvāris (posmā no Karostas 

kanāla līdz projektētajam krustojumam ar Lībiešu ielu) ~1,5 km;. 

Atmodas bulvāris (Turaida iela – Piestātnes iela) – brauktuves un 

ietves rekonstrukcija, veloceļa izbūve, lietus kanalizācijas 

kolektora izbūve, satiksmres organizācija un labiekārtošana. 

Garums 850 m. Atmodas bulvāris (posmā no Piestātnes ielas līdz 

Tērvetes ielai) – brauktuves un ietves rekonstrukcija, veloceļa 

izbūve, lietus kanalizācijas kolektora izbūve, satiksmes 

organizācija un labiekārtošana ~ 1,9 km. Tērvetes iela (posmā no 

Atmodas bulvāra līdz Lībiešu ielai) – brauktuves un ietves 

rekonstrukcija, veloceļa izbūve, lietus kanalizācijas kolektora 

izbūve, satiksmes organizācija un labiekārtošana ~ 0,75 km.

Pārbūvēti ielu posmi 5,345 km 

garumā

Atmodas bulvāris, Tērvetes 

iela
x x €4 350 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_154 A

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 1.kārta

Ielu posmu pārbūve, saskaņā ar grants ielu programmu. 

Nepieciešams būtiski pārveidot pašreizējo hidroloģisko režīmu, lai 

nodrošinātu ielu un teritoriju neapplūšanu Liepājas ezera un 

gruntsūdeņu līmeņu svārstību periodos. Paralēli nepieciešams 

nodrošināt kvalitatīvu ielas infrastruktūru, lai savienotu ezeram 

piegulošo plaši apdzīvotu dzīvojamo kvartālu ar Zirņu ielu (valsts 

galvenā autoceļa A11 posms Liepājas pilsētā). Grants ielu 

pārbūves rezultātā nodrošināt vides pieejamību, t.sk. gājējiem un 

velosipēdistiem piemērotu infrastruktūru, kā arī nodrošināt putekļu 

mazināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kopā: 2,641 km

Pārbūvēti grants ielu posmi 

2,641 km garumā

Ielas starp Zirņu ielu (valsts 

galvenā autoceļa A11 

posms Liepājas pilsētā) un 

Liepājas ezeram piegulošo 

teritoriju: Pīļu iela (0,520 

km), Amatas iela 1 (0,293 

km), Ezera iela (0,230 km), 

Ālandes iela 1 (0,241 km), 

Egļu iela (0,456 km), 

Ķieģeļu iela (0,105 km), 

Kaļķu iela 1 (0,117 km), 

Zāļu iela (0,189 km), Ozolu 

iela (0,490 km). Kopā: 2,641 

km

x x x x x €2 167 560,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_107 A

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturigu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 2.kārta

Ielu posmu pārbūve, saskaņā ar grants ielu programmu. 

Nepieciešams būtiski pārveidot pašreizējo hidroloģisko režīmu, lai 

nodrošinātu ielu un teritoriju neapplūšanu gruntsūdeņu līmeņu 

svārstību un palielinātu nokrišņu daudzuma periodos. Paralēli 

nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu ielas infrastruktūru, lai 

savienotu plaši apdzīvotu dzīvojamo kvartālu Ventspils ielas 

rajonā ar Krūmu ielu  (perspektīvais Dienvidu pieslēgums 

Liepājas ostai). Grants ielu pārbūves rezultātā nodrošināt vides 

pieejamību, t.sk. gājējiem un velosipēdistiem piemērotu 

infrastruktūru, kā arī nodrošināt putekļu mazināšanos dzīves 

kvalitātes uzlabošanai. Kopā: 3,366 km

Pārbūvēti grants ielu posmi 

3.366 km garumā

Ielas starp Krūmu ielu un 

Liepājas dzelzceļa staciju: 

Noliktavas iela (0,425 km), 

Ābeļu iela (0,718 km), 

J.Asara iela (0,46 km), 

Skuju iela 1 (0,209 km), 

Tvaiku iela (0,198 km), 

Riņķu iela (0,380 km), 

Ziemeļu iela 1 (0,120 km), 

Kviešu iela 1 (0,856 km). 

Kopā: 0,366 km

x x x x x €2 726 460,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Īstenošanā

P JPr_108 A

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 3.kārta

Ielu posmu pārbūve.Nepieciešams būtiski pārveidot pašreizējo 

hidroloģisko režīmu, lai nodrošinātu ielu un teritoriju neapplūšanu 

gruntsūdeņu līmeņu svārstību un palielinātu nokrišņu daudzuma 

periodos. Paralēli nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu ielas 

infrastruktūru, lai savienotu plaši apdzīvotu dzīvojamo kvartālu 

Pļavu ielas rajonā ar Ganību ielu (valsts galvenā autoceļa A11 

posms Liepājas pilsētā). Grants ielu pārbūves rezultātā nodrošināt 

vides pieejamību, t.sk. gājējiem un velosipēdistiem piemērotu 

infrastruktūru, kā arī nodrošināt putekļu mazināšanos dzīves 

kvalitātes uzlabošanai. Kopā: 3,26 km.

Pārbūvēti grants ielu posmi 3.26 

km garumā

Ielas starp Ganību ielu 

(valsts galvenā autoceļa 

A11 posms Liepājas pilsētā) 

un Klaipēdas ielu. Pļavu iela 

(0,872 km); Strautu iela 

(0,288 km); Vidusceļa iela 

(0,255 km); Bārtas iela 

(0,098 km); Vaļņu iela 

(0,280 km (S.Edžus-

Salmu)); Salmu iela (0,322 

km (Vaļņu-Cenkones)); 

Nīcas iela (0,633 km); Nidas 

iela (0,512 km). Kopā: 3,26 

km.

x x x x x x €2 758 320,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_111 A

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 4.kārta

Ielu posmu pārbūve, saskaņā ar grants ielu programmu. 

Nepieciešams būtiski pārveidot pašreizējo hidroloģisko režīmu, lai 

nodrošinātu ielu un teritoriju neapplūšanu gruntsūdeņu līmeņu 

svārstību un palielinātu nokrišņu periodos. Paralēli nepieciešams 

nodrošināt kvalitatīvu ielas infrastruktūru, lai savienotu plaši 

apdzīvotu dzīvojamo kvartālu ar Pulvera ielu (valsts galvenā 

autoceļa A9 posms Liepājas pilsētā), Grīzupes ielu  (valsts 

reģionālā autoceļa P110 posms Liepājas pilsētā) un Kuldīgas ielu. 

Grants ielu pārbūves rezultātā nodrošināt vides pieejamību, t.sk. 

gājējiem un velosipēdistiem piemērotu infrastruktūru, kā arī 

nodrošināt putekļu mazināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Kopā: 1,312 km.

Pārbūvēti grants ielu posmi 

1.312 km garumā

Ielas tarp Pulvera ielu 

(valsts galvenā autoceļa A9 

posms Liepājas pilsētā), 

Grīzupes ielu (valsts 

reģionālā autoceļa P110 

posms Liepājas pilsētā) un 

Kuldīgas ielu (Ploču iela 1 

(0,430 km), Durbes iela 1 

(0,582 km)) un Pulkveža 

Brieža iela Karostā (0,300 

km). Kopā: 1,312 km.

x x x €1 103 220,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_82 A

Ielu posmu pārbūve piejūras parka teritorijā, 

nodrošinot ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajam ielām Liepājā, kas savienotas 

ar visaptverošo TEN-T tīklu

Ielu posmu pārbūve Jūrmalas parka teritorijā. Nepieciešams 

būtiski pārveidot pašreizējo hidroloģisko režīmu, lai nodrošinātu 

ielu un teritoriju neapplūšanu gruntsūdeņu līmeņu svārstību un 

palielinātu nokrišņu periodos. Paralēli nepieciešams nodrošināt 

kvalitatīvu ielas infrastruktūru, lai savienotu dzīvojamo kvartālu ar 

pilsētas galvenajām ielām. Grants ielu pārbūves rezultātā 

nodrošināt vides pieejamību t.sk. gājējiem un velosipēdistiem 

piemērotu infrastruktūru kā arī nodrošināt putekļu mazināšanos 

dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kopā: 0,669 km

Pārbūvēti grants ielu posmi 

0.669 km garumā

Ielas Jūramalas parka 

teritorijā (Arnolda iela 1 

(0,121 km), Kalēju iela 

(0,378 km), Muitas iela (0,17 

km)). Kopā: 0,669 km.

x x x x €358 730,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

D D_5.1.2.
Atbalstīt videi draudzīga transporta 

uzpildes/uzlādes staciju tīkla izveidi

Atbalsts elektrībai, sašķidrinātās gāzes, dabasgāzes (CNG) un 

ūdeņraža staciju izveidei. Zemesgabalu iznomāšana, piegulošās 

infrastruktūras izveide (stāvlaukuma izveide), labiekārtojuma 

elementi u.tml.

Atbalsts privātajiem uzņēmējiem 

(pašvaldības funkciju ietvaros)
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €210 000,00 Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots

P JPr_113

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturigu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 5.kārta

Brauktuves pārbūve, t.sk. veloceļu un ietvju izbūve Liepājas 

pilsētas Ziemeļu daļas savietošanai ar valsts vietējo autoceļu tīklu 

un Grobiņas novadu.

Pārbūvēta iela 5,7 km garumā

14.novembra bulvāra 

pārbūve posmā no Grīzupes 

ielas līdz Lībiešu ielai  

(valsts vietējā autoceļa 

V1188 posms Liepājas 

pilsētā).

x x x €6 000 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots



P JPr_182

Nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturigu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu 6.kārta

Brauktuves pārbūve Liepājas pilsētas Ziemeļu daļas savietošanai 

ar valsts vietējo autoceļu tīklu un Dienvidkurzemes novadu.
Pārbūvēta iela 5,8 km garumā

Lībiešu ielas pārbūve 

posmā no Šķēdes ciema 

līdz Atmodas bulvārim 

x x €7 000 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_153 Jaunu ielu izbūve
Ielu izbūve, iekļaujot LKT kolektoru izbūvi, veloceļu un ietvju 

izbūvi, ar asfalta segumu (5,89 km).

Izbūvētas jaunas ielas 5,89 km 

garumā

1. E.Tisē ielas turpinājums 

(200m) - 2022. 2. Rojas 

ielas posmi starp Vaiņodes, 

Ganību, Airītes ielām (700 

m) - 2023. 4.Jūrkalnes iela 

(500m) - 2023. 5.Liedaga 

iela 6a ~350 m 2026. 6. Bez 

termiņa (zemākas 

prioritātes) -  Kolkas iela 

(320 m), Mazirbes (330 m), 

Magoņu (1200 m), Ķiršu iela 

(90m), Upeņu (770 m), 

Smilgu ielas (590 m), 

Pieneņu iela (600m), 

Pelašķu iela (570m), Pureņu 

(320m), Ezerlīču iela 

(garums jāprecizē)

x x x x x x €6 000 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

SD (DKN 5.3.4.) SD_5.1.3.

Izstrādāt Liepājas un Dienvidkurzemes 

novada mobilitātes plānu, ietverot kopīgi 

risināmos jautājumus transporta jomā

Izstrādāt plānu, ietverot sekojošus jautājumus: (1) apvedceļa 

būvniecība,

(2) multimodālais mobilitātes punkts (stacijas/autoostas teritorijā),

(3) gājēju un velo infrastruktūra pie pilsētas robežām,

(4) sabiedriskais transports uz attīstības centriem (primāri Nīca, 

Grobiņa, kur lielāka iedz. koncentrācija), (5) citus kopīgās 

mobilitātes risināmos jautājumus (identificējot vajadzības, 

sociālekonomisko pamatojumu, nepieciešamās investīcijas un 

investīciju prioritāti).

Izstrādāts 1 plāns
Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x €70 000,00 Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Plānots

SD (DKN 5.3.5.) SD_5.1.4.
Atbalstīt apvedceļa Nīca - Grobiņa 

būvniecību 

Veicināt autoceļa V1222 Nīca - Grobiņa pārbūvi Liepājas 

valstpilsētas un DKN mērķu sasniegšanai (DKN mērķis - novada 

centru savstarpēja savienojamība. Liepājas - Mērķis novirzīt 

kravas autotransporta plūsmas A11 šosejas posmā Nīca–Liepāja)

Veikta auto ceļa pārbūve, asfalta segums ~24km

Sadarbība risinājumu izstrādē ar 

Dienvidkurzemes novadu un 

valsts institūcijām

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x x x x €19 200 000,00 Ārējais finansējums

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

ĀRĒJI RISINĀMS Plānots

D D_5.1.5.

Izstrādāt pētījumu par autostāvvietu 

izmantošanu Liepājā, ar mērķi definēt 

nākotnes perspektīvas, izvērtēt esošo 

stāvlaukumu kapacitāti un pēc 

nepieciešāmības veidot jaunus stāvlaukumus

Izstrādāts nozares attīstības plāns, izveidotas jaunas stāvvietas. Izstrādāts 1 plāns pilsētvide x x €30 000,00 Pašvaldības budžets Būvvalde Īstenošanā

D D_5.1.6.
Īstenot satiksmes mierināšanas pasākumus 

centrā un mikrorajonos

Ātruma ierobežojumi, stāvvietas ielu malās, ātrumvaļņi, satiksmes 

organizācijas maiņa (apļu izveide, luksofori, gājēju pāreju izveide 

u.tml.), ar mērķi samazināt CSN.

20 satiksmes mierināšanas 

risinājumi dažādās pilsētas 

vietās

pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €400 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Īstenošanā

D D_5.1.7.

Viedo tehnoloģiju izmantošana autostāvvietu 

funkcionēšanā un jaunu autostāvvietu 

izveide

Viedās tehnoloģijas autostāvvietās (brīvās vietas, informācija, wi-

fi punkti, labiekārtojuma elementi u.tml.). Jaunu stāvlaukumu 

izveide pilsētvidē pēc nepieciešamības, atbilstoši izpētes 

rezultātiem.

Izveidoti 2 jauni stāvlaukumi pilsētvide x x x x x x €200 000,00 Ārējais finansējums
SIA "Liepājas 

autostāvvietas"
Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_151
Laukumu labiekārtošana iebraukšanai 

Liepājas pilsētā 

Labiekārtoti laukumi iebraukšanai Liepājas pilsētā – Lībiešu iela 

37/53, Grīņu iela 1/3
Izveidoti 2 labiekārtoti laukumi

Lībiešu iela 37/53,

Grīņu iela 1/3, Liepāja
x €140 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_148 A

Pārvada izbūve no Parka ielas līdz 

O.Kalpaka ielai, nodrošinot ilgtspējīgu, 

klimatnoturīgu un drošu pilsētas 

infrastruktūras savienojumu ar maģistrālajām 

ielām Liepājā, kas savieno ar visaptverošo 

TEN-T tīklu

Pārvada būvniecība, zaļā sabiedriskā transporta integrācija 

(tramvajs, autobusi), ielu pārbūve/izbūve, inženierkomunikāciju 

izbūve/pārbūve, velo un gājēju infrastruktūras izbūve, viedās 

satikses drošības sistēmas izveide. Pārvada izbūve, t.sk. 

tramvaja sliežu ceļa izbūve uz Ziemeļu priekšpilsētu (t.sk. pār 

pārvadu) apmēram 3,5 km vienā virzienā, nodrošinot pilsētas 

ziemeļu un dienvidu savienojumu, atslogojot esošo Raiņa ielas 

pārbrauktuvi uzlabojot transporta plūsmu.

1 realizēts projekts

Pārvads starp Jaunliepāju 

un Ziemeļu priekšpilsētu, 

t.sk., tramvaja sliežu ceļu 

līdz O.Kalpaka tiltam.

x x x x x x pēc 2027. €60 000 000,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_144 A

O.Kalpaka un Raiņa ielas pārbūve, 

nodrošināt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu un 

drošu pilsētas infrastruktūras savienojumu ar 

maģistrālajām ielām Liepājā, kas savieno ar 

visaptverošo TEN-T tīklu

O. Kalpaka un Raiņa ielas pārbūve posmā no Brīvostas ielas līdz 

Rīgas ielai; posma garums ~2612 m; veloceļš O. Kalpaka ielā 

(posmā no Kapsētas ielas līdz Brīvostas ielai) ~1,75 km; 

veloceliņš  Kapsētas ielā (posmā no Aldaru ielas līdz Raiņa ielai) 

~230 m.

Pārbūvēta iela 2,6 km garumā un 

izbūvēts veloceliņš 1,9 km 

garumā

O.Kalpaka un Raiņa iela 

posmā no Brīvostas ielas 

līdz Rīgas ielai

x x x x x €1 760 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_115 Slimnīcas ielas pārbūve

Apgaismojums, inženierkomunikācijas, ielas pārbūve, iekļaujot 

velo un gājēju celiņu izbūvi (1 km). Papildus izveidojot drošu 

pārvietošanas zonu gājējiem un riteņbraucējiem, kā arī mazinot 

avāriju risku ceļa līkumu posmos operatīvajam transportam, tiktu 

uzlabota piekļuve Liepājas Reģionālajai slimnīcai.

Pārbūvēta iela 1 km garumā Slimnīcas iela x x €1 200 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

D D_5.1.8.
Esošo asfaltbetona seguma ielu pārbūve un 

atjaunošana

Ielu posmu pārbūve, esošā nolietotā asfaltbetona seguma 

atjaunošana, nepieciešamības gadījumā arī visa ielas posma 

pārbūve. Katru gadu tiek noteikti prioritārie pārbūvējamie ielu 

posmi, saskaņā ar kritērijiem ielu uzturēšanas klases noteikšanai 

(18.03.21. Liepājas pilsētas domes noteikumi nr.2), ielu posmu 

tehnisko stāvokli, transporta intensitāti, sabiedriskā transporta 

maršrutiem nozīmīgākās ielas, sabiedrisko iestāžu tuvumā 

esošās ielas u.c. kritēriji

6 km pārbūvētas asfaltētās ielas

Uliha iela un šķērsojošās 

ielas, atsevišķi posmi 

daudzdzīvokļu iekškvartālos

p p p p p p pēc 2027. €4 500 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Īstenošanā



D D_5.1.9.
Esošo bruģa seguma ielu pārbūve un 

atjaunošana

Ielu posmu pārbūve: esošā nolietotā bruģa seguma atjaunošana, 

nepieciešamības gadījumā arī visa ielas posma pārbūve. Katru 

gadu tiek noteikti prioritārie pārbūvējamie ielu posmi, saskaņā ar 

kritērijiem ielu uzturēšanas klases noteikšanai (18.03.21. Liepājas 

pilsētas domes noteikumi nr.2), ielu posmu tehnisko stāvokli, 

transporta intensitāti, sabiedriskā transporta maršrutiem 

nozīmīgākās ielas, sabiedrisko iestāžu tuvumā esošās ielas u.c. 

kritēriji

1,5 km pārbūvētas bruģētās ielas

Vēsturiskā centra ielas, 

"Metalurga" apkārtne - ielas 

starp Dzelzceļnieku, 

Emīlijas, Drāšu, Brīvības. 

Jaunliepājas ielas

p p p p p p pēc 2027. €300 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_235.2

Degradēto teritoriju revitalizācija un

uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras

izveide kūrorta zonā, Liepājā, 2.kārta 

Roņu ielas pārbūve, Liepājā

Revitalizēta degradēta teritorija - 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

nepieciešamā

publiskā infrastruktūra, radītas 

jaunas darba vietas un 

piesaistītas nefinanšu

investīcijas 850 000 eur. 

Roņu iela, Liepāja x €0,00
SAM 5.6.2., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_244.1  

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā, 2.kārta

Cukura ielas pārbūve, posmā no Nākotnes ielas līdz Grīzupes 

ielai.

Revitalizēta degradēta teritorija - 

uzņēmējdarbības vajadzībām 

nepieciešamā publiskā 

infrastruktūra, radītas jaunas 

darba vietas un piesaistītas 

nefinanšu investīcijas.

Cukura iela posmā no 

Nākotnes ielas līdz 

Grīzupes ielai

x       €1 004 067,49
ERAF/Pašvaldības/valsts

SAM 5.6.2.
Attīstības pārvalde PABEIGTS

U 5.2.

Attīstīt universālajam dizainam atbilstošu gājējiem, 

velosipēdistiem un citiem mazjaudas 

transportlīdzekļiem drošu mobilitātes 

infrastruktūru

D D_5.2.2.

Esošo ietvju infrastruktūras sakārtošana 

atbilstoši mūsdienu prasībām, ievērojot vides 

pieejamības, universālā dizaina principus

Gājēju ietvju pārbūve, jaunu ietvju izbūve un esošo ietvju 

uzlabojumi.
Pārbūvētas ietves 3 km garumā pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €2 100 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Īstenošanā

D D_5.2.3.
Veidot drošu un atbildīgu velobraucēju 

kultūru

Popularizēt esošās infrastruktūras iespējas, informējot sabiedrību 

par savu un apkārtējo drošību, pārvietojoties pa pilsētu ar 

velosipēdu un citiem nemotorizētajiem transportlīdzekļiem. 

Eiropas mobilitātes nedēļas pēctecība u.tml. pasākumi.

Īstenotas kampaņas u.c. 

informēšanas pasākumi
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €120 000,00 Pašvaldības budžets

Vides, veselības un 

sabiedrības līdzdalības 

daļa 

Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga daļa
Plānots

D D_5.2.4.

Atbalstīt nemotorizēto transportlīdzekļu un 

velo apkopes, novietņu infrastruktūras izveidi 

izglītības iestāžu un sabiedrisku objektu 

tuvumā

Izveidot 15 velo apkopes punktus un kvalitatīvas, mūsdienīgas 

velonovietnes (ar jumtu) pie izglītības iestādēm, sabiedriskiem 

objektiem, pilsētas robežām un pie citām nozīmīgām pilsētvides 

vietām

Aprīkoti 15 velo punkti ar 

velonovietnēm un/vai apkopes 

punktiem

pilsētvide x x x x x x €75 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

D D_5.2.6.
Apgaismojuma sistēmas modernizācija 

Liepājā

Šādu ielu apgaismojuma un gājēju ietves apgaismojuma kabeļu 

zonās pārbūve: Raiņa ielas, Tirgus ielas posmā no Rīgas ielas 

līdz Baseina ielai, Baseina iela posmā no Rīgas ielas līdz 

iebrauktuvei ostas teritorijā, Kaiju ielas, Kroņu ielas posmā no 

Rīgas ielas līdz Raiņa ielai un posmā no Kaiju ielas līdz Aldaru 

ielai, Pīlādžu ielas, Jelgavas ielas posmā no Rīgas līdz Raiņa 

ielai, T. Breikša ielas posmā no Tirgus ielas līdz Kaiju ielai, 

Lāčplēša ielas, M. Gūtmaņa ielas, Kraukļu ielas, Kārļa ielas, 

Lietuviešu ielas, Kapsētas ielas posmā no Aldaru ielas līdz Kaiju 

ielai, O. Kalpaka ielas posmā no Baseina ielas līdz Kaiju ielai, 

Baterijas ielas, Upmalas ielas (no Kapsētas ielas līdz īpašumam 

Nr.12/16 Upmalas ielā) , Akmeņu ielas, Puķu ielas, Smilšu ielas, 

Autoru ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz T. Breikša ielai, 

Jelgavas ielas posmā no Raiņa ielas līdz 1905. gada ielai, T. 

Breikša ielas posmā no Tirgus ielas līdz Autoru ielai, Autoru iela 

posmā no T. Breikša ielas līdz Jelgavas ielai, Akas iela  

(pārbūvējamā posma garums ~8500 m, t.sk. ietves izbūve). Šādu 

ielu apgaismojuma pārbūve: Esperanto, Drāšu, Teodora, 

Tosmares, F. Grīniņa, Metalurgu, Augustes, Emīlijas, 1905. gada 

iela no Rīgas līdz Jelgavas ielai (pārbūvējamā posma garums 

~2500 m). Šādu ielu apgaismojuma pārbūve: Cukura iela no 

Brīvības ielas līdz Dūņu ielai un Dūņu iela (pārbūvējamā posma 

garums ~400 m). Šādu ielu apgaismojuma pārbūve: Rudbāžu 

iela; Cietokšņu iela; Siļķu iela posmā no Krūmu ielas līdz Meža 

ielai; Ziemeļu iela posmā no Noliktavas ielas līdz Tāšu ielai; 

Šķēdes iela; Liedaga iela posmā no Klaipēdas ielas līdz 2. vsk; 

Jaunā iela posmā no Zirņu ielas līdz Rudbāržu ielai ~ 2300 m.

Pārbūvēts ielu apgaismojums 

13,7 km garumā

Raiņa iela, Tirgus iela, 

Baseina iela, Kaiju iela, 

Kroņu iela, Pīlādžu iela, 

Jelgavas iela, Teodora 

Breikša iela, Lāčplēša iela, 

M.Gūtmaņa iela, Kraukļu 

iela, Kārļa iela, Lietuviešu 

iela, Kapsētas iela, Oskara 

Kalpaka iela, Baterijas iela, 

Upmalas iela, Akmeņu iela, 

Puķu iela, Smilšu iela, 

Autoru iela, Akas iela.

Esperanto iela, Drāšu iela, 

Teodora iela, Tosmares iela, 

F.Grīniņa iela, Metalurgu 

iela, Augustes iela, Emīlijas 

iela, 1905.gada iela.

Cukura iela, Dūņu iela, 

Rudbāžu iela, Cietokšņu 

iela, Siļķu iela i, Ziemeļu 

iela, Tāšu ielai, Šķēdes iela, 

Liedaga iela , Jaunā iela 

posmā no Zirņu ielas līdz 

Rudbāržu ielai.

p p p p p p pēc 2027. €1 910 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Īstenošanā

P VPr_149 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 1.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

14. novembra bulvārī (posmā no Brīvības ielas līdz Pulvera ielai) 

450 m.

Izbūvēts veloceliņš 0,45 km 

garumā
14.novembra bulvāris x x €65 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_116 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 2.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

Turaidas ielā ~0,5 km.

Izbūvēts veloceliņš 0,5 km 

garumā
Turaidas iela x x €100 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_22 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 3.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

E.Tisē ielā (posmā no Zirņu ielas līdz Ezera ielai) ~1.3 km. 

Izbūvēts veloceliņš 1,3 km 

garumā
E.Tisē iela x x €300 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_118 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 4.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

Lībiešu ielā ~ 5,8 km. 

Izbūvēts veloceliņš 5,8 km 

garumā
Lībiešu iela x pēc 2027. €1 300 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots



P JPr_120 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 5.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

gar kāpu joslu (posmā no Vētru ielas) līdz pilsētas dienvidu 

robežai ~1 km.

Izbūvēts veloceliņš 1 km garumā gar kāpu joslu x pēc 2027. €200 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_121 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 6.kārta

Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve saskaņā ar Liepājas pilsētas 

perspektīvo veloceliņu karti, kā arī velobraucējiem atbilstošas 

infrastruktūras nodrošinājums (velosipēdu novietnes, norādes utt.) 

Zvejnieku alejā (posmā no Roņu ielas līdz Uliha ielai) ~1 km 

(jāīsteno kopā ar ielas projektu).

Izbūvēts veloceliņš 1 km garumā Zvejnieku aleja x x €240 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_122 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 7.kārta
Veloceļa izbūve no pilsētas robežas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 

0,7 km

Izbūvēts veloceliņš 0,7 km 

garumā

A9 šoseja no pilsētas 

austrumu robežas līdz 

dzelzceļa pārbrauktuvei 

(Pulvera iela)

x x €150 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_123 Pilsētas līmeņa veloceļu izbūve 8.kārta

Veloceļu izbūve, t.sk. ielu pārbūve veloceliņu vajadzībām šādās 

ielās: Ezera ielā, Jūrmalas ielā, Peldu un Kungu ielā, Pļavu ielā, 

Kaiju ielā (~4 km).

Izbūvēti veloceliņi 4 km garumā

Ezera iela, Jūrmalas iela, 

Peldu-Kungu iela, Pļavu 

iela, Kaiju iela 

x x €4 000 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_125
Veloceļa pārbūve Ziemeļu ielas posmā no 

Ventspils ielas līdz Krūmu ielai

Veloceļa pārbūve Ziemeļu ielas posmā no Ventspils ielas līdz 

Krūmu ielai – 0,85 km. Pielāgot atkritumu urnas, izveidot pieturas 

punktus pie luksoforiem.

Pārbūvēts veloceliņš 0,85 km 

garumā
Ziemeļu iela x x x €210 000,00 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Plānots

SD (DKN 5.2.18.) SD_5.2.8.

Atbalstīt veloceļu izbūvi ārpus pilsētas 

robežām, nodrošinot apdzīvotu vietu 

savienojamību ar Liepāju

Veicināt un līdzdarboties veloceļu izbūvē gar valsts autoceļiem: 

Liepājas robeža - Dienvidu kapi un tālāk gar A11 - 650 m. 

Sasaiste no Liepājas robežas pa P110 (Grīzupes ielas 

trupinājums) līdz P111 (Ventspils - Grobiņa) ~2830 m (~2,83 km) 

Posma Liepāja - Cimdenieki (~ 3 km) izbūve

Sadarbība risinājumu izstrādē ar 

Dienvidkurzemes novadu un 

valsts institūcijām

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x x x x 100 000,00 € Pašvaldības budžets Būvvalde ĀRĒJI RISINĀMS Plānots

P JPr_61
Veloceļa izbūve no Liepājas dienvidu 

robežzīmes līdz Dienvidu kapiem

Veloceļa izbūve no Liepājas dienvidu robežzīmes līdz Dienvidu 

kapiem gar autoceļu A11 ar mērķi savienot Liepājas robežu ar 

jaunizbūvējamo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" veloceļu Liepāja - 

Nīca, t.sk. tehniskās dokumentācijas izstrāde.

Izbūvēts veloceļš ~715 metri.

Teritorija no Liepājas 

dienvidu robežzīmes līdz 

Dienvidu kapiem gar 

autoceļu A11

x x x €500 000,00 Pašvaldības budžets Attīstības pārvalde Plānots

U 5.3.

Attīstīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu sabiedriskā 

transporta sistēmu (pārvadājumi un infrastruktūra) 

un viedus mobilitātes punktus

P VPr_86
Sabiedriskā transporta loģistikas 

optimizēšana Liepājā

10 pilsētas noslogotāko pieturvietu aprīkošana ar videi 

draudzīgiem (darbojas ar saules baterijām) tablo. 1 sistēmas 

(serveris + programmatūra) iegāde 10 tablo darbības 

nodrošināsanai.

Aprīkotas 10 pieturvietas ar 

viedajiem risinājumiem
pilsētvide x x x 300 000,00 € Ārējais finansējums

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Plānots

D D_5.3.2.
Pielāgot sabiedriskā transporta pieturvietas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Pieejama informācija par sabiedriskā transporta atiešanas 

laikiem, viena līmeņa ar sabiedriskā transporta grīdas līmeni, 

pieturvietu nojumēm. Uzlabotas sabiedriskā transporta 

pieturvietas.

Uzlabotas 10 sabiedriskā 

transporta pieturvietas
pilsētvide p p p p p p pēc 2027. 156 000,00 € Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Plānots

D D_5.3.3.
Mikromobilitāti veicinošas infrastruktūras 

izveide Liepājā

Mikromobilitātes punktu izveide, ar mērķi nodrošināt iespējas ātri 

un ērti pārvietoties ar kājām, velosipēdu vai citiem 

nemotorizētajiem transportlīdzekļiem, kā arī pārsēsties uz 

sabiedrisko transportu, taksometru vai koplietošanas 

transportlīdzekli.

- Drošu novietņu ierīkošana pie satiksmes mezgliem - dzelzceļa 

stacijas un autoostas, sabiedriskā transporta galapunktos, pie 

izglītības iestādēm, blīvāk apdzīvoto dzīvojamo kvartālu tuvumā. 

- Veicināt velosipēdu un citu transportlīdzekļu koplietošanas 

pakalpojumus vai to nomas iespējas attiecīgajos punktos.

Izveidoti mikromobilitātes punkti 

pilsētvidē

pilsētvide, dažādi 

mikrorajoni
x x x x x x

Tiks precizēts attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības budžets

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Komunālā pārvalde Plānots

P JPr_102 Pilsētas mobilitātes punkta izveide Liepājā

Pilsētas mobilitātes punkta izveide, ar mērķi  ikvienam nodrošināt 

ērtus un integrētus dažāda veida sabiedriskā transporta 

savienojumus vienkopus, lai pēc iespējas mazinātu 

nepieciešamību pēc privātā autotransporta izmantošanas. 

Pilsētas mobilitātes punkts balstās uz pilsētas sabiedriskā 

transporta tīklu, kā arī nodrošina atbalsta infrastruktūru.  Papildus 

mobilitātes pamatfunkcijām mobilitātes punkts paredz arī 

komforta, informācijas un servisa pieejamību, mobilitātes 

pakalpojumu nodrošinājumu.

Mobilitātes punkta iecerētās komponentes sastāvēs no:

•	Sabiedriskā transporta pieturām (tramvajs, autobuss);

•	Informatīvajiem tablo ar tiešsaistes informāciju par sabiedriskā 

transporta pienākšanas un atiešanas laikiem;

•	Informācijas stendiem par mobilitātes punkta piedāvātajām 

iespējām;

•	Koplietošanas auto stāvvietām ar elektrisko automobiļu uzlādes 

vietām;

•	Velosipēdu, elektrisko velosipēdu, elektrisko skrejriteņu 

koplietošanas stāvvietām;

•	Slēgta tipa velosipēdu novietnēm;

•	Labierīcībām;

•	WiFi piekļuves punkta;

•	Tirdzniecības vietas (suvenīri, kartes, sabiedriskā transporta 

biļetes utt.).

Izveidots Liepājas pilsētas 

mobilitātes punkts

Vieta starp Liepājas 

universitāti un veikalu 

Drogas (kad. nr. 

17000320294)

x x x x x x 1 000 000,00 € Ārējais finansējums

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Komunālā pārvalde Plānots

P VPr_156
Jauna tramvaja depo būvniecība un esošā 

pārbūve

 Jauns tramvaja depo, esošās tramvaja depo ēkas daļas pārbūve, 

t.sk. iegādāti pacēlāji jauno zemās grīdas tramvaja vagonu 

ekspluatācijas nodrošināšanai.

Izbūvēts 1 jauns un pārbūvēts 1 

esošais tramvaja depo
Liepājā, Rīgas ielā 54A x x x x 17 020 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde SIA "Liepājas tramvajs" Plānots

P JPr_131
Transformatora apakšstacijas pārbūve 

1905.gada ielā 

Ēkas energoefektivitātes pasākumi (siltināšana, durvju un logu 

nomaiņa, jumta atjaunošana u.tml.) un jaunu iekārtu 

(transformators, kabeļi, slēdži, elektriskie sadales skapji utt.) 

uzstādīšana.

1 pārbūvēta transformatora 

apkašstacija
1905.gada iela, Liepājā x 800 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde SIA "Liepājas tramvajs" Plānots



P VPr_146
Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 

kompleksa rekonstrukcija

Tramvaja sliežu un ceļu kompleksa rekonstrukcija ar tam 

piegulošo komplekso teritoriju  ~ 600 m garumā, t.sk. Tramvaja 

tilts ar krustojumiem abos tilta galos ~ 240 m. Iegādāti 6 zemās 

grīdas tramvaja vagoni.

Atjaunotas tramvaja līnijas 0,6 

km garumā un iegādāti 6 zemās 

grīdas tramvaja vagoni

Lielā iela, Liepāja x 0,00 €

SAM 4.5.1., KF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums, kapitālsabiedrības 

līdzfinansējums

Attīstības pārvalde SIA "Liepājas tramvajs" PABEIGTS

P VPr_318
Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 

kompleksa rekonstrukcija, 2.kārta

Tramvaja sliežu pārbūve ar tam piegulošo teritoriju 426 m 

garumā, Lielās ielas posmā no Graudu ielas līdz Peldu ielai. 

Iegādāti 5 zemās grīdas tramvaji.

Atjaunotas tramvaja līnijas 426 m 

garumā un iegādāti 5 zemās 

grīdas tramvaji

Lielā iela, Liepāja x x x 4 470 535,00 €

SAM 4.5.1., KF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums, kapitālsabiedrības 

līdzfinansējums

Attīstības pārvalde SIA "Liepājas tramvajs" Īstenošanā

P VPr_319
Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas 

kompleksa rekonstrukcija, 4.kārta

Tramvaja sliežu pārbūve ar tam piegulošo teritoriju ~ 1,47km 

garumā:

*Kr.Valdemāra iela posmā no Peldu ielas līdz Rožu ielai (0,15 

km); 

*Rīgas ielas posmā no Raiņa ielas līdz 1905.gada ielai (0,65 km); 

*Dzelzceļnieku ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai (0,38 

km); 

*Apgriešanās aplis Brīvības ielas galapunktā - 0,29km.

*atjaunot kontakttīklus un to balstus Krišjāņa Valdemāra un 

Klaipēdas ielu posmos;

*pārbūvēt 110 kV apakšstaciju; 

*papildus iegādāties 3 jaunus tramvaja vagonus

Atjaunotas tramvaja līnijas 1,47 

km garumā un iegādāti 3 zemās 

grīdas tramvaji

K.Valdemāra iela, Rīgas 

iela, Dzelzceļnieku iela, 

Liepāja

x x x 15 155 600,00 €

SAM 4.5.1., KF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums, kapitālsabiedrības 

līdzfinansējums

Attīstības pārvalde SIA "Liepājas tramvajs" Īstenošanā

P JPr_126
Autobusu un tramvaju uzskaites norēķinu 

sistēmas izveide

Iegādāta programmatūra un tehniskie līdzekļi sistēmas darbībai. 

Mainīti saistošie noteikumi.
Izveidota 1 norēķinu sistēma pilsētvide x x x x 700 000,00 € Ārējais finansējums

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Īstenošanā

P JPr_127
Liepājas sabiedriskā transporta vadības 

centra izveide

Izveidots sabiedriskā transporta vadības centrs, kas spēj saņemt 

visu iekārtu un sistēmu datu plūsmas no sabiedriskā transporta, 

apstrādāt tās vienotā sistēmā, izmantojot izstrādāto 

programmatūru, un nodrošināt saņemto datu analīzes risinājumu 

iespējas, lai optimizētu sabiedriskā transporta plūsmu un 

veicinātu vieda un zaļa sabiedriskā transporta attīstību Liepājā.

Izveidots 1 vadības centrs Peldu iela 5, Liepāja x x x x 850 000,00 € Ārējais finansējums

pašvaldības aģentūra 

"Liepājas sabiedriskais 

transports"

Attīstības pārvalde Plānots

U 5.4.
Attīstīt modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu 

ostas, lidostas un dzelzceļa infrastruktūru

P JPr_134
Liepājas ostas dzelzceļa, autoceļu un 

piestātņu infrastruktūras attīstība Priekšostā

 Jaunas teritorijas priekšostā izveide, to uzskalojot vai uzberot, 

izbūvējot krasta nostiprinājumus un piestātnes kravu 

pieņemšanai/nosūtīšanai, kā arī izveidojot šīm teritorijām 

dzelzceļa un autoceļu pieslēgumus. 

Jaunas teritorijas izveide 

priekšostā.

O.Kalpaka iela 117 – 123, 

Liepājā
x x x x pēc 2027. 73 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_135 Liepājas ostas viļņlaužu pārbūve, 2.kārta Liepājas ostas hidrotehnisko aizsargbūvju pārbūve.

Dienvidu un Ziemeļu viļņlaužu, 

Dienvidu un Ziemeļu molu 

pārbūve.

Liepājas osta. Dienvidu un 

Ziemeļu viļņlauži, Dienvidu 

un Ziemeļu mols.

x x x x pēc 2027. 50 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_138
Liepājas ostas dzelzceļa pieslēguma 

darbības efektivitātes uzlabošana

Izbūvēt divu līmeņu krustojumu Raiņa - O.Kalpaka ielu 

krustojumā, izbūvējot autotransporta un gājēju pārvadu pār 

dzelzceļa sliedēm.

Izbūvēts divlīmeņu krustojums.
Raiņa - O.Kalpaka ielu 

krustojums, Liepājā
x x x x pēc 2027. 10 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_139
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras 

attīstība

Karostas dzelzceļa stacijas un Tosmares škirotavas (parka) 

būvniecība. 

Dzelzceļa stacijas un šķirotavas 

izbūve.

Tosmares šķirotava: 

kadastra Nr.1700 002 0466, 

Karostas stacija: kadastra 

Nr. 1700 004 0034, 1700 

004 0037, Laboratorijas ielā 

7/11 kadastra Nr. 1700 004 

0016.

x x x x pēc 2027. 30 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_1
Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras 

attīstība – Kapsēdes iela

Dzelzceļa savienojuma izbūve no Cukura ielas līdz Kapsēdes 

ielai.
Jauns dzelzceļa savienojums.

Cukura iela - Kapsēdes iela, 

Liepājā
x x x x pēc 2027. 7 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_142 Liepājas ostas piestātņu atjaunošana Piestātņu atjaunošana. Atjaunotas piestātnes. Liepājas osta x x x x x pēc 2027. 51 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_2
Navigācijas apstākļu uzlabošana Priekšostā 

navigācijai caur Vidus vārtiem
“Ieskriešanās kuģu ceļa” izbūve Priekšostas akvatorijā.

Jūras negadījumu riska izmaksu 

samazināšanās; kuģu dīkstāvju 

izmaksu samazināšanās; CO2 

izmešu izmaksu samazināšanās.

Liepājas osta x x x x x 8 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_4 Liepājas ostas piestātņu elektrifikācija Krasta elektro pieslēgumu punktu izveide.
Divu eletropieslēgumu vietu 

izveide.
Liepājas osta x x x x x 2 700 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_5
Caurlaižu punktu automatizācija un 

modernizācija

Kontroles mehānisma pilnveidošana Liepājas ostu caurlaižu 

punktos.
Nomainīti kontroles mehānismi. Liepājas osta x x x 200 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P VPr_87
Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu 

hidrotehnisko būvju atjaunošana

Ostas hidrotehnisko aizsargbūvju rekonstrukcija, kas nodrošinās 

kuģošanas drošības uzlabošanos Liepājas ostas akvatorijā.

Pārbūvētas ostas hidrotehniskās 

būves
Liepājas osta x x 3 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā ekonomiskā 

zona
Plānots

P JPr_160 Kruīza kuģu piestātnes būvniecība Specializētas kruīza kuģu piestātnes un termināļa būvniecība.
Izveidota 1 piestātne kruīza kuģu 

apkalpošanai
Liepājas osta x x x x 8 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

D D_5.4.1. Veicināt jahtu ostas attīstību Palielināt apkalpoto jahtu skaitu
Veikti uzlabojumi jahtu ostā, 

palielināts apkalpoto jahtu skaits
Liepājas osta p p p p p p pēc 2027. 8 000 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P JPr_42 Liepājas ostas piestātnes Nr.46 pārbūve

Projekta ietvaros tiks veikta piestātnes pārbūve, saglabājot tās 

platumu un pagarinot līdz 310 – 320 m, un palielinot piestātnes 

projekta atzīmi no -10,5 līdz -12,0 m. Tādējādi projekta 

īstenošanas militārās mobilitātes komponente paredz piestātnes 

pagarināšanu līdz 310 – 320 m (izmantojot piestātni tikai 

civilajiem mērķiem, tās nepieciešamais maksimālais garums ir 

280 m), kā arī iespējamu piestātnes virsmas pastiprināšanu 

slodzēm, kas pārsniedz 40 KN/m2. Izmantojot piestātni militāriem 

mērķiem, tā var tikt aprīkota ar atsevišķiem sliežu pievadceļiem. 

Nepieciešamības gadījumā var tikt izskatīta iespēja palielināt 

pārbūvējamās piestātnes projekta atzīmi līdz -14,0 m, kā arī 

secīgi, veicot papildus padziļināšanas darbus, palielināt ūdens 

dziļumu pie piestātnes līdz -14,0 m. 

Pārbūvēta un pagarināta 

Liepājas ostas piestātne nr. 46
Liepājas osta x x x 15 200 000,00 € Ārējais finansējums

Liepājas speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots



P VPr_85

Lidlauka infrastruktūras attīstība aviācijas 

drošības paugstināšanai, lidostas kapacitātes 

palielināšanai un civilmilitārās sadarbības 

efektivizēšanai

Jauns vai pārbūvēts/paplašināts pasažieru termināls. Lidostas 

administrācijas ēkas atjaunošana. Lidlauka perimetra drošības 

sistēma. Uzlabota tuvošanās uguņu sistēma. Angāra lidlauka 

ekspluatācijai / kravu uzglabāšanas vajadzībām būve. Perona 

paplašināšana. Skrejceļa paplašināšana līdz 45 metriem. 

Ugunsdzēsēju depo būve. Atjaunota degvielas noliktava. 

Inženierkomunikāciju atjaunošana. Lidostas tehniskā parka 

modernizācija. 

1 īstenots projekts

Lidostas iela 8, Grobiņas 

pagasts,

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430, Latvija

x x x x 8 375 000,00 € Ārējais finansējums
SIA "Aviasabiedrība 

Liepāja"
Attīstības pārvalde Plānots

U 6.1.

Nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta 

infrastruktūru, ar mērķi veicināt ikviena iedzīvotāja 

fizisko aktivitāti, sporta talantu, tautas sporta 

attīstību un izcilu rezultātu sasniegšanu

P JPr_146 Sporta zāles "Daugava" atjaunošana

Atjaunot sporta zāles ēkas fasādi un modernizēt ventilācijas 

sistēmu, labiekārtot ģērbtuves un palīgtelpas (t.sk., izstrādāt 

nepieciešamo tehnisko dokumentāciju).

Atjaunota ēkas fasāde, 

izremontētas 3 ģērbtuves, 3 

palīgtelpas.

Skolas iela 9, Liepāja x x €100 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

P VPr_136
 Stadiona "Velnciems" ģērbtuvju un ēkas 

atjaunošana

Stadiona "Velnciems" ģērbtuvju un ēkas pārbūve (t.sk., izstrādāta 

nepieciešamā tehniskā dokumentācija).

Izremontētas un pārbūvētas 6 

ģērbtuves

Stadions "Velnciems", 

Darbnīcu iela 10, Liepāja
x x x x €100 000,00 Pašvaldības budžets SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

P VPr_129
Stadiona "Raiņa parks" ģērbtuvju 

atjaunosana

Stadiona "Raiņa parks"  ģērbtuvju atjaunošana (ģērbtuvju un dušu 

rekonstrukcija, publisko WC izbūve stadiona un Raiņa parka 

apmeklētāju vajadzībām). 

Atjaunotas 2 ģērbtuves, 2 dušu 

telpas, izbūvēta 1 WC stadiona 

apmeklētājiem

Stadions "Raiņa parks", 

Zemnieku iela 29, Liepājā
x x €200 000,00 Pašvaldības budžets SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

P VPr_130

Stadiona "Raiņa parks" žoga nomaiņa un 

atklātā sporta laukuma (ieeja no Raiņa parka 

puses) ierīkošana stadionā

Stadiona "Raiņa parks" veikt žoga nomaiņu un Raiņa parkā 

(stadiona teritorijas galā) izveidot publisku aktīvās atpūtas un 

sporta zonu, kur tiek piedāvātas aktivitātes Raiņa parka 

apmeklētājiem, pilnveidota estētiskā vide Raiņa parka un 

Zemnieku ielas rajonā un veikti ieguldījumi apkārtējās teritorijas 

sakārtošanā. Projekta īstenošanai ir izstrādāta tehniskā 

dokumentācija.

Izveidota 1 publislko aktivitāšu 

zona, nomainīts žogs 150m 

apjomā

Stadions "Raiņa parks", 

Zemnieku iela 29, Liepājā
x x x €200 000,00 Pašvaldības budžets SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

P JPr_147
Ledushalles ēkas Brīvības ielā 3/7, Liepājā, 

energoefektivitātes paaugstināšana

Ēkas energoiekārtu vadības un monitoringa tīklu un sistēmu 

izbūve (t.sk. izstrādājot tehnisko dokumentāciju).

Izbūvēta 1 energoiekārtu 

vadības un monitoringa tīklu un 

sistēma

Struktūrvienība LOC Ledus 

Hale, Brīvības iela 3/7
x x €190 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Sporta pārvalde Plānots

P JPr_152 Jaunas sporta vingrošanas zāles celtniecība

Esošās sporta zāles izmēri un rīki neatbilst sporta veida 

noteiktajām un vajadzīgajām prasībām un standartiem. Turklāt 

ēka (Rīgas ielā 8, Liepājā) tiek iznomāta.

Uzbūvēta 1 jauna sporta 

vingrošanas zāle
pilsētvide x pēc 2027. €1 500 000,00 Ārējais finansējums Sporta pārvalde Plānots

P JPr_157 A
Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve 

Karostā

Izbūvēts atklāts mākslīgā seguma futbola laukums, lai sporta 

skolas audzēkņiem būtu nodrošināti atbilstoši apstākļi mācību un 

treniņu programmas izpildei, kā arī jebkuram interesentam būtu 

iespēja sportiski pavadīt brīvo laiku. 

Uzbūvēts 1 mākslīgā seguma 

futbola laukums

pretī Spīdolas ielai 2 

pamests laukums/ pie 3. 

pamatskolas

x x x x €400 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

P VPr_370 A
Infrastruktūras attīstība stadionā “Daugava”, 

Jūrmalas parks 3, Liepājā, 2.kārta

Apgaismojuma sistēmas uzlabošana  un vieglatlētikas sektora 

(skrejceļa gumijas un asfaltbetona seguma) atjaunošana, lai būtu 

iespēja organizēt pilnvērtīgus treniņus sporta skolas vajadzībām, 

kā arī vietēja, Latvijas un starptautiska mēroga sacensības.

Paaugstināts apgaismojuma 

līmenis līdz 800 luksiem. 

Atjaunots skrejceļa gumijas un 

asfaltbetona segums - 7070 m2 

platībā.

Stadions "Daugava", 

Jūrmalas iela 3, Liepāja
x x €489 198,68

Valsts finansējums, pašvaldības

līdzfinansējums, VRAA "Reģionālās 

attīstības atbalsta pasākums - 

infrastruktūras pielāgošana un 

uzturēšana"

Attīstības pārvalde
SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Īstenošanā

P VPr_133 A
Stadiona "Daugava" futbola laukuma 

atjaunošana

Stadiona "Daugava" futbola laukuma atjaunošana, izveidojot 

lietus ūdens novadīšanas sistēmu saskaņā ar izstrādāto tehnisko 

dokumentāciju. Pilnībā atjaunojot futbola laukuma zālāju (jaunas 

laukuma pamatnes izveide, laistīšanas sistēmas modernizēšana, 

jauna zālāja ieklāšana) stadionā "Daugava".

Atjaunots 1 futbola laukuma 

zālājs 6500m2 apjomā, izveidota 

1lietus ūdens novadīšanas 

sistēma 

Stadions "Daugava", 

Jūrmalas iela 3, Liepāja.
x x x     €1 000 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

SP VPr_140 Atpūtas kompleksa "Draudzība" attīstība

Veicinot aktīvu dzīvesveidu ārpus pilsētas, turpinās atpūtas 

kompleksa "Draudzība"  infrastruktūras attīstība un tiek 

paplašināts piedāvājums, lai daļai sabiedrības būtu iespēja vairāk 

atrasties dabā. Paplašinot piedāvājumu klāstu, sadarbībā ar 

Dienvidkurzemes novadu ierīkotas brīvdabas takas skriešanai, 

nūjošanai, velobraukšanai, radīti apstākļi, lai cilvēki vairāk laika 

pavadītu ārpus pilsētas svaigā gaisā. Sakārtota infrastruktūra 

ļautu aizvadīt dažādas nomentes gan bērniem, gan augstākā 

līmeņa sportistiem. Pirmais solis – izstrādāts dzīvojamā korpusa 

tehniskais projekts (atbilstoši mūsdienu prasībām), sadarbībā ar 

Dienvidkurzemes novadu un valsts institūcijām projekts par 

brīvdabu taku ierīkošanu Bernātos. Projekta īstenošanai 

nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Izstrādāts dzīvojamā korpusa 

tehniskais projekts

Atpūtas komplekss 

“Draudzība”, Bernāti, Nīcas 

pagasts, Dienvidkurzemes 

novads, LV-3473

x x x €350 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

D D_6.1.3.

Kompleksu aktivitāšu vietu un maršrutu 

izveide fiziskām aktivitātēm, izmantojot 

viedos risinājumus

 Skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, skrituļošanai, 

pārgājieniem u.c. kompleksu maketu izveide (3 gb.) un to 

īstenošana.

3 kompleksu maketu izveide pilsētvide x x x x €25 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.4. Attīstīt āra minigolfa laukumu infrastruktūru 

Izbūvēts atklāta tipa (brīvā dabā) pilna izmēra minigolfa laukums, 

kurš atbilst  vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa sacensību 

rīkošanai, kā arī brīvā laika pavadīšanai. 

Izbūvēts 18 bedrīšu pilna izmēra 

minigolfa laukums
pilsētvide x x x x

 Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Ārējais finansējums Sporta pārvalde Plānots

P VPr_243
Slēgtie tenisa korti un teritorijas

labiekārtojums Liedaga ielā 5, Liepājā
Slēgtu tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma izbūve

Izbūvēti:

*5 slēgti tenisa korti;

*4 āra tenisa korti;

*6 āra pludmales tenisa/volejbola 

laukumi;

*tenisa iesildīšanās siena;

*universālais sporta spēļu 

laukums. 

Liedaga ielā 5, Liepājā x €105 187,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Sporta pārvalde Īstenošanā

Rīcības virziens nr. 6 "Kultūrvide, tūrisms un sports"



P JPr_158 Tenisa kortu infrastruktūras attīstība

Esošo tenisa kortu seguma nomaiņa, ierobežojošo žogu nomaiņa 

pārbūve. Žogu smagā un vecā metāla konstrukcija ir ļoti sliktā 

tehniskā stāvoklī un apdraud skolas audzēkņu un apmeklētāju 

uzturēšanos kortos. Kortu segums ir tehniski nefunkcionējošs pēc 

lietus perioda, nepieciešama drenāžas sistēmas un seguma 

atjaunošana. Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija projekta 

aktivitāšu īstenošanai.

Nomainīts tenisa kortu segums 

5600m2 platībā, nomainīts žogs 

250m garumā

Jūrmalas parks 5, Liepāja x x x €120 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.5.
 Stacionārās infrastruktūras izveide SUP 

skolas darbības nodrošināšanai

Izveidota un iekārtota jauna SUP skolas darbības vieta ūdenstilpē 

pretim 8. vsk. (1 gb.)

Izveidota 1 SUP skolas darbības 

vieta
Pērkones kanāls pie 8.vsk. x x €50 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P VPr_143 A
Jahtu kluba būvniecība burāšanas sporta 

veidu attīstībai

Izbūvēta, labiekārtota vieta ūdenssporta, burātāju vajadzībām. 

Uzbūvēta ēka ar atbilstošām palīgēkām Jahtkluba vajadzībām.

Labiekārtota, izbūvēta vieta 

ūdenssporta vajadzībām, 

uzbūvēta 1 kluba māja, 1 

palīgēka

pie Ziemeļu mola x x x €500 000,00 Ārējais finansējums Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.6. Atbalstīt loku šaušanas sporta norisi
 Nodrošināta kvalitatīva  infrastruktūra. Izveidots, iekārtots jauns 

loka šaušanas centrs Zirgu salā (1 gb.).

Izbūvēts 1 loku šaušanas 

laukums, 1 kluba māja, 1 

palīgtelpa

Zirgu sala x x €50 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P JPr_163 A Skeitparka infrastruktūras attīstība

Esošā atklātā un slēgtā skeitparka paplašināšana, jauna izveide. 

Attīstoties skrituļošanas, BMX, skeitborda, skūteru sporta 

veidiem, pieaug skeitparka noslogojums. Rezultatā šķēršļi ātri 

nolietojas, ir nepieciešams tos atjaunot, lai bērniem būtu drošība. 

Nepieciešams papildus uzstādīt un pārveidot lielākas un 

sarežģītākas konstrukcijas, lai sportisti spētu trenēties atbilstoši 

starptautisku sacensību normām. Ir nepieciešams izstrādāt 

tehnisko dokumentāciju projekta aktivitāšu īstenošanai.

Uzbūvētas jaunas 15 šķēršļu 

rampas, atjaunotas un uzlabotas 

10 rampas

Jūrmalas parks  x x €318 191,99 Pašvaldības budžets Komunālā pārvalde Sporta pārvalde Īstenošanā

D D_6.1.7.
Infrastruktūras nodrošināšana Skeitborda 

skolas darbībai

Skeitborda skolas izveide. Kādā no pašvaldības īpašumā esošām 

nefunkcionālām ēkām vai īpašumiem ierādīt vietu un to 

nodrošināt ar siltuma, ūdens un elektrības padevi, lai biedrība par 

saviem līdzekļiem varētu iekārtot un izveidot skeitborda skolai 

nepieciešamās telpas un treniņu zāles. Pašvaldības īpašumā 

esoša ēka vai sporta būve.

Izveidota, labiekārtota 1 

skeitborda skola

pilsētvide, pašvaldības ēka 

vai būve
x x x €30 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P VPr_141
BMX trases izbūve, asfalta velotrases (“pump 

track”) izbūve

Izbūvēta BMX free style trase.  Izbūvēta unikāla asfalta seguma 

trase ("pump track"), kura sastāv no dažādu izmēru kalniņiem, 

virāžām un nelieliem tramplīniem un  ir piemērota visiem 

ekstrēmo sporta veidu braucējiem.

Izbūvēta 1 Pump track velo 

trase, izbūvēta 1 BMX free style 

trase

Zirgu sala
x x x x €800 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde SIA "OC Liepāja" Plānots

D D_6.1.8.
Uzlabot infrastruktūru pilnvērtīgai treniņu un 

sacensību norisei Laumas motokrosa trasē

Veikti nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi motokrosa 

sacensību un treniņu trasēs, izbūvēti nepieciešamās sarežģītības 

šķēršļi un šķeršļu joslas. Izbūvēta

nepieciešamā infrastruktūra – ģērbtuves, sanitārais bloks, 

transporta novietošanas laukums.

Uzbūvētas 2 ģērbtuves, 1 

sanitārais bloks, labiekārtots 1 

stāvlaukums 200m2 apjomā, 

labiekārtota šķēršļu trase 1000m 

garumā 

Pulvera iela, Motoparks 

Lauma
x x €50 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P JPr_164 A

Ledushalles saldēšanas sistēmas, 

kompresoru un ventilācijas sistēmas 

nomaiņa

Tiks nomainīti esošie 4 saldēšanas kompresori, kuri ir vairāk nekā 

30 gadus veci un nav remontējami. Videi nedraudzīgā freona 

saldēšanas sistēma tiks nomainīta uz videi draudzīgu, mūsdienu 

tehnoloģijām atbilstošu ledus saldēšanas sistēmu. Ledushallē tiks 

nomainīta halles, ģērbtuvju un palīgtelpu gaisa apmaiņas sistēma 

un to darbinošais vadības bloks un iekārtas. Pašreizējā sistēma 

pilnvērtīgi nefunkcionē pie atbilstošās ledushalles noslodzes. 

Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešama tehniskā 

dokumentācija.

Nomainīti 4 saldešanas 

kompresori, nomainīts 1 

ventilācijas vadības bloks un 

ventilācijas sistēma 500m 

garumā

Brīvības iela 3/7, Liepāja x x x x €350 000,00 Ārējais finansējums
SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.9.
Ieviest videi draudzīgas tehnoloģijas  

stadionā "Daugava"

Stadionā "Daugava" spēļu laukumam un teritorijai tiks nomainītas  

apgaismojuma lampas ar mūsdienām atbilstošām un 

energoefektīvām lampām, tiks iegādāta moderna, pusautomātiska 

futbola laukuma zāles pļaušanas iekārta un aprīkojums. Tiks 

uzstādīta ekonomiska futbola laukuma automātiskā laistīšanas 

sistēma. Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija projekta aktivitāšu 

īstenošanai. Realizēti projekti (4 gb.).

Uzstādīta 1 laistīšanas sistēma, 

1 zāles pļaušanas iekārta, 

nomainītas aptuveni 300 

gaismas devēji

Stradions "Daugava", 

Jūramlas parks 3, Liepāja
x x x x

 Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

P JPr_165

  Tehniskās dokumentācijas izstrāde 

elektroenerģijas un ūdens patēriņa 

samazināšanai

Tehniskās dokumentācijas izstrāde elektroenerģijas un ūdens 

patēriņa samazināšanai, uzstādot saules paneļus 

apgaismojumam un ūdens uzsildīšanai.

Uzstādīti 100-130 saules paneļi

Stadionā "Daugava", 

rezerves stadionā, stadionā 

"Olimpija", stadionā "Raiņa 

parks", stadionā 

"Velnciems", atpūtas 

kompleksā "Draudzība"

x x x x €425 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.10.
Automātiskās laistīšanas sistēmas izveide 

sporta infrastruktūras objektos

Īstenoti automātiskās laistīšanas projekti stadionā "Olimpija", 

stadionā "Raiņa parks", stadionā "Velnciems", atpūtas kompleksā 

"Draudzība" (4 gb.).

Uzstādītas 4 laistīšanas iekārtas

Stadions "Olimpija", 

stadions "Raiņa parks", 

Stadions "Velnciems", 

atpūtas kompleksss 

"Draudzība"

x x x x €350 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.11.

Elektro - hibrīd tehnikas iegāde saimniecības 

darbu veikšanai sporta infrastruktūras 

objektos

Iegādāta hibrīdtehnika (pļaujmašīnas un cita tehnika) stadionā 

"Daugava", stadionā "Olimpija", stadionā "Raiņa parks", stadionā 

"Velnciems", atpūtas kompleksā "Draudzība" (4 gb.).

Iegādātas 4 hibrīdpļaujam 

mašīnas

Stadions "Olimpija", 

stadions "Raiņa parks", 

Stadions "Velnciems", 

atpūtas komplekss 

"Draudzība"

x x x x €200 000,00 Pašvaldības budžets SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots

P JPr_166

Ēkas telpu gaisa apmaiņas iekārtu ar 

koriģētu gaisa, siltuma, dzesēšanas un 

reģenerācijas funkciju izbūve

Iekārtas izbūves projektēšana un izbūve.
Izstrādāts tehniskais projekts, 

izbūvēta iekārta

SIA Liepājas Olimpiskais 

centrs, Brīvības iela 39
x €380 000,00 Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.12.
Izveidot mantu glabātuves pie publiskajiem 

sporta infrastruktūras objektiem
Izveidotas mantu glabātavas (5 gb.). Izveidotas 5 mantu glabātavas

Beberliņi, Glābšanas stacija, 

Zirgu sala
x x x x €60 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

D D_6.1.13.
Izveidot bāzes vietu ziemas peldēšanas 

sporta cienītājiem
Izbūvētas ģērbtuves, pirts telpas u.c. nepieciešamā infrastruktūra

Izbūvēta 1 pirts, 2 ģērbtuves, 1 

palīgtelpa
Beberliņi x x x x €100 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P VPr_128
„Stadiona „Olimpija” publiskās peldvietas 

atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

 Izveidota saldūdens publiskā peldvieta Liepājas iedzīvotājiem un 

viesiem kā alternatīva pludmalei.

Izbūvēta 1 publiskā peldvieta 

1000-1500m2 platībā
Zvejnieku Alejā 2/4, Liepājā x x x €100 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Plānots



P JPr_26

Ledus sporta veidu individuālo prasmju 

uzlabošanas laukuma (publiskās slidotavas) 

izveide

Uzbūvēts pie esošās ledushalles daļēji slēgts laukums ar papildu 

komunikācijām un ērtībām slidošanai un individuālās meistarības 

uzlabošanai hokejistiem, daiļslidotājiem. Laukums izmantojams 

arī vasarā skrituļhokejam un hokejistu individuālo prasmju 

uzlabošanai pēc ledus nokausēšanas.

Izbūvēts 1 mākslīgā seguma 

hokeja laukums 2000m2 platībā

Brīvības iela 3/7, Liepāja 

blakus LOC Ledus hallei
x x x €250 000,00 Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Sporta pārvalde Plānots

P VPr_338
Piepūšamās futbola halles

izveidošana stadionā "Olimpija"

Piepūšamās futbola halles (120 m x 80 m)

izveidošana stadionā "Olimpija", Zvejnieku Alejā 2/4, Liepājā.

Uzbūvēta 1 futbola halle 

10000m2 platībā, 4-6 palīgtelpas
Zvejnieku Alejā 2/4, Liepājā x €1 400 000,00 Ārējais finansējums

SIA "Liepājas Olimpiskais 

centrs"
Sporta pārvalde Īstenošanā

D D_6.1.14.

Kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšana 

dažādu komandu sporta veidu nodarbībām 

un plaša mēroga sacensību norisei Liepājā

SIA "OC Liepāja" pārraudzībā esošo āra sporta laukumu 

uzlabošana un infrastruktūras sakārtošana.

Labiekārtoti  4 futbola laukumi, 

kā arī atpūtas centra "Draudzība" 

futbola, volejbola laukumi

Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €3 600 000,00 Pašvaldības budžets SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

D D_6.1.15.

 Atpūtas komplekss "Draudzība" tehniskā 

stāvokļa uzlabošana un sekmīga bāzes 

darba nodrošināšana sadarbībā ar 

Dienvidkurzemes novadu

 Veikti uzlabojumi atpūtas kompleksā "Draudzība" ar mērķi 

veicināt sporta nometņu un citu pasākumu norisi visa gada 

garumā, tai skaitā attīstīt sadarbību ar Dienvidkurzemes novadu 

sporta bāzes izmantošanā. 

Veikst dzīvojamās un palīgtelpu 

400m2 platībā kosmētiskais un 

tehniskais remonts 

Atpūtas komplekss 

"Draudzība", Bernāti, Nīcas 

pagasts, Dienvidkurzemes 

novads, LV-3473

p p p p p p pēc 2027. €300 000,00 Ārējais finansējums SIA "OC Liepāja" Sporta pārvalde Īstenošanā

U 6.2.

Nodrošināt kvalitatīvus sporta pakalpojumus, ar 

mērķi veicināt ikviena iedzīvotāja fizisko aktivitāti, 

sporta talantu, tautas sporta attīstību un izcilu 

rezultātu sasniegšanu

D D_6.2.3.

 Pašvaldības atbalsta programmu īstenošana 

brīvpieejas sporta  laukumu izveidei pilsētas 

mikrorajonos, parkos un izglītības iestādēs.

Brīvpieejas sporta laukumu izveide pilsētas mikrorajonos, parkos 

un izglītības iestādēs.

Izveidoti 3 brīvpieejas sporta 

laukumi
Pilsētvide x x €150 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Plānots

P VPr_343 Sportisti: Testē – Plāno – Gūsti panākumus

Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar SIA “OC 

Liepāja” Sporta veselības centru un Liepājas Futbola skolu 

projekta ietvaros organizēs starptautisku pieredzes apmaiņas 

programmu par bērnu un jauniešu fizisko īpašību testēšanas 

metodēm un to pielietojumu mācību treniņu plānošanai. Pieredzes 

apmaiņa plānota ar Somijas un Igaunijas sporta organizācijām un 

pašvaldībām. SIA “OC Liepāja” Sporta veselības centra 

darbinieki, kas ir tiešie jauno sportistu testēšanas un sporta 

izglītības programmu realizētāji, iegūs zināšanas, pieredzi un 

datus, lai nākotnē uzlabotu Liepājas jauno sportistu 

sagatavošanu.

Realizēts 1 straptautiska mēroga 

pieredzes apmaiņas projekts

SIA Liepājas Olimpiskais 

centrs, Brīvības iela 39
x x €56 160,00 Nordplus programma Nordplus Adult Sporta pārvalde SIA "OC Liepāja" Plānots

D D_6.2.5.

Piesaistīt liela mēroga profesionāla, amatieru 

un tautas sporta pasākumu un treniņnometņu 

norisi Liepājā

Eiropas, pasaules, Latvijas, Baltijas čempionāti, starptautiski 

pārgājieni u.c. pasākumi.

Realizēti 100-150 sporta 

pasākumi

Pilsētas sporta 

infrastruktūra, pilsētvide
x x €400 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Īstenošanā

D D_6.2.6.
Atbalsts sporta klubiem, vietējas un 

starptautiskas nozīmes sporta pasākumiem

Jauno talantu programma, dotācijas sporta klubiem un 

programmām, dotācijas sporta čempionātu organizēšanai, dalība 

pasaules/Eiropas čempionātos, "Sporta laureāts", "MAD Liepāja" 

u.c. Beberliņu atpūtas parkā, Karostā un citās pilsētas teritorijās.

Realizēti 400-600 sporta 

pasākumi, notikumi, aktivitātes. 

Atbalstīti 15-20 sporta klubi un 

organizācijas

Pilsētas sporta 

infrastruktūra, pilsētvide
p p p p p p pēc 2027. €7 000 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Īstenošanā

U 6.3.

Veidot pieejamus, uz iesaisti vērstus kultūras un 

tūrisma pakalpojumus radošai, ilgtspējīgai 

sabiedrībai (Liepājā un Dienvidkurzemē) un 

mērķtiecīgi stiprināt vidi jaunu talantu, radošu 

personību izaugsmei un starptautiskai 

konkurētspējai

D D_6.3.1.

 Esošo kultūras projektu konkursa 

stiprināšana, finansējuma un atbalstīto 

projektu skaita palielināšana, kultūras 

organizāciju pieredzes apmaiņas veicināšana

Kultūras projektu konkursa stiprināšana, NVO kultūras, mākslas 

un radošo industrijas sektorā atbalsts.
Atbalstīti 120 projekti Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €600 000 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_6.3.3.

Atbalsts kultūras pasākumu norisei dažādām 

sabiedrības grupām

Tiek atbalstīti daudzveidīgi vietējā un starptautiska mēroga 

pasākumi dažādām mērķauditorijām, tostarp bērniem, jauniešiem, 

senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālās atstumtības 

riskam pakļautiem iedzīvotājiem. Atbalsts profesionālās mākslas 

pieejamībai dažādām sabiedrības grupām

Atbalstīti 150 pasākumi Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €7 000 000 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Īstenošanā

P JPr_169
Liepājas muzeja pastāvīgas ekspozīcijas 

modernizācija

Liepājas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas modernizācija trīs 

ekspozīciju zālēs, izveidojot digitālu un interaktīvu ekspozīciju 

(t.sk. tehniskās dokumentācijas izstrāde). Izveidotas 3 

ekspozīcijas.

Izveidotas 3 ekspozīcijas
Kūrmājas prospekts 16/18, 

Liepāja
x x €300 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Īstenošanā

P VPr_60.1
Ekspozīcijas "Liepāja okupācijas režīmos" 

modernizācija
Ekspozīcijas vizuālā satura koncepcijas izstrāde un digitalizācija. Izveidota 1 ekspozīcija Ukstiņa iela 7/9, Liepāja x x x €200 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Īstenošanā

P VPr_61
 Kurortoloģijai veltītas ekspozīcijas 

atjaunošana un izveide Liepājas muzejā

Liepājas muzeja vēsturiskās vannasistabas atjaunošana un 

kurortoloģijai veltītas ekspozīcijas izveidošana digitālā un 

interaktīvā veidā (t.sk. tehniskās dokumentācijas izstrāde).

Atjaunota 1 vannasistaba; 

Izveidota 1 ekspozīcija

Kūrmājas prospekts 16/18, 

Liepāja
x x €100 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

D D_6.3.4.
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 

tradīcijas saglabāšana un attīstība
Dalībnieku skaits Latvijas Dziesmu un deju svētkos 800 dalībnieki Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €60 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Īstenošanā

D D_6.3.5. Atbalsts amatiermākslas iniciatīvām Liepājā
Finansējums pašvaldības amatierkolektīvu iniciatīvu un darbības 

atbalstam, kolektīvu dalība festivālos un konkursos.
Atbalstītas 12 iniciatīvas Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €20 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Plānots

D D_6.3.6.

Vēsturisko tradīciju, ieražu saglabāšana un 

uzturēšana, kultūras mantojuma 

popularizēšana

Kultūras mantojuma dokumentēšana, pētniecība, attīstīšana un 

praktizēšana, tālāknodošana neformālās izglītības ceļā.
Atbalstītas 12 aktivitātes Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €30 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Īstenošanā



D D_6.3.9.
Veicināt amatiermākslas un cita veida radošo 

izpausmju popularizēšanu

Informatīvās kampaņas - amatiermāksla kā saturīga brīvā laika 

pavadīšanas iespēja, sabiedrības saliedēšanas iespēja

Atbalstītas 2 informatīvas 

kampaņas

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x €20 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Īstenošanā

D D_6.3.10.

Atbilstoši Hoijeres kundzes viesnīcas satura 

koncepcijai īstenot tās turpmāko attīstību, 

veicināt apmeklētāju piesaisti un saturisko 

piepildījumu

Vietējā un ārvalstu izstādes 300 000; vietējās un starptautiskās 

konferences 70 000; dažādus apmeklētāju pasākumus un 

mārketinga pasākumus 100 000; priekšmetu iepirkumus 120 000;  

priekšmetu un jaunieguvumu restaurācijas darbus s darbus 80 

000; pieredzes apmaiņas braucieni 10 000; eksponējamo citu 

muzeju un galeriju izstāžu, priekšmetu apdrošināšana 200 000; 

suvenīru līnijas attīstīšana 60 000. Mājas lapas izveidošana un 

uzturēšana 25 000. Izdevumi par ēkas restaurāciju, kolekcijām un 

pētījumiem 50 000

70000 apmeklētāji Kungu iela 24, Liepāja x x x x x x €1 015 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Īstenošanā

P VPr_71 Starptautiska teātra festivāla izveide Liepājā

Starptautiska teātra festivāla izveidošana Liepājā (festivāla 1 

gada finansējums 150 000 EUR). Projekts, kuru Liepājas teātris ir 

iecerējis sagatavot un īstenot ar mērķi popularizēt teātri un 

pilsētu, veidot pieredzes apmaiņu un piedāvāt liepājniekiem 

iespēju redzēt ārvalstu teātru veikumu. Līdzfinansējums festivāla 

viena gada programmai paredzēts 150 000 EUR, plānojot 

piesaistīt arī sponsorus, atbalstītājus un festivāla  dalībnieku 

līdzfinansējumu vai atbalsta programmu, piemēram VKKF. 

Vienlaikus festivāla norisei ir nepieciešams atsevišķi izstrādāts 

koncepts un vieta gan laikā, gan telpā, lai tas nepārklātu citu 

Liepājas kultūras piedāvājumu. Laika posmā līdz 2027. gadam tas 

varētu būt viens festivāls.

1 festivāls

Liepāja,

Teātra iela 2, Teātra iela 3, 

Teātra iela 4

x x x €450 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Plānots

SP (EKG) (DKN 

6.3.4.)
JPr_170

Vietēja un starptautiska mēroga pasākumu 

un projektu īstenošana

Atbalsts EKG projekta mākslinieciskās programmas īstenošanai. 

Gan vietēja mēroga pasākumiem un projektiem, gan starptautisku 

projektu īstenošanai – starptautisku mākslinieku rezidenču 

veidošana; starptaurtiska koru karu festivāla veidošana; atbalsts 

starptautisku tradīciju svētku svinēšanai; atbalsts dalībai 

starptautsikos projektos. Mākslinieciskās programmas mārketinga 

izmaksas.

1 mākslinieciskā programma; 5 

programmu līnijas ar 40 

pasākumu sērijām 

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x x x x €16 554 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Plānots

P VPr_335
 Kultūras programmas izveide un realizācija 

koncertzālē "Lielais dzintars"

Nodrošināt ik gadu ne mazāk kā 40 kultūras pasākumus Liepājas 

koncertzālē "Lielais dzintars"

240 pasākumi; 780000 

apmeklētāji
Radio iela 8, Liepāja x x x x x x €2 700 000 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde SIA "Lielais Dzintars" Īstenošanā

D D_6.3.22.

Mākslinieciskās programmas izveide, 

realizācija un repertuāra aktualizēšana un 

jaunuzvedumu iestudēšana

Atbalsts Liepājas kultūras iestāžu, kapitālsabiedrību 

Mākslinieciskās programmas izveidei, realizācijai un repertuāra 

aktualizēšanai un jaunuzvedumu iestudēšanai

18 mākslinieciskās programmas; 

24 jaunuzvedumi

Liepāja,

Teātra iela 2, Teātra iela 3, 

Teātra iela 4

p p p p p p €2 160 000 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde SIA "Liepājas teātris" Īstenošanā

D D_6.3.23.
 Autordarbu un jaunrades veicināšanas 

programma 

Veicināt jaunradi dažādās mākslas jomās, un Liepājas autoru 

konkurētspēju, atbalstīt, gan Liepājai nozīmīgu autordarbu 

radīšanu, kā sagatavošanas procesu, pētījumus, materiālu 

vākšanu, gan to realizāciju - līdzfinansējums, piemēram, Liepājās 

autordarbu izdevumiem, gan dalībai nacionālās un starptautiskās 

konferencēs, konkursos un izstādēs. 

Atbalstīti 15 autordarbi gadā Pilsētvide p p p p p p €180 000 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Īstenošanā

SP (EKG) (DKN 

6.3.5.)
D_6.3.24.

Realizēt vairākdienu starptautisku 

kultūrvēsturiskā mantojuma forumu 

sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada 

pašvaldību (izvērtējams kā EKG projekts)

1) Sagatavot kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanas un 

attīstības programmu.

2) Organizēt starptautisku forumu kultūras mantojuma izpētes, 

saglabāšanas un popularizēšanas veicināšanai.

3) Radīt inovatīvu kultūrtūrisma piedāvājumu, uz kultūras 

mantojuma vērtību izzināšanu balstītām, aktivitātēm, pasākumiem 

(papildus foruma norisei).

1) izstrādāta viena kultūras 

mantojuma attīstības 

programma; 2) noorganizēts 1 

starptautisks forums; 3) radīti 

jauni kultūrtūrisma pakalpojumi

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x x x x €150 000 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Plānots

P JPr_29 Future DiverCities/Nākotnes dažādpilsētas

Apmācības kultūras darbiniekiem. Mobilitāte. Kultūras nozares 

(vietējo un starptautisko) pārstāvju iesaiste pētnieciskā darbā. 

Izstāde pilsētvidē.

Notikušas apmācības 5 

darbiniekiem. Notikusi 1 izstāde 

pilsētvidē

Pilsētvide x x x x €141 000,00 Radošā Eiropa; PB Kultūras pārvalde Plānots

U 6.4.

Veicināt ieguldījumus kultūras, tūrisma un radošo 

industriju sektora infrastruktūras, kultūrvēsturiskā 

mantojuma un materiāli tehniskās bāzes attīstībā, 

ar mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pasākumu 

norisei

D D_6.4.1. Atbalsta pasākumi radošai uzņēmējdarbībai
Līdzfinansējums radošo industriju sektoram, tīklošanas pasākumi, 

dalība radošā sektora starptautiskos projektos.
Atbalstīti 4 pasākumi Pilsētvide p p p p p p pēc 2027. €40 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Īstenošanā

P VPr_240 A
Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un 

radošumā balstītu uzņēmējdarbību

Radošo industriju centra izveide, satura koncepcijas izstrāde un 

aprīkojuma nodrošināšana: protipēšanas laboratorija (modes 

studija, video-audio studija, eksperimentālās ražošanas studija) 

un dažādas tehnoloģijas, mēbeles, atskaņošanas un 

apgaismošanas iekārtas, datortehnika un ēdināšanas zonas 

aprīkojums.

Aprīkots 1 radošo industriju 

centrs

Liepāja, 

Dārza iela 10
x x x x x x €4 500 000,00 ārējais finansējums Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.2.

Pasākumu tiešsaistes iespēju un pārdošanas 

risinājumu nodrošinašana kultūras 

organizācijām

Kultūras iestāžu aprīkojuma iegāde tiešsaistes risinājumiem. Aprīkotas 5 iestādes Pilsēta un pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €100 000 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Plānots

P JPr_171
Digitālās koncertzāles un pasākumu 

platformas izveide

Digitālās koncertzāles izveide un koncertzāles lielās zāles 

skatuves aprīkošana digitālās koncertzāles vajadzībām, t.sk. 

tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotajiem darbiem. Izveidota 

platforma, kurā būs pieejami visi EKG laikā veidotie pasākumi (kā 

arhīvs, datu bāze).

100 digitālie pasākumi un 400 

000 apmeklētāji 

Liepāja

Radio iela 8
x x x x pēc 2027. €67 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde SIA "Lielais Dzintars" Plānots

P JPr_173

Liepājas Latviešu biedrības nama lielās 

skatuves gaismas un skaņas sistēmas 

modernizēšana un digitalizēšana

Skatuves mehānisko daļu nomaiņa uz elektriskām paceļamām 

sistēmām. Parasto prožektoru nomaiņa uz energoefektīviem LED 

prožektoriem.

1 prožektoru piekare; 1 celšanas 

mehānisms

Liepāja,

Rožu laukums 5/6
x x x x €90 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

SIA "Liepājas latviešu 

biedrības nams"
Īstenošanā



P JPr_175
Jauna flīģeļa iegāde Liepājas Latviešu 

biedrības nama Lielajai zālei

Iegādāties jaunu flīģeli, lai nodrošinātu kultūras dzīves izaugsmes 

tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras inventāru. 
Iegādāts 1 koncertflīģelis

Liepāja,

Rožu laukums 5/6
x x x x €30 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde

SIA "Liepājas latviešu 

biedrības nams"
Plānots

D D_6.4.4.
Kultūrvēsturiskā un nemateriālā mantojuma 

digitalizācija

Tiks iegādāti skeneri, kas digitalizēs teksta materiālus, dažādus 

attēlus, kultūras aprakstus, kartes, fotogrāfijas, kultūras 

pieminekļu uzmērījumus un lietu aprakstus, arhīvus, kolekcijas, 

notis, skices, muzeja priekšmetus, audio un video materiālus utt. 

Apmācīti darbinieki digitālās bibliotēkas izveidei un pakalpojumu 

attīstībai.

(Digitalizēto nemateriālo kultūrvēsturisko vienību skaits līdz 2023. 

gadam – 70 000 vienību).

Digitalizētas 70000 vienības LCZB p p p p p p pēc 2027. €1 000 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde
Liepājas Centrālā 

zinātniskā bibliotēka
Īstenošanā

P VPr_65 A
Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas 

pārbūve

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas  pārbūve un 

paplašināšana. LCZB visas infrastruktūras modernizācija,  

izveidojot telpas krājuma izvietošanai un glabāšanai, uzlabojot 

piekļuvi bibliotēkai un pārvietošanās tajā,  lifts, kāpnes, ērta 

piekļuva cilvēkiem ratiņkrēslos un ar bērnu ratiņiem, veidojot telpu 

struktūru pēc zonu principa – lasītava, klusā lasītava, telpas 

pasākumiem (šobrīd Zivju ielā 7 tādu nav), telpas izstādēm,   

radošām izpausmēm u.tml. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums 

un telpu pievilcīgais, ērtais un komfortablais izvietojums rosinātu 

vēl lielāku iedzīvotāju interesi par bibliotēku, kā arī piesaistītu 

potenciālo lasītāju interesi.

Modernizēta 1 bibliotēka

Zivju iela 7 (LCZB 

paplašināšana veicama uz 

tai blakus esošās Liepājas 

Kompleksā sporta skolas 

(Kungu ielā 12) telpu 

bāzes).

x x x x x x €2 500 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde
Centrālā zinātniskā 

bibliotēka
Plānots

P JPr_28
Liepājas Centrālās zinātniskās 

bibliotēkas sanācija

Ēkas vertikālā un horizontālā sanācija 

gan no iekšpuses, gan ārpuses. 
Izremontēts 1 pagrabs Zivju iela 7, Liepāja x x x €132 832,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde

Centrālā zinātniskā 

bibliotēka
Īstenošanā

P (EKG) JPr_176 Jaunas pilsētas bibliotēkas ēkas būvniecība Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas celtniecība. Uzcelta 1 bibliotēka pilsētvide x x x pēc 2027. €6 000 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde
Centrālā zinātniskā 

bibliotēka
Plānots

P JPr_177 A Liepājas "Zaļās birzs" bibliotēkas pārbūve
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles "Zaļā birzs" 

pārbūve un visas infrastruktūras modernizācija.
Pārbūvēta 1 bibliotēka Talsu iela 39 x x x x €800 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde

Centrālā zinātniskā 

bibliotēka
Plānots

P VPr_49 A
"Namīna" ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi

Kompleksā Kungu ielā 24, Liepājā, 

izstrādātā būvprojekta 2. un 3. kārtas īstenošana: 

 folkloras pasākumu ēkas "Namīns" 

energoefektivitātes pasākumu veikšana un siltināšana.

Siltināta 1 ēka Kungu iela 24, Liepāja x x x pēc 2027. €1 500 000,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Kultūras pārvalde Plānots

P VPr_239
Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem

Bāriņu ielas vēsturiskā kompleksa "Kungu kvartāls" sastāvā 

esošā Valsts kultūras pieminekļa (Hoijera madāmas interjera 

muzejs) restaurācija un saglabāšana Kungu ielā 24, Liepājā 

(Liepājas interjera muzejs), kā arī Kungu kvartāla pagalma 

teritorijas labiekārtošana.

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas 

vēsturiskais centrs" teritorijas daļas - koncertdārza "Pūt, vējiņi!" 

pārbūve.

1. Atjaunots Valsts kultūras 

piemineklis Kungu ielā 24, 

Liepājā, izveidojot Hoijera 

madāmas interjera muzeju un 

attīstot Latvisko tradīciju 

pagalmu.

2. Jaunradīti un attīstīti 3 

pakalpojumi, ievērojot gan 

17.gs., gan latviskās tradīcijas.

3. Tūristu plūsmas pieaugums - 

Apmeklētāju skaita pieaugums 

Kungu kvartālā.  

4.. Attīstīta un pilnveidota Valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības 

pieminekļa "Liepājas pilsētas 

vēsturiskais centrs" teritorijas 

daļa - koncertdārza "Pūt, vējiņi!" 

teritorija.

5. Jaunradīts un attīstīts vismaz 

1 pakalpojums.

6. Tūristu plūsmas pieaugums - 

Apmeklētāju skaita pieaugums 

koncertdārzā "Pūt,

vējiņi!".

Kungu iela 24, Liepāja

Peldu iela 57, Liepāja
x €546 787,00

ERAF/Valsts/Pašvaldība

SAM 5.5.1. 
Attīstības pārvalde Kultūras pārvalde Īstenošanā

P VPr_239.1
Kungu ielas radošā kvartāla attīstības 

noslēdzošā kārta

Kungu ielas kvartālā esošās saimniecības ēkas (lit.004) pārbūve 

par administratīvo ēku, lai noslēgtu Kungu ielas kvartāla 

atjaunošanu.

Atjaunots 1 Kungu ielas kvartāls Kungu iela 24, Liepāja x x x x x x €700 000,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Kultūras pārvalde Plānots

P VPr_63
Liepājas Jūrniecības muzeja un ekspozīcijas 

izveide

Izveidots moderns, mūsdienīgs, interaktīvs, izglītojošs muzejs ar 

nozīmīgu Liepājas muzeja jūrniecības un piekrastes kultūras 

vēstures krājumu.

Izveidota 1 ekspozīcija pilsētvide x x x x €3 300 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

P JPr_178 Laikmetīgās mākslas muzeja izveide

Apzinātas pielāgojamās ēkas/telpas, kurās būtu iespējms izveidot 

muzeju vai arī uzbūvēt jaunu, piesaistot ārējo finansējumu ēkas 

pārbūvē vai izbūvē.

Izveidots 1 muzejs pilsētvide x x x x €4 000 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

P VPr_68 Liepājas muzeja krātuves izveide

Izveidota Liepājas muzeja krājuma glabātuve 123 000 priekšmetu 

uzglabāšanai, veicot pārbūvi krājumu glabātuves ēkā: ēkas visu 

stāvu esošo sienu plaisu stiprināšana; kāpņu telpu plaisu 

stīpošana; pagrabstāva un 1. stāva pārbūve un labiekārtošana 

muzeja vajadzībām.

Izveidota 1 muzeja krātuve Siļķu iela 7, Liepāja x x x x €570 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

P VPr_73
Muzeja dārza atjaunošana, saglabājot 

kultūrvēsturiskā mantojumu pilsētvidē

Atjaunota/restaurēta muzeja ēkas fasāde (remonts un krāsošana). 

Atjaunots muzeja dārzs. Atjaunots jūgendstila gleznojums muzeja 

garderobē un mazajā izstāžu zālē. Projektā veicamajām 

aktivitātēm nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Atjaunota 1 muzeja ēkas fasāde; 

1 muzeja dārzs; 1 jūgendstila 

gleznojums

Kūrmājas prospekts 16, 

Liepāja
x x x x €750 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

P VPr_60
Muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" 

ēkas pārbūve

Muzeja ēkas K. Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā, pārbūve saskaņā ar SIA 

“V Projekts” izstrādāto būvprojektu, samazinot primārās enerģijas 

patēriņu, izdevumus par ēkas siltumapgādi, kā arī nodrošinot 

ēkas energoefektivitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīvos 

noteiktajām prasībām.

Pārbūvēta 1 ēka Ukstiņa iela 7/9, Liepāja x €354 319,86
SAM 4.2.2., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Kultūras pārvalde Īstenošanā



P JPr_179
Lietišķās mākslas centra "Dārza iela" 

paplašināšana

Izstāžu zāles ar multifunkcionālu nozīmi (gan lietišķās mākslas, 

gan foto izstādēm) izveide; 2.stāvā telpu pielāgošana 

meistarklasēm, semināriem un pieaugušo tālākizglītības 

procesam; palīgtelpu materiālu glabāšanai atjaunošana (par 

noliktavām “kalpo” garāžas, kurās nav atbilstošie apstākļi koka 

konstrukciju vai tekstila materiālu uzglabāšanai), jo esošajā telpu 

platībā iespējams nodrošināt tikai studiju pamatdarbības – 

galvenokārt aušanu un dzintara apstrādi; īstenojot „Dziesmu un 

deju svētku likumu”, kas paredz pašvaldību atbildību dažādu 

žanru māksliniecisko kolektīvu darbībai nepieciešamo nodarbību 

telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā, attīstīt arī citus 

mākslas novirzienus - fotostudija FOTAST, folkloras kopas, u.c. 

Minēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešama tehniskā 

dokumentācija.

1 izstāžu zāle; 4 palīgtelpas 

materiālu glabāšanai; 5 telpas 

kolektīvu darbībai

Dārza iela 4/8, Liepāja 

(garāžas)
x x x x €500 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde

Tautas mākslas un kultūras 

centrs
Plānots

D D_6.4.8.
Atbalsts kultūrvēsturiskā sakrālā mantojuma 

saglabāšanai

Atbalstīt sakrālā mantojuma saglabāšanu (ērģeles, kultūras 

pasākumu saturiskais atbalsts)
Atbalstīti 6 projekti Pilsētvide p p p p p p €4 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_6.4.9. Teātra ēkas iekštelpu remonts

Liepājas teātra vēsturiskās mājas iekštelpu aizskatuves zonas 

drošības un vizuālā izskata uzlabošana 1600 kvadrātmetru 

apjomā, ieskaitot mēbeļu un aprīkojuma nomaiņu un translācijas 

sistēmas atjaunošanu un pilnveidošanu – 570 000 EUR; Liepājas 

teātra darbnīcu ēkas (Teātra iela 2) iekštelpu remonts – telpu 

kosmētikais remonts, inženierkomunikāciju sistēmu atjaunošana, 

sanitārā mezgla izbūve – 120 000EUR; Liepājas teātra 

vēsturiskās mājas iekštelpu skatītāju zonas drošības un vizuālā 

izskata uzlabošana 800 kvadrātmetru apjomā – 320 000 EUR.

izremontēti 2400kvm Teātra iela 4, Liepāja p p p p p p €1 010 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_6.4.10.

Liepājas teātra skatuves aprīkojuma 

modernizācija - funkcionalitātes 

pilnveidošana

Lielās zāles aprīkošana ar augstas izšķirtspējas videoprojektoru 

un tirtrēšanas aprīkojumu, t.sk.nepieciešamā datortehnika 

(1.projekts, EUR 80000); Lielās zāles aprīkošana ar 

energoefektīvu skatuves apgaismojumu (priekšgaismas) (3.kārta) 

(2.projekts, EUR 140000); Lielās zāles apskaņošanas tehnikas 

atjaunošana, papildināšana (2.un 3. kārta) (3. projekts, 2022, 100 

000 EUR); Skatuves stangu atjaunošana atbilstoši normatīvo aktu 

drošības prasībām (4. projekts, 2021–2023, 180 000 EUR); 

Pacēlāja (lifta) izbūve dekorāciju piegādei pie ēkas un skatuves 

aizmugures lielo durvju nomaiņa (5. projekts, 2023, 105 000 

EUR); Skatuves funkcionalitātes atjaunošana un pilveide: 

orķestra bedres podestu mehānismu izbūve, grozāmās skatuves 

mehānisma izbūve - mūsdienām atbilstošu tehnoloģisku 

risinājumu izveide vēsturiskajai teātra skatuvei (6. projekts, 2025, 

185 000EUR).

Labiekārtota Liepājas teātra 1 

skatuve un realizēti 6 projekti
Teātra iela 4, Liepāja x x x x x €790 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_6.4.11. Teātra ēkas drošības sistēmu atjaunošana

Teātra ēku videonovērošanas, ugunsdrošības un apziņošanas 

sistēmu atjaunošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Dzelzs 

priekškara atjaunošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Atjaunotas 3 sistēmas Teātra iela 2, 3, 4, Liepāja x x x €115 000,00 Pašvaldības budžets SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.12. Teātra pagalma atjaunošana

Pagalmā esošo palīgēku, pagalma seguma, ieskaitot 

inženierkomunikācijas atjaunošana (2.projekts 60 000) un 

teritorijas žogu atjaunošana, izveidojot mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošus informācijas stendus (1.projekts 40 000)

Sakārtots 1 teātra pagalms un 

realizēti 2 projekti
Teātra iela 4, Liepāja x x x €100 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Īstenošanā

D D_6.4.13.
Aprīkojuma atjaunošana Liepājas teātra 

ražošanas cehos

Liepājas teātra cehu aprīkojuma atjaunošana (veļas mājas, 

galdniecības, šuvēju, butaforu, dekoratoru un metināšanas cehi)

Aprīkojuma atjaunošana 12 

darba vietām
Teātra iela 4, Liepāja x x x €150 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.14.
Liepājas teātra lielās zāles atjaunošana, 

skatītāju krēslu nomaiņa

Lielās zāles kosmētiskais remonts un skatītāju krēslu (468) 

nomaiņa
468 jauni krēsli Teātra iela 4, Liepāja x €584 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas teātris" Kultūras pārvalde Plānots

P VPr_69 A

Liepājas teātra Mazās zāles izveidošana 

(telpu pārbūve funkcijas maiņai), aprīkojums 

un satura izveide

Liepājas teātra Mazās zāles tehniskās dokumentācijas izstrāde, 

spēles laukuma izveide un aprīkošana (Liepājas teātra Mazās 

zāles spēles laukuma izveide un aprīkošana vēsturiskajā bankas 

ēkā, ieskaitot aizskatuves zonas pielāgošanu teātra vajadzībām // 

1. projekts // 2021 // 650 000 EUR), Liepājas teātra Mazās zāles 

ēkas publiskās zonas interjera atjaunošana vēsturiskajā veidolā 

(2. projekts // 2023 // 250 000 EUR), jaunas kultūras telpas satura 

izveide Mazās zāles ēkā (Teātra muzeja un bibliotēkas izveide 

(interaktivitāte, digitālā pieejamība // 3. projekts // 2024 // 120 000 

EUR) .

Aprīkota 1 teātra ēka Teātra iela 3, Liepāja x x x €1 020 000,00 Ārējais finansējums Komunālā pārvalde SIA "Liepājas teātris" Īstenošanā

D D_6.4.15.  Leļļu teātra infrastruktūras attīstība Iekļaut Teātra ēku kompleksā. 1 tēatru ēku komplekss Teātra iela 3, Liepāja x x €1 500 000,00 Ārējais finansējums SIA "Liepājas leļļu teātris" Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.16.
Koncertzāles "Lielais dzintars" infrastruktūras 

2. un 3. posma realizācija

 Liepājas daudzfunkcionālā centra “Lielais dzintars” pilnīga 

tehniskā projekta realizācija, kas izstrādāts saskaņā ar arhitekta 

Folker Gīnkes skiču projektu, realizējot 2. un 3. kompleksa kārtas 

būvniecību  – "Plaza" laukums virs Radio ielas un komerccentrs, 

kas savienotu esošo koncertzāles ēku (1. kompleksa kārta).

300 000 apmeklētāji Radio iela 8, Liepāja p p p p p p pēc 2027. €12 000 000,00 Ārējais finansējums SIA "Lielais Dzintars" Kultūras pārvalde Plānots

P JPr_180

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, 

nodrošinot gaisa mitrināšanu koncertzālē 

"Lielais dzintars"

Kamerzālei, orķestra mēģinājumu un mūzikas skolas telpām 

centralizētas un lokālas mitrināšanas sistēmas izveide saskaņā ar 

izstrādāto tehnisko dokumentāciju (būvprojektu).

Tiek nodrošināts gaisa mitrums 

45% - 65%, 1 320 000 

apmeklētāji 

Radio iela 8, Liepāja x x x x €150 000,00 Ārējais finansējums SIA "Lielais Dzintars" Kultūras pārvalde Īstenošanā

P JPr_40
Hidrauliskās skatuves sistēmas izbūve 

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars"
Hidrauliskās skatuves sistēmas izbūve Lielā zālē. 1200 pasākumi, mēģinājumi Radio iela 8, Liepāja x x x x x x €1 200 000,00 Ārējais finansējums SIA "Lielais Dzintars" Kultūras pārvalde Plānots



D D_6.4.21.
Karostas kultūrvēsturiskā (militārā) 

mantojuma saglabāšana

 Līdzfinansējums Karostas fortu attīstībai, lai veicinātu tūrisma, 

militāra produkta/pakalpojuma attīstību un piedāvājumu. 

Konkrētās aktivitātes: - Piesaistīts privāts investors 

multifunkcionāla militāra objekta "Tabago iela / 2. baterija" 

apsaimniekošanai no 2022. gada, tūrisma objekts izveidots un 

darbojas no 2023. gada;

- Nodibināta privāta un pašvaldības partnerība multifunkcionāla 

militāra objekta "Tabago iela / 2. baterija" apsaimniekošanai no 

2023. gada, darbojas no 2024. gada;

- Piesaistīts finansējums multifunkcionāla militāra objekta 

"Tabago iela / 2. baterija" sakārtošanai un apsaimniekošanai  

pašvaldības pārvaldībā no 2024. gada.

Saglabāts 1 Karostas forts  
Liepāja, Tobago iela/2. 

baterija u.c.
p p p p p p €30 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.22.
Atbalsts pastāvīgajām mākslinieku 

rezidencēm

 Izmantojot esošo infrastruktūru, notiek radošas darbnīcas, 

laboratorijas. Sadarbības līgumi ar privāto sektoru. Atbalsta 

finansējums projekta uzsākšanas gadā 17 000 EUR.

Atbalstītas 6 rezidences Pilsētvide p p p p p p €17 000,00 Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Plānots

D (EKG) D_6.4.23.
Starptautisku rezidenču centra izveide 

Liepājā

Pielāgot esošas ēkas funkcijas vai pārbūvi starptautisku 

mākslinieku rezidenču centra izveidei – telpas gan dzīvošanai, 

gan darbnīcām. Kā iespējamā vieta - Karostas ūdenstornis.

1 rezidenču centra izveide
Ģenerāļa Baloža iela 29, 

pilsētvide
x x x x x x €200 000,00 Ārējais finansējums Kultūras pārvalde Plānots

D D_6.4.24.
Dalība starptautiskās tūrisma jomas izstādēs, 

kontaktbiržās un prezentācijās

Pilsētas un apkārtnes novada tūrisma piedāvājuma 

popularizēšana Eiropas tūrisma aģentūrām un žurnālistiem, 

uzņemot viņus Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, kā arī 

piedaloties starptautiskās tūrisma izstādēs, kontaktbiržās un 

prezentāciju pasākumos Latvijas vēstniecībās, konsulātos un pie 

sadarbības partneriem Eiropā. Pastāvīgi veicama darbība, gala 

aprēķins ir 6 gadiem (2022-2027)

Dalība 210 prezentāciju 

pasākumos

Liepāja, Dienvidkurzemes 

novads, Eiropas valstis
p p p p p p pēc 2027. 367 800,00 € Pašvaldības budžets

SIA "Liepājas reģiona 

tūrisma informācijas birojs"
Īstenošanā

P JPr_46 Liepājas muzeja fasādes atjaunošana
Līdzšinējās fasādes bojāto daļu attīrīšana; dekoru stiprināšana; 

apmetuma sanācija un atjaunošana; fasādes krāsošana
Atjaunota muzeja fasāde

Kūrmājas prospekts 16/18, 

Liepāja
x 350 000,00 € Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

P JPr_49 Dārgmetālu kolekciju katalogs
Manuskripta sagatavošana; priekšmetu fotogrāfēšana; tulkošana; 

korektūra; redaktora darbs; maketa izgatavošana, druka
1000 eksemplāru katalogs

Kūrmājas prospekts 16/18, 

Liepāja
x x 80 000,00 € Pašvaldības budžets Kultūras pārvalde Liepājas muzejs Plānots

U 7.1.

Nodrošināt kvalitatīvas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas pirmsskolas, pamatizglītības, 

vispārējās vidējās un interešu izglītības apguves 

izvēles iespējas un pieejamību

P VPr_281 A

K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību 

vides nodrošināšanai pirmsskolas un 

sākumskolas izglītības pakāpēs

Paplašināta PII "Kriksītis", nodrošinot vietu ~ 180 izglītojamajiem. 

Centra sākumskolas izvietošana, jaunas ēkas būvniecība, 

paredzot 24 mācību klašu izvietošanu 1.–6. klašu posmā. 

Multifunkcionālu telpu būvniecība STEAM un IKT programmu 

attīstībai posmā pirmsskola–sākumskola.

Pārbūvētas esošās ēkas 

paplašinot pirmsskolas izglītības 

iestādi, izveidojot sākumskolu un 

multifunkcionālas telpas 

Zinātnes un izglītības inovāciju 

centram (3 ēkas)

E.Veidenbauma iela 16, K. 

Ukstiņa iela 17/23, Liepāja
x x x x x x €10 000 000,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_235.3
Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 

būvniecība Liedaga ielā 6, Liepājā
PII izbūve

Uzbūvēta pirmsskolas izglītības 

iestāde (1 ēka)
Liedaga iela 6, Liepāja x x €3 766 107,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Īstenošanā

D D_7.1.1.
Izveidot pirmsskolas izglītības iestādi vai 

grupu, sadarbojoties ar privāto sektoru

Izveidota resoru pirmsskolas izglītības iestāde vai atvērtas grupas 

(2).

Izveidotas pirmsskolas izglītības 

posma grupas (2 grupas)

Vieta tiks meklēta atbilstoši 

vajadzībām un pieejamajām 

telpām

x x x x x x €300 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

D D_7.1.2.

Izveidot starpnacionālu pirmsskolas izglītības 

grupu, lai sekmētu pašvaldībā dzīvojošu 

ārzemnieku bērnu un reemigrējušo bērnu 

iekļaušanu pirmsskolas izglītībā

Izveidota starpnacionāla pirmsskolas izglītības grupa (1).

Izveidota starpnacionāla 

pirmsskolas izglītības grupa (1 

grupa)

Vieta tiks meklēta atbilstoši 

vajadzībām un pieejamajām 

telpām

x x x x x €145 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_106
Rotaļu un sporta laukuma izveide 5. - 6. g. v. 

audzēkņiem Liepājas 8. vidusskolas

Rotaļu-pastaigu un sporta laukumu izveidošana, lai nodrošinātu 

MK noteikumu prasības.

Izveidots rotaļu-pastaigu 

laukums (1 laukums)
Dunikas iela 9/11, Liepāja x x €70 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

D D_7.1.3.

Ieviest pirmsskolas izglītības iestādei 

atbilstošu modeli pedagogu/pedagogu palīgu 

darba organizēšanai PII grupās

Pedagogu un skolotāja palīgu skaits (50)

Izveidots modelis skolotājs un 

skolotāju palīgi (1+2). 25 

pedagogi + 50 skolotāju palgi.

Peldu iela 5, Liepāja x x x x x €10 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

D D_7.1.7.
Veikt pirmsskolas izglītības iestāžu 

profilēšanu

Izveidoti iestāžu profili (22) atbilstoši esošajām iestrādnēm 

(infrastruktūrai un izglītības rādītājiem – eko programmas, 

robotika u.tml.).

Izveidoti iestāžu profili (22 

pirmsskolas izglītības iestādes)

Peldu iela 5, Pirmsskolas 

izglītības iestādes, Liepāja
x x x x x €10 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_23 Kompetenču pieejā balstīta izglītība
Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija 

un ieviešana

Vispārējās izglītības satura 

aprobācija (34 izglītības 

iestādes)

Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādes un 

vispārizglitojošās skolas

x x x x x x €10 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_29 A

Pirmsskolu izglītības iestāžu piegulošo 

teritoriju labiekārtošana, t.sk., apgaismojuma 

pārbūve, ierīkošana

Labiekārtota pirmsskolas izglītības iestādēm piegulošā teritorija, 

izstrādājot tehnisko dokumnetāciju, iekļaujot tajā: ārējā 

apgaismojuma pārbūvi vai izbūvi; rotaļu un sporta laukumu 

pārbūvi, nojumju izbūvi; gājēju celiņu pārbūvi.

Labiekārtotas pirmsskoluu 

izglītības iestāžu teritorijas (19 

pirmsskolas izglītības iestādes)

PII Delfīns; PII Dzintariņš, 

PII Gailītis; PII Gulbītis; PII 

Kāpēcītis; Kristīgā PII; PII 

Liepiņa un filiāle Ķipars; PII 

Liesmiņa; PII Margrietiņa; 

PII Mazulītis; PII Pasaciņa; 

PII Pūcīte; PII Prātnieks; PII 

Saulīte; PII Rūķitis; PII 

Sprīdītis; PII Stārķis; PII 

Zīļuks

x x x x x €3 754 189,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

Rīcības virziens nr. 7 "Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība"



D D_7.1.8.

Liepājas pilsētas izglītības iestāžu tīkla 

infrastruktūras, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi un ēku 

atjaunošana un piegulošo teritoriju 

labiekārtošana, mācību līdzekļu un IKT 

modernizācija

Paaugstināts materiāltehniskais nodrošinājums, uzlabota 

energoefektivitāte un izglītības infrastruktūra. Energoefektivitātes 

uzlabošana: Apkures sitēmas nomaiņa, atsevišķu ēku daļu 

siltināšana. Izstrādāti tehniskie projekti energoefektivitātes 

paaugstināšanai. Nomainīta apkures sistēma. Veikta siltināšana 

atsevišķām ēku daļām.

Atjaunota infrastruktūra, 

labiekārtotas teritorija, iegādāti 

mācību līdzekļi un IKT (12 

vispārizglītojošās skolas)

Liepājas izglītības iestādes x x x x x €3 851 674,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_28
Liepājas izglītības iestāžu mācību vides

uzlabošana (15.vsk., 7.vsk., 8.vsk.)

1. Mācību telpu atjaunošana 3 izglītības iestādēs

2. IKT aprīkojuma iegāde

3. Ergonomiskās mācību vides izveide

1. Atjaunotas mācību telpas 3 

izglītības iestādēs un sporta 

infrastruktūra 1

izglītības iestādē

2. Iegādātas IKT tehnoloģijas

3. Uzlabota 3 skolu ergonomiskā 

mācību vides, iegādātas jaunas 

mēbeles

Celmu iela 6, Dunikas iela 

9/11, O. Kalpaka iela 96, 

Liepāja

x €22 218,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_17
Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas 

2. mūzikas skolas ēkā Imantas ielā 8, Liepājā

Ārsienu siltināšana 200 mm biezumā, cokola siltināšana 100 mm 

biezumā, 1.stāva grīdu siltināšana 100 mm biezumā, bēniņu 

pārseguma siltināšana 300 mm biezumā, logu nomaiņa pret 

trīsstiklu pakešu logiem PVC rāmī, jaunu siltinātu ārdurvju 

uzstādīšana, elektroinstalācijas  nomaiņa; mehāniskās 

ventilācijas ierīkošana. Projekta aktivitāšu īstenošanai 

nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Paaugstināta energoefektivitāte 

Liepājas 2. mūzikas skolā (1 

ēka)

Imantas iela 8, Liepāja x x x €218 000,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_90
Florbolam paredzēta seguma ieklāšana 15. 

vidusskolā

15. vidusskolas sporta zālē paredzēts ieklāt specializētu segumu 

florbola treniņiem un spēlēm (648 m2). Projekta īstenošanai nav 

izstrādāta nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

Ieklāts florbola segums (1 sporta 

zāle 684 m2)

Oskara Kalpaka iela 96, 

Liepāja
x x €35 000,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_259
O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas stadiona 

atjaunošana

Stadiona atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un 

būvdarbi.

Atjaunots sporta stadions (1 

stadions)

Oskara Kalpaka iela 96, 

Liepāja
x x €200 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_283
NATO šķēršļu joslas izbūve O. Kalpaka 

Liepājas 15. vidusskolas teritorijā

NATO šķēršļu joslas un šķēršļu "Virvju kāpnes", "Dubultbarjera", 

"Lecamstieples", "Lienamtīkls", "Purvs"  izbūve.

Izbūvēta NATO šķēršļu josla (1 

josla , 5 šķēršļi)

Oskara Kalpaka iela 96, 

Liepāja
x x €144 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_9 A

Liepājas 3.pamatskolas kompleksa izveide, 

integrējot izglītības, interešu izglītības, sporta 

funkciju nodrošināšanu mikrorajonā

Liepājas 3. pamatskolas sporta infrastruktūras sakārtošana 

(sporta zāle, ģērbtuves, sporta laukumi). Projekta aktivitāšu 

īstenošanai nepieciešama tehniskā dokumentācija.

Atjaunota Liepājas 3. 

pamatskolas sporta 

infrastruktūra (1 sporta zāle, 4 

ģērbtuves, 1 sporta laukums)

Lazaretes iela 8, Liepāja x x x €800 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_315
Liepājas 3. pamatskolas mācību vides 

uzlabošana

Skolas ēkas centrālā korpusa mācību telpu atjaunošana no 1. līdz 

3. stāvam. Ergonomiskas mācību vides izveide. IKT aprīkojuma 

iegāde.

Atjaunotas mācību telpas, 

izveidota ergonomiska mācību 

vide, iegādāts IKT aprīkojums 

(20 mācību telpas)

Lazaretes iela 8, Liepāja x x €400 000,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_350

Liepājas 7. vidusskolas sporta

infrastruktūras atjaunošana Celmu ielā

6, Liepājā

Sporta zāles atjaunošana
Atjaunota sporta infrastruktūra (1 

sporta zāle)
Celmu iela 6, Liepāja x €450 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_284 A
Energoefektivitātēs paaugstināšanas 

pasākumi ēkā Siļķu ielā 7, Liepājā

Telpu atjaunošana un dienesta viesnīcas izveide, lai nodrošinātu 

pieejamību mācībām Dienvidkurzemes reģiona skolēniem. 

Projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešama tehniskā 

dokumentācija.

Izveidota dienesta viesnīca (1 

ēka)
Siļķu iela 7, Liepāja x x x €1 700 000,00 Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

D D_7.1.9.

Tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana un 

profesionālā pilnveide Liepājas un 

Dienvidkurzemes novada vispārizglītojošo 

skolu pedagogiem

Izglītības metožu dažādošana, izmantojot Liepājas ZIIC piedāvāto 

tehnoloģisko aprīkojumu un izglītības programmas gan 

skolēniem, gan pedagogiem.

Izveidota tehnoloģiju pieejamība 

3 vietās - FabLab telpas, Dabas 

māja, Izglītības attīstības un 

metodiskā atbalsta centrs

Autoru iela 4/6, Zirgu sala 2, 

Peldu iela 5, Liepāja
p p p p p p €60 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_277
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai

Izglītības iestādēs nodrošināti ilgtspējīgi individuālās pieejas 

pasākumi mācību satura apguvē un ārpusstundu aktivitātēs.

Veikti atbalsta pasākumi 

izglītojamajiem (7 izglītības 

iestādes)

pašvaldība x x x €635 392,97 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_278
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai

Individuāla atbalsta pasākumu kopums izglītojamiem, kas pakļauti 

nabadzības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam.

Veikti atbalsta pasākumi 

izglītojamiem ar risku mācību 

pārtraukšanai (!!! izglītības 

iestādes)

Pašvaldība x x €232 222,00
SAM 8.3.2., ESF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_316
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 

Kurzemes plānošanas reģionā

Jauniešu biznesa kompetenču un karjeras konsultāciju centrs ir 

aprīkots ar iekārtām (izveidota četru nozaru bāzes stacija),  tiek 

piesaistīti eksperti, mentori, lai sniegtu atbalstu jauniešu 

uzņēmējdarbībai.

Izveidots jauniešu 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

(1 centrs)

Dārza iela 4/8, Liepāja x x x €250 000,00
EEZ/NOR, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_361

Self-entreprenueurship how to turn

ideas into action (Liepājas Raiņa 6.

vidusskola, Ganību iela 106, Liepāja)

Stiprināt uzņēmējdarbības izglītību vidusskolā.

Labās prakses apmaiņas īstenošana starp projekta partneriem. 

Izglītošana uzņēmējdarbības kompetenču nozīmīgumā

Izstrādāta platforma 

uzņēmēldarbības apgūšanai, 

izmantojot dažādas mācīšanās

metodes

Ganību iela 106, Liepāja x €21 810,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

SD (DKN 7.1.79.) SD_7.1.11.

Integrēt sporta izglītību ar vispārizglītojošās 

izglītības programmām Liepājā un 

Dienvidkurzemes novadā, izveidojot sporta 

klases

Sporta klašu izveide (1).
 Tiks precizēti attīstības 

programmas īstenošanas gaitā

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x x x €191 845,00 Pašvaldības budžets Sporta pārvalde Izglītības pārvalde Plānots

D D_7.1.12.
Veicināt interešu izglītības programmu 

pieejamību skolēniem

Nodrošināt mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādi interešu 

izglītībai, kā arī nometņu un citu aktivitāšu pieejamība, t.sk. 

skolēnu brīvlaikos, ar mērķi nodrošināt iespējas jebkuram bērnam 

visās vecuma grupās apmeklēt vismaz vienu pašvaldības 

līdzfinansētu pulciņu

Iegādāti mācību līdzekļi un 

tehniskais aprīkojums (5 interešu 

izglītības sniegšanas vietas)

Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €300 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

SD (DKN 7.1.80.) SD_7.1.13.

Integrēt kultūrizglītību ar vispārizglītojošās 

izglītības programmām Liepājā un 

Dienvidkurzemes novadā.

Padziļināta mācību priekšmeta Mūzika un deja apguve, lai 

veicinātu kultūras izpratni un māksliniecisko pašizaugsmi

Izstrādāta kultūrizglītības 

programma (1 progrmma)

Liepājas Centra 

sākumskola, Liepājas Valsts 

1. ģimnāzija, citas izglītības 

iestādes

p p p p p p €191 845,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Plānots



SD (DKN 7.1.68.) SD_7.1.14. A Metodiskā centra izveide Liepājā

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem 

nodrošinātas personības izaugsmes un pilnveides iespējas, 

veicinot digitālo lietpratību, tiek sniegts metodisks atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm kompetenču 

pieejas īstenošanā.

Izveidots Dienvidkurzemes 

izglītības attīstības medodiskā 

atbalsta centrs (1 metodiskais 

centrs)

Peldu iela 5, Liepāja x x x €100 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_7.1.15. Nodrošināt Aukļu dienesta darbību

Aukļu dienesta stirpināšana, nodrošinot pirmsskolas vecuma 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu līdz obligātajam 

izglītības ieguves vecumam.

Nodrošināts metodiskais un 

juridiskais atbalsts. (vidēji 67 

aukles gadā)

Pašvaldība p p p p p €1 132 032,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_7.1.16.
Nodrošināt atbalsta pasākumus privātajām 

izglītības iestādēm

Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm atbilstoši Liepājas 

valstpilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Saistošie noteikumi 

par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējam".

Sniegts atbalsts privātajām 

izglītības iestādēm (5 izglītības 

iestādes)

Pašvaldība p p p p p €2 331 216,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_7.1.17. Pilnveidot pedagogu profesionālās iemaņas Mācību satura pilnveide. Pedagogu profesionālā pilnveide

Nodrošināts metodiskais atbalsts 

(ne mazāk kā 5 pasākumu cikli 

gadā)

pašvaldība p p p p p €500 000,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_354

Saprast citādo: skolotāju prasmju pilnveide 

iekļaujošās izglītības īstenošanai (Liepājas 

Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54, 

Liepāja)

Profesionālās pilnveides kursi un mācības. Darba ēnošana skolā.

Apmeklēti profesionālās 

pilnveides kursi Vācijā, Somijā, 

Itālijā. Apmeklēta darba ēnošana 

Spānijas skolā.

Lauku iela 54, Liepāja x €16 442,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_356

Skola - pasniedzējiem un pasniedzēji - skolai 

(Liepājas Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, 

Liepāja)

Starptautisko mobilitātes pieredzes iegūšana, lingvistisko un 

profesionālo kompetenču uzlabošana, zināšanu papildināšana par 

starpkultūras mācīšanu un sociālo iekļaušanas metodēm, par 

21.gadsimta mācību metodoloģiju/metodēm (t.sk. attīstīt 

starppriekšmetu/starpdisciplīnu mācīšanu, t.sk. izmantojot gan 

jaunās IKT tehnoloģijas, gan mācoties ārpus mācību klases, gan 

teātra mākslu). 

Iegūtās pieredzas un personāla 

kompetences integrēšana Skolas 

izglītības programmu attīstībā un 

transformācijā, kā arī ikdienas 

darbā ar skolēniem un viņu 

vecākiem, stiprināt Atbalsta 

komandas un skolotāju 

profesionālas kompetences.  

Liedaga iela 5, Liepāja x x €43 893,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_357
Meistarklases skolotājiem (Liepājas

Liedaga vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja)

Skolas personāla profesionālās kompetences pilnveideu par 

metodiskās zināšanas darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās 

un uzvedības grūtības, kā arī iegūs iespēju personīgi piedalīties 

Erasmus+ programmas projektā un iegūt personīgo pieredzi par 

mobilitāti. 

Pilnveidotas gan profesionālās, 

gan svešvalodu komunikācijas 

kompetences, un

stiprinās skolas 

internacionalizācijas iespējas. 

Liedaga iela 5, Liepāja x €26 266,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_367
“Gabe als Aufgabe - unsere Verantwortung 

für morgen”

Pedagogu, izglītojamo pieredzes apmaiņas braucieni/tiešsaistes 

konferences
Starptautiska izglītības platforma O. Kalpaka iela 96, Liepāja x €19 906,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_31
Mācību mobilitātes izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta jomās

Starptautisku mācību un pieredžu apmaiņu mobilitāšu īstenošana 

izglītojamajiem un pedagogiem izglītības, apmācības, jaunatnes 

un sporta jomās. Starptautiska sadarbības veicināšana starp 

izglītības iestādēm.

Īstenotas starptautiskas 

sadarbības, pieredzes apmaiņas. 

(10 mobilitātes gadā)

Izglītības iestādes x x x x x x €302 828,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_7.1.18.

Atbalstīt kvalitatīvas personības izaugsmes 

un pilnveides iespējas, veicinot pētniecības, 

uzņēmējdarbības un veselīga dzīvessveida 

lietpratību, u.c.

Zinātniski pētnieciskās, uzņēmējdarbības, kultūras un veselīga 

dzīvesveida veicināšana izglītojamajiem. Projektā tiek nodrošināti 

atbalsta pasākumi transoprtam un kultūras pasākumiem, lai 

attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, 

paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību, tā 

stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības 

apziņu. Programmas darbība aktivizē jaunu kultūras produktu 

veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot 

nodarbinātību un veicinot kultūras un izglītības jomu profesionāļu 

un ekspertu sadarbību.

Īstenoti zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumi, olmpiādes, 

skolēnu mācību uzņēmumu 

gadatirgi, kultūras un sporta 

pasākumi. (100 pasākumi gadā)

Izglītības iestādes p p p p p p €730 836,00 Pašvaldības budžets Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_355

EUthopia: Using Memories to Construct

the Future of Europe (Liepājas Valsts 1.

ģimnāzija, Ausekļa iela 9, Liepāja)

Apmācības skolotājiem un skolēniem ārvalstīs. IT prasmju 

apgūšana, video

interviju veikšana starp projektā iesaistītajām valstīm.

Apgūtas IT prasmes.

Izveidotas piecu valstu intervijas 

ar tulkojumu angļu valodā.

Gūta starptautiska pieredze.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 

Ausekļa iela 9, Liepāja
x €20 835,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_359

DALP 5. vidusskolas pedagogu

profesionālā pilnveide mūsdienīga

mācību procesa nodrošināšanai

(Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas

5. vidusskola, Rīgas iela 50, Liepāja)

Projektā plānotas skolotāju mobilitātes - profesionālās pilnveides 

kursu

apmeklējumi ārvalstīs, kā arī stundu vērošana ārvalstu skolās.

14 skolotāji būs apmeklējuši 

profesionālās pilnveides kursus 

ārvalstīs; 7 skolotāji

būs vērojuši stundas ārvalstu 

skolās; visi skolotāji būs 

dalījušies pieredzē ar

kolēģiem savā un citās Liepājas 

skolās, būs vadījuši atklātās 

stundas.

Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5. 

vidusskola, Rīgas iela 50, 

Liepāja

x €19 686,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_360

Efektīvas stundas dizaina aplikācija:

SMART princips sasniedzamam

rezultātam jeb metakognivitāte mācību

procesā (Liepājas Raiņa 6. vidusskola,

Ganību iela 106, Liepāja)

Efektīva mācību materiālu izstrāde un izmantošana mācību 

procesā, aplikācijas izstrāde.

Izstrādāti mācību materiāli 

mācību procesa pilnveide.

Izstrādāta aplikācija.

Liepājas Raiņa 6. 

vidusskola, Ganību iela 106, 

Liepāja

x €16 594,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_362

STEMachines Project - STEMaP

(Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību

iela 106, Liepāja)

STEM mācību priekšmetu efektīva mācību materiālu izstrāde un 

izmantošana mācību procesā

Vasaras radošās darbnīcas skolēniem un skolotājiem

Izveidoti mācību materiāli STEM 

mācību priekšmetu apguvei

Liepājas Raiņa 6. 

vidusskola, Ganību iela 106, 

Liepāja

x €10 880,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_366

Denk mal - ein Denkmal (Oskara

Kalpaka Liepājas 15. vidusskola,

Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja

Kultūras mantojuma saglabāšana, pilsoniskās līdzalības un vides 

ilgtspējas veidošanas sadarbojoties 8 projekta partneriem.

Starptautiskā pieredzes 

apmaiņa, veikti pētījumi, nosakot 

vēsturisko kontekstu un

salīdzinot to starptautiskā līmenī.

Oskara Kalpaka Liepājas 

15. vidusskola, O. Kalpaka 

iela 96, Liepāja

x €14 668,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P VPr_364

Pedagogu profesionālās meistarības

pilnveide Liepājas 8. vidusskolā

(Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela

9/11, Liepāja)

Pedagogu mācību mobilitātes profesionālās kompetences 

pilnveidošana

Apmeklēti 5 profesionālās 

pilnveides kursi

Liepājas 8. vidusskola, 

Dunikas iela 9/11, Liepāja
x €4 518,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā



P VPr_376

Atbalsts DALP 5. vidusskolas skolotāju

izdegšanas novēršanai un motivācijas

veicināšnai (Draudzīgā aicinājuma

Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas

iela 50, Liepāja)

Projektā plānotas skolotāju mobilitātes - profesionālās pilnveides 

kursu apmeklējumi ārvalstīs. 10 skolotāji būs apmeklējuši 

profesionālās pilnveides kursus ārvalstīs, visi skolotāji būs 

dalījušies pieredzē ar kolēģiem savā un citās Liepājas skolās, būs 

vadījuši

attālinātās stundas.

10 skolotāji būs apmeklējuši 

profesionālās pilnveides kursus 

ārvalstīs

Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5. 

vidusskola, Rīgas iela 50, 

Liepāja

x €20 330,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_377
Nākotnes skola (Liepājas 7. vidusskola,

Celmu iela 6, Liepāja)

Mācību procesa vērošana - Spānijā un Itālijā, skolotaju 

profesionālā pilnveide Portugāle un Kiprā, skolēnu mobilitātes 

Lietuvā. Tiks gūtas jaunas atziņas par mācību procesu 

organizēšanu. Tiks iepazīta mācību procesa organizēšana Itālijā 

un Spānijā, īpaši akcentējot demokratijas principus un

pilsoniskumu, iekļaujošo izglītību, mūsdienīgas mācību 

metotodes. Skolotāji pilnveidos savu profesionālo pieredzi, 

apmeklējot profesionalās pilnveides kursus

Kiprā un Portugālē. Skolēni, piedaloties apmaiņas mobilitātē, 

iepazīsies ar izglītības procesa organizēšanu Lietuvā. Tiks 

iepazīta Eiropas valstu kultūra, vēsture un

tradīcijas. Tiks uzlabotas skolotāju komunikatīvās un svešvalodu 

prasmes.

10 skolotājiiem pilnveidotas 

profesionālās prasmes

Liepājas 7. vidusskola, 

Celmu iela 6, Liepāja
x x €30 708,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_374

Accredited projects for mobilitu of

learners and staff in school education

(Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela

33, Toma iela 19, Liepāja)

15 - 20 pedagogu profesionālās pilnveides kursu apmeklējums, 

apgūstot mācību priekšmetā specifiskas prasmes un zināšanas, 

inovatīvas mācību metodes, kā arī skolotāji pilnveido angļu 

valodas prasmes. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas kursu 

apmeklējuma rezultātā tiks sniegts individualizēts un 

personalizēts atbalsts pedagogiem profesionālās pilnveides jomā. 

Paplašināta pedagogu izpratne par starpdisciplināru mācību 

plānošanu un realizēšanu. Prasmīgi izmantotas tehnoloģijas 

mācību stundās un virtuālai

sadarbībai. Paplašināta pedagogu pieredze un zināšanas par 

atbalstošas mācību vides nodrošināšanu. Pilnveidotas pedagogu 

angļu valodas zināšanas un

prasmes.

15 - 20 pedagogiem pilnveidotas 

profesionālas prasmes

Liepājas Centra 

sākumskola, Uliha iela 33, 

Toma iela 19, Liepāja

x €49 516,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P VPr_375

Personu mobilitātes mācību nolūkos

(Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa

iela 9, Liepāja)

Pedagogu profesionālā pilnveide un pieredzes apmaiņa
Notikušas 4 mobilitātes, 

piedalījušies 6 pedagogi

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 

Ausekļa iela 9, Liepāja
x €11 220,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_34
Meistarklases skolēniem (Liepājas Liedaga 

vidusskola, Liedaga iela 5, Liepāja)

Starptautiskā jauniešu vidē (DK, LT, PL, SE, FI, LV) skolēni veido 

kopīgo izrādi teātra mākslā, cirkā, bit-boksā, dejā vai 

mūzikākonkrētās tēmās, piemēram, klimata izmaiņas.

4 pedagogu un 30 skolēnu dalība 

17 mobilitātēs.

Starptautiskas sadarbības 

pieredze.

Liedaga iela 5, Liepāja x €6 459,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_38

Reflektive teching/learning in a modern 

European digital classroom un STEAMER 

(Ganību iela 106, Liepāja)

Mācību pieredzes, pedagogu profesionālās pilnveides, skolēnu 

pieredžu apmaiņas un jaunu mācību materiālu izstrāde. 

Starptautiskas pieredzes apmaiņas īstenošana.

Izstrādātas 2 mācību metodes. Ganību iela 106, Liepāja x €20 623,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_39

Digitalizācijas un āra vides sasaiste 

mūsdienu mācību procesā (E. Veidenbauma 

iela 16, Liepāja)

Apmācības pedagogiem. Mobilitātes pedagogiem. Notikušas 10 apmācības
E. Veidenbauma iela 16, 

Liepāja
x €18 581,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_63

Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās 

dimensijas pilnveidošana Liepājas 

Ezerkrasta sākumskolā (Liepājas Ezekrasta 

sākumskola, Lauku iela 54., Liepāja)

Pedagogu profesionālā pilveide

Notikušas apmācības 

pedagogiem, pieredzes 

apmaiņas braucieni

Lauku iela 54, Liepāja x x €23 160,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_65
Mācīties būt... (Liepājas Liedaga vidusskola, 

Liedaga iela 5, Liepāja)
Pedagogu profesionālā pilveide, skolēnu pieredzes apmaiņa

Notikušas apmācības 8 

pedagogiem, pieredzes 

apmaiņas braucieni 8 

pedagogiem un 7 skolēniem

Liedaga iela 5, Liepāja x x x €36 588,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_68

Mācīties būt... (Draudzīgā aicinājuma 

Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50, 

Liepāja)

Pedagogu profesionālā pilveide, skolēnu pieredzes apmaiņa

Notikušas apmācības 19 

pedagogiem, pieredzes 

apmaiņas braucieni 19 

pedagoeim un 20 skolēniem

Rīgas iela 50, Liepāja x x €73 700,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_69
Mācīties būt... (Liepājas Centra sākumskola, 

Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja)
Pedagogu profesionālā pilveide, skolēnu pieredzes apmaiņa

Notikušas apmācības 7 

pedagogiem, pieredzes 

apmaiņas braucieni 7 pedagoeim 

un 30 skolēniem

Uliha iela 33, Toma iela 19, 

Liepāja
x x €76 445,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_71

[IE]SPĒJAS (Liepājas Bērnu un jaunatnes 

centra Jauniešu māja, Kungu iela 24, 

Liepāja)

Pedagogu apmaiņas braucieni un profesionālā pilnveide
Pedagogu pieredzes apmaiņa 12 

pedagogiem
Kungu iela 24, Liepāja x €1 500,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

U 7.2.

Sniegt atbalstu pašvaldību infrastruktūras un 

tehnoloģiju izmantošanas pieejamībai mācību 

procesam izglītības iestāžu audzēkņiem

P VPr_34 A
Zinātnes centra izveide bērniem un 

jauniešiem

Izveidots modernizēts un aprīkots izglītības ekselences centrs. 

Radīta moderna un aprīkota mācību vide, strādā motivēti un 

kompetenti pasniedzēji, tiek piesaistīti eksperti, konsultanti.

Attīstīts Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrs, izveidojot 

izglītības programmas (5 

programmas)

Autoru iela 4/6, Liepāja x x x €986 049,00
EEZ/NOR, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_80
Makerspace attīstība, FAB LAB Academy 

programmas ieviešana

Telpu izbūve un aprīkošana. Skolēnu pētniecības darbs tiek 

virzīts uz tehnoloģiju jomas izzināšanu, izveidota prototipēšanas 

labratorija jaunajiem uzņēmumiem, skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādei un  mācību uzņēmumiem ir nodrošinātas telpas un 

aprīkojums.

Izveidota koprades telpa (1 telpa)

Makerspace - Autoru iela 

4/6, FAB LAB Academy - 

adrese vēl nav zināma, 

Liepāja

x x x x x €100 000,00
EEZ/NOR, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_70 Dabas mājas attīstība

Uzbūvēta Dabas mājas otrā ēka. Aprīkota vides un dabaszinātņu 

laboratorija un nodarbību telpa. Izveidota piestātne Zirgu salā pie 

Dabas mājas, nodrošinot izglītojamo nokļūšanu līdz peldošajai 

mācību klasei un atgriešanos no tās. Izveidota āra klase 

nodarbībām brīvā dabā.

Uzbūvēta Dabas mājas otrā ēka 

Zirgu salā 2, Liepājā (1 ēka)
Zirgu sala 2, Liepāja x x x x x €340 000,00

ES fondi, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Plānots



P VPr_352

	A cutting-edge outlook towards Science and 

PE (Liepājas Centra sākumskola, Uliha iela 

33, Toma iela 19, Liepāja)

Attīstīt skolēnu pamatprasmes, īpašu uzmanību pievēršot 

veselībai un labklājībai. Izstrādāt 4 projektos balstītas aktivitātes, 

lai integrētu dabaszinību un sporta saturu, izmantojot tehnoloģijas, 

padarot šos mācību priekšmetus nozīmīgus skolēniem.

1.Cilvēka ķermanis (digitālā, komunikatīvā, dzimtās valodas 

kompetence)

2.Smadzenes un emocijas (pašvadīta mācīšanās, sociālā un 

pilsoniskā kompetence)

3.Uzturs (kultūras izpratne un izpausme, saziņa svešvalodās)

4.Fiziskā sagatavotība (uzņēmējdarbība, matemātiskās prasmes)

Veicināt tehnoloģiju izmantošanu.

Skolotāju veidots videomateriāls 

par projekta mērķiem. Skolēnu 

veidots

videomateriāls - iepazīstināšana 

ar savu skolu. Skolēnu veidoti 

informatīvi izziņas

materiāli par partnervalstīm. 

Skolēnu iepazīšanās tiešsaistē. 

Liepājas Centra 

sākumskola, Uliha iela 33, 

Toma iela 19, Liepāja

x x €27 129,00 Erasmus+ Izglītības pārvalde Īstenošanā

P JPr_73 Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm
Portatīvo datoru piegāde izglītības iestādēm 7.-.9. klašu posmā, 

metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestādēm.

Portatīvo datoru piegāde 

izglītības iestādēm 7.-.9 klašu 

posmā proporcionāli izglītojamo 

skaitam.

Vispārējās izglītības 

iestādes 7.-.9. klašu posmā
x x €5 000,00

SAM 13.1.2. (ERAF), pašvaldības 

līdzfinansējums
Izglītības pārvalde Īstenošanā

U 7.3. Nodrošināt atbalstu karjeras izglītības pieejamībai 

D D_7.3.1.

Nodrošināt augsti kvalificētu pasniedzēju - 

ekspertu piesaisti Liepājas pilsētas izglītības 

iestādēm

Piesaistīti pasniedzēji-eksperti, sadarbojoties pašvaldībai un 

komersantiem. 

Piesaistīt un sagatavoti jomas 

speciālisti  darbam 12 izglītības 

iestādēm.

Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €42 000,00
Pašvaldības

 budžets
Izglītības pārvalde Plānots

P JPr_64
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs

Piesaistīti karjeras konsultanti, īstenotas aktivitātes un pasākumi 

karjeras izglītībā. Pieejamas karjeras konsultantu apmācības.

Sniegts karjeras atbalsts 12 

izglītības iestādēs
Pilsētvide x x x x x €350 000,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

U 7.4. 

Sniegt atbalstu Liepājas Universitātei un citu 

augstskolu filiālēm Liepājā konkurētspējīgas 

augstākās izglītības nodrošināšanā

D D_7.4.1.

Izveidot mehānismu sadarbības formai starp 

pašvaldību un valsts finansētajām 

augstākajām izglītības iestādēm un 

profesionālajām izglītības iestādēm, t.sk. 

koledžām

Izstrādāta sadarbības sistēma starp pašvaldību un valsts 

finansētām izglītības iestādēm Liepājas valspilsētā, lai sadarbotos 

jomās, kas skar gan pašvaldību, gan valsts finansētas izglītības 

iestādes.

Noslēgts sadarbības līgums par 

sadarbības mehānismiem (1 

līgums)

Liepājas valspilsēta x x x x €10 000,00
Pašvaldības

 budžets
Izglītības pārvalde Plānots

SD (DKN 7.4.3.) SD_7.4.2.

Veikt pētījumu par Liepājā un 

Dienvidkurzemes novadā nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanu augstākās 

izglītības iestādēs, ar mērķi sniegt 

rekomendācijas Liepājā bāzētajām 

augstākās izglītības iestādēm to programmu 

sagatavošanā

Izstrādāts pētījums par studiju programmu pieejamību atbilstoši 

darba tirgus prasībām (1).

Izstrādāti pētījumi par 

nepieciešamo speciālistu 

sagatavošanu (1 pētījums)

Liepājas valstspilsēta un 

Dienvidkurzemes novads
x €10 000,00

Pašvaldības

 budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Plānots

D D_7.4.3.

Popularizēt augstākās izglītības iespējas 

Liepājā un atbalstīt aktivitātes primāri 

stratēģiskās specializācijas jomās

Uzlabota studiju kvalitāte, līdzfinansējums vieslektoriem, atbalsts 

mārketinga u.c. aktivitātēm.

Sniegts atbalsts Liepājas 

Universitātei vieslektoru 

piesaistei un mārketinga 

aktivitātēm (12 atbalsta 

pasākumi)

Pašvaldība p p p p p p pēc 2027. €120 000,00
Pašvaldības

 budžets

Liepājas pilsētas 

pašvaldības 

ADMINISTRĀCIJA

Īstenošanā

U 7.5. 

Izveidot profesionālās izglītības un koordinētas 

pieaugušo izglītības sistēmas piedāvājumu 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sabiedrības 

attīstības tendencēm un personības izaugsmes 

vajadzībām 

D D_7.5.1.

Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem, 

pašvaldību un profesionālās/augstākās 

izglītības iestādēm

Sadarbība ar LVT, LiepU. Izglītojamo sagatavošana atbilstoši 

darba tirgus prasībām (prakses vietas, programmu izstrāde). 

Semināri, diskusijas. Vienotas datubāzes izveide par pieaugušo 

izglītības iespējām pilsētā un reģionā. Atbalsts iedzīvotāju 

iniciatīvu projektiem, kas veicina pieaugušo iesaisti neformālajā 

izglītībā un mūžizglītībā kopumā.

Kopīga pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrāde, 

atbilsoši darba tirgus tendencēm pilsētā un reģionā.

Nodrošināta regulāra sadarbība 

starp darba tirgū iesaistītajām 

pusēm

Pašvaldība p p p p p p €20 000,00
Pašvaldības

 budžets
Izglītības pārvalde Īstenošanā

D D_7.5.3.

Atbalstīt izglītojošu aktivitāšu un meistarklašu 

norisi sadarbībā ar profesionālās izglītības 

iestādēm

Veicināt sadarbības projektu un meistarklašu īstenošanu ar jomas 

profesionāļiem, izglītības iestādēm, NVO. Uzrunāt sadarbības 

partnerus. Sabiedrības informēšana un iesaiste.

Tiks precizēti attīstības 

programmas īstenošanas gaitā
Pašvaldība p p p p p p

Tiks precizētas attīstības 

programmas īstenošanas 

gaitā

Pašvaldības

 budžets
Būvvalde Plānots

P VPr_91
Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide

Nodrošinātas projekta koordinēšanas darbības - organizētas 

mūžizglītības aktivitātes, pieaugušo apmācības SAM 8.4.1. 

ietvaros.

Mūžizglītībā un pieaugušo 

izglītībā iesaistīto skaits - 461
Pašvaldība x x €1 600,00 Ārējais finansējums Izglītības pārvalde Īstenošanā

    U 8.1.
Atbastīt MVU sektoru, veicināt digitālās prasmes 

un attīstīt vietējo ekonomiku
    

P VPr_110 A

Ēkas pārbūve Dārza ielā 10, uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās atbalsta infrastruktūras 

izveidei (MVK moderno tehnoloģiju centra 

izveide)

Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums moderno tehnoloģiju 

centra izveidei komersantu vajadzībām, veicinot starpnozaru 

sadarbību, ekonomikas attīstību pilsētā.

Izveidots moderno tehnoloģiju 

centrs komersantu vajadzībām 

Dārza ielā 10

Dārza iela 10, Liepāja x x x x 3 800 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Kultūras pārvalde Plānots

D D_8.1.2.  
Pašvaldības atbalsts mazo un vidējo 

komersantu attīstībai

Pašvaldības līdzfinansējuma projektu konkurss un citi pasākumi 

mazo un vidējo komersantu atbalstam.

Līdzfinansējuma projektu 

konkurss (1 reizi gadā)
pašvaldība p p p p p p pēc 2027. 600 000,00 €

Pašvaldības 

budžets
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_157.1
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 

(identifikācijas Nr.3.2.1.2./16/I/001)

Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, semināros, konferencēs, 

augstu amatpersonu vizītēs ārvalstīs (vidēji 4 pasākumi gadā, 

skaits var mainīties pēc pieprasījuma)

Dalība starptautiskās tūrisma 

izstādēs, semināros, 

konferencēs, augstu 

amatpersonu vizītēs ārvalstīs 

(vidēji 4 pasākumi gadā, skaits 

var mainīties pēc pieprasījuma)

pašvaldība x x 11 361,00 €
SAM 3.2.1., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_84.1

Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana tūrismā (identifikācijas 

Nr.3.2.1.2./16/I/002)

Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 4 izstādes gadā, skaits var 

mainīties pēc pieprasījuma).

Tūrisma izstādes ārvalstīs (vidēji 

4 izstādes gadā, skaits var 

mainīties pēc pieprasījuma).

pašvaldība x x 2 630,00 €
SAM 3.2.1., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

Rīcības virziens nr. 8 "Uzņēmējdarbības vide"



    U 8.2.
Sekmēt industriālo teritoriju attīstību ar atbilstošas 

infrastruktūras izveidi 
       

SP (DKN 8.2.1.) JPr_57

Uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta 

infrastruktūras izveide Liepājas valstspilsētas 

pašvaldībai piederošā teritorijā Grobiņā

Teritorijas revitalizācija, rekultivācija, piebraucamo ceļu (auto, 

velo, gājēju) infrastruktūras izbūve, t.sk. komunikāciju izbūve un 

to pieslēgumi komersantu vajadzībām. Ēkas izbūve. Izbūvēt 

apgaismojumu, velo un gājēju infrastruktūru uz lidostu un atbalstīt 

Cimdenieku teritorijas kā Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes 

novada teritorijas vizītkartes sakārtošanu, sadarbojoties ar 

Dienvidkurzemes novadu (~5-10 km un 217,46 ha).

Izbūvēts piebraucamais ceļs un 

izbūvēta ēka komersantu 

vajadzībām.

Apšu iela 6, Cimdenieki, 

Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430

x x x x x 25 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde
SIA “Aviasabiedrība 

“Liepāja”
Plānots

P JPr_53 A
Liepājas ostas savienojums ar zaļo 

industriālo parku

Industriālo teritoriju Liepājas ezera piekrastē posmā no Ezermalas 

ielas līdz Meldru/Dūņu/Cukura ielas rajonam savienojuma izveide, 

izbūvējot ielu.

Ielas izbūve. bijusī LM teritorija x x 10 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P VPr_345 A Zaļā industriālā parka izveide

Teritorijas revitalizācija, rekultivācija, ēku nojaukšana, jaunu 

izbūve, teritorijas labiekārtošana, komunikāciju pieslēgumu 

pārveidošana un jaunu izveide industriālā parka vajadzībām. 

Bijušā "Liepājas metalurga" (LM) teritorijā – 120 ha platībā 

izveidot zaļāko, mūsdienīgāko industriālo parku. Projekts ietver 

virkni secīgu investīciju publiskā infrastruktūrā, kuras ir dalītas 

vairākās kārtās – teritorijas rekultivācija, ēku nojaukšana, jaunu 

izbūve, teritorijas labiekārtošana, inženiertehnisko komunikāciju 

izbūve, publiskās transporta infrastruktūras izbūve u.tml.

Izveidots zaļākais, 

mūsdienīgākais industriālais 

parks 120 ha platībā.

bijusī LM teritorija x x x x x x pēc 2027. 50 000 000,00 € Ārējais finansējums
Liepājas Speciālā 

ekonomiskā zona
Plānots

P VPr_168  

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 4.kārta

1. Ielu (auto, velo, gājēju) infrastruktūras pārbūve un izbūve, t.sk. 

komunikācijau pārbūve un to pieslēgumu izveide, zaļās zonas 

labiekārtojums, kanālmalas stiprināšana infrastruktūras izveidei, 

kas nepieciešama, saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām 

Jūras ielas un Kūrmājas prospekta posmā no F. Brīvzemnieka 

ielas līdz Celtnieku ielai un no Elkoņu ielas līdz Hika ielai, Liepājā.

1.Pārbūvēta un izbūvēta iela

2.Ielu krustojumu pārbūve (2 

krustojumi)

K.Zāles

laukums,

Ūliha un Kūrmājas 

prospekta krustojums, 

Graudu un Jūras ielas 

krustojums

x x 7 795 858,21 €
SAM 5.6.2., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Komunālā pārvalde Īstenošanā

P JPr_52 A
Uzņēmējdarbības vides attīstība pārbūvējot 

Fēniksa ielu, Liepājā
Fēniksa ielas pārbūve. Pārbūvēta iela Fēniksa iela x x 1 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

P JPr_15  

Teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās atbalsta infrastruktūras 

izveidei Liepājā

Teritorijas revitalizācija, rekultivācija, uzlabojot labiekārtojumu, 

piebraucamo ceļu (auto, velo, gājēju) infrastruktūru, t.sk 

komunikācijas, pieslēgumi komersantu vajadzībām (25,43 ha).

Revitalizēta, labiekārtota teritorija 

komersantu vajadzībām (25,43 

ha).

Klaipēdas iela 

138 (vecie forti 

- pakaviņš)

x 2 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Būvvalde Plānots

P VPr_83 A

Pilsētas tūrisma degradēto teritoriju 

revitalizācija un pielāgošana 

uzņēmējdarbības vajadzībām

Piejūras degradētās kūrorta teritorijas revitalizācija un publiskās 

infrastruktūras nodrošināšana. Ielu (auto, velo, gājēju) un ēku 

infrastruktūras pārbūve un izbūve, t.sk. komunikācijas, to 

pieslēgumi, teritorijas labiekārtojums komersantu vajadzībām. 

Esošā minerālūdens urbuma pārbūve veselības tūrisma 

veicināšanai.

Īstenots komplekss teritorijas 

revitalizācijas projekts

Pludmales un

 kūrorta zona, 

Zvejnieku aleja 11, 

Liepāja Peldu iela 59, 

Liepāja, Pērkones iela

x x x 2 000 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

P VPr_339  Ielas pārbūve Liedaga ielā 6A, Liepājā Liedaga ielas pārbūve.
Pārbūvēta Liedaga iela 258,08 

km garumā
Liedaga iela, Liepāja x x 641 449,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Komunālā pārvalde Īstenošanā

P JPr_25  

Uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta 

infrastruktūras izveide, teritoriju revitalizācija 

un rekultivācija Liepājā

Projektā plānota teritoriju revitalizācija, rekultivācija, teritorijas 

labiekārtošana uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta 

irnfrastruktūras izveidei pilsētas Jaunliepājas daļā, pārbūvējot 

Kaiju ielu un blakus esošās teritorijas. Projektā paredzēts veidot 

kombinētus, savstarpēji papildinošus un līdz ar to mērķtiecīgus 

ieguldījumus. Esošā situācija – infrastruktūras nav vai arī tā ir 

nepiemērota saimnieciskās darbības veikšanai, tādēļ 

nepieciešama teritorijas revitalizācija un rekultivācija un atbalsta 

infrastruktūras izveide, lai atjaunotajai teritorijai piesaistītu 

uzņēmējus.

Pārbūvēta Kaiju iela ~0,8 km 

garumā un citas teritorijas
Jaunliepāja x x x x x 1 500 000,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

P VPr_167  
Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 

3.kārta

Atbalsta infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Skolas 

ielā.

Revitalizēta uzņēmējdarbības 

vajadzībām nepieciešamā 

publiskā infrastruktūra,

radītas 20 jaunas darba vietas 

un privātā sektora nefinanšu 

investīcijas 774 707,00 eiro.

Skolas iela x 541 087,00 €
SAM 3.3.1., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_340  

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 7.kārta

Saraiķu ielas posma pārbūve no Pulvera ielas līdz Ziemupes ielai. 

Ziemupes ielas posma pārbūve no Saraiķu ielas līdz Sakas ielai. 

Sakas ielas pārbūve.

Pārbūvētas un izbūvētas ielas 

posmi ( no Pulvera ielas līdz 

Ziemupes ielai. Ziemupes ielas 

posma pārbūve no Saraiķu ielas 

līdz Sakas ielai. Sakas ielas 

pārbūve)

Saraiķu iela x x 800 000,00 €
SAM 13.1.3.3., ERAF, VB, 

pašvaldības līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

P VPr_342  
Meldru ielas pārbūve posmā no Dūņu ielas 

līdz īpašumam Meldru iela 12
Meldru ielas pārbūve 855m posms, t.sk. inženiertīklu izbūve. pārbūvēta iela 855 m garumā Meldru iela x x x x 2 302 630,00 € Ārējais finansējums Attīstības pārvalde Plānots

P VPr_297 A

Pamatinfrastruktūras nodrošināšana 

uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 3.kārta

Ezermalas ielas, gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve posmā no 

Ganību ielas līdz Ezermalas ielai 11. Esošais dzelzceļa tilts 

pārbūvēts par gājēju un velosipēdistu tiltu.

Pārbūvēta iela un esošais 

dzelzceļa tilts pārbūvēts par 

gājēju un velosipēdistu tiltu

Ezermalas iela x 544 584,00 €
SAM 5.6.2., ERAF, VB, pašvaldības 

līdzfinansējums
Attīstības pārvalde Īstenošanā

D D_8.2.1.
Tiešo ārvalstu reisu attīstība no Liepājas 

lidostas

Atbalsts tiešo savienojošo reisu piesaistei un mārketinga 

pasākumiem. Skandināvijas valstis u.c. deMinimis programmas 

ietvaros

Piesaistīts 1 savienojošais reiss Pašvaldība x x x x x x 200 000,00 €
Pašvaldības 

budžets
Attīstības pārvalde

SIA "Aviasabiedrība 

Liepāja"
Īstenošanā


